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93 Transplante de pulmão em criança com 
bronquiolite obliterante: relato de caso
Mariana Kieling Mozzaquatro1, Vicente Faron Fonseca1, Juliana da Rocha Benedetti1

1Sociedade de Anestesiologia, Porto Alegre, RS, Brasil.

Introdução: Em 2018 foram realizados 121 transplantes de pulmão no total no Brasil, segundo o Departamento 
de Informática do Sistema Único de Saúde, não sendo fornecidos dados específicos em pediatria. Essa faixa etária 
apresenta alguns desafios (especialmente por ser menos prevalente que o adulto). Relato de caso: P.R.S.L, 9 anos, 
diagnosticado com bronquiolite obliterante pós-infecciosa, hipertensão pulmonar secundária (pressão arterial pul-
monar 39 mmhg) e bronquiectasias, uso domiciliar de oxigênio por ventilação não invasiva (8 L/min) por meio de 
traqueostomia, com indicação de transplante pulmonar bilateral. Realizadas indução inalatória com sevoflurano, 
fentanil e rocurônio e intubação orotraqueal utilizando tubo número 7 e bloqueador brônquico Arndt com posi-
cionamento por fibrobroncoscópio. Além da punção de veia periférica, foram feitas punções de artéria radial, veia 
subclávia direita (cateter duplo lúmen 5F) e veia jugular interna direita (guiada por ecografia), cateter de  Swan-Ganz. 
Logo após posicionamento, houve instalação de antibiótico e corticoide e foram iniciados oxido nitroso via inalatória 
na dose de 50 ppm e noradrenalina 0,08 mcg/kg/min. Após o clampeamento da artéria pulmonar, a pressão média 
da artéria pulmonar aumentou para 50  mmHg e houve instabilidade hemodinâmica, sendo indicada circulação 
extracorpórea (CEC). Antes da entrada em circulação extracorpórea, foi coletada amostra para tromboelastograma, 
o mesmo com valores dentro da normalidade. A duração da perfusão foi de 172 minutos. Antes da saída de circu-
lação extracorpórea, foi iniciado milrinone 0,4 mcg/kg/min e aumentou-se noradrenalina para 0,25 mcg/kg/min. 
Após  reversão da heparina, nova amostra para tromboelastograma foi coletada e apresentou resultado normal. 
O débito cardíaco aferido ao final da cirurgia foi de 3,7l L/min, saturação venosa 85%, relação  PaO2/ FiO2 200, pressão 
arterial pulmonar 35 mmHg. Foi realizada transfusão de 1 unidade de concentrado de hemácias (253 mL), hema-
tócrito final de 30%, saturação venosa de 83%, encaminhado para unidade de terapia intensiva com noradrenalina 
0,3 mcg/kg/min e milrinone 0,4 mcg/kg/min. Discussão: Um dos desafios do transplante em pediatria é adequar o 
tamanho do pulmão do doador ao do receptor, para que as anastomoses vasculares e brônquicas não causem com-
plicações. As principais indicações na faixa etária do paciente são fibrose cística e hipertensão pulmonar idiopática, 
ficando a bronquiolite obliterante em terceiro lugar. Para realização desse transplante, é obrigatória a técnica de iso-
lamento pulmonar.
Palavras-chave: Transplante de pulmão. Bronquiolite. Pediatria.
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188 Efeitos da solução de Plasma-Lyte e NaCl 
a 0,9% na função renal pós-transplante de 
rim de falecido
Paulo do Nascimento Junior1, Lucas Esteves Dohler1, Cindy Midori Uchida Ogawa1, 
Norma Sueli Pinheiro Módolo1, Luis Gustavo Modelli de Andrade1 

1Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina de Botucatu, Botucatu, SP, Brasil.

Justificativa e objetivos: É conhecida a repercussão no balanço ácido-base e eletrolítico do uso de diferentes tipos 
de cristaloides administrados ao paciente durante o transplante renal, mas sua influência na incidência de retardo 
da função do enxerto nos transplantes de doadores falecidos não foi reportada. Entende-se por retardo da função do 
enxerto a necessidade de diálise em até sete dias após o transplante de rim. O objetivo do estudo foi verificar a influên-
cia de duas soluções cristaloides sobre a incidência de retardo da função do enxerto em pacientes transplantados de 
rim de doadores falecidos. Método: Selecionamos 104 pacientes, que foram submetidos ao transplante renal com 
enxerto de doador falecido. Os pacientes foram alocados aleatoriamente em dois grupos (1:1), que se diferenciaram 
pelo tipo de solução empregada para reposição volêmica intraoperatória, seguindo o mesmo protocolo para admi-
nistração: solução de Plasma-Lyte (solução cristaloide balanceada, tamponada com acetato e gluconato, pH = 7,40, 
osmolaridade = 294 mOsmol/L) ou solução de NaCl a 0,9% (pH = 4,5 a 7,0, osmolaridade = 308  mOsmol/L). O des-
fecho primário foi a incidência de retardo da função do enxerto. Os desfechos secundários foram o tempo para 
realização da primeira diálise após o transplante, o tempo de permanência em retardo da função do enxerto (tempo 
decorrido até a última diálise após o transplante), o número de sessões de diálise após o transplante e o tempo de 
internação após o transplante. Resultados: Os grupos foram homogêneos quanto às características demográficas. 
Dois pacientes do grupo Plasma-Lyte e um do grupo NaCl a 0,9% morreram no período pós-operatório e não foram 
incluídos na análise. O tempo de isquemia fria do enxerto, representado pela média (desvio padrão) foi 23 (4) e 23 
(7) horas, p = 0,826, nos grupos Plasma-Lyte e NaCl 0,9%, respectivamente. Conclusões: Em pacientes transplanta-
dos com rim de doador falecido com elevado tempo de isquemia fria, a incidência de retardo da função do enxerto 
não sofre influência da solução empregada para a reposição volêmica intraoperatória, Plasma-Lyte ou NaCl a 0,9%.
Palavras-chave: Transplante renal. Retardo de função do enxerto. Anestesia.
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564 Anestesia de transplante renal com 
anastomose em veia cava
Louise Gosling Ribeiro1, Angelo Jorge Queiroz Rangel Micuci1, Ricardo Souto Rebelo1 

1Hospital Federal de Bonsucesso, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: A anestesia do transplante renal possui particularidades. A hidratação intraoperatória, o uso de manitol 
e alterações hemodinâmicas mudam consideravelmente o prognóstico do órgão no receptor. Os tempos cirúrgicos 
estão diretamente relacionados com os passos anestésicos. A cirurgia é essencialmente baseada em anastomoses, 
realizadas entre a veia renal do doador e a veia ilíaca externa do receptor. Após a anastomose venosa, ocorre a anas-
tomose arterial e, por fim, a anastomose de ureteres. Porém, quando as veias ilíacas não são viáveis, a veia cava é uma 
opção, e seu clampeamento pode gerar repercussões. Relato de caso: Masculino, 62 anos, 59 kg, 1,65 m, histórico 
de hipertensão arterial sistêmica e insuficiência renal crônica estágio V há dez anos. Há seis anos, realizou trans-
plante de rim direito, que, com três meses, necessitou da transplantectomia, sendo submetido a novo transplante 
renal à direita por 4h21m. Foram realizados acesso venoso profundo e intubação orotraqueal após administração de 
fentanil, cetamina, lidocaína, propofol e rocurônio IV. Foi mantido com remifentanil em infusão contínua e sevo-
flurano. Houve monitorização hemodinâmica básica com pressão arterial invasiva e índice bispectral e infusão de 
1.800 mL de cristalóides e manitol a 20% 250 mL. Foi iniciada noradrenalina em infusão contínua em razão da 
hipotensão esperada pelo clampeamento da veia cava inferior. No momento da anastomose venosa, paciente foi com-
pensado hemodinamicamente com noradrenalina 0,2 mcg/kg/min. Após seu término, foi mantida a noradrenalina a 
0,05 mcg/kg/min e feita hidrocortisona 100 mg. A pressão arterial média esteve acima de 90 mmHg após anastomose 
arterial com sucesso na reperfusão do enxerto. Administrou-se furosemida 80 mg IV após a anastomose de ureteres. 
Gasometria arterial pré-extubação (pH 7,41; pCO2 34 mmHg; PO2 152 mmHg; HCO3 20,0 mmol/L; BE -4,0; lactato 
3,6 mmol/L). A extubação após sugammadex teve presença de 90 mL de urina em coletor vesical, e foi interrompida 
amina com estabilidade hemodinamicamente conservada. Discussão: No caso de pacientes com transplante renal 
pela segunda vez no mesmo lado de uma transplantectomia prévia, o cirurgião em conjunto com o anestesiologista, 
precisa atuar com o controle e a prevenção de intercorrências relacionadas à mudança da técnica cirúrgica por conta 
da anatomia do local de implantação e de seus vasos. Declarada a necessidade de anastomose em veia cava, optou-se 
por dar início à noradrenalina minutos antes do seu clampeamento e foi realizada punção arterial para melhor con-
trole hemodinâmico. A adequada perfusão central e periférica são essenciais para o sucesso do enxerto.
Palavras-chave: Prognóstico do transplante renal. Anastomose em veia cava. Anestesia para transplante renal.
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702 Anestesia para captação de órgãos
Victor de Andrade Reis1, Daiane Gonçalves Pinto1, Fernando Hernandes de Menezes1, 
Kezia Betânia da Silva1, Guilherme Augusto Rodrigues Costa1 

1Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Introdução: A anestesia no doador cadáver é essencial no desfecho do receptor, uma vez que visa manter a homeos-
tasia dos órgãos a serem transplantados. Relato de caso: Sexo feminino, 68 anos, admitida no Centro de Terapia 
Instensiva em razão de acidente vascular cerebral isquêmico fora de janela para trombólise. Tomografia compu-
tadorizada de crânio com isquemia extensa no território da artéria cerebral média direita. Passado de hipertensão 
arterial sistêmica em uso irregular de losartana. Submetida a craniectomia descompressiva na admissão. Três dias 
após, tomográfica computadorizada de controle evidenciou edema com efeito de massa, transformação hemorrá-
gica e isquemia de troco, sendo suspensa a sedação. No quinto dia de internação, foi aberto protocolo de morte 
encefálica e evidenciada ausência de fluxo em Doppler no sétimo dia. Foi admitida na sala cirúrgica para captação 
de órgãos em correção de hiperglicemia com insulina protamina neutra de Hagedorn e de hipernatremia com solu-
ção hipotônica. Foram administrados fentanil 250 mcg, sevoflurano 2%, cisatracúrio 10 mg e heparina 30000 UI. 
 Pressão arterial média mantida entre 90 e 100 mmHg com noradrenalina, temperatura em torno de 36°C, glicemia 
de 174 mg/dL e com poliúria. Descartaram-se o coração e o pâncreas pela idade avançada. Foram captados os rins, 
as córneas e o fígado. Discussão: As alterações fisiopatológicas da morte encefálica no sistema cardiovascular ocor-
rem em duas fases: na primeira, há descarga simpática com hipertensão, taquicardia e vasoconstrição; na segunda, 
há perda do tônus simpático com vasodilatação e redução do débito cardíaco. No sistema respiratório, há elevação 
da pressão hidrostática, gerando edema e aumento da permeabilidade endotelial em razão de inflamação. No sistema 
endócrino, a insuficiência hipofisária gera diabetes insípido central, hipotireoidismo, em razão da deficiência de T3 
e de T4, hiperglicemia, por conta do aumento da resistência à insulina, hipotermia, por conta da perda do controle 
da temperatura, vasodilatação e redução do metabolismo. No manejo do doador, deve-se manter o volume intravas-
cular por meio do uso de fluidos ou vasopressores e aquecer ativamente o doador para manter temperatura acima 
de 35°C. A hipernatremia (>155 mmol/L) associa-se a piores desfechos no transplante hepático, e o nível glicêmico 
deve ser mantido entre 120 e 180 mg/dl para melhor função renal. Bloqueadores neuromusculares impedem reflexos 
espinhais durante a captação, e os anestésicos inalatórios reduzem a lesão isquemia-reperfusão. Cabe ao anestesista 
prevenir e corrigir as disfunções orgânicas para aumentar o número de órgãos transplantados por doador.
Palavras-chave: Captação. Órgãos.
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895 Manejo anestésico no transplante 
pulmonar por COVID-19 com injúria 
pulmonar irreversível
Luiza Vettorazzo Amaral1, Júlia Koerich de Souza1, Luiz Guilherme Villares da Costa1 

1Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP, Brasil.

A COVID-19 grave frequentemente está associada à síndrome do desconforto respiratório agudo e à necessidade 
transitória de ventilação mecânica invasiva (VMI). Alguns pacientes evoluem com injúria pulmonar irreversível 
e necessidade prolongada de VMI e suporte com membrana de oxigenação extracorpórea do tipo veno-venosa 
(ECMO VV). Nesse cenário, o transplante pulmonar pode ser uma opção terapêutica viável. Contudo, esse tipo de 
tratamento tem sido pouco explorado, e as suas características perioperatórias escassas. Pretende-se descrever caso 
de transplante pulmonar realizado no Brasil em razão de COVID-19. Paciente do sexo masculino, 61 anos, dislipi-
dêmico e ex-tabagista. Internado em 18/10/2020 por COVID-19. Evoluiu com síndrome do desconforto respiratório 
agudo grave e uso de VMI. Optou-se pelo uso de ECMO VV por refratariedade clínica em 18/11/2020. Diante da 
dependência prolongada por essas medidas de suporte e injúria pulmonar irreversível, foi realizado transplante 
pulmonar bilateral sequencial com membrana de oxigenação extracorpórea central em 14/02/2021. Empregada 
anestesia geral balanceada por tempo total de 14 horas. Indução anestésica feita com propofol, fentanil e cisatracú-
rio; manutenção com sevoflurano, propofol, dexmedetomidina, remifentanil e cisatracúrio. Manejo de anemia aguda 
com reposição de quatro concentrados de hemácias e 700 mL de autotransfusão perioperatória. Risco hemorrágico 
equilibrado com uso de ácido tranexâmico. Ecocardiograma transesofágico foi usado na monitorização intraopera-
tória e meta hemodinâmica sustentada com uso de solução balanceada, albumina e vasopressores (noradrenalina, 
vasopressina e milrinona). Ao final da cirurgia, encontrava-se em uso de amplo suporte hemodinâmico, porém sem 
necessidade de ECMO VV. Cateter peridural inserido no primeiro dia de pós-operatório e analgesia controlada pelo 
paciente, com ropivacaína e fentanil, foram efetivos e sem intercorrências. Até o quinto dia de pós-operatório, o 
paciente encontrava-se estável hemodinamicamente e sem necessidade de VMI. O transplante pulmonar pode ser 
uma opção terapêutica viável na COVID-19 com injúria pulmonar irreversível. No período perioperatório, desta-
cam-se o manejo hemodinâmico e a prevenção de sangramento como metas de suporte. Com as devidas precauções 
o uso de analgesia peridural controlada pelo paciente, pode ser uma opção efetiva e segura no pós-operatório.
Palavras-chave: COVID-19. Transplante de pulmão. Anestesia.
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8 Anestesia opioid-free em paciente portador 
de câncer de reto baixo e esquistossomose
Taylor Brandão Schnaider1, Hugo Ribeiro Bellato1, Cristiano Dinato Dutra1,  
Antonio Carlos Aguiar Brandão1, Fernando Oguita Arantes1 

1Centro de Ensino e Treinamentos, Sociedade Brasileira de Anestesiologia, Pouso Alegre, MG, Brasil.

Introdução: O câncer de intestino está associado a hábitos alimentares, excesso de peso corporal, atividade física, 
doenças inflamatórias do intestino e história familiar desse tipo de câncer. Relato de caso: Paciente do sexo mascu-
lino, 47 anos, 75 kg, classificação P3 da American Society of Anesthesiologists, natural de Salinas (MG), portador de 
câncer de reto baixo, trombose de veia mesentérica superior e varizes de esôfago. Realizada venopunção em membro 
superior direito com cânula intravenosa 18G, sendo administrado tenoxicam (20 mg), esmolol (0,5 mg/kg/min), cef-
triaxona (2 g) e metronidazol (1,5 g). Monitorização: cardioscopia, oximetria de pulso, capnografia, índice bispectral, 
pressão arterial invasiva e punção da veia jugular interna (após intubação orotraqueal). Realizada anestesia peridu-
ral ao nível de T12-L1, com agulha de Tuohy 17G, injetando-se ropivacaína 0,37% (20 mL). Indução: administrada 
solução de 20 mL de lidocaína a 2% (400 mg), 1 mL de dexmedetomidina (100 mcg), 1 mL de cetamina S+ (50 mg), 
8 mL de sulfato de magnésio 10% (800 mg) e 10 mL de água destilada, na dosagem de 0,2 mL/kg/3 min; concomi-
tantemente foi injetado propofol na dosagem de 2,5 mg/kg/3 min. O bloqueio neuromuscular foi realizado com 
atracúrio na dosagem de 0,5 mg/kg. Manutenção: mantida com propofol na dosagem de 2 a 2,5 mg/kg/h, associado 
com a solução citada anteriormente na dosagem de 0,1 a 0,2 mL/kg/h, sendo o bloqueio neuromuscular adminis-
trado conforme a necessidade. Foi realizada retosigmoidectomia com anastomose coloanal, sem intercorrências, e, 
a seguir, o paciente foi encaminhado para Unidade de Terapia Intensiva, extubado. Discussão: Pesquisas recentes 
sugerem que o tipo de anestesia administrada pode apresentar um impacto na recorrência do câncer e de metástases. 
Os anestésicos voláteis e analgésicos opióides têm demonstrado predominantemente efeitos pró-tumor, enquanto 
betabloqueadores, propofol, alfa-2 adrenérgicos, sulfato de magnésio, lidocaína e ropivacaína têm mostrado efei-
tos antitumor. Estudos comprovam que anestésicos locais inibem a proliferação e migração de células cancerosas 
e induzem apoptose, in vitro e in vivo. A associação da anestesia opioid-free com a regional, complementada com 
o emprego dos anti-inflamatórios não esteroidais, representam papel inquestionável no controle da dor intra-ope-
ratória e podem melhorar a sobrevida do paciente, livre da recorrência do câncer. Neste relato de caso foi utilizado 
anti-inflamatório não esteroidal antes do procedimento cirúrgico e no pós-operatório, assim como os fármacos que 
têm demonstrado efeitos antitumor no peri-operatório.
Palavras-chave: Neoplasias retais. Anestesia balanceada. Anestesia epidural.
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28 Anestesia para craniotomia acordado
Rafael Teruel Berto1, Pedro Maçada Andrade1, Péricles Grebos1, Rafael Justini Sposito1, 
Guilherme de Holanda Cota1

1Hospital Santa Rita, Maringá, PR, Brasil.

Introdução: A craniotomia acordada é mais comumente usada para permitir o mapeamento para ressecção de 
tumores cerebrais perto de regiões eloquentes do córtex cerebral e, ocasionalmente, para cirurgia de epilepsia. 
Em algumas instituições, craniotomias supratentoriais são cada vez mais realizadas com os pacientes acordados, a 
fim de reduzir o tempo de internação e as internações em unidades de terapia intensiva. O presente relato de caso é 
de uma paciente com tumor intracraniano supratentorial com indicação de monitorização intraoperatória. Relato de 
caso: Paciente V.G, feminino, 47 anos, 72 kg, 1,62 m, classificação II da American Society of Anesthesiologists, com 
diagnóstico de tumor intracraniano. Realizou consulta pré-anestésica, sendo orientada quanto ao procedimento. 
Optou-se pela técnica asleep–awake–asleep modificada. Monitorização foi feita com cardioscopia, pressão arterial 
invasiva, oximetria, capnografia, temperatura, monitorização neurofisiológica, neuronavegador e índice bispectral. 
Indução anestésica foi realizada com oropofol 2 mg/kg, fentanil 2 mcg/kg, lidocaína 1 mg/kg e atracúrio 0,5 mg/kg. 
Realizou-se passagem de máscara laríngea e iniciou-se ventilação mecânica. Após, realizou-se bloqueio do couro 
cabeludo com levobupivacaína a 0,25% — nervos supratroclear, supraorbital, auriculotemporal e occipital menor e 
maior. Manutenção intraoperatório com propofol, dexmedetomidina e remifentanil em bomba de infusão contro-
lada. Foi realizada craniotomia com exposição da dura-máter, colocando gazes com lidocaína em contato com ela 
e, após, foi incisada. Iniciamos o despertar da paciente, reduzindo as medicações em bomba de infusão até o acor-
dar. Com via aérea segura e paciente colaborativa e sem dor, prosseguiu-se com extubação e usou-se cateter nasal 
a 2 L/min de oxigênio suplementar. Optou-se por desligar todas medicações em infusão controlada. Realizou-se 
procedimento de ressecção tumoral, com estímulos neurofisiológicos e verbais, com total cooperação da paciente. 
Ao  término da ressecção e após analisar contexto clínico, prosseguiu-se com o fechamento da calota e do couro 
cabeludo com a paciente acordada e sem dor. Foi encaminhada para Centro de Terapia Intensiva acordada, lúcida e 
consciente. Discussão: Nosso relato de caso foi descrito a fim de expor uma técnica modificada em relação às duas 
descritas atualmente, sendo uma com o paciente totalmente acordado do início ao fim do procedimento e a outra 
com o paciente asleep–awake–asleep. O objetivo cirúrgico foi alcançado e, o mais importante, com o paciente con-
fortável, cooperativo e sem queixas álgicas.
Palavras-chave: Craniotomia acordado. Anestesia para neurocirurgia.
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34 Sedação consciente para craniotomia em 
paciente acordado: um relato de caso
Marselle Ribas1, Gabrielle Paggi Montemezzo1, Ezequiel Milani Machado1,  
Everson Keiti Takayama1, Denize Debortoli Kipper1 

1Hospital Angelina Caron, Curitiba, PR, Brasil.

Introdução: A craniotomia acordada propicia o mapeamento das funções cognitivas, sensitivo-motoras e de lin-
guagem, permitindo otimização da área tumoral ressecada. A cooperação e estabilidade do paciente são um desafio 
para o anestesista. Para isso, a escolha da técnica anestésica é fundamental, que pode compreender: anestesia local e 
sedação contína (awake-awake-awake); anestesia geral (asleep-awake-asleep); anestesia geral e sedação (asleep-awa-
ke-awake). Relato de caso: Homem, 33 anos, com epilesia por tumor em giro frontal médio e pré-central esquerdo, 
controlada por anticonvulsionante. Exame físico normal e ausência de preditivos de via aérea difícil. Após pre-
paro psicológico e boa situação clínico-respiratória do paciente, optou-se por sedação contínua. Foi informado de 
que este falaria imagens, nome, idade, faria contagem e movimentaria braço durante vigília. Indução com propo-
fol 2   mcg/ mL, infusão alvo-controlada Marsh e dexmedetomidina 1 μ/kg/min por dez minutos, depois reduzida 
para 0,5 μ/kg/min, controlada pela clínica e pelo índice bispectral. Foi colocado cateter nasal O2 a 3 L/min, mas, 
separada, máscara laríngea como opção de resgate. A infusão foi interrompida, e o paciente acordou sem agitação, 
convulsão, dessaturação ou náuseas e vômitos. Caso houvesse convulsão, haveria aprofundamento da anestesia e uso 
de fenitoína. Após témino da vigília, foi reestabelecida a infusão anestésica. Paciente foi levado consciente e estável 
à recuperação pós-anestésica, sem déficits ou queixas. Discussão: Na técnica sedação contínua, não é necessária a 
manipulação da via aérea, recebendo O2 suplementar por máscara facial ou cateter nasal. A modificação dos níveis 
de sedação varia com o estágio da cirurgia e ventilação. Os pacientes submetidos a essa técnica são mais facilmente 
mapeados e apresentam menos efeitos colaterais pelas drogas anestésicas. Além disso, ocorre menor tempo cirúr-
gico, menor uso de opióides e maior confortabilidade do teste. Entretanto, as outras técnicas proporcionam melhor 
controle da via aérea e imobilidade. É importante manter a homeostase, estabilidade hemodinâmica e respiratória 
do paciente, além de fornecer analgesia. Para isso, fármacos como propofol, opioides e dexmedetomidina permitem 
essa estabilidade com despertar rápido e sem complicações. O uso de propofol pode contribuir para atenuar crises 
convulsivas, náuseas e vômitos, enquanto o uso da dexmedetomidina tem ação simpatolítica, sedativa, ansilótica, 
analgésica e com pouca depressão respiratória.
Palavras-chave: Sedação consciente. Craniotomia acordada. Monitorização.
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79 Anestesia geral venosa em indivíduo com 
arterite de Takayasu para tireoidectomia total
Gabriela Gandarela do Espírito Santo1, Fabricio Dias Antunes1, Ivana Maria Machado1, 
Marcos Antônio Costa de Albuquerque1, Karine Santos Cerqueira Carneiro1 

1Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, Brasil.

Introdução: A arterite de Takayasu (AT) é uma vasculite de grandes vasos associada a formação de estenoses na 
aorta e em seus ramos primários. Acomete principalmente mulheres com menos de 40 anos e pode se manifes-
tar com febre, dor e claudicação dos membros superiores. Relato de caso: Mulher, 62 anos, parda, com diagnóstico 
de arterite de Takayasu, hipertensão arterial sistêmica e bócio multinodular, com indicação de tireoidectomia total 
por disfagia. Referiu cateterismo cardíaco e duas angioplastias cerca de 20 anos antes e estava em uso de: nife-
dipino, metildopa, atenolol, valsaratana, hidroclorotiazida, espironolactona, aspirina, metotrexate e ácido fólico. 
Negou  eventos cardiovasculares prévios, asma ou outras comorbidades. Ao exame físico, constataram-se pulsos 
radiais não palpáveis, pressão arterial inaudível em membros superiores, sendo optada pela aferição nos membros 
inferiores (esquerdo: 137 x 65 mmHg; direito: 118 x 65 mmHg). Aspecto geral, segmento cefálico, tórax, aparelho 
cardiovascular e abdome sem alterações. Eletrocardiograma: bradicardia sinusal, com elevação de segmento ST em 
parede inferolateral. O ecocardiograma: fração de ejeção 61%, dilatação discreta de arco aórtico, funções diastólica e 
sistólica preservadas. Optou-se pela anestesia geral venosa, indução com midazolam 2 mg, lidocaína a 2% sem vaso-
constritor 1mg/kg, fentanil 250mcg, propofol a 2% em bomba de infusão alvo-controlada e cisatracúrio 0,1  mg/ kg. 
Após  intubação orotraqueal, apresentou sibilos à ausculta e capnografia com padrão de broncoespasmo. Foram 
utilizados broncodilatador via tubo e corticoide intravenoso, com melhora do broncoespasmo e sem outras inter-
corrências. A cirurgia durou 120 minutos, e foram realizados extubação em sala e encaminhamento para Unidade 
de Terapia Intensiva, conforme orientação da cardiologia. Evoluiu sem queixas álgicas, sem complicações cardioló-
gicas e recebeu alta hospitalar. Discussão: A AT é fator de risco para eventos cardiovasculares, em razão do estado 
inflamatório, do aumento da pressão arterial e da presença de estenose arterial. Para cirurgias eletivas, é imperativo 
que a doença não esteja em atividade e que haja controle rigoroso da pressão arterial com manutenção das drogas 
anti-hipertensivas no dia do procedimento. O cuidado com posicionamento cirúrgico e avaliação da perviedade das 
carótidas são imprescindíveis nos casos sugestivos de baixa perfusão cerebral.
Palavras-chave: Arterite de Takayasu. Tireoidectomia total. Anestesia geral.
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92 Considerações anestésicas de nove casos de 
extrofia de bexiga tratados pela técnica de Kelly
Carolina Santos da Silveira1, Claudio Calvano1, Carolina Testoni Rodrigues1,  
Rogerio Tenorio Macedo1, Estêvão Luiz Carvalho Braga1

1Hospital Estadual da Criança, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: A extrofia de bexiga é uma rara má-formação do sistema genitourinário (incidência 1:500000 nascidos 
vivos) decorrente da ruptura prematura da membrana cloacal durante a embriogênese. Representa um espectro de 
graves anomalias da linha média em que a bexiga permanece aberta na parede abdominal e ocorrem epispádia e, oca-
sionalmente, outras anomalias do sistema gastrointestinal, esquelético e neurológico. A longo prazo, o principal risco 
é o desenvolvimento de insuficiência renal crônica e infecções urinárias de repetição. Das diversas técnicas cirúrgi-
cas descritas, a de Kelly inclui mobilização da musculatura pélvica e perineal, placa vesical, diafragma urogenital e 
exposição dos corpos cavernosos, seguida de reconstrução anatômica e procedimento antirrefluxo, fechamento da 
bexiga, uretrocervicoplastia, aproximação do esfíncter e reconstrução do pênis. É realizada em tempo único como 
tratamento primário ou em reconstruções anteriores malsucedidas, tendo como algumas vantagens a não realiza-
ção de osteotomia pélvica, o maior comprimento peniano final e a melhor continência urinária. Descrição de série: 
foram submetidos a cirurgia de Kelly nove pacientes do sexo masculino entre 3 meses e 10 anos, sendo duas reopera-
ções. O tempo médio de anestesia foi de 675 minutos. Todos receberam anestesia geral balanceada combinada com 
peridural lombar ou caudal. A reposição volêmica média foi de 87 mL/kg (cristaloides + coloides), e cinco pacientes 
necessitaram hemotransfusão. Como protocolo do nosso serviço, todos permaneceram intubados e curarizados por 
pelo menos cinco dias na Unidade de Terapia Intensiva, com acesso venoso central e cefepime terapêutico por sete 
dias. O tempo médio de internação hospitalar foi de 35 dias. Complicações na Unidade de Terapia Intensiva: sepse 
pulmonar e urinária, fístula vesical, delirium, síndrome de abstinência (sedação prolongada), broncoespasmo grave 
e lesão pulmonar associada a transfusão. Discussão: A cirurgia corretiva da extrofia de bexiga é historicamente um 
dos procedimentos mais complexos do âmbito da cirurgia pediátrica. Os desafios anestésicos consistem em manejar 
um procedimento raro, longo e invasivo em pacientes muito jovens, com alta resposta inflamatória e risco de com-
plicações pós-operatórias.
Palavras-chave: Anestesia pediátrica. Extrofia de bexiga.
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95 Insuficiência renal aguda e tempo 
de circulação extracorpórea após 
revascularização do miocárdio
Mariana Kieling Mozzaquatro1, Joana Amaral Chanan1, Mariana Ifarraguirre Mello1, 
Jéssica Thaís Fontoura de Oliveira2 

1Sociedade de Anestesiologia, Porto Alegre, RS, Brasil. 
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Introdução: A incidência de insuficiência renal aguda no pós-operatório de cirurgia de revascularização do 
miocárdio é elevada e acrescenta morbimortalidade. Entre os fatores de risco associados, o tempo de circulação 
extracorpórea (CEC) tem sido descrito na literatura. Método: O presente estudo é uma coorte retrospectiva a partir 
da reanálise dos dados coletados para um ensaio clínico realizado no Instituto de Cardiologia Fundação Universi-
tária de Cardiologia, este executado durante o período de maio de 2017 e julho de 2018. Resultados: Apesar de não 
ter sido encontrada diferença estatística entre as médias de tempo de CEC entre os grupos com e sem insuficiência 
renal aguda, optamos por dicotomizar a variável tempo de CEC a fim de avaliar o subgrupo de pacientes com CEC 
prolongada e sua associação com o desenvolvimento de insuficiência renal aguda (CEC prolongada ≥ 120 minutos 
e CEC curta com duração ≤ 119 minutos). Na comparação entre os grupos com e sem insuficiência renal aguda, 
não houve diferença estatisticamente significativa quanto ao tempo de CEC prolongado (p = 0,279). Na análise de 
regressão logística realizada para identificar os fatores preditores de insuficiência renal aguda pelos critérios de Acute 
Kidney Injury Network, tempo de CEC não resultou em odds ratio estatisticamente significativo na testagem como 
variável contínua (tempo em minutos) ou como variável categórica (tempo de CEC ≥ 120 minutos ou ≤ 119 minu-
tos). Ao final, apenas as variáveis idade (em anos) e peso (em kg) resultaram em pequeno tamanho de efeito sobre o 
risco de desenvolvimento de insuficiência renal aguda, com odds ratio ajustados de, respectivamente, 1,039 (p = 0,04) 
e 1,034 (p < 0,0001). Não houve diferença entre os grupos quanto à ocorrência de óbitos, tendo sido registrados 
três óbitos no grupo com insuficiência renal aguda e três óbitos no grupo sem insuficiência renal aguda (p = 0,75). 
Conclusões: Em conclusão, a insuficiência renal aguda é uma complicação frequente em nosso meio após cirur-
gia de revascularização do miocárdio. Idade e peso são fatores de risco independentes para o desenvolvimento de 
insuficiência renal aguda na nossa população, e o tempo de circulação extracorpórea não esteve relacionado com 
a incidência de insuficiência renal aguda neste trabalho. A resposta individual à CEC varia muito e pode ser con-
sequência de polimorfismos genéticos, variáveis que regulam a resposta a processos inflamatórios e vasomotores. 
E, por essa razão, a associação entre CEC e insuficiência renal aguda pode não ter sido encontrada no nosso estudo.
Palavras-chave:  Insuficiência renal aguda. Cirurgia de revascularização do miocárdio. Tempo de circulação 
extracorpórea.
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112 Anestesia para cirurgia ortopédica em portador 
de neuromielite óptica – relato de caso
Leticia de Souza Pestana1, Rafhael Silva Leal2, Guilherme Abreu de Britto Comte Alencar1, 
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Introdução: O presente trabalho relata o caso de uma anestesia em paciente portador de neuromielite óptica, ou 
doença de Devic, para cirurgia de colocação de haste intramedular em fêmur esquerdo. Neuromielite óptica, ou 
doença de Devic, como era anteriormente chamada, é uma desordem inflamatória do sistema nervoso central carac-
terizada por desmielinização severa, levando a lesão axonal predominantemente direcionada para nervos ópticos 
e medula espinhal. Relato de caso: A.P.P.F, 42 anos, 75 kg, portadora de doença de Devic, diagnosticada e em tra-
tamento há dois anos, apresentando, uma semana antes da cirurgia, fratura de fêmur proximal esquerdo por baixa 
energia cinética. Cirurgia proposta: colocação de haste intramedular. No centro cirúrgico, monitorização multi-
paramétrica, venóclise-18G em membro superior esquerdo, anestesia venosa total multimodal com propofol 
2,5  mcg/ mL (dose efeito) e remifentanil 70,2 mL/h de solução com 20 mcg/mL (bomba infusão contínua), transamin 
1 g e cefazolina 2 g 20 minutos antes da incisão, cetamina 15 mg, clonidina 75 mcg, sulfato de magnésio 1 g, lidocaína 
100 mg, tenoxican 40 mg, dipirona 2 g, hidrocortisona 50 mg, intubação orotraqueal com tubos orotraqueais 7,0 com 
cuff sem intercorrência. Nausedron 8 mg, ranitidina 50 mg. Não apresentou taquicardia, hipertensão ou alteração do 
índice bispectral durante todo o ato cirúrgico. Procedimento com duração de 2 horas e 35 minutos, sendo realizada 
extubação com 100 mg de lidocaína venosa cinco min antes sem intercorrências, sendo encaminhada à recuperação 
pós-anestésica sem queixas, acordada. Foi avaliada em 12 horas pós-operatório. Sem dor, Escala Visual Analógica 
1 pela escala verbal de dor. Discussão: Realizamos anestesia venosa total multimodal, sem uso de bloqueador neu-
romuscular. Foi analisada a dor no intraoperatório por meio de parâmetros hemodinâmicos e, no pós-operatório, 
por meio da escala verbal de dor. Observamos que, mesmo sem a realização de bloqueio de neuroeixo e bloqueio 
de nervo periférico, não houve estímulo nociceptivo no intraoperatório e foi relatada ausência de dor no pós-ope-
ratório. Concluímos que a anestesia multimodal foi eficaz para analgesia no intra e no pós-operatório de cirurgia 
ortopédica em paciente portador de neuromielite óptica.
Palavras-chave: Neuromielite óptica. Analgesia geral. Analgesia.
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118 Anestesia opioid-free, com bloqueio 
interpleural, em pacientes portadoras de 
neoplasias da mama
Taylor Brandão Schnaider1, Hugo Ribeiro Bellato1, Antonio Mauro Vieira1,  
Antonio Carlos Aguiar Brandão1, Kristina Jankauskaite Duarte Cavalcante1 

1Centro de Ensino e Treinamentos, Sociedade Brasileira de Anestesiologia, Pouso Alegre, MG, Brasil.

Introdução: As neoplasias da mama são o segundo tipo de câncer que mais acomete as mulheres no país, excluídos 
os tumores de pele não melanoma. Série de casos: Cinco pacientes do sexo feminino, idades entre 35 e 66 anos, clas-
sificação P2 e P3 da American Society of Anesthesiologists, portadoras de neoplasias da mama, foram submetidas 
a procedimentos cirúrgicos. Foi realizada venopunção em membro superior direito/esquerdo com cânula intrave-
nosa 18G, sendo administrados tenoxicam (20 mg), esmolol (0,5 mg/kg/min) e cefazolina (2 g). Monitorização: 
cardioscopia, oximetria de pulso, capnografia e pressão arterial não invasiva. Indução: administrada solução con-
tendo 20 mL de lidocaína a 2% (400 mg), 1 mL de dexmedetomidina (100 mcg), 1 mL de cetamina S+ (50 mg), 8 mL 
de sulfato de magnésio 10% (800 mg) e 10 mL de água destilada, na dosagem de 0,2 mL/kg; concomitantemente, 
foi injetado propofol na dosagem de 2 mg/kg. O bloqueio neuromuscular foi realizado com atracúrio na dosagem 
de 0,5 mg/kg. O bloqueio interpleural foi executado no quarto espaço intercostal, na linha axilar média, sendo o 
paciente colocado em céfalo-declive de 20 graus antes da realização do bloqueio, permanecendo nessa posição por 
aproximadamente dez minutos pós-bloqueio. Utilizou-se agulha de Tuohy 17G, injetando-se ropivacaína 0,375% 
(20 mL). Manutenção: mantida com propofol na dosagem de 2 a 2,5 mg/kg/h, associado com a solução citada ante-
riormente na dosagem de 0,1 a 0,2 mL/kg/h, sendo o bloqueio neuromuscular administrado conforme a necessidade. 
Pesquisas recentes sugerem que o tipo de anestesia administrada pode apresentar um impacto na recorrência do 
câncer e de metástases. Os anestésicos voláteis e analgésicos opióides têm demonstrado predominantemente efeitos 
pró-tumor, enquanto betabloqueadores, propofol, alfa-2 adrenérgicos, sulfato de magnésio, lidocaína e ropivacaína 
têm mostrado efeitos antitumor. Estudos comprovam que anestésicos locais inibem a proliferação e migração de 
células cancerosas e induzem apoptose, in vitro e in vivo. A associação da anestesia opioid-free com a regional, com-
plementada com o emprego dos anti-inflamatórios não esteroidais, representam papel inquestionável no controle da 
dor intraoperatória e podem melhorar a sobrevida do paciente, livre da recorrência do câncer. Neste relato de caso, 
foram utilizados anti-inflamatório não esteroidal antes do procedimento cirúrgico e no pós-operatório, assim como 
os fármacos que têm demonstrado efeitos antitumor no perioperatório.
Palavras-chave: Neoplasias da mama. Anestesia por condução. Anestesia geral.
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130 Anestesia para alongamento do psoas 
em paciente portador de distrofia de 
Emery-Dreifuss
Patrícia Tayrine Grobe1, Lucas Rizzotto2, Patricia Dornbusch1, Fernanda Panazzolo Zenatto1

1Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, Joinville, SC, Brasil.
2Hospital Universitário Cajuru, Curitiba, PR, Brasil.

Introdução: A distrofia muscular de Emery-Dreifuss é uma desordem genética rara ligada ao X que apresenta 
variantes autossômica dominante e recessiva. Caracteriza-se pelo desenvolvimento de contratura da musculatura 
esquelética de característica escapuloperoneal, que precede o início da fraqueza muscular progressiva. Frequente-
mente apresenta defeitos de condução cardíaca, arritmias e cardiomiopatia. A anestesia nesses pacientes pode ser 
um desafio em razão dos riscos associados à doença. Relato: Paciente masculino, 17 anos, 56 kg, portador de dis-
trofia muscular de Emery-Dreifuss, submetido a cirurgia de alongamento bilateral do músculo psoas para ganho de 
amplitude na extensão do tronco. Apresentava limitada mobilidade de coluna lombar, torácica e, sobretudo, de fle-
xão cervical, além de alterações cardíacas leves – fração de ejeção de 61% e bloqueio atrioventricular de primeiro 
grau – sem repercussões hemodinâmicas. Foi submetido a artrodese de coluna lombar dois meses antes da cirur-
gia proposta, com história de via aérea difícil. Optou-se pela realização do procedimento sob anestesia geral venosa 
total, associada ao bloqueio quadrado lombar bilateral. Foi monitorizado com cardioscopia, pressão não inva-
siva, oximetria, capnografia, analisador de gases, temperatura e índice biespectral. Venóclise em membro superior 
esquerdo. Realizou-se intubação orotraqueal com auxílio do fibrobroncoscópio sob leve sedação com dexmedeto-
midina 1 mcg/kg nos primeiros dez minutos, após reduzindo-se a dose para 0,5 mcg/kg/h e midazolam 1 mg, mais 
anestesia tópica da via aérea com lidocaína. Após intubação orotraqueal, foram realizadas indução e manutenção 
da anestesia com dexmedetomidina 0,5 mcg/kg/h e infusão alvo-controlada de propofol (2 mcg/mL) e remifentanil 
(3 ng/mL). Ao final do procedimento, realizou-se bloqueio ecoguiado do quadrado lombar bilateral com ropivacaína 
0,375% 20 mL em cada lado. Passadas 4h na sala de recuperação, paciente com bom controle álgico, sem queixas e 
clinicamente estável recebe alta para o setor. Discussão: Problemas potenciais relacionados à anestesia devem ser 
previstos nesses pacientes, como dificuldade de acesso vascular, via aérea difícil em razão de restrição de mobilidade 
cervical, risco aumentado de rabdomiólise/hipertermia maligna, bem como riscos cardíacos. Contraturas dos mús-
culos paravertebrais cervicais e lombares podem interferir nos bloqueios de neuroeixo. Drogas cardiodrepressoras, 
em cardiopatias significativas, e que desencadeiam hipertermia maligna devem ser evitadas.
Palavras-chave: Emery-Dreifuss. Anestesia venosa total. Bloqueio quadrado lombar.
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162 Associação de parâmetros 
ultrassonográficos e clínicos para  
previsão de intubação difícil em obesos
Caio Márcio Barros de Oliveira1, Andrey Salgado Moraes Filho1, Eduardo Jose Silva 
Gomes de Oliveira1, Elizabeth Teixeira Noguera Servin1, Plinio da Cunha Leal1 

1Universidade Federal do Maranhão, São Luís, MA, Brasil.

Introdução: Intubação difícil é tida como a necessidade de três ou mais tentativas de intubação ou duração total do 
processo que ultrapasse dez minutos. A importância acerca da previsão desse evento sustenta-se na possibilidade 
da antecipação de complicações, diminuindo a morbimortalidade durante a intubação orotraqueal, principalmente 
quando se trata da população obesa, uma vez que esta apresenta peculiaridades que justificam tal procedimento. 
A utilização da ultrassonografia com indicadores clínicos pode identificar tal eventualidadem diminuindo os riscos 
para o paciente. Nessa perspectiva, o presente estudo visa determinar qual(is) parâmetro(s) clínico(s) e ultrasso-
nográfico se correlaciona(m) com a dificuldade na realização de uma intubação orotraqueal. Métodos: Estudo 
observacional, prospectivo, com 75 obesos indicados para gastroplastia videolaparoscópica e que apresentavam clas-
sificação II ou III da American Society of Anesthesiologists. Foi realizado durante o período de julho de 2017 a julho 
de 2018 em um hospital privado localizado na cidade de São Luís (MA). Foram coletadas as seguintes variáveis: 
gênero, peso, altura, idade, índice de Mallampati modificado, distância tireomentoniana, distância esternomento-
niana, perímetro cervical, abertura bucal e, por último, a distância pele-epiglote por ultrassonografia. Foi utilizado o 
programa Stata 12.0 para análise estatística. Resultado: Entre os 75 pacientes avaliados, 46,7% foram do gênero mas-
culino e 53,3% feminino. Desses, 22,7% apresentaram intubação difícil, e 48% pertenciam ao sexo feminino e 52% 
ao sexo masculino. Entre as variáveis coletadas, apenas três mostraram-se estatisticamente significantes (p < 0,05), 
isto é, mostraram diferença quando comparadas entre os grupos de intubação fácil e difícil, sendo elas: idade média 
G1 32,7 ± 7,9 x G2 44 anos ± 15,4 (p = 0,0072), índice Mallampati média G1 2 x G2 3,2 (p = 0,0005) e abertura bucal 
média G1 4,7 ± 0,9 x G2 4,1 cm ± 0,8 cm (p = 0,0212). Não apresentaram significância estatística: altura (p = 0,9), 
peso (p = 0,4), distância tireomentoniana (p = 0,2), distância esternomentoniana (p = 0,2), circunferência cervical 
(p = 0,1), distância pele-epiglote (p = 0,5). Conclusão: Idade, índice de Mallampati e abertura bucal mostraram-
-se bons parâmetros clínicos para predição de intubação difícil. No entanto, a predição de dificuldade de intubação 
orotraqueal por meio da ultrassonografia não seguiu o ponto de corte trazido pela literatura (distância pele-epi-
glote > 27,5 mm), sugerindo a necessidade de um novo ponto para parâmetro.
Palavras-chave: Ultrassonografia. Via aérea difícil. Obesos.
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178 A segurança no uso de antiagregantes 
plaquetários em cirurgias oftalmológicas: 
uma revisão sistemática
Marina Constante Dutra1, Luiz Fernando Soares1, Juliana Maria Cruz Bastos Moura1, 
Janaynna Rios de Moraes Souza1, Jorge Hamilton Soares Garcia1 

1Hospital Governador Celso Ramos, Florianópolis, SC, Brasil.

Introdução: A anestesia em cirurgia oftalmológica requer cuidados além da rotina de checagem de material e moni-
torização do paciente, sendo necessária a presença de um anestesiologista no período perioperatório. Pacientes em 
uso de antiagregantes plaquetários merecem atenção particular do oftalmologista e do anestesiologista. Embora a 
descontinuação do tratamento antitrombótico para minimizar o risco de sangramento durante as cirurgias oftalmo-
logicas possa ser considerada rotineira por alguns, é potencialmente prejudicial para pacientes. O objetivo principal 
deste estudo é evidenciar o benefício ou não de suspender o uso de agentes antiplaquetários antes da cirurgia de 
catarata. Metodologia: Foi realizada uma revisão sistemática utilizando os principais bancos de dados eletrônicos 
de forma independente por dois revisores, limitando-se à busca por artigos em inglês. A pesquisa no MEDLINE, 
EMBASE e Cochrane foi feita com os seguintes descritores: inibidores de agregação de plaquetas, infarto, infarto 
do miocárdio, acidente vascular cerebral, catarata, extração de catarata. Resultados e discussão: O presente estudo 
observou que não existe nenhum ensaio clínico randomizado que compare diretamente as taxas de eventos trom-
boembólicos com eventos hemorrágicos e complicações durante os procedimentos oftamológicos. As evidências na 
literatura sobre suspensão ou manutenção do uso de antiagregantes plaquetário são baseadas em estudos de coorte 
restrospectivos e prospectivos e não demonstram aumento de eventos hemorrágicos significativos nos pacientes em 
uso de tal medicação. Conclusão: Conclui-se que, apesar de não aumentar significativamente os eventos hemorrá-
gicos, o bloqueio ainda não é sugerido como técnica preferencial por conta dos seus riscos; sugere-se cada vez mais 
o uso de anestesia tópica. Ainda não existe um estudo robusto o suficiente que demonstre segurança na manutenção 
do uso de antiagregantes plaquetários. Nenhum estudo conclui de forma definitiva nenhuma orientação. Sugere-se 
necessidade de estudos maiores e com maior poder estatístico para qualquer decisão terapêutica diante dessa per-
gunta frequentemente questionada.
Palavras-chave: Inibidores de agregação de plaquetas. Cirurgia oftamológica. Bloqueio oftalmológico.

REFERÊNCIA
1. Bertrand RHC, Garcia JBS, Oliveira CMB, Bertrand ALX. Anestesia tópica associada à sedação para facoemulsificação: experiência 

com 312 pacientes. Rev Bras Anestesiol. 2008;58(1):23-34. https://doi.org/10.1590/S0034-70942008000100004

https://doi.org/10.1590/S0034-70942008000100004


ANESTESIA NAS ESPECIALIDADES

Sao Paulo Med J. 2021; 139(Suppl 2):17.     17

206 Cetamina e dexmedetomidina em 
anestesia de paciente com distrofia 
muscular: relato de caso
Érico Gonçalves Assis da Silva1, Marcelo Murilo Mejia1, Thiago Fontana, Rubia Pelisser1, 
Camila Bock Silveira1 

1Serviço de Anestesiologia de Joinville, Centro de Ensino e Treinamentos, Serviço de Anestesia 
Joinville, Joinville, SC, Brasil.

Indrodução: A distrofia muscular compreende um grupo de miopatias hereditárias caracterizada pela degenera-
ção progressiva da musculatura estriada. Esses pacientes, ao serem submetidos à anestesia, necessitam de avaliação 
pré-anestésica detalhada. As limitações no arsenal de drogas, as complicações relacionadas à anestesia, que geral-
mente são graves e de difícil manejo, tornam o planejamento essencial. Relato de caso: Sexo feminino, 27 anos, 
portadora de distrofia muscular do tipo centronuclear, com plano de realizar gastrostomia endoscópica por disfagia 
progressiva. Negou alergias, negou cirurgia prévia. Ao exame físico, encontrava-se em regular estado geral, lúcida 
e orientada, com peso de 22 kg e altura de 150 cm (índice de Massa Corporal 9,78). Na avaliação de via aérea, veri-
ficou-se microstomia, retrognatismo e Mallampati IV. Exames laboratoriais não apresentavam alterações. Paciente 
com classificação III da American Society of Anesthesiologists. Procedimento foi realizado em centro cirúrgico, 
com plano de sedação com cetamina e dexmedetomidina associado a anestesia local em sítio cirúrgico (80 mg de 
lidocaína sem vasoconstritor). A indução anestésica foi realizada com 5 mg de cetamina associado a 10 mcg de 
dexmedetomidina, com reaplicação de medicação após sete minutos (metade da dose de indução). Paciente evo-
luiu com queda de saturação três minutos após indução (saturação O2 79%); foi realizada elevação de mento para 
melhora de ventilação, mas sem sucesso; optou-se por ventilação com máscara facial com O2 a 70% (6 L/min) por 
40 segundos, com melhora de parâmetros. Paciente permaneceu em bom estado até o final de procedimento, que 
durou 15 minutos. Seguiu estável para sala de recuperação anestésica. Discussão: Os portadores de distrofia muscu-
lar apresentam contraindicações às principais drogas anestésicas, o que leva a uma abordagem diferente à tradicional. 
Apresentam risco de depressão muscular grave e síndrome de hipertermia maligna-like ao serem expostos a anes-
tésicos inalatórios. Relaxantes como succinilcolina são contraindicados pelo risco a rabdomiólise e complicações. 
Opiáceos e derivados devem ser evitados pelo potencial de depressão respiratória. Destaca-se também a resposta 
depressora que apresenta a suplementação de oxigênio, que pode levar a insuficiência ventilatória em razão da inibi-
ção do centro respiratório. Assim, a escolha de cetamina e dexmedetomidina torna-se uma alternativa interessante 
em razão do efeito analgésico sedativo, sem depressão respiratória profunda nas doses utilizadas, além de não apre-
sentarem contraindicações para esses doentes.
Palavras-chave: Distrofia muscular. Cetamina. Dexmedetomidin.
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226 Correlação entre relação normatizada 
internacional e desfechos perioperatórios 
em cirurgias cardíaca com circulação 
extracorpórea
Vitor Estevam Severo1, Dilmar Cardeal Cunha2, Kelly Regina da Cruz Silva1,  
Crissiane Melo Nepomuceno1, Paulo Waperchowski1

1Centro de Ensino e Treinamentos, Sociedade de Anestesiologia, Porto Alegre, RS, Brasil.
2Instituto de Cardiologia, Porto Alegre, RS, Brasil.

Introdução: No universo da cirurgia cardíaca, o sangramento perioperatório ainda representa uma área de preo-
cupação em razão das alterações causadas principalmente pela circulação extracorpórea e pelo uso prévio de 
anticoagulantes. Podemos minimizar a ocorrência de sangramentos nesses procedimentos pelos exames pré-opera-
tórios, entre eles a relação normatizada internacional e a otimização do paciente. Neste estudo verificamos se existe 
correlação entre alterações na relação normatizada internacional e sangramento no perioperatório, assim como 
associação da relação normatizada internacional com óbito e uso de hemocomponentes durante cirurgia cardíaca. 
Método: Trata-se de um estudo de coorte retrospectivo, realizado com 305 pacientes submetidos a cirurgia de troca 
valvar com circulação extracorpórea no ano de 2013 (estudo piloto). Os dados foram coletados a partir de avaliação 
de prontuário eletrônico de hospital terciário. Foi realizada analise uni e multivariada. Regressão logística univariada 
foi utilizada para avaliar a associação de relação normatizada internacional com óbito intra-hospitalar necessidade 
de nova cirurgia nas 12 h pós-operatórias, uso de concentrado de hemácias no adulto/hemocomponentes no tran-
soperatório. Tanto para as correlações, como para as regressões logísticas univariadas, foram consideradas como 
variáveis em potencial aquelas que obtiveram um valor de p menor do que 0,05 de significância. Resultados: Trata-
-se de um grupo com média de idade de 62 anos (desvio padrão ± 13,28), com tempo de circulação extracorpórea de 
médio 92,12 minutos (desvio padrão ± 38,86), com predominância de pacientes com classificação III da American 
Society of Anesthesiologists (82%) e com relação normatizada internacional média de 1,09 (desvio padrão ± 0,17). 
Todos os desfechos propostos para analise univariada: volume de concentrado de hemácias no adulto/hemocompo-
nentes e sangramento no transoperatório, óbito e reoperação nas primeiras 12h, obtiveram p < 0,05, corroborando 
a correlação da relação normatizada internacional com esses desfechos de forma significativa. Já na análise mul-
tivariada com ajuste para confundidores, a relação normatizada internacional foi significativa para sangramento 
transoperatório, indicando um odds ratio 204, significando que para cada unidade de aumento da relação norma-
tizada internacional, há uma perda esperada de 204 mL de sangue (IC95% 16,72 – 392), (P = 0,03). Tais resultados 
corroboram alguns outros trabalhos que indicam que a cada 1U de relação normatizada internacional aumentado, 
aumenta o uso de hemocomponentes. Conclusão: Nosso trabalho demonstrou que o valor de relação normatizada 
internacional pode ser correlacionado a um aumento de sangramento perioperatorio. Isso contradiz a literatura atual 
de que a relação normatizada internacional não é um preditor de sangramento. Mais estudos poderão corroborar 
nossos achados com maior poder de significância.
Palavras-chave: RNI. Sangramento. Cirurgia Cardíaca.
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238 Desfecho favorável da escolha de peridural 
com técnica anestésica para cesariana em 
portadora da Síndrome de Eisenmenger
Wyndira Marhalle Simiao Nunes Venancio Andrade1, Denize Debortoli Kipper1,  
Emerson Alexandre P. de Carvalho1 

1Hospital Angelina Caron, Curitiba, PR, Brasil.

Introdução: A Síndrome de Eisenmenger (SE) é uma cardiopatia que causa elevação da pressão pulmonar com 
shunt direito-esquerdo, podendo levar a 50% de mortalidade quando presente na gravidez e, por isso, sendo a gesta-
ção desencorajada e sua interrupção, geralmente, recomendada. O estudo vem relatar o procedimento anestésico em 
uma gestante portadora da SE. Relato de caso: Primigesta, 23 anos, no curso das 32 semanas de gestação, diagnosti-
cada com SE desde a infância. Admitida no serviço para otimização de drogas e melhora da função cardiopulmonar 
antes da cesariana. Permaneceu por cinco dias sob cuidados intensivos em uso de sildenafil, bosentana, iloprosta, 
sulfato ferroso e acido fólico. Realizou-se procedimento com 33 semanas por conta do alto risco de choque cardio-
gênico. Durante a avaliação pré-anestésica, destacou-se: classificação IV da American Society of Anesthesiologists, 
classe IV no New York Heart Association, cianose, saturação O2 88% com oxigenoterapia 2 L/m; sopro paraes-
ternal esquerdo 4+/6+ e baqueteamento digital. A anestesia foi iniciada após monitorização multiparamétrica e 
pressão arterial invasiva. A técnica escolhida foi a anestesia peridural, com dose incremental visando menor reper-
cusão hemodinamica: bupivacaína a 0,375% 25 mL a nível de L1-L2; morfina 3 mg e fentanil espinhal 100 mcg. 
Usou-se ocitocina 5UI em dez minutos. Paciente manteve-se estável, sem alterações significativas ao exame físico. 
Recém-nascido com boa vitalidade. No pós-operatório, retornou aos cuidados intensivos, mantendo-se estável, 
sem necessidade de droga vasoativa, e recebendo alta da Unidade de Terapia Intensiva e hospitalar após cinco dias. 
Discussão: A SE é uma cardiopatia que causa hipertensão pulmonar com shunt reverso ou bidirecional em nível 
atrioventricular ou aortopulmonar e está associada a alto risco de morbimortalidade materna. A queda importante 
do débito cardíaco é mal tolerada, podendo a hipotensão arterial ser fatal, por isso deve haver cautela na técnica 
anestésica do tipo bloqueio do neuroeixo, principalmente em função da necessidade da manutenção da resistência 
vascular sistêmica. A escolha do tipo da anestesia para as cesarianas dessas pacientes, quando indicadas, ainda é con-
troversa. A anestesia peridural pode ser bem tolerada quando em doses incrementais. Diante da gravidade da SE, a 
avaliação pré-anestésica deve ser cautelosa, evidenciando os riscos associados tanto durante o manejo intraoperató-
rio como na vigilância pós-operatória, bem como definir individualmente a escolha da técnica anestésica a depender 
do status hemodinâmico de cada paciente.
Palavras-chave: Síndrome de Eisenmenger. Peridural. Anestesia em gestante cardiopata.
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244 Manejo anestésico em paciente diagnosticada 
com colangite esclerosante primária
Ed Carlos Rey Moura1, Débora Chaves Miranda1, Gustavo Weyber Pereira Alves1,  
Plinio da Cunha Leal1, Caio Márcio Barros de Oliveira1 

1Universidade Federal do Maranhão, São Luís, MA, Brasil.

Introdução: A colangite esclerosante primária (CEP) representa um perfil de doença hepática caracterizada por 
perfil colestático crônico progressivo, marcado por inflamação, fibrose e estenose de vias intra e extra-hepáticas. 
A conduta anestésica na CEP é complexa; poucos relatos evidenciam uma padronização de condutas – com exce-
ção de casos de ictiose neonatal associada a CEP, possuindo implicações anestésicas relacionadas à doença hepática: 
cirrose e hipertensão portal. Este estudo tem como objetivo relatar a conduta anestésica em uma paciente diagnosti-
cada com CEP submetida a esclerose de varizes de esôfago. Relato de caso: Paciente do gênero feminino de 1 ano e 
11 meses, com diagnóstico de CEP, submetida a endoscopia digestiva alta (EDA) para esclerose de varizes de esôfago. 
Foram utilizados quetamina, midazolam e fentanil para sedação e analgesia, ventilação espontânea. O exame indicou 
presença de três cordões varicosos, dois deles de médio calibre e um de grosso calibre. Foi realizada esclerose de vaso 
de maior calibre sem intercorrências. Posteriormente, a paciente foi encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva, 
onde chegou sedada e com bom padrão ventilatório. Na segunda EDA, foi realizada anestesia geral. Foram utiliza-
dos: sevoflurano 25 mL, propofol 30 mg, rocurônio 10 mg, ondansetrona 2 mg, sugammadex 20 mg, lidocaína 2% 
20 mg, atropina 0,5 mg, adrenalina 1 mg. Para monitorização, foram usados oxímetro, cardioscópio, analisador de 
gases e capnógrafo. O procedimento teve duração de 60 minutos. Além disso, ressalta-se o fato de a paciente apre-
sentar alergia a tazocin, levofloxacino e hixizine. Seu peso era 11,4 kg. O procedimento ocorreu sem intercorrências. 
Discussão: Como a CEP geralmente se apresenta como doença progressiva, intervenções endoscópicas repetidas 
são obrigatórias na maioria dos pacientes, necessitando de exames eficazes em relação ao custo-benefício. Na prá-
tica clínica, pacientes com CEP parecem ter uma maior necessidade de sedação para o EDA potencialmente causada 
por indução/inibição por enzimas ou tolerância. A sedação para a EDA tem efeitos positivos na redução da ansie-
dade e dor nos pacientes e é útil para a taxa de conclusão, qualidade dos procedimentos e resultados do tratamento, 
especialmente no cenário de intervenções repetidas e complexas. No entanto, a sedação está associada a possíveis 
complicações, principalmente eventos cardiovasculares, levando a necessidade de um manejo e uma monitorização 
adequados para diminuir riscos durante o procedimento.
Palavras-chave: Colangite esclerosante primária. Doença hepática. Anestesia.

REFERÊNCIA
1. Keil C, Dávila LA, Framke T, Lenzen H, Manns MP, Lankisch TO, et al. Patients with primary sclerosing cholangitis require more sedation 

during endoscopic retrograde cholangiography. Endosc Int Open. 2017;5(4):E315-20. https://doi.org/10.1055/s-0043-104858

https://doi.org/10.1055/s-0043-104858


ANESTESIA NAS ESPECIALIDADES

Sao Paulo Med J. 2021; 139(Suppl 2):21.     21

245 Manejo anestésico em paciente diagnosticada 
com distrofia muscular tipo cinturas
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Introdução: As distrofias musculares tipo cintura (DMC) constituem um grupo de distúrbios neuromusculares 
envolvendo principalmente os músculos das cinturas pélvica e escapular. Complicações cardíacas ou pulmonares e 
aumento do risco de rabdomiólise quando expostos a anestésicos voláteis e succinilcolina podem aumentar os riscos 
relacionados à anestesia. Há poucos relatos sobre o manejo anestésico desses pacientes. Aqui se apresenta a con-
duta anestésica em uma paciente com DMC 2A submetida a cirurgia plástica. Relato de caso: Paciente do gênero 
feminino, de 35 anos de idade, diagnosticada com DMC tipo 2A, submetida a cirurgia plástica. Teve início dos sin-
tomas aos oito anos de idade e foi diagnosticada por biópsia muscular, apresentando tetraparesia flácida com força 
muscular proximal grau 2 e distal grau 4, necessitando de cadeira de rodas. Todos os exames pré-operatórios esta-
vam normais. Foi executada anestesia neuroaxial combinada raquiperidural, raquianestesia com bupivacaína 20 mg 
e morfina a 0,03 mg, peridural (posicionamento de cateter para doses adicionais, se necessário) e fentanil 100 mcg 
com midazolam 5 mg para sedação. Sinais vitais foram monitorados de acordo com os padrões da American Society 
of Anesthesiologists e ventilação espontânea com máscara facial foi mantida. Relaxantes neuromusculares não foram 
utilizados. A cirurgia durou 240 minutos, sem dificuldade técnica e sem necessidade de doses adicionais de anes-
tésico local. Ao fim foram administrados parecoxibe 40 mg, metamizol 2 mg, ondansetrona 4 mg e dexametasona 
4 mg. Nos cuidados pós-operatórios, a estabilidade hemodinâmica foi mantida, sem episódios de miotonia ou efei-
tos farmacológicos adversos. O efeito da anestesia passou sem complicações. A paciente permaneceu na unidade de 
cuidados pós-anestésicos por 120 minutos, necessitando de analgesia pós-operatória por bomba controlada pelo 
paciente com administração epidural de fentanil de 20 ug e ropivacaína a 2,5 mg. Apresentou condições para alta 
no dia seguinte, com estabilidade cardiorrespiratória e controle da dor e dispensando doses adicionais de anestési-
cos epidurais. Discussão: Apesar da complexidade do manejo anestésico em pacientes com DMC, é possível uma 
abordagem segura com um planejamento pré-operatório cuidadoso. Esse caso sugere que uma anestesia neuroaxial 
combinada a raquiepidural é segura e fornece condições operatórias satisfatórias para um paciente com DMC sub-
metido a abdominoplastia e lipoaspiração.
Palavras-chave: Distrofia muscular. Manejo anestésico. Cirurgia plástica.
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289 Colecistectomia por videolaparoscopia 
em criança de 4 anos: manejo anestésico
Thales Resende Damião1, Christivany Lucia de Sousa1, Raphael Figueiredo de Rezende1, 
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Introdução: Em idade pediátrica, a litíase biliar é uma patologia rara com uma incidência estimada em 0,1–2,0%. 
A maior incidência na infância é no primeiro ano de vida, de igual ocorrência em ambos sexos. Somente 7,4% dos 
casos ocorre na faixa etária entre 6 meses e 5 anos. Os principais fatores de risco para a doença nessa idade são nutri-
ção parenteral prolongada, doença ileal, prematuridade, desidratação, imaturidade da glicuronil transferase hepática 
ou terapia com ceftriaxona. Na adolescência, a sua incidência volta a aumentar com predomínio no sexo feminino. 
Relato de caso: Paciente de 4 anos, sexo feminino, 18 kg, a termo, sem comorbidades ou alergias, classificação I 
da American Society of Anesthesiologists, com quadro de dor abdominal, cólica biliar, sinal de Murphy positivo e 
ultrassonografia abdominal evidenciando um cálculo na vesícula biliar de 0,43 cm. Exames laboratoriais: Hb 11,8; 
Ht 33,6%; plaquetas 372.000; leucócitos 10.390; glicose 64; fosfatase alcalina 430; amilase 58; transaminase glutâmi-
co-oxalacética 54; tempo de atividade da protombina 12,7”; relação normatizada internacional 1,06. Foi submetida 
a colecistectomia videolaparoscópica sob anestesia geral balanceada. Monitorizada com eletrocardiograma, pres-
são arterial não invasiva, saturação periférica de O2 e capnografia. Foram administrados: fentanil 40 mcg, propofol 
50 mg, lidocaína sem vasoconstritor 20 mg, rocurônio 10 mg e clonidina 20 mcg. Foi realizada então a intubação 
orotraqueal com tubo número 4,5 com cuff. A manutenção anestésica fez-se com sevoflurano a 2%. Administrou-se 
cefazolina 540 mg, dipirona 500 mg, cetorolaco 15 mg, dexametasona 2,5 mg e ondansetrona 2,5 mg. Os líquidos 
infundidos foram soro fisiológico 0,9% 100 mL e ringer lactato 250 mL. Procedimento teve duração de 60 minutos 
sem intercorrências. Paciente despertou sem dificuldades e não apresentou dor, náuseas ou vômitos no pós-operató-
rio. Discussão: As abordagens cirúrgicas laparoscópicas têm sido frequentes na infância pela redução da necessidade 
de analgesia pós-operatória, complicações respiratórias e diminuição do estresse orgânico. Como esse caso demons-
tra, a colecistectomia laparoscópica pode ser realizada com segurança em crianças pequenas. O manejo anestésico 
nesses casos apresenta problemas específicos por conta do maior risco de complicações por pneumoperitônio, além 
do fato de a anestesia pediátrica ser, por si só, um desafio. Assim, recomenda-se um monitoramento cuidadoso da 
ventilação, pCO2 e pressão intra-abdominal. Dessa forma, é de grande importância ampliar o conhecimento médico 
acerca do manejo anestésico na colecistectomia videolaparoscópica no paciente pediátrico, haja vista a baixa preva-
lência da litíase biliar nessa faixa etária e poucos relatos de abordagens descritos.
Palavras-chave: Anestesia. Criança. Videolaparoscopia.
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293 Síndrome do anticorpo antifosfolípide 
catastrófica – relato de caso e implicações 
anestésicas
Marina Monteiro Figueiredo Rezende1, Paulo Ricardo Rabello de Macedo Costa1,  
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Introdução: Síndrome do anticorpo  antifosfolípide  é uma doença autoimune com clínica que inclui eventos 
tromboembólicos, abortos recorrentes, lesões valvares, trombocitopenia, anemia hemolítica. Síndrome do anti-
corpo antifosfolípide catastrófica é a forma grave da doença, que foi descrita há 27 anos e, desde então, vem sendo 
estudada a fim de definir sua patogênese e prevenir desfechos trágicos como o abordado neste relato de caso.  Relato 
de caso: Criança, sexo feminino, 9 anos, hígida, história familiar negativa para doenças autoimunes, apresentou dor 
abdominal intensa, periumbilical com irradiação para fossa ilíaca direita, mal-estar e vômitos. Após uso de dipirona 
e tramadol sem melhora da dor, foi realizado 0,85 mg/kg endovenosa de quetamina para exame físico detalhado, 
apresentou parada cardiorrespiratória com retorno a circulação espontânea após dois ciclos de reanimação car-
diopulmonar. Realizou-se videolaparoscopia diagnóstica sob anestesia geral balanceada, evidenciando apêndice com 
alterações inflamatórias e petéquias esparsas violáceas no intestino grosso. Em razão da instabilidade hemodinamica, 
foi encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva, intubada e sedada com midazolam e fentanil. Após seis horas, apre-
sentou distensão abdominal e instabilidade hemodinâmica. Foi submetida a laparotomia exploradora sob anestesia 
geral balanceada, evidenciando isquemia mesentérica e realizado enterectomia. Houve deterioração do padrão neu-
rológico e piora da instabilidade hemodinâmica. Realizou-se tomografia computadorizada de crânio, evidenciando 
múltiplas lesões isquêmicas. Evoluiu com morte encefálica após cinco dias de evolução do quadro inicial. Discussão: 
O caso apresenta uma criança previamente hígida com anticorpos antifosfolípides, anticardiolipina positivos, com 
um quadro clínico grave de evolução rápida e desfecho desfavorável. Em razão da raridade da doença, a patogênese e 
o impacto do manejo anestésico em paciente com síndrome do anticorpo antifosfolípide previamente diagnosticada 
ainda são escassos. Estudos mostram que dois terços dos episódios de síndrome do anticorpo antifosfolípide catas-
trófica têm fatores precipitantes evidentes, sendo infecções o mais importante. No que concerne ao anestesiologista, 
é necessário estar preparado para uma abordagem segura desses pacientes, visando otimizar a analgesia, reduzindo 
a imobilidade pós-operatória, evitar desidratação, atentar-se ao uso de dispositivos que otimizem o retorno venoso 
no perioperatório, otimizar anticoagulação equilibrando as indicações de punção de neuroeixo com necessidade 
de anticoagulação plena, bem como atentar-se a sinais precoces de sepse no perioperatório. 
Palavra-chave: Síndrome anticorpo antifosfolípede.
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296 Solução multimodal para analgesia em 
cirurgia cardíaca
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Introdução: Novos modelos anestésicos associados à administração combinada de fármacos constituem uma das 
bases da anestesia multimodal. Tal técnica tem sido amplamente utilizada por ser capaz de oferecer analgesia satisfa-
tória com quantidades menores de opioides, com a associação de múltiplas drogas de diferentes mecanismos e sítios 
de ação no controle da dor. Permitem também um despertar mais suave e precoce dos pacientes, condição relevante 
em especial no cenário pós-cirurgia cardíaca, em que é importante o controle da ativação do sistema nervoso sim-
pático e da resposta hormonal ao estresse. Relato de caso: S.A.O., sexo feminino, 53 anos, 85 kg, classificação IV 
da American Society of Anesthesiologists, admitida em sala operatória com proposta cirúrgica de revascularização 
miocárdica uma ponte por angina instável. Admitida em sala operatória em bom estado geral, sinais vitais e exa-
mes laboratoriais sem alterações. Anestesia: monitorização básica, pressão venosa central e pressão arterial invasiva. 
Indução com midazolam 2 mg, propofol 1,5 mg/kg, fentanil 150 mcg e rocurônio 0,6 mg/kg. Administrado sulfato 
de Mg+++ 30 mg/kg em 1h. Manutenção com sevoflurano 1 concentração alveolar mínima (ajustado conforme neces-
sário) e solução de ringer lactato 500 mL contendo remifentanil 4 mg + lidocaína 2% 40 mL + cetamina 100 mg + 
clonidina 300 mcg em bomba de infusão contínua com dose fixa de 0,05 mg/kg/min de remifentanil. Durante a 
circulação extracorpórea, que durou 40 minutos, trocou-se o sevoflurano por propofol 50 mcg/kg/min e foram admi-
nistrados mais 15 mg de rocurônio (revertido com sugamadex ao final da cirurgia). A infusão da solução foi cessada 
ao início da rafia torácica, realizando morfina 10 mg e dipirona 2 g endovenosa. Imediatamente após a extubação, 
foram realizadas mais 10 mg de morfina. O tempo anestésico foi de 4h. A paciente foi extubada em sala operatória 
e encaminhada ao Centro de Terapia Intensiva com escala  de agitação e sedação de Richmond -1, sem queixas. 
Durante as 48h de pós-operatório, necessitou apenas de analgesia com dipirona 1 g 6/6h.  Recebeu alta do Centro de 
Terapia Intensiva em 72h e alta hospitalar em sete dias. Discussão: A analgesia perioperatória é importante fator na 
prevenção de alterações hemodinâmicas, metabólicas, imunológicas e hemostáticas. A analgesia multimodal permite 
a redução do uso de grandes quantidades de opioides e tem uma boa atuação no controle da dor, reduzindo a perma-
nência hospitalar do paciente e a morbidade pós-operatória.
Palavras-chave: Anestesia cardiovascular. Anestesia multimodal.
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372 Anestesia para artrodese de coluna em 
paciente portador de distrofia muscular 
de Duchenne
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Introdução: A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é uma doença hereditária ligada ao cromossomo X e afeta 
1 a cada 3.500 homens nascidos vivos. As manifestações clínicas geralmente começam na infância e cursam com 
enfraquecimento muscular progressivo e ascendente. Durante a progressão da doença, surge insuficiência respira-
tória com dificuldade na ventilação e comprometimento cardíaco. As complicações esperadas na anestesia desses 
pacientes são hipertermia maligna, rabdomiólise, parada cardiocirculatória, maior sensibilidade aos bloqueadores 
neuromusculares, disritmias e insuficiência cardíaca e respiratória. O objetivo deste relato é mostrar um caso de 
um paciente de 14 anos de idade com DMD submetido a artrodese de coluna sob anestesia venosa total. Relato de 
caso: Paciente com 14 anos de idade, 72 kg, diagnosticado com DMD aos 7 anos de idade por meio de confirmação 
genética. Apresenta sintomas de força muscular consideravelmente reduzida, tetraparesia, cifoescoliose neuromus-
cular grave e fibrose miocárdica com fração de ejeção preservada. Foi submetido à artrodese de coluna dos níveis T3 
a S2 sob anestesia intravenosa total com propofol e remifentanil em infusão alvo-controlada, além de utilização de 
bloqueadores neuromusculares não despolarizantes com cautela e dose reduzida. Intubação orotraqueal e ventila-
ção mecânica com volume limitado. Monitorado com eletrocardiograma, pressão intra-abdominal, pressão arterial 
não invasiva, saturação de O2, CO2 ao final da expiração, índice bispectral, termômetro esofágico e neuromonito-
rização com potencial evocado. Puncionado ainda acesso venoso central em veia subclávia esquerda. O paciente 
recebeu 6000 mL de volume incluindo uma bolsa de concentrado de hemácias, mantendo estabilidade hemodi-
nâmica e ventilatória durante as dez horas de procedimento (pressão arterial média ± 75 mmHg; O2sat ± 100%; 
frequência cardíaca ± 80 bpm; temperatura ± 36,2°C; CO2 ao final da expiração ± 32mmHg; índice bispectral ± 50). 
Ao termino, teve despertar tranquilo e foi extubado e mantido em ventilação espontânea sob cateter de oxigênio 
nasal. Foi encaminhado ao Centro de Terapia Intensiva e teve alta da unidade após 72 horas, sem intercorrências. 
Discussão: O manuseio anestésico do paciente susceptível a hipertermia maligna é sempre um desafio. Acrescido a 
isso, temos uma doença progressiva cuja capacidade cardiorrespiratória é seriamente comprometida. Cabe ao anes-
tesiologista a escolha da técnica anestésica e da monitorização ideal a fim de reduzir os riscos de piora funcional do 
paciente. O caso demonstra que a anestesia venosa total com propofol e remifentanil, com utilização cautelosa de 
bloqueadores neuromusculares, constituiu opção segura e eficiente em pacientes portadores da DMD.
Palavras-chave: Distrofia muscular de Duchenne. Hipertermia maligna. Anestesia venosa total.
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409 Anestesia opioid-free para colecistectomia 
videolaparoscópica em paciente em uso 
de naltrexone
Eurides Batista Faria Netto1, Thales Resende Damião1, Felipe de Oliveira Vitorino1,  
Letícia Maria Silva Goulart1, Sávio Alves de Sousa1 

1Santa Casa de Misericórdia de Araguari, Araguari, MG, Brasil.

Introdução: Naltrexone é um antagonista no receptor opióide sem efeitos agonistas intrínsecos e impede total-
mente as repercussões de doses substanciais de analgésicos opióides. É utilizada como terapia para dependentes 
de heroína, opióides e álcool. Relato de caso: Paciente masculino, 37 anos, classificação II da American Society of 
Anesthesiologists, 75 kg, usuário crônico de heroína, tabagista e etilista foi submetido à colecistectomia videolapa-
roscópica sob anestesia opioid-free. Foi monitorizado com saturação periférica de O2, pressão arterial não invasiva, 
eletrocardiograma e capnografia. Indução anestésica endovenosa foi feita com midazolam 0,025 mg/kg, dexmedeto-
midina 1  ucg/ kg em 15 minutos , propofol 2 mg/kg, lidocaína 2% sem vaso constritor 1mg/kg e rocurônio 0,6  mg/ kg. 
 Realizou-se bloqueio do plano transverso abdominal bilateral guiado por ultrassonografia e administado ropivacaína 
0,5% 20 mL em cada lado. A manutenção anestésica fez-se com dexmedetomidina 0,5 ucg/kg/h e sevoflurano 2%. 
Administrados cefazolina 30mg/kg, dipirona 30 mg/kg, cetorolaco 0,4 mg/kg, sulfato de magnésico 20 mg/kg, ceta-
mina 0,2 mg/kg e dexametasona 10 mg. A reversão do bloqueio neuromuscular foi realizada com atropina 1 mg e 
neostigmina 2 mg. O procedimento teve duração de 60 minutos, sem intercorrências. Paciente despertou sem difi-
culdades e não apresentou dor, náuseas ou vômitos no pós-operatório. Discussão: O fornecimento de analgesia 
cirúrgica e pós-operatória para um paciente medicado com naltrexona é um desafio. A técnica anestesia opioid-free 
pode ser uma opção, pois diminui a necessidade de opióides e a incidência de náuseas e vômitos no pós-operatório. 
A dor após colecistectomia laparoscópica é de natureza complexa e evidências sugerem que o tratamento deva ser 
multimodal livre de opióides para acelerar a recuperação.
Palavras-chave: Naltrexone. Anestesia opióide free. Heroína.
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424 Anestesia venosa total para escoliose: 
relato de caso
Marluce Marques de Souza1, Isabella Cristina Ribeiro Andrade Starling1,  
Sabrina Carla Kunen1, Larissa Martins Silva, Patrícia Lopes Gabriel1 

1Santa Casa de Belo Horizonte, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Introdução: Ependimomas são os tumores intramedulares mais comuns em adultos e representam 60 a 80% dos 
gliomas da coluna vertebral. Ocorrem centralmente na medula, expandindo-a simetricamente. A sintomatologia 
manifesta-se por dor intensa e disfunção neurológica distal à lesão. O manejo consiste na ressecção total do tumor. 
Relato de caso: E. G. N., sexo masculino, 14 anos, 55 kg, história de escoliose diagnosticada aos 10 anos, cuja prope-
dêutica evidenciou lesão tumoral de T3 a T7 correspondente a ependimoma. Foi realizada exérese da lesão em 2018. 
Cursou com acentuação da escoliose no pós-operatório. Submeteu-se a nova cirurgia em 2020 para artrodese tóraco-
-lombar com fixação em 15 níveis. Optou-se por anestesia venosa total, indução com remifentanil 0,3  mcg/ kg/min, 
propofol 4 mg/kg/min e cetamina 0,4 mg/kg/min. A manutenção do plano anestésico foi feita com essas medicações 
em bomba de infusão contínua, ajustando-se as doses conforme a necessidade. Realizou-se intubação orotraqueal 
com tubo aramado e succinilcolina 80 mg, sem manutenção do relaxante muscular. Antibioticoprofilaxia com clinda-
micina. Monitorização com uso integrado dos potenciais evocados somatossensoriais e motores, índice biespectral, 
pressão arterial invasiva, eletrocardiograma, oximetria de pulso, termômetro e mensuração da diurese. Ao término 
da monitorização neurológica, utilizaram-se sulfato de magnésio 1,5 g e morfina 4 mg. Profilaxia de sangramentos 
com ácido tranexâmico 2.250 mg. O ato anestésico teve duração de dez horas. Cursou com queda da hemoglobina de 
12,4 mg/dL para 9,4 mg/dL. Após quatro horas de cirurgia, realizou-se hemotransfusão de 500 mL de concentrado 
de hemácias. Hemoglobina final de 9,6 mg/dL. No decorrer do procedimento, não houve alteração dos potenciais 
motores e sensitivos e, ao final, todas as respostas eram semelhantes às iniciais. Paciente foi encaminhado ao Centro 
de Terapia Intensiva extubado e hemodinamicamente estável. Evoluiu sem intercorrências no pós-operatório. Dis-
cussão: Em se tratando de ependimoma, a conduta é cirúrgica, seja para ressecção tumoral, seja para correção de 
possíveis deformidades, como a escoliose. A monitorização neurológica é imprescindível por permitir a identifica-
ção em tempo real da atividade motora e sensorial e danos intraoperatórios, possibilitando correção em tempo hábil. 
Exige manejo anestésico cuidadoso para não interferir nos resultados. O uso de propofol e remifentanil em bomba de 
infusão contínua tem um mínimo efeito na latência dos potenciais e a cetamina gera um aumento em sua amplitude.
Palavras-chave: Venosa total. TIVA. Escoliose.
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467 Sedação para dilatação a laser de estenose 
traqueal por granulomatose de Wegener
Raíssa Mendonça Porto Franco1, Celso Eduardo Rezende Borges1, Mateus Meira Vasconcelos1, 
Lucas Borges Soares1, Antonio de Padua Faria1

1Centro de Ensino e Treinamentos, Hospital Santa Genoveva de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil.

Introdução: A granulomatose de Wegener é uma forma de vasculite sistêmica que envolve as vias aéreas supe-
riores e inferiores e os rins. As manifestações mais frequentes nas vias aéreas são estenose subglótica, estenoses 
da traqueia e dos brônquios, fatores que podem limitar a ventilação. A visualização endoscópica é a melhor fer-
ramenta para avaliação, diagnóstico e manejo dessas alterações, entretanto, se não realizada com os devidos 
cuidados, pode levar a sangramento e se tornar um desafio para o anestesiologista. Relato do caso: Paciente femi-
nino, 34 anos, portadora de granulomatose de Wegener com quadro secundário de estenose traqueal e brônquica. 
Fazia uso diário de prednisona, metotrexate e ácido fólico. À ectoscopia, apresentava deformidade nasal do tipo 
em sela. Admitida no centro cirúrgico, foram realizadas monitorização e venóclise e foi solicitado pelo cirurgião 
que não realizasse intubação orotraqueal para melhor manejo do local estenosado e, assim, pudesse realizar dila-
tação mecânica e ressecção com laser das estenoses. Realizou-se, então, sedação com midazolam 2 mg e anestesia 
tópica da via aérea com lidocaína 1%. Logo em seguida, foi iniciada sedação com propofol em bomba de infusão 
alvo-controlada modelo Marsh, dose titulada pela resposta da paciente ao estímulo. A suplementação de oxigênio 
foi feita com fluxo de 2l/min via sonda uretral posicionada em narina direita (aquela que melhor se apresentava) 
e desligada em todos os momentos em que era utilizado laser na via aérea. Discussão: A anestesia nesse tipo de 
cirurgia é um verdadeiro desafio para o anestesista, pois há uma competição direta pela via aérea do paciente com 
o cirurgião, presença de elementos que propiciam geração de fogo e queimaduras nas vias aéreas, também risco de 
depressão respiratória com obstáculo à intubação e à ventilação adequada. Por sua vez, a sedação bem realizada 
oferece conforto para o paciente, diminuindo a reatividade à manipulação da via aérea, sem causar depressão ven-
tilatória e as consequentes intercorrências indesejáveis.
Palavras-chave: Otorrinolaringologia. Granulomatose de Wegener. Sedação.
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485 Resgate de dor refratária após bypass 
femoro-poplíteo com bloqueios periféricos
Deborah Rodrigues da Cunha Alves Bento1, Marina Monteiro Figueiredo Rezende1, 
Paulo Ricardo Rabello de Macedo Costa1, Beatriz Lemos da Silva Mandim1, 
 Roberto Araújo Ruzi1 

1Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil.

Introdução: O manejo da dor no pós-operatório das cirurgias vasculares, além de garantir o conforto do paciente, 
está associado a menos complicações e casos de dor crônica. No entanto, isso ainda é um desafio. A maioria dos 
pacientes são idosos, em uso de anticoagulantes, diabéticos, hipertensos, com coronariopatia ou doença pulmonar, 
quando há alto risco de depressão respiratória pelo uso de opioides. Relato de caso: K. B. B., 21 anos, submetida a 
ressecção de sarcoma de Ewing e implante de prótese de fêmur. Evoluiu com oclusão arterial aguda de membro após 
cirurgia, feito bypass e embolectomia. Após reperfusão, apresentou dor em coxa refratária a medicações endoveno-
sas (carbamazepina, metadona, amitriptilina, resgate com morfina e fentanil). Discutiu-se a possibilidade de inserção 
de cateter em bloqueio femoral, mas, por estar neutropênica (em quimioterapia) e com distúrbio de coagulação, foi 
feito apenas bloqueio femoral simples em Unidade de Terapia Intensiva guiado por ultrassonografia com injeção 
de ropivacaina 0,375% 40 mL sem intercorrências. Apresentou melhora da dor após 20 minutos, com duração de 
6 horas, o que possibilitou otimização da analgesia endovenosa e alta da Unidade de Terapia Intensiva para enferma-
ria. M. A. S., 72 anos, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, síndrome da apneia obstrutiva do sono e obesa 
grau IV, em leito de recuperação pós-anestésica queixando-se de dor intensa em membro submetido a bypass femo-
ro-poplíteo. No intraoperatório, realizou-se anestesia geral com morfina 10 mg, dipirona 2 g e clonidina 100 mcg 
endovenosos sem bloqueio em neuroeixo pelo uso de anticoagulação plena. Foi realizado bloqueio de fáscia ilíaca 
(em vez do femoral para se distanciar do incisão operatória) e poplíteo guiado por ultrassonografia com ropivacaina 
0,25% 35 mL e 30 mL, respectivamente. Houve melhora significativa da dor após 20 minutos, duração de sete horas. 
Discussão: Bloqueios nervosos periféricos incorporados à estratégia multimodal trazem inúmeros benefícios ao 
paciente: alívio da dor, menos náuseas e vômitos, alta hospitalar e recuperação mais precoce. Especialmente nesses 
pacientes em frequente uso de anticoagulação para evitar novos eventos tromboembólicos e com distúrbios de coa-
gulação, é contraindicada a anestesia subaracnoidea e peridural. Ainda assim, é necessário o domínio da técnica dos 
bloqueios, além do consentimento do paciente após elucidação dos benefícios e das possíveis complicações.
Palavras-chave: Bypass. Bloqueio periférico. Resgate de dor.
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489 Uso de tromboelastometria rotacional 
versus tratamento usual para monitorar 
o tratamento hemostático em cirurgias 
cardíacas
Bruna Sessim Gomes1, Paulo Waperchowski1, Pedro Montano dos Santos1,  
Tiago Furquim da Silva1

1Centro de Ensino e Treinamentos, Sociedade de Anestesiologia, Porto Alegre, RS, Brasil.

Introdução: Tradicionalmente, a prática de transfusão de sangue e hemocomponentes tem sido indicada com base 
em testes convencionais de coagulação como tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativada, índice 
normalizado internacional, tempo de coagulação ativado e fibrinogênio em associação com sinais clínicos de san-
gramento. O uso da tromboelastometria (ROTEM) pode rapidamente detectar alterações na coagulação sanguínea e 
indicar a terapêutica específica. A literatura tem mostrado que a monitorização da crase sanguínea com o ROTEM 
proporciona menor sangramento no perioperatório, melhor indicação de hemoderivados e diminuição da morbi-
mortalidade, justificando o uso rotineiro em cirurgias cardíacas complexas. O objetivo do nosso trabalho é avaliar se 
o uso de ROTEM em cirurgias cardíacas complexas pode reduzir a indicação de hemoderivados e avaliar a hipótese 
de redução de sangramento perioperatório. Métodos: Realizamos um estudo utilizando o ROTEM em 22 pacien-
tes submetidos a cirurgias cardíacas complexas e comparamos a 21 pacientes com os mesmos critérios de inclusão 
e exclusão que não utilizaram o equipamento. Selecionamos pacientes maiores de 18 anos, submetidos a cirurgias 
cardíacas como troca de duas ou mais válvulas concomitantemente, cirurgia de revascularização do miocárdio e 
troca valvar concomitante ou reoperações de cirurgia cardíaca. Excluímos pacientes previamente diagnosticados 
com coagulopatias, de desordem genética ou não, e pacientes portadores de insuficiência hepática. O projeto foi 
submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da instituição hospitalar na qual foi realizado o estudo. Resul-
tados:  A  coleta de dados foi parcialmente concluída, e a análise estatística preliminar não evidenciou diferença 
significativa entre os grupos no uso de alguns hemoderivados (concentrado de hemácias e plaquetas). Uma revisão 
de dados e análises estatísticas complementares serão realizadas a fim de verificar diferença entre os grupos no uso 
de plasma. Conclusões: A análise dos dados coletados em nosso estudo sugere não haver redução no uso hemoderi-
vados com a utilização de ROTEM em cirurgias cardíacas complexas, entretanto tais resultados podem ser limitados 
em virtude do tamanho amostral reduzido.
Palavras-chave: Rotem. Cirurgia cardíaca. Sangramento.
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516 Desafios anestésicos durante ressecção de 
paraganglioma produtor de catecolaminas
Pedro Hawerroth1, Tayná Pinheiro de Souza1, Patricia Braga Mata1, Paula Cristina Leitão 
de Assunção1, Marcelo Sampaio Duran1

1Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: Tumores produtores de catecolaminas originam-se de células cromafins, sendo 80 a 85% feocromocito-
mas, enquanto 15 a 20% são paragangliomas. Estes últimos derivam, em geral, de gânglios simpáticos paravertebrais 
no tórax, no abdome e na pelve. A ressecção cirúrgica configura-se como terapia de escolha. Durante a indução 
anestésica, a hipersecreção de catecolaminas pode levar a alterações cardiovasculares graves. Dessa forma, o manejo 
anestésico perioperatorio deve ser cuidadosamente planejado. Caso clínico: Paciente feminina, 26 anos, classifica-
ção II da American Society of Anesthesiologists, foi submetida à ressecção de paraganglioma secretor em mediastino 
anterior sob anestesia geral balanceada com auxílio de circulação extracorpórea (CEC) sem cardioplegia durante o 
manejo cirúrgico em razão da localização particular do tumor. Durante a manipulação do tumor, houve momentos 
de hipertensão que exigiram intervenções imediatas dos anestesiologistas com drogas vasodilatadoras, simultanea-
mente a ajustes do fluxo da bomba de CEC pelos perfusionistas. Após completa ressecção do tumor, notou-se um 
choque vasoplégico, necessitando de aminas para controle pressórico e novos ajustes do fluxo da CEC. Ao fim do 
procedimento, a paciente foi transportada ao Centro de Terapia Intensiva, sendo extubada poucas horas depois. 
Discussão: Durante a manipulação de um tumor secretor de catecolaminas, é necessário um canal de comunica-
ção eficiente entre perfusionistas e anestesiologistas no que tange o uso de drogas vasoativas ea o ajuste do fluxo na 
CEC. A sintonia com a equipe cirúrgica também precisa ser de excelência para antecipar e atenuar as consequências 
cardiovasculares de clamps, manobras mecânicas e reperfusão. Por conta dos bloqueios alfa e beta-adrenérgicos, ins-
tituídos no pré-operatório, a resposta à noradrenalina pode ser insatisfatória mesmo em altas doses após a retirada 
do tumor. Por isso, foi associada à vasopressina, e o controle hemodinâmico foi estabelecido prontamente. Durante a 
CEC, o controle da frequência cardíaca passa ter menor relevância, principalmente em pacientes jovens sem doença 
coronariana, uma vez que o débito cardíaco está sob controle da CEC. Conclusão: A ressecção de paragangliomas 
funcionantes sob CEC requer um manejo hemodinâmico diferenciado, em que a atuação integrada de anestesiolo-
gista e perfusionistas é importante para um desfecho satisfatório do caso.
Palavras-chave: Paraganglioma.
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529 Craniotomia acordada e seus benefícios 
no paciente idoso
Mariele Abreu Máximo1, Gabriela Louvrier Nasser Aguiar1, Gabriel Sprenger Dalla Stella1, 
Daniela de Andrade Milano1 

1Hospital INC, Curitiba, PR, Brasil.

Introdução: A craniotomia no paciente acordado é uma interessante estratégia utilizada para mapeamento cortical 
funcional e ressecção de lesões próximas a áreas eloquentes, implante de eletrodo de estimulação encefálica pro-
funda, localização de foco epiléptico ou simplesmente para aceleração da recuperação pós-operatória. No paciente 
idoso, os benefícios e o impacto dessa técnica podem ser ainda maiores. Relato de caso: Mulher, 72 anos, portadora 
de tumor cerebral frontal à direita com plano de ressecção microcirúrgica em paciente acordada. Possui dislipidemia, 
hipotireoidismo e picos pressóricos pré-operatórios isolados, sem diagnóstico de hipertensão arterial. Ao exame, 
eutrófica e com mallampati IV. Realizou-se sedação consciente com propofol e remifentanil, titulados em bomba de 
infusão alvo-controlada até a dose de 0,7 mcg/mL e 0,3 ng/mL, respectivamente, associada a bloqueio do couro cabe-
ludo com ropivacaína 0,3% 30 mL. Foi posicionada em decúbito dorsal, cabeceira elevada a 30°, e fixada a cabeça 
com Mayfield®. A monitorização anestésica se deu por meio de cardioscopia, pressão arterial invasiva, oximetria de 
pulso, sondagem vesical e capnografia. A paciente permaneceu sem queixas e em ventilação espontânea no transo-
peratório. Apresentou hipertensão arterial durante a ressecção do tumor, que foi manejada com esmolol em bomba 
de infusão contínua após descartadas dor, ansiedade ou outras causas. Gasometrias arteriais no início e ao final do 
procedimento evidenciaram pressaõ parcial de CO2 variando de 41–42 mmHg. Após 7h05 de cirurgia, a paciente foi 
encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva acordada, consciente e sem queixas. Discussão: A craniotomia acor-
dada apresenta como benefícios: maior ressecção tumoral, menor incidência de déficit neurológico, menor consumo 
de anestésicos, menor uso de vasopressores, menor incidência de náuseas e vômitos, menor necessidade de cuidados 
intensivos, menor tempo de internamento e menor custo. Ademais, a realização dessa técnica sob sedação consciente 
pode reduzir o risco de delirium pós-operatório quando comparada à anestesia geral, especialmente na população 
idosa. A escolha dos fármacos e o alvo de sedação devem permitir a colaboração do paciente com os testes intraope-
ratórios, a permeabilidade da via aérea, a estabilidade hemodinâmica e o controle efetivo de sintomas. Dessa forma, 
a realização de procedimentos neurocirúrgicos sob anestesia local e sedação em pacientes idosos é viável, segura e 
impacta positivamente na recuperação pós-operatória.
Palavras-chave: Craniotomia. Acordada. Idoso.
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569 Hemoptise maciça por ruptura de 
aneurisma de Rasmussen: manejo de vias 
aéreas e isolamento pulmonar
Rodolpho Azzi Saidler1, Camila Santos Spiller1, Marcel de Almeida Trindade1, 
Antonio Martins1, Rogério Sarmento1 

1Americas Medical City, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: O aneurisma da artéria pulmonar é definido por uma dilatação focal além do diâmetro máximo normal. 
É uma patologia rara com prevalência de 1:14.000, com mortalidade de 50 a 100% em casos de ruptura. Os aneuris-
mas periféricos são atribuídos à infecção pulmonar subjacente. Os aneurismas de Rasmussen ocorrem por erosão de 
ramos da artéria pulmonar, sobretudo nos lobos superiores. Em muitos casos, mais de um fator etiológico está pre-
sente, entre eles: defeito vascular intrínseco, trauma endovascular e/ou infecção subjacente. Relato de caso: Paciente 
masculino, 19 anos, com quadro de hemoptise maciça, em atividade, de aproximadamente um litro. Foi, então, 
submetido a anestesia geral balanceada para broncoscopia de emergência visando à contenção do sangramento. 
Durante o exame, foi identificado sangramento arterial, em atividade, em lobo superior direito e realizado inventário 
brônquico sem outros focos de sangramento. A conduta foi isolamento lobar seletivo com bloqueador endobrôn-
quico Arndt, da Cook, 9 Fr, posicionado pelo anestesiologista. A tomografia de tórax após estabilização do quadro 
mostrava imagem sugestiva de sangramento alveolar e infiltrado apical à direita. Foi diagnosticada ruptura de aneu-
risma de artéria pulmonar, sendo o paciente submetido sequencialmente a embolização da artéria acometida com 
interrupção do sangramento por radiologia intervencionista após ressuscitação. O paciente foi conduzido ao Centro 
de Terapia Intensiva sedado e em ventilação mecânica. Foi extubado após 48 horas de vigilância sem recorrên-
cia do sangramento. O diagnosticado etiológico foi tuberculose, obtido com GeneXpert e iniciado tratamento com 
rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. O paciente recebeu alta hospitalar em sete dias para tratamento 
ambulatorial. Discussão: Diante de uma patologia de baixa prevalência e alta mortalidade, com casos graves de 
hemoptise maciça, o tratamento deve ser sequencial: isolamento pulmonar, ressuscitação, diagnóstico e tratamento 
definitivo. A abordagem depende do material disponível e da proficiência do anestesiologista nas técnicas de bron-
coscopia e isolamento pulmonar. São opções o tubo dupla luz e o bloqueador endobrônquico. No caso, o bloqueador 
endobrônquico posicionado por broncofibroscopia possibilitou o isolamento do lobo acometido, tamponamento do 
sangramento e viabilizou o manejo ventilatório adequado e, por fim, o diagnóstico etiológico.
Palavras-chave: Hemoptise maciça. Bloqueio brônquico. Aneurisma de Rasmussen.
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575 Sedação com dexmedetomidina 
associada a bloqueio peniano para 
correção cirúrgica de hipospádia
Luciane Mespaque1, Andrea Fogaça Soubhia1, Luciana Oliveira1, Wagner Ferreira de Abreu1 

1Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Júnior, Rio Grande, RS, Brasil.

Introdução: Paciente W.S.O., 3 anos, 14,5 kg submetido a cirurgia de correção de hipospádia distal. Procedimento 
realizado sob sedação e anestesia local, sem manipulação de via aérea, com adequado plano anestésico para o proce-
dimento. Relato de caso: W. S. O., masculino, 3 anos, 14,5 kg, sem comorbidades prévias, sem alergias, sem cirurgias 
prévias, com jejum adequado, apresentando hipospádia distal e sendo trazido ao hospital para correção. Na sala pré-
-anestésica, foram administrados 20 mg de cetamina + 20 mcg de dexmedetomidina intramuscular na presença da 
mãe. Após dez minutos, paciente foi levado no colo da mãe para sala cirúrgica, dormindo e tranquilo. Na sala cirúr-
gica, foi monitorizado com cardioscopia, oximetria e pressão arterial não invasiva. Sinais vitais: saturação de O2 99%, 
frequência cardíaca de 87 e pressão arterial de 80/40. Realizou-se venóclise em membro superior esquerdo, Abocath 
22, sem necessidade de sedação adicional e colocado cateter nasal 1 L/min. Durante a antissepsia e colocação dos 
campos cirúrgicos, foram administrados 10+10+5 mcg de fentanil endovenosa, 500 mg de cefazolina e 2 mg de dexa-
metasona . No momento da realização do bloqueio peniano, foi administrado propofol 10 mg endovenosa, sendo ele 
realizado pelo cirurgião com ropivacaína 0,5% 3 mg/kg. A manutenção da anestesia foi com dexmedetomidina em 
bomba de infusão contínua na concentração de 1 mcg/mL, com taxa de dose de 0,6 mcg/kg/h. Durante todo o pro-
cedimento, paciente manteve-se ventilando espontaneamente, dormindo, sem movimentação, mantendo frequência 
cardíaca entre 75–88, saturação de O2 a 100%, pressão arterial sistólica entre 80–70 e pressão arterial diastólica entre 
50–40. Após 2h de cirurgia, foram administrados mais 5 mcg de fentanil e, ao final, 500 mg de dipirona e 2 mg de 
ondansetrona. Durante o curativo cirúrgico, foi desligada a bomba de infusão contínua. Paciente foi transportado 
para a sala de recuperação após 3h de procedimento, calmo e colaborativo, sem queixas álgicas, mantendo-se assim 
até a alta. Discussão: A manipulação e manutenção da via aérea e a ventilação em pacientes pediátricos são alguns 
dos maiores desafios do anestesiologista. Isso ocorre em razão das diferenças anatômicas e das alterações fisioló-
gicas do sistema respiratório e também da inexperiência em anestesia pediátrica por boa parte dos profissionais. 
 Portanto, é importante existir uma técnica anestésica que garanta um bom plano anestésico durante a cirurgia, assim 
como a segurança e o bem-estar da criança, minimizando os riscos de eventos adversos em anestesia pediátrica.
Palavras-chave: Dexmedetomidina. Sedação. Pediatria. Hipospádia.
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583 Manejo ventilatório e de vias aéreas 
em paciente superobeso, portador de 
policondrite recidivante
Rodolpho Azzi Saidler1, Juliana de Castro Honorato1, Felipe Amorim1, Rafael Dias de Almeida1, 
Carlos Eduardo Lopes Nunes1 

1Américas Medical City, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: A policondrite recidivante é uma doença sistêmica rara envolvendo estruturas cartilaginosas e ricas em 
proteoglicanos. É capaz de promover traqueomalácea, com retenção de secreções e infecções de repetição. As com-
plicações dessa doença geram desafios ao manejo anestésico. Relato de caso: H. D. O. J., sexo masculino, 44 anos, 
portador de policondrite recidivante. Após infecções respiratórias de repetição na infância/adolescência, evoluiu 
com períodos prolongados de ventilação mecânica, com consequente estenose traqueal, tratada com tubo Mont-
gomery por três anos. Fez tratamento com imunossupressores e corticosteroides em altas doses até a remissão da 
doença. A consequente obesidade o tornou candidato a gastroplastia por videolaparoscopia. Na visita pré-anesté-
sica, apresentava obesidade com índice de massa corporal 56 kg/m2, com estrias violáceas difusas, Mallampati II, boa 
extensão cervical e abertura de boca. O laudo de broncofibroscopia descrevia estenose subglótica de aproximada-
mente 2 cm de extensão, com redução de 40% da luz traqueal. A prova de função respiratória apresentava distúrbio 
obstrutivo grave, sem resposta à prova broncodilatadora e volume expiratorio forçado no primeiro segundo de 
1,32 litros, correspondendo a 23% do previsto. Apresentava, porém, capacidade funcional superior a 4 equivalen-
tes metabólicos. Foi submetido a anestesia geral balanceada com manejo de vias aéreas com técnica combinada 
– laringoscopia direta e broncofibroscopia –, e realizou-se intubação orotraqueal somente com tubo 6.0 após algumas 
tentativas. O manejo ventilatório foi feito com ventilação controlada a volume, pressão expiratória final de 6 cmH20 
e aumento do tempo expiratório com uma relação inspiratória/expiratória de 1:4. Foi extubado sem intercorrência 
e recebeu alta hospitalar em 24 horas. Discussão: O manejo de vias aéreas em pacientes com estenose traqueal deve 
sempre contemplar a utilização do broncofibroscópio. Isso evita lesões de vias aéreas durante a introdução do tubo 
orotraqueal. Além disso, em portadores de traqueomalácea com ou sem estenose traqueal, a prova de função respira-
tória subestima a capacidade ventilatória do paciente. Não devemos, portanto, tomar decisões baseadas apenas neste 
exame. O aumento do tempo expiratório permite a eliminação do pressão expiratória final intrínseca e adequada 
ventilação mecânica, contribuindo, assim, para um melhor desfecho.
Palavras-chave: Policondrite recidivante. Paciente superobeso.
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588 Anestesia para cirurgia torácica em lactente 
com lipoblastoma mediastinal anterior
Nathalia Nobre Maia1, Lais Carneiro Guapo1, Luana Morsoleto Marques1, 
Alessandra Levy Antoniazzi1

1Hospital de Câncer de Barretos, Barretos, SP, Brasil.

Introdução: Massas mediastinais anteriores são sempre um desafio na prática anestésica. A escolha da técnica deve 
considerar o tipo da cirurgia, a idade do paciente, as dimensões do tumor e o risco de dificuldade ventilatória na 
indução, manutenção da anestesia, pós-operatório e risco de síndrome da veia cava superior. Caso clínico: Paciente 
do sexo feminino, 5 meses, 8 kg, classificação IV da American Society of Anesthesiologists em razão de massa em 
mediastino anterior com dimensões 7,5 x 7,2 x 6,2 cm por tomografia computadorizada, evoluindo com falência 
respiratória e necessidade de intubação orotraqueal. Foi indicada ressecção como medida salvadora pela equipe 
cirúrgica torácia. Paciente foi encaminhada da Unidade de Terapia Intensiva para a sala operatória, sedada com 
midazolam, dexmedetomidina em bomba de infusão continua, cetamina e rocurônio em bomba de infusão contí-
nua, mantendo saturação de 88%. Ausculta respiratória apresentava sibilos expiratórios em todo hemitórax esquerdo 
e murmúrio vesicular abolido em hemitórax direito, sendo realizada administração de adrenalina em bomba de infu-
são contínua, sulfato de magnésio endovenoso e salbutamol inalatório. Manteve-se sedação proveniente da Unidade 
de Terapia Intensiva, adrenalina em bomba de infusão contínua e sevoflurano no intraoperatório, havendo queda 
da saturação, com necessidade de ventilação manual pontualmente. A paciente manteve-se estável hemodinami-
camente, com melhora dos parâmetros ventilatórios após a retirada do lipoblastoma, passando a manter saturação 
em 92%. Evoluiu com melhora clínica importante no pós-operatório e extubação sem intercorrências na Unidade 
de Terapia Intensiva. Conclusão: Nesse tipo de abordagem cirúrgica, é imprescindível o cuidado com a anestesia 
e a intubação traqueal, principalmente em massas de mediastino anterior e importante sintomatologia respirató-
ria. A indução anestésica e a posição em decúbito dorsal podem desencadear a compressão da via aérea pelo tumor, 
determinando colapso respiratório. A anestesia e a manipulação devem ser realizadas criteriosamente, mantendo em 
alerta a equipe cirúrgica e o anestesista.
Palavras-chave: Massa mediastinal anterior. Anestesia pediátrica. Cirurgia torácica.
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591 Anestesia em paciente com síndrome de 
Lowe em uma cirurgia ortopédica
Ravena Mota Pontes1, Vanessa Formigoni Reviriego1, Matheus de Souza Martinez 
Gomes Schuerewegen1, Marcio Tadeu Alves1, Victor Cenize Guardia1 

1Centro de Ensino e Treinamento, Centro Universitário Padre Albino, Catanduva, SP, Brasil.

Introdução: Síndrome de Lowe é uma síndrome de distrofia oculocerebrorrenal ligada ao cromossomo X, caracte-
rizada por retardo psicomotor grave e hiperatividade com movimentos coreoatetóticos bizarros e gritos. O paciente 
têm olhos pequenos, glaucoma e cataratas congênitas bilaterais, estrabismo, hipotonia muscular e ausência de refle-
xos. Existe uma perda da função renal que provoca proteinúria e acidose. Os sintomas aparecem na infância, com 
predominância no sexo masculino e com prevalência de 1:500.000. Relato do caso: Paciente masculino, 14 anos, 
25 kg, com diagnóstico de síndrome de Lowe e história de múltiplas fraturas de fêmur. Foi proposto tratamento 
cirúrgico com Ilizarov infantil. Fez-se uso contínuo de ácido valproico, risperidona, sertralina, calcitriol, vitamina 
D, bicarbonato de sódio e solução fosfatada. Exames laboratoriais não apresentavam alterações. Parâmetros ao che-
gar no centro cirúrgico: pressão arterial 100 x 62 mmHg; frequência cardíaca 120 batimentos por minuto; saturação 
de O2 96% em ar ambiente. Foi decidido por anestesia geral venosa total, em sequência rápida, com 2 mg/kg de 
propofol, remifentanil 0,5 mcg/kg/min por 3 minutos e rocurônio 1,2 mg/kg, com manutenção guiada por índice 
bispectral. Realizou-se intubação orotraqueal com tubo 5,5 com cuff. Procedimento cirúrgico não teve intercor-
rências. Foi revertido o bloqueio neuromuscular com sugammadex. Foram feitos bloqueios femoral, obturatório e 
cutâneo lateral da coxa, guiados por ultrassonografia, com 25 mL de ropivacaína 0,5%. Encaminhou-se o paciente 
para a sala de recuperação pós-anestésica. No dia seguinte, permaneceu estável e sem queixas álgicas, tendo alta no 
segundo dia do pós-operatório. Discussão: A anestesia para o portador de síndrome de Lowe inclui diversos desa-
fios, entre eles a via aérea (retrognatia importante e pescoço curto). Em razão da acidose metabólica, podem estar 
recebendo terapia com bicarbonato crônico, então existe o risco de arritmia perioperatória por conta da hipocalemia. 
 Hiperventilação e hiperglicemia devem ser evitadas, pois diminuem os níveis de potássio. Os pacientes acidóticos 
são mais sensíveis aos opioides. O cuidado em relação à pressão intraocular elevada é importante, devendo-se evitar 
atropina e outros anticolinérgicos. Anormalidades anatômicas podem dificultar a realização da anestesia regional, 
como raquitismo e escoliose. A associação dos bloqueios regionais foi essencial pelo potencial álgico do procedi-
mento. Um planejamento anestésico adequado é fundamental para um resultado final satisfatório e para que sejam 
evitadas complicações durante o procedimento.
Palavras-chave: Lowe. Fratura. Bloqueio.
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592 A importância da ecocardiografia 
transesofágica intraoperatória para 
preservação de valva nativa
José Mateus Costa1, Marina Cordeiro Fernandes1, Luiz Guilherme Villares da Costa1, 
Fábio de Vasconcelos Papa1

1Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: A ecocardiografia transesofágica é essencial para a monitorização intraoperatória, em termos anatômi-
cos e funcionais. Diagnósticos prévios, assim como outros não previstos, podem ser evidenciados durante a cirurgia, 
fato que auxilia na tomada de decisões e no acompanhamento em tempo real dos procedimentos. Relato de caso: 68 
anos, sexo masculino, classificação III da American Society of Anesthesiologists, admitido para tratamento cirúr-
gico da valva mitral e troca valvar aórtica. Possuía diagnóstico de insuficiência mitral grave por prolapso de folheto 
posterior e insuficiência aórtica moderada. Após indução, foi monitorizado com ecocardiografia transesofágica, que 
confirmou os diagnósticos prévios e evidenciou insuficiência aórtica moderada, com valva aórtica bicúspide e cal-
cificação e valva mitral com insuficiência grave tipo 2 de Carpentier, com prolapso e flail de folheto posterior e 
características favoráveis à plastia. Realizou-se troca valvar aórtica e plastia do folheto posterior da valva mitral com 
anuloplastia. Após saída de circulação extracorpórea, observou-se refluxo importante em valva mitral, consideran-
do-se proceder com troca valvar. Após exame minucioso do mecanismo de refluxo, notou-se que este foi causado 
por presença de orifício de 4 mm na base do segmento P1 do folheto posterior, próximo à comissura antero-late-
ral. Houve retorno à circulação extracorpórea, identificando-se orifício regurgitante na topografia apontada e com 
as mesmas características sinalizadas, e procedeu-se à sutura, sem necessidade de troca valvar. Após nova saída 
de circulação extracorpórea, observou-se resolução terapêutica. Discussão: A indicação de uso de ecocardiografia 
transesofágica intraoperatória é nível de evidência classe I em cirurgias de reparo ou troca valvar, sendo ferramenta 
importante para a tomada de decisão na técnica cirúrgica ao elucidar o mecanismo das lesões valvares, descrever 
anatomicamente cada caso de forma individualizada e antecipar dificuldades. Além disso, auxilia na monitoriza-
ção hemodinâmica e no manejo clínico nas diversas etapas de uma cirurgia cardíaca. As complicações são raras, e 
as contraindicações absolutas para o seu uso são poucas, de forma que sua utilização no contexto da cirurgia car-
díaca deve ser sempre considerada. Nesse caso, observou-se situação não habitual de refluxo após plastia valvar, pois 
o mecanismo observado era diferente do original e oriundo de uma lesão provocada em topografia diferente da ini-
cial. Nesse contexto, foi marcante o papel do ecocardiografia transesofágica na tomada de decisão, mantendo a valva 
nativa, com consequentemente redução de morbidade clínico-cirúrgica.
Palavras-chave: Monitorização intraoperatória. Ultrassom.

REFERÊNCIAS
1. Mahdy S, Brien BO, Buggy D, Griffin M. The impact of intraoperative transoesophageal echocardiography on decision-making 

during cardiac surgery. Middle East J Anaesthesiol. 2009;20(2):199-206.

2. Desjardins G, Cahalan M. The impact of routine transoesophageal echocardiography (TOE) in cardiac surgery. Best Pract Res Clin 

Anaesthesiol. 2009 Sep;23(3):263-71. https://doi.org/10.1016/j.bpa.2009.02.007

https://doi.org/10.1016/j.bpa.2009.02.007


ANESTESIA NAS ESPECIALIDADES

Sao Paulo Med J. 2021; 139(Suppl 2):39.     39

602 Anestesia para timectomia por 
videotoracoscopia em paciente com 
miastenia gravis: relato de caso
Ana Raquel Araruna Soares1, Jorge Barrios Alarcon1, Ladson Soares Mariano Marcelo de 
Araujo Pistarino1, Marcos Kaoru Mori1 

1Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo, São Bernardo do Campo, SP, Brasil.

Introdução: Miastenia gravis é doença autoimune que afeta a junção neuromuscular pós-sináptica por meio de 
anticorpos atuantes contra receptores de acetilcolina, com consequentes redução da amplitude do potencial da 
placa motora e incapacidade da junção neuromuscular para transmitir sinais nervosos para as fibras musculares. 
Mais comum entre 20 e 40 anos, no sexo feminino, com prevalência de 20:100.000 habitantes. Células T produzi-
das pelo timo têm influência fisiopatológica na fraqueza muscular de seus portadores, com 15–20% dos miastênicos 
possuindo timoma, enquanto 60–70% apresentam hiperplasia do órgão. Relato de caso: Paciente feminina, 23 anos, 
75 kg, após consulta pré-anestésica ambulatorial, foi submetida à timectomia por videotoracoscopia sob anestesia 
venosa total, com propofol em infusão alvo controlada (6 μg/mL) e remifentanil contínuo (0,3 μg/kg/min) iniciados 
em indução anestésica. Monitorizada com cardioscópio, capnografia, oxímetro de pulso, pressão arterial não invasiva 
e índice bispectral. Intubação endobrônquica com sonda 35 após fentanil 100 μg, sem dificuldade e com posterior 
surgimento de broncoespasmo solucionado com salbutamol (400 μg) e hidrocortisona (500 mg).  Injetaram-se rani-
tidina e dexametasona. A cirurgia durou 3 horas e 12 minutos, e, após o término, foi encerrada a infusão do propofol 
e remifentanil. Paciente extubada mostrou-se eupnéica, orientada, sem dor, movimentando os quatro membros, 
com saturação de O₂ de 95% em máscara Venturi 50%. Fez-se analgesia pós-operatória com cetoprofeno (100mg), 
e a paciente foi encaminhada para Unidade de Terapia Intensiva sem intercorrências no pós-operatório imediato 
e obedecendo à restrição medicamentosa sugerida pelo neurologista. Conclusão: A visita pré-anestésica revela 
importância em verificar duração da doença, restrição e histórico medicamentoso, comprometimento bulbar ou de 
musculatura respiratória. Além de fortalecer a interação médico-paciente, fortalece o planejamento anestésico e a 
comunicação entre as especialidades assistentes. Agentes anestésicos como benzodiazepínicos de meia-vida longa 
devem ser evitados, por sua ação miorrelaxante e depressora respiratória. A não administração de bloqueadores 
neuromusculares, neste caso, com adequadas analgesia e hipnose, manteve a segurança para evitar complicações 
em razão do uso de tais medicações, a exemplo do desencadeamento de hipertermia maligna e da incapacidade de 
extubação precoce. Assim, a anestesia venosa total com agentes anestésicos de curta duração favoreceu rápida recu-
peração e extubação precoce, garantindo conforto, saúde e satisfação da paciente.
Palavras-chave: Anestesia. Venosa total. Miastenia gravis.
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606 Considerações anestésicas no manejo de 
paciente pediátrico com epidermólise 
bolhosa distrófica
Marina Cordeiro Fernandes1, Luiz Guilherme Villares da Costa1, Lucas Araújo Borges Moura1, 
Thales Abreu Tedoldi1

1Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: A epidermólise bolhosa é rara, com característica de formação de bolhas em resposta a atrito, fricção, 
ferimentos leves e até ao calor. Classificada, dependendo de onde ocorre a separação da pele, em: simples, juncio-
nal e epidermólise bolhosa distrófica (EBD). Há poucos casos relatados na literatura sobre considerações anestésicas 
na EBD. O controle de via aérea e a manutenção da integridade da pele são variáveis importantes a serem considera-
das. Esse caso ilustra o manejo anestésico perioperatório de um caso de EBD em uma lactente com programação de 
biópsia de pele e troca de cateter de cateter central de inserção periférica que havia sido submetida a transplante de 
medula óssea eletivo prévio para imunomodulação da EBD. Relato: O exame da via aérea evidenciava mucosa oral 
desnudada, mas preservada abertura bucal sem contraturas no ângulo da boca (comuns em pacientes mais velhos). 
Procedeu-se à pré-oxigenação cuidadosa com a máscara facial para não ocorrer descolamento da pele e optou-se 
por passagem de máscara laríngea, pela curta duração prevista. Áreas de pressão foram protegidas com espuma de 
poliuretano em formato caixa-de-ovo para evitar traumas. Eletrodos de cardioscopia adequados para idade lubri-
ficados foram usados. Manguito de pressão arterial não invasivo foi aplicado no braço, acolchoado, e oximetria em 
quirodáctilo sem lesão. Fita acolchoada com placa de hidrogel para fixação da máscara laríngea foi colocada no 
rosto. Anestesia foi induzida com propofol 50 mg IV e fentanil 20 mcg. A introdução da máscara laríngea lubrificada 
com xilocaína gel foi atraumática. Manutenção com sevoflurano. Analgesia com morfina 0,1 mg/kg IV. Discussão: 
A epidermólise bolhosa é um grupo de doenças genéticas das mucosas e da pele. Nos tipos distróficos, mais graves 
como o do caso, mutações genéticas parecem estar nos genes que codificam o colágeno tipo VII, o principal compo-
nente das fibrilas de ancoragem da membrana basal. Na lactente do caso, foram tomadas as precauções possíveis para 
evitar traumas na pele frágil e nas membranas mucosas e também minimizar o risco de infecção, principalmente 
por se tratar de paciente imunossuprimida pelo transplante. Portanto, a prestação do cuidado anestésico atraumá-
tico deve ser buscada ao máximo nesses pacientes.
Palavras-chave: Epidermólise bolhosa distrófica. Cuidado anestésico atraumático. Lactente.
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611 Anestesia para paciente portadora de 
miastenia gravis tipo III
Matheus Ribeiro Comparin1, Juliano Lucas Mendes Neto1, Alexandre Xavier Ferreira1, 
Amanda Eimy Tavares Aoki1, Camila Rossi Fernandes1

1Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil.

Introdução: Miastenia gravis é a doença mais comum que atinge a junção neuromuscular, acometendo 1:7.500 pes-
soas, muito variável dependendo da região global. É uma doença autoimune crônica determinada pela ligação de 
autoanticorpos às subunidades alfa dos receptores de acetilcolina, o que causa um declínio de função desses recep-
tores pós-sinápticos. Tem sua origem desconhecida, porém há uma conhecida relação com o timo. Relato de caso: 
Paciente sexo feminino, 21 anos, 60 kg, antecedentes pessoais de miastenia gravis e timoma (timectomia há 3 meses), 
classificação IV da American Society of Anesthesiologists por insuficiência respiratória em razão da crise miastênica, 
com proposta cirúrgica de traqueostomia. Foi admitida em sala operatória com tubo orotraqueal prévio, parâme-
tros hemodinâmicos estáveis e exames laboratoriais sem alterações, em uso de propofol bomba de infusão contínua 
30 mcg/kg/min e fentanil 0,8 mcg/kg/h. Indução anestésica com propofol 50 mg, fentanil 100 mcg e cisatracúrio 
6 mg e manutenção com propofol em dose de 100 mcg/kg/min. Tempo cirúrgico de 25 minutos. Foi encaminhada 
ao Centro de Terapia Intensiva traqueostomizada. A ventilação foi manual com ambu, estável hemodinamicamente, 
sem intercorrências. Foi realizado desmame ventilatório, e a paciente recebeu alta do Centro de Terapia Intensiva 
72 horas após procecdimento. Discussão: O cuidado especial a ser dado em pacientes portadores de miastenia gravis 
foca-se na depressão respiratória, que pode ser causada por vários agentes anestésicos, como opióides e benzodia-
zepínicos Principalmente no uso de bloqueadores neuromusculares e em sua ação imprevisível, é prudente, sempre 
que possível, evitar o uso desses agentes. Em cirurgias eletivas, é essencial que se faça um bom preparo desses pacien-
tes e um bom planejamento anestésico, visto o risco aumentado de exacerbação da doença e da necessidade de 
manutenção da ventilação mecânica por tempo prolongado.
Palavras-chave: Miastenia gravis. Bloqueador neuromuscular.
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623 Manejo anestésico em paciente portador 
de lipofuscinose ceróide neuronal
Karine Grillo de Freitas1, Ana Luiza Alves Galvão2, Bárbara Caroline Santos Gontijo2, 
Luísa Normandia Baeta Melo2 

1Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil.
2Hospital São João de Deus, Divinópolis, MG, Brasil.

Introdução: As lipofuscinoses ceróides neuronais (NCL) são um grupo de doenças neurodegenerativas hereditárias, 
autossômicas recessivas e progressivas. São clinicamente caracterizadas por retinopatia, epilepsia, crises convulsivas, 
deterioração motora e cognitiva e distúrbios psiquiátricos e comportamentais. Dada a complexidade do envolvi-
mento do órgão final e a natureza progressiva do distúrbio com envolvimento respiratório e cardíaco, o tratamento 
anestésico desses pacientes pode ser desafiador, necessitando de maior conhecimento do anestesiologista a respeito 
da história natural da doença e possíveis interações medicamentosas oriundas do tratamento atual. O objetivo do 
estudo consiste em relatar o caso de um paciente portador de NCL tipo 3 que necessitou de cuidados anestésicos 
para a realização de procedimento odontológico. Relato de caso: Paciente masculino, 18 anos, portador de NCL 
tipo3, com quadro clínico de distrofia retiniana, convulsões e quadro neurodegenerativo, em uso contínuo de: leve-
tiracetam 500 mg; quetiapina 25 mg; topiramato 100 mg e zolpiden 5 mg. Exames laboratoriais pré-operatórios 
e eletrocardiograma estavam normais. Foi submetido à anestesia geral balanceada para realização de restauração 
odontológica. Foi induzida a anestesia com: propofol 100 mg; lidocaína 40 mg; fentanil 100 mg; atracúrio 10 mg; 
midazolam 1 mg. Paciente submetido a intubação nasotraqueal. Manteve-se a anestesia inalatória com sevoflurano 
2%. Como adjuvantes, foram usados: dexametasona 4 mg; ondansetrona 4 mg e dipirona 1 g. A cirurgia teve duração 
de 60 minutos. Sinais vitais foram mantidos dentro do normal durante a cirurgia. Além disso, foi administrado soro 
morno e usada manta térmica como precaução à hipotermia. Paciente extubado e encaminhado à sala de recupera-
ção pós-anestésica estável. Discussão: Pacientes portadores de NCL geralmente necessitam de cuidados anestésicos 
para procedimentos mais simples, diagnósticos e paliativos. Esses pacientes apresentam maiores chances de com-
plicação perioperatória, visto que são mais propensos a desenvolverem broncoaspiração, bradicardia, hipotermia e 
status epilético. A escolha das medicações ainda apresenta controvérsias, em razão do número limitado de relatos 
sobre o manejo anestésico de pacientes com NCL. É, portanto, de grande importância mais conteúdo na literatura a 
respeito do tema, buscando capacitar e atualizar profissionais da área, a fim de melhor atendimento e qualidade de 
vida do paciente.
Palavras-chave: Lipofuscinose ceróide neuronal. Hipotermia. Complicação anestésica.
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634 Anestesia em cirurgia com monitorização 
neurofisiológica em paciente com suposta 
alergia a propofol
Raíssa Mendonça Porto Franco1, Luiz Roberto Morais de Meira1, Demócrito Ribeiro de 
Brito Nego1, Rodrigo Rodrigues Alves1, João Paulo Jordão Pontes1

1Centro de Ensino e Treinamentos, Hospital Santa Genoveva de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil.

Introdução: A monitorização neurofisiológica intraoperatória é uma forma de avaliação em tempo real da integri-
dade neuronal. É utilizada com intuito de reduzir potenciais danos associados ao procedimento cirúrgico. Todos os 
anestésicos interferem em maior ou menor grau na sensibilidade e qualidade dos dados obtidos pela neuromonitori-
zação, entretanto a anestesia venosa total é a técnica com menor impacto deletério. Relato de caso: Mulher, 47 anos, 
75 kg, P2 por asma, assintomática, programada eletivamente para microcirurgia de tumor intracraniano com moni-
torização neurofisiológica de potencial evocado motor e sensitivo. Em avaliação pré-anestésica relatou ser alérgica 
a ovo, tendo apresentado duas reações anafiláticas graves, além de alergia a soja comprovada. Apresentava como 
déficit prévio acometimento de nervo facial, com discreta paralisia a direita. Após monitorização com eletrocardio-
grafia contínua, oximetria de pulso, foi instalada venóclise periférica com cateter 18G. Realizou-se cateterização da 
artéria radial para monitorização de pressão arterial invasiva. Na indução da anestesia geral, foram usados etomi-
dato 15 mg, sufentanil 50 mcg, lidocaína 80 mg e succinilcolina 75 mg. Cateter venoso central foi instalado em veia 
jugular interna direita. Na manutenção utilizou-se etomidato em infusão contínua (10 mcg/kg/min) e remifenta-
nil em infusão alvo-controlada. Durante ato cirúrgico, ocorreu queda de potencial evocado motor de nervo facial 
a direita. Ao final, a paciente apresentava piora da paralisia facial prévia e foi acompanhada à Unidade de Terapia 
Intensiva. Evoluiu de maneira satisfatória, recebendo alta hospitalar com déficit mantido ao nível pré-operatório. 
Discussão: O propofol é um hipnótico seguro e de fácil administração alvo controlada, porém contém em sua dilui-
ção óleo de soja e fosfatídeo de ovo, compostos que poderiam desencadear uma reação anafilática na paciente em 
questão. Os anestésicos halogenados interferem nos potenciais evocados, alterando significativamente os dados obti-
dos com doses acima de 0,5 concentração alveolar mínima. O etomidato, possui um ótimo perfil farmacodinâmico 
para infusão contínua, todavia apresenta diversos efeitos colaterais importantes, como náuseas e vômitos no pós-
-operatório, além de inibição adreno-cortical e potencial hiperosmolaridade. Visto histórico de alergia da paciente, 
optou-se pelo uso do etomidato, com êxito e sem grandes repercussões no pós-operatório. 
Palavra-chave: Neuroanestesia.

REFERÊNCIA
1. Nunes RR, Bersot CDA, Garritano JG. Intraoperative neurophysiological monitoring in neuroanesthesia. Curr Opin Anaesthesiol 

2018;31(5):532-8. https://doi.org/10.1097/ACO.0000000000000645

https://doi.org/10.1097/ACO.0000000000000645


ANESTESIA NAS ESPECIALIDADES

Sao Paulo Med J. 2021; 139(Suppl 2):44.     44

637 Anestesia para timectomia em paciente 
portador de Miastenia Gravis
Raíssa Mendonça Porto Franco1, Luiz Roberto Morais de Meira1,  
Alexandre de Menezes Rodrigues1, Fernando Cássio do Prado1 
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Introdução: Miastenia gravis é uma doença crônica autoimune com formação de anticorpos contra os receptores 
colinérgicos da junção neuromuscular. Isso pode ocasionar fraqueza muscular que piora com exercício, estenden-
do-se a diversos grupamentos musculares. A anestesia nesses pacientes é um desafio, visto que são mais sensíveis 
ao bloqueadores neuromusculares, com ampla variabilidade de resposta. Relato de caso: Paciente masculino, 
55  anos, 60 kg, estado físico P2, portador de dislipidemia e miastenia gravis em uso de piridostigmina, predni-
sona e atorvastatina, foi submetido a timectomia. Optou-se por anestesia combinada geral endovenosa e peridural. 
Após monitorização com eletrocardiografia contínua, oximetria de pulso e índice bispectral, instalaram-se venóclise 
periférica, cateter nasal de oxigênio a 2 L/minuto e foi feita sedação com fentanil 150 mcg. Realizou-se cateteriza-
ção da artéria radial para monitorização de pressão arterial invasiva. Bloqueio peridural foi feito com agulha Tuohy 
16G em T7/T8 com instalação de cateter peridural, sem dificuldades, e foram administrados 37,5 mg de levobupiva-
caina 0,25% associados a clonidina 150 mcg e morfina 2 mg. Na indução de anestesia geral, utilizaram-se propofol e 
remifentail em infusão alvo-controlada, além de lidocaína 60 mg e fentanil 100 mcg. A intubação orotraqueal sele-
tiva à esquerda com tubo Robertshaw número 39. Acesso venoso central foi instalado em veia jugular interna direita. 
A cirurgia ocorreu sem intercorrências, sendo evitado uso de bloqueadores neuromusculares. Ao final, paciente foi 
desintubado, acordado e orientado, estável hemodinamicamente, eupneico, sem dor ou sinais de fraqueza muscu-
lar e acompanhado à Unidade de Terapia Intensiva. Instalou-se analgesia controlada pelo paciente via peridural, 
evoluindo com bom controle da dor pós-operatória. Discussão: A utilização de bloqueadores neuromusculares 
adespolarizantes pode ser segura em pacientes portadores de miastenia gravis, desde que sua ação seja monitorada 
e titulada por estimulador neuromuscular em sequência de quatro estímulos (train-of-four) ou outra modalidade. 
Apesar disso, doses de 20 a 25% da habitual podem ocasionar bloqueio profundo. No caso em questão, foi optado 
pela não utilização de bloqueadores neuromusculares e foi realizada analgesia peridural e anestesia venosa alvo-con-
trolada titulada por índice bispectral, poupando o paciente de eventuais riscos pós-operatórios, especialmente uma 
curarização residual prolongada.
Palavras-chave: Miastenia gravis. Bloqueador neuromuscular.
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650 Manejo anestésico em neonato com 
encefalocele gigante
Manuela Domingues da Silva1, Carolina Cardoso1, João Lucas dos Rios Leal1,  
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Introdução: Encefalocele congênita é um defeito do fechamento do tubo neural caracterizado por herniação de con-
teúdo intracraniano por meio de um defeito inato no crânio. Além dos cuidados inerentes à anestesia pediátrica, a 
conduta nesses pacientes requer planejamento para conduzir as potenciais complicações envolvendo via aérea difícil 
e posicionamento incomum. O objetivo deste relato é apresentar o manejo anestésico em um caso de encefalocele 
occipital gigante, agendado para correção cirúrgica. Relato de caso: Paciente masculino, 5 dias de vida, 3,385 kg, 
classificação III da American Society of Anesthesiologists. Análise tomográfica evidenciou macrocefalia e extensa 
formação cística na regiāo posterior do hemisfério cerebral esquerdo em comunicação com o sistema ventricular 
supratentorial com herniação pela sutura sagital. Após monitorização e medidas de aquecimento, foi optado por 
posicionamento em decúbito dorsal auxiliado por fixador craniano tipo ferradura. Realizaram-se indução anestésica 
com oxigênio, sevoflurano e fentanil, intubação orotraqueal com sonda endotraqueal 3,0 com balonete e manutenção 
inalatória. O procedimento cirúrgico ocorreu sem intercorrências. Ao final do procedimento, paciente foi extu-
bado e encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Discussão: A antecipação às possíveis complicações 
durante o período perioperatório é essencial para um manejo anestésico seguro. A baixa reserva de oxigênio, a difi-
culdade de posicionamento e do controle da via aérea exigem um bom planejamento. Materiais de via aérea difícil 
devem estar disponíveis. Em razão das particularidades do caso, optou-se por utilizar o fixador craniano, impedindo 
assim a compressão das estruturas herniadas, que poderia levar à elevação da pressão intracraniana ou até à ruptura. 
Outras posições descritas para intubação nesses casos incluem laringoscopia direta em posição lateral ou decúbito 
dorsal com a cabeça apoiada em suporte de silicone ou colocada além da borda da mesa, apoiada por um auxiliar. 
Outra opção é a aspiração lenta do líquor, manobra de descompressão que permite maior extensão do pescoço, 
melhorando a visão da glote.
Palavras-chave: Anestesia neonato. Encefalocele.
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661 Dexmedetomidina em cirurgia de tumor 
cerebral com paciente acordado
Ana Carolina Faria Batistote1, Armando Vieira de Almeida1, Helena Berriel Tanus1, 
Thais Orrico Cançado1 

1Associação Beneficente de Campo Grande, Campo Grande, MS, Brasil.

Introdução: A ressecção de tumores cerebrais com paciente acordado ganhou evidência com o professor Hugues 
Duffau. O mapeamento cortical e subcortical, com análises de distúrbio motor, de linguagem e cognitivos, permite 
a remoção do tumor simultaneamente à realização dos testes, com uma ressecção mais ampla da lesão e menor inci-
dência de sequelas. O anestesiologista deve lançar mão de drogas de curta duração, para que o paciente possa acordar 
no transoperatório, e que não interfiram na neuromonitorização. Relato de caso: Masculino, 29 anos, classificação 
I da American Society of Anesthesiologists, remoção de tumor intracraniano em córtex adjacente à área eloquente. 
Monitorizado com cardioscópio  oximetro, pressão arterial não invasiva, temperatura e capnografia.  Infusão de 
dexmedetomidina 0,7 mcg/kg/hora por dez minutos, após, bólus de 2,5 mg/kg de propofol e 0,1 mcg/kg/min de 
remifentanil, passagem de máscara laríngea com canal de drenagem estômago, colocado em ventilação mecânica 
em modo pressão de suporte. Manutenção com remifentanil 0,1 mcg/kg/min, propofol 100mcg/kg/min e dexme-
detomidina 0,5 mcg/kg/h. Realizou-se bloqueio de couro cabeludo com ropivacaína 0,25% e adrenalina 1:200.000. 
Após craniotomia e abertura da dura-máter, foram interrompidas todas as drogas. Em 12 minutos, o paciente des-
pertou, calmo. Retirada a máscara laríngea, esteve consciente, orientado. E, para maior conforto, foi reintroduzido 
a dexmedetomidina a 0;2 mcg.kg.h e remifentanil a 0,01 mcg.kg.min. Respondendo a todos os testes realizados 
pelo neurofisiologista, o tumor foi sendo retirado simultaneamente, sem déficits neurológicos. Para o fechamento 
do campo cirúrgico, a máscara laríngea foi reintroduzida e o paciente foi colocado em ventilação mecânica. 
 Discussão: O uso de dexmedetomidina em cirurgias com paciente acordado ainda é controverso; pode prolongar o 
despertar, comprometer os testes realizados e aumentar a intensidade do estímulo necessário para se obter uma boa 
resposta à neuromonitorização, principalmente motora. Neste caso, o uso da dexmedetomidina proporcionou um 
bom tempo de despertar, possibilitou a realização de todos os testes necessários para a retirada completa do tumor, 
com conforto do paciente e estabilidade hemodinâmica.
Palavras-chave: Dexmedetomidina. Cirurgia de tumor cerebral. Acordado.

REFERÊNCIA
1. Lee WH, Park CK, Park HP, Kim SM, Oh BM, Kim K, et al. Effect of dexmedetomidine combined anesthesia on motor evoked 

potentials during brain tumor surgery. World Neurosurg. 2019;123:e280-7. https://doi.org/10.1016/j.wneu.2018.11.152

http://mcg.kg
http://mcg.kg
https://doi.org/10.1016/j.wneu.2018.11.152


ANESTESIA NAS ESPECIALIDADES

Sao Paulo Med J. 2021; 139(Suppl 2):47.     47

667 Anestesia com teste do despertar 
intraoperatório em criança com  
escoliose tóraco-lombar
Gisele Ribeiro Londe Campos1, Sicilya Santos Marques1, Fernando Cassio do Prado Silva1, 
Rodrigo Rodrigues Alves1, Celso Eduardo Rezende Borges1
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Introdução: A cirurgia para correção de escoliose é necessária no tratamento das deformidades evolutivas que não são 
controladas com o tratamento conservador. Várias complicações intra e pós-operatórias são descritas, sendo a neuro-
lógica a mais temida, abrangendo desde alterações leves da sensibilidade até a paraplegia irreversível. Para detecção 
precoce de possíveis lesões neurológicas no intraoperatório, utiliza-se da monitorização neurofisiólogica intraope-
ratória ou do teste do despertar. Relato de caso: Paciente feminina, 13 anos, 40 kg, P1, submetida a cirurgia eletiva 
de artrodese de coluna T4 a L4. Optou-se por anestesia combinada geral endovenosa e raquianestesia analgésica. 
Após monitorização básica, índice bispectral e monitorização invasiva da pressão arterial, foi iniciada sedação com 
fentanil 25 mcg e midazolam 2 mg. Na raquianestesia em L3/L4, foram utilizadas morfina 100 mcg e clonidina 
75 mcg. Na indução da anestesia geral, foram administrados sufentanil 30 mcg, propofol 80mg, lidocaína sem vaso-
constritor 40mg e rocurônio 20 mg, seguidos de intubação orotraqueal sem dificuldades. Anestesia foi mantida com 
propofol e remifentanil em infusões alvo-controladas. Durante o procedimento, após fixação das hastes, foi inter-
rompida a infusão de propofol e remifentanil e realizado o teste do despertar com movimento dos quatro membros 
sem déficits. A cirurgia ocorreu sem intercorrências. Ao final, a paciente foi desintubada.  Apresentava-se acordada 
e orientada, estável hemodinamicamente, eupneica, sem dor e foi acompanhada à Unidade de Terapia Intensiva 
Pediátrica.  Discussão: O teste de despertar intraoperatório é um dos métodos utilizados para prevenção e detecção 
precoce de lesões medulares. O objetivo desse teste é monitorar a função motora voluntária dos membros inferio-
res quando as vértebras são instrumentadas e alteradas. A profundidade da anestesia é gradualmente atenuada até 
o ponto em que os pacientes conseguem responder a comandos verbais. À medida que o movimento voluntário das 
extremidades inferiores é demonstrado, a profundidade da anestesia é aumentada para completar a cirurgia. O teste 
do despertar necessita do entendimento e da cooperação do paciente, garantida por meio de avaliação pré-anestésica. 
Em comparação à monitorização neurofisiólogica intraoperatória, a detecção de déficit pode ser tardia. No entanto, 
não deve ser descartada como parâmetro da preservação da função neurológica, principalmente nos locais em que a 
disponibilidade de neurofisiologista em sala é escassa.
Palavras-chave: Escoliose. Teste de despertar. Lesões medulares.
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682 Cuidados anestésicos em implante de 
MitraClip
Juliana Gouveia Nakamura1, Thiago Cordeiro Bernardes1, Wendel Souza1, 
Izabella Cristina Morais Barbosa Batista1, Gustavo Siqueira Elmiro1

1Clianest, Goiânia, GO, Brasil.

Introdução: Entre as doenças valvares cardíacas, a insuficiência mitral é uma das mais comuns, acometendo 
até 10% da população acima dos 75 anos. Contudo, cerca de 50% dos pacientes com indicação cirúrgica não 
podem ser submetidos ao procedimento, graças a comorbidades e risco cirúrgico elevado. Assim, ganham des-
taque opções menos invasivas, como o tratamento percutâneo com sistema MitraClip, cujas segurança, melhora 
dos sintomas e redução do grau de regurgitação mitral são evidenciadas pela literatura. A seguir, relataremos um 
caso de insuficiência mitral abordada com tal procedimento. Relato de caso: Paciente, 83 anos, 65 kg, portadora 
de insuficiência mitral importante e dilatação moderada do átrio esquerdo, com fração de ejeção 66%, apresen-
tava como queixa principal dispnéia aos pequenos esforços. As comorbidades referidas foram hipertensão arterial 
sistêmica, diabetes mellitus tipo 2 e doença pulmonar obstrutiva crônica. Foi optado por reparo percutâneo com 
MitraClip, em razão do elevado risco cirúrgico da paciente. Procedeu-se com punção de artéria radial esquerda 
para pressão arterial invasiva, seguida de anestesia geral balanceada (indução realizada com etomidato, alfenta-
nil e cisatracúrio). Após intubação orotraqueal, foi mantida com sevoflurano. Obteve-se acesso central em jugular 
direita. Durante procedimento, infundiu-se noradrenalina em bomba de infusão contínua, por conta da hipo-
tensão persistente que a paciente veio a apresentar. Após  procedimento, paciente foi extubada com sucesso e 
encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (Aldrete 10). Permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva de obser-
vação por apenas um dia, e mais um dia em enfermaria, quando recebeu alta hospitalar. Com o reparo feito pelo 
sistema de MitraClip, houve redução de 70% do refluxo para o átrio esquerdo e da pressão em artéria pulmonar. 
Discussão: Em razão do crescente número de pacientes geriátricos de alto risco, faz-se necessário ao anestesista 
o preparo para procedimentos minimamente invasivos. No caso relatado, aventou-se realizar apenas sedação, 
visando minimizar os efeitos deletérios da anestesia geral sobre a hemodinâmica da paciente, porém realizou-se 
anestesia geral balanceada, visto que estávamos diante de uma equipe cirúrgica ainda em curva de aprendizado 
com relação ao procedimento, o que o estenderia por mais tempo que o convencional, e de uma paciente pouco 
colaborativa com alto risco cardiovascular. Dessa forma, mediante procedimentos como esse, deve-se buscar uma 
intervenção anestésica que consiga equilibrar a segurança do paciente e os principais pilares anestésicos (analge-
sia, hipnose, paralisia), fazendo-se necessário levar em consideração fatores como perfil do paciente, local onde se 
realizará o procedimento, equipe cirúrgica e a própria capacitação pessoal do anestesista.
Palavras-chave: MitraClip. Desafios anestésicos.
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693 Utilização de ácido tranexâmico em cirurgia 
bariátrica (sleeve) x desfecho de sangramento
Roger Moura de Brito1, Ciro Sousa de Moura Fé2, Caio Márcio Barros de Oliveira1, 
Débora Chaves Miranda2, Plinio da Cunha Leal1 

1Hospital São Domingos, São Luís, MA, Brasil.
2Universidade Federal do Maranhão, São Luís, MA, Brasil. 

Introdução: A cirurgia bariátrica constitui-se de medida alternativa para casos que não apresentam boa resposta ao 
tratamento clínico da obesidade. No entanto, esse tipo de terapêutica apresenta riscos, como a possibilidade de com-
plicações, incluindo o sangramento. Sobre a técnica sleeve, observa-se alto índice de sangramento, podendo ocorrer 
em 10% dos casos. Nesse caso, considera-se o uso do ácido tranexâmico como um adjuvante na redução do sangra-
mento, que já tem se mostrado eficiente. Contudo, a escassez de estudos justifica a necessidade do proposto, de modo 
a demonstrar a segurança do uso dessa medicação e sua eficiência na redução do sangramento, trazendo vantagens 
no procedimento, incluindo a segurança e o bem-estar do paciente. Método: Trata-se de estudo clínico prospectivo, 
controlado e encoberto para o avaliador, em que os pacientes foram divididos em três grupos, com 79 pacientes no 
total, e com as variáveis de terem recebido (G1) ou não (G2) o ácido tranexâmico e de terem tido apenas sobressu-
tura em linha de grampeamento (G3). Os pacientes tiveram seus dados coletados e analisados estatisticamente pelo 
programa GraphPad Prism 6.0, utilizando-se testes ANOVA e de Kruskal-Wallis e comparando-se dados levantados, 
entre eles: demográficos e de comorbidades, de tempo cirúrgico, de sangramentos e intervenções, além de exames 
laboratoriais e complicações. Resultados: Não houve relevante diferença estatística quanto ao peso, à estatura e/ou 
índice de massa corporal entre os grupos. Quanto ao tempo de duração da anestesia, o grupo que utilizou o ácido 
tranexâmico teve menor tempo, no entanto não foi relevante estatisticamente (p = 0,3893). Em relação aos exames 
laboratoriais pré-operatórios, os grupos não apresentaram diferença estatisticamente relevante. Quanto ao tempo 
de internação hospitalar, observou-se que o grupo que não teve uso do ácido tranexâmico ou da sobressutura apre-
sentou aumento relevante da permanência hospitalar (p = 0,0360), enquanto ambos os outros grupos conseguiram 
reduzir em mesmo valor a permanência hospitalar. Conclusão: A droga em questão apresentou eficiência similar 
à da realização da sobressutura na redução do tempo de permanência hospitalar pós-cirúrgica, além de evitar do 
mesmo modo a reabordagem de pacientes. Neste estudo, observou-se também que o uso do ácido tranexâmico não 
elevou o risco de eventos tromboembólicos e corroborou a redução do risco de complicação ao paciente submetido 
a cirurgias bariátricas do tipo sleeve.
Palavras-chave: Cirurgia bariátrica. Sangramento. Ácido tranexâmico.
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728 Hipertensão pulmonar na doença de 
Rendu-Osler-Weber: relato de caso
Daiane Gonçalves Pinto1, Victor de Andrade Reis1, Thiago Oliveira Heringer1, 
Luana Magalhães Bernardo1, Fernando Hernandes de Menezes1

1Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Introdução: A síndrome de Rendu-Osler-Weberz, ou telangiectasia hemorrágica hereditária, é uma rara displa-
sia fibrovascular sistêmica com transmissão autossômica dominante. Ocorre por conta de uma alteração da lâmina 
elástica e da camada muscular da parede dos vasos, o que os torna mais vulneráveis a traumatismos e rupturas 
espontâneas. Relato de caso: Sexo feminino, 35 anos, portadora da doença de Rendu-Osler-Weber, diagnosticada na 
infância em razão de epistaxes volumosas. Apresentava também hipertensão pulmonar grave do grupo 4 secundária 
a teleangiectasia pulmonar e história pré-eclampsia havia dois anos. Alérgica a diversas medicações: dipirona, para-
cetamol, ácido acetilsalicílico, anti-inflamatórios não esteroides, amoxicilina e contraste iodado. Eletrocardiograma 
pré-operatório apresentou bloqueio de ramo direto e ecocardiograma transtorácico com fração de ejeção do ven-
trículo esquerdo 65%, pressão sistólica em artéria pulmonar 95 mmHg, ventrículo direito dilatado e hipocontrátil, 
átrio direito dilatado, insuficiência tricúspide e ausência de shunt. Proposta de embolização da artéria esfenopalatina 
e da artéria palatina ascendente bilateralmente pela neurorradiologia intervencionista para tratamento endovascu-
lar de epistaxe recorrente, em dois tempos. Em ambos os procedimentos foi optado por manter a paciente acordada, 
e o cirurgião realizou anestesia local em razão da gravidade da hipertensão pulmonar. Foram puncionados acessos 
venosos periféricos calibrosos, fez-se reserva de hemocomponentes e preparou-se material para indução anestésica 
em sequência rápida caso houvesse sangramento. As embolizações foram realizadas com um intervalo de 15 dias. 
A paciente foi encaminhada para o Centro de Terapia Intensiva para vigilância neurológica e recebeu alta hospi-
talar sem déficits. Discussão: Hipertensão pulmonar é definida como pressão arterial média na artéria pulmonar 
> 20 mmHg no cateterismo. Nos casos mais graves, associa-se à dilatação e hipertrofia de ventrículo direito e insu-
ficiência tricúspide. Pacientes com hipertensão pulmonar possuem morbimortalidade peroperatória elevada em 
comparação com aqueles sem hipertensão pulmonar, portanto o anestesista deve considerar o impacto de suas con-
dutas sobre a doença. No manejo anestésico da hipertensão pulmonar, deve-se manter adequada relação entre a 
função do ventrículo direito, a circulação pulmonar e a manutenção da pré-carga do ventrículo esquerdo. O uso de 
ventilação mecânica deve ser avaliado, pois a hipoventilação por conta de atelectasia pode ocasionar vasoconstri-
ção pulmonar hipóxica e acidose respiratória, descompensando a função pulmonar e a contratilidade de ventrículo 
direito. No caso descrito, optou-se por usar anestesia local e manter a paciente acordada para evitar possíveis com-
plicações relacionadas à ventilação e o risco de descompensação do quadro.
Palavras-chave: Anestesia. Doença incomum. Hipertensão pulmonar.
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734 Manejo anestésico de gestante cardiopata: 
relato de caso
Marluce Marques de Souza1, Rafael Neder Issa Fortuna1, Larissa Martins Silva1,  
Nadia Las Casas Cupertino1, Nayara Stefanny Martins1

1Santa Casa de Belo Horizonte, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Introdução: No período gravídico, há risco aumentado para eventos tromboembólicos, como o tromboembolismo 
pulmonar. O manejo anestésico dessas pacientes deve antecipar as potenciais complicações, como o maior risco de 
deterioração cardíaca, arritmias e isquemias. Relato de caso: G. S. P., 41 anos, cinco gestações prévias, com dois par-
tos naturais, duas cesarianas e sem história de abortos, 34 semanas e 5 dias de gestação, diabetes mellitus gestacional 
controlado com dieta, hipertensão arterial sistêmica em uso de metildopa, obesidade grau III, tabagista. Foi inter-
nada com quadro de insuficiência respiratória aguda e anasarca com etiologia a esclarecer, sem repercussões na 
dinâmica fetal. Optou-se por estabilização hemodinâmica em Unidade de Terapia Intensiva e avanço propedêutico. 
Ecocardiograma evidenciou fração de ejeção do ventrículo esquerdo 63%, câmaras direitas aumentadas, pressão 
sistólica em artéria pulmonar 53mmHg. Foi diagnosticada com tromboembolismo pulmonar e fez tratamento dire-
cionado para essa condição, com melhora substancial. Foi submetida a cesariana eletiva sob anestesia peridural 
contínua, com infusão de 20 mL de lidocaína 2% com vasoconstritor, 2 mg de morfina e 100 mcg de fentanil, de 
forma titulável e gradativa, e tratamento imediato das repercussões hemodinâmicas com fenilefrina. Realizaram-se 
onitorização com pressão arterial invasiva, eletrocardiograma e oximetria de pulso e suplementação de oxigênio por 
cateter nasal. O procedimento se deu sem intercorrências. Discussão: O manejo da paciente cardiopata deve buscar 
as melhores condições clínicas e o melhor planejamento anestésico. O bloqueio neuroaxial é a técnica de eleição para 
a gestante e pode ser realizado mesmo em certas condições de cardiopatias compensadas. Como benefício, essa estra-
tégia exibe menor exposição fetal aos anestésicos utilizados e menor manipulação de vias aéreas quando comparada 
à anestesia geral. Apresenta como maior complicação a hipotensão secundária à queda da resistência vascular sistê-
mica, que é passível de ser tratada com o uso de vasopressores. Entre os vasopressores, há preferência pelos agentes 
alfa-adrenérgicos, como a fenilefrina, pelo menor risco de repercussões fetais, como o aumento do metabolismo e 
consequente acidose metabólica observada com uso de efedrina. É válido ressaltar que estudos recentes mostram que 
o uso de bólus de norepinefrina apresentam eficácia semelhante ao uso da fenilefrina, com a vantagem de conferir 
maior segurança ao binômio materno-fetal. A peridural contínua é preferível sobre a raquianestesia por permitir a 
infusão titulável do anestésico e sua instalação de modo gradativo.
Palavras-chave: Anestesia para gestante. Anestesia em cardiopatas. Tromboembolismo pulmonar. Raquianestesia.
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741 Anestesia para cesárea em paciente com 
possível resistência a anestésico local
Gisele Ribeiro Londe Campos1, Celso Eduardo Rezende Borges1, João Paulo Jordão Pontes1, 
Felipe Rodrigues Braz1, Fernando Cassio do Prado Silva1

1Centro de Ensino e Treinamentos, Hospital Santa Genoveva de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil.

Introdução: Casos de falha de bloqueio podem acontecer durante anestesia regional, seja por erro de execução, 
seja por alteração na composição dos medicamentos, variação anatômica ou, mais raramente, por alterações na 
expressão de canais de sódio. Relato de caso: Paciente de 35 anos, estado físico P2, G2P1, idade gestacional de 39 
semanas, com proposta de parto cesáreo. História de várias falhas de bloqueio e curta duração anestésica em con-
sultório dentário, além de quatro falhas em raquianestesia no primeiro parto, tendo sido submetida a anestesia 
geral para término da cirurgia. Após monitorização básica e venóclise, submeteu-se a duplo bloqueio em punção 
única, técnica “agulha através de agulha” com injeção subaracnoidea de bupivacaína hiperbárica 13 mg, fentanil 
15 mcg e morfina 80 mcg, com posterior passagem de cateter peridural sem intercorrências. Após dez minutos da 
injeção, houve falha parcial de bloqueio, sendo iniciada complementação por cateter peridural com bólus de 5 mL 
de lidocaina 2% sem vaso, 2 doses, gerando bloqueio térmico até T12. Seguiu-se com injeção de levobupivacaina 
com vaso 0,5% a cada dez minutos, num total de 10 mL alcançando bloqueio térmico sensitivo em T4 e motor par-
cial (grau 1 da escala de Bromage modificada). Realizou-se procedimento cirúrgico sem intercorrências. Houve 
término do bloqueio após três horas do último bólus peridural. Foi orientada antes da alta hospitalar consulta com 
geneticista para investigação. Discussão: A resistência aos anestésicos locais é de difícil diagnóstico. Na maioria 
das vezes, a falha de bloqueio é associada a falhas técnicas, falha de medicação e infecção local. Na teoria, altera-
ções na expressão dos canais de sódio podem interferir na ação dos anestésicos locais, seja pela ausência total de 
resposta a eles, seja pelo comportamento anormal quanto à previsibilidade de duração anestésica. A história mais 
comum acontece pela falha repetida em procedimentos odontológicos. A investigação do quadro deve ser feita por 
geneticista em busca de alterações na expressão dos canais de sódio. Por ser de difícil acesso e alto valor financeiro, 
ainda tem o subdiagnóstico dessa condição.
Palavras-chave: Anestésico local. Resistência. Cesaréa.
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780 O uso do DDAVP em portadores da 
Doença de Von Willebrand
Juliana Ribeiro Fernandes1, Patrick Augusto Lima Gama1, Fernando de Carvalho Correa1, 
Márcio de Pinho Martins1, Giselle de Lima Ferreira1

1Hospital Central da Polícia Militar, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: A doença de Von Willebrand (DvW) é o distúrbio hereditário mais comum da hemostasia. No entanto, 
são poucas as publicações que relacionam essa doença a prática anestésica. O objetivo deste relato é apresentar 
o caso de pacientes gêmeas portadoras de DvW que foram submetidas a um procedimento cirúrgico para extra-
ção dentaria. Relato de caso: Irmãs gêmeas, 21 anos, L. A. F. e B. A. F., 58 e 63 kg, portadoras da DvW tipo 1. 
Exames  físicos e laboratoriais pré-operatórios não apresentavam alterações. Ao entrarem na sala de cirurgia, foi 
administrado DDAVP na dose de 0,3 μg/kg diluídos em 100 mL de soro fisiológico 0,9% intravenoso por 30 minu-
tos, meia hora antes da cirurgia. As pacientes apresentaram rubor facial após a administração do DDAVP. Indução 
anestésica foi feita com fentanil, lidocaína, propofol e rocurônio, e a intubação nasal com administração de efedrina 
local. Durante a laringoscopia direta, B. A. F. apresentou sangramento leve em via área. A manutenção anestésica 
foi realizada com sevoflurano. A anestesia transcorreu sem intercorrências e não houve sangramento significativo. 
Discussão: O DDAVP é o fármaco de primeira escolha para os pacientes com DvW do tipo 1 e 2A. Pode ser admi-
nistrada de forma intravenosa dose de 0,3 μg/kg em 50 mL de soro fisiológico 0,9% por 15 a 20 minutos ou 150 μg 
em cada narina. A elevação do fator de Von Willebrand tem efeito máximo em 30 minutos e duração de 6 a 8 horas. 
Ruborização facial é um dos efeitos colaterais da infusão do DDAVP, assim como cefaléia, hipotensão arterial, taqui-
cardia, hiponatremia e intoxicação hídrica. Em caso de resposta insatisfatória a DDAVP ou resistência à transfusão 
de fator, pode-se optar por transfusão de plaquetas na tentativa de corrigir o defeito plaquetário. São recomenda-
ções para uma anestesia mais segura: consultar com o hematologista; testar a responsividade do paciente ao DDAVP; 
preferir anestesia geral; evitar traumas durante a anestesia; evitar fármacos que interfiram na função plaquetária; pre-
ferir soluções cristalóides; monitorizar a concentração sanguínea de sódio após o uso da DDAVP. É recomendável 
pesquisar o tempo de sangramento e o nível sérico de fator VIII no pós-operatório pelo menos uma vez ao dia. 
Palavras-chave: Doença de Von Willebrand. DDAVP. 
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799 Anestesia geral e sua influência na 
oncogênese e na recorrência de 
metástases pós-cirurgia oncológica
João Victor Haddad1, Milena Garbin Ruiz1, Angelo Francisco Melaré1, Leticia Catini Trombeta1

1Centro Universitário São Camilo, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: O sistema adrenérgico e as reações pró-inflamatórias geradas pelo trauma cirúrgico, com consequente 
disfunção imune pós-procedimento, vêm sendo associados a progressão e recidiva de neoplasias malignas e propaga-
ção de metástases. As drogas anestésicas afetam o comportamento de células tumorais e de defesa, o que se relaciona 
com mau prognóstico a longo prazo. Objetivo: O estudo tem como objetivo revisar as principais repercussões de 
condutas anestésicas empregadas nos cenários pré, intra e pós-operatórios de procedimentos cirúrgicos oncológi-
cos na influência de recorrências de metástases à distância, identificando, assim, potenciais fatores favorecedores de 
recidiva. Método: Foi feita revisão narrativa da literatura baseada em trabalhos realizados entre janeiro de 2015 e 
janeiro de 2020, utilizando-se os descritores anaesthesia and cancer, cancer risk and general anaesthesia e cancer risk 
and anesthesia. Foram selecionados, nas bases de dados Medline e PubMed os dois trabalhos mais compatíveis com 
os objetivos traçados nesta revisão. Resultados: Embora ainda seja necessária a realização de ensaios clínicos pros-
pectivos para desfechos de maior confiabilidade, estudos pré-clínicos sugerem que as vias inflamatórias adrenérgicas 
devem contribuir para a evolução cancerígena. Conclusão: Tanto imunossupressão quanto inflamação podem ser 
induzidas por anestésicos inalatórios, ao passo que os anestésicos endovenosos parecem ser uma melhor opção, uma 
vez que não apenas evitam a imunossupressão perioperatória, como também reduzem a intensidade da resposta 
metabólica ao trauma pós-cirurgia. Inclusive pôde-se observar que o propofol tem ação antioncogênica. Todavia, os 
opioides, por induzirem angiogênese, favorecem o crescimento e a proliferação de cânceres.
Palavras-chave: Anestesia geral.Oncogênese. Metástase.
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810 Anestesia em paciente portador de 
miastenia gravis para microdiscectomia 
cervical: relato de caso
Daniella Gonçalves de Araújo1, Larissa Martins Silva1, Lígia Nascimento Figueiredo Amaral1, 
Felipe dos Santos Nascimento1, Patrícia Lopes Gabriel1

1Santa Casa de Belo Horizonte, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Introdução: A miastenia gravis é uma doença crônica autoimune caracterizada por fadiga e fraqueza flutuante da 
musculatura esquelética em decorrência da diminuição dos receptores da acetilcolina na junção neuromuscular. 
A sua prevalência é estimada entre 100 e 200 casos por milhão de pessoas e acomete mais as mulheres na terceira 
década de vida e os homens entre a sexta e sétima décadas. O manejo anestésico de pacientes portadores dessa con-
dição é desafiador, principalmente quando se utilizam bloqueadores neuromusculares, sendo comum a necessidade 
de suporte ventilatório no pós-operatório, especialmente se doença tem mais de seis anos de diagnóstico e presença 
de pneumopatia – capacidade vital menor do que 2,9 litros e uso de piridostigmina ≥ 750 mg/dia nas 48 horas ante-
cedentes à cirurgia. Relato do caso: Paciente E. S. S. P., masculino, 36 anos, diagnosticado com miastenia gravis aos 
7 anos (em uso de piridostigmina e prednisolona), foi submetido a microdiscectomia cervical. Admitido no centro 
cirúrgico estável, em ar ambiente. Foi monitorizado com eletrocardiograma, pressão arterial invasiva, oximetria de 
pulso, termômetro esofágico, sonda vesical de demora e foram puncionados 2 acessos venosos periféricos (J 18 e J 20). 
Optou-se por realizar anestesia geral venosa total multimodal com infusões contínuas de remifentanil (manualmente 
controlado até 0,3 mcg/kg/min) + propofol alvo-controlada (MARSH plasma) com alvo de 3,5  mcg/ mL. Como adju-
vantes, foram utilizados clonidina (1,25 mcg/kg) e sulfato de magnésio (30 mg/kg). Não foi utilizado bloqueador 
neuromuscular. O ato anestésico se deu sem intercorrências, e o paciente foi encaminhado ao Centro de Terapia 
Intensiva extubado, estável hemodinamicamente, tendo recebido alta do Centro de Terapia Intensiva no segundo 
dia pós-operatório. Discussão: A avaliação pré-anestésica de um portador de miastenia gravis é de extrema rele-
vância e visa, entre outros objetivos, pesquisar a existência de outras doenças autoimunes, de doenças pulmonares, 
a dificuldade de deglutição (indicação de profilaxia da síndrome de Mendelson), além de checar e ajustar a dose de 
medicações habituais. Alguns pacientes com miastenia gravis são muito sensíveis aos opióides, benzodiazepínicos e 
substâncias similares, devendo-se, por isso, evitá-los como medicação pré-anestésica. Os bloqueadores neuromuscu-
lares adespolarizantes têm a sua sensibilidade aumentada nesse grupo de pacientes. Quando indicados, deve-se dar 
preferência aos de ação intermediária ou curta. A resposta à succinilcolina é imprevisível, podendo haver resistência, 
efeito prolongado ou resposta incomum.
Palavras-chave: Miastenia gravis. 
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824 Sedação com dexmedetomidina para 
realização de implante percutâneo de 
valva aórtica em idoso
Luis Henrique Cangiani1, Mayara Vieira Murad1, Cilas Pereira Machado Junior1, 
Letícia Fernandes Borges1, Matheus Vendramine Chiche1 

1Centro de Ensino e Treinamentos, Centro Médico de Campinas, Campinas, SP, Brasil. 

Introdução: O implante percutâneo de valva aórtica tem sido utilizado para pacientes graves com o intuito de 
reduzir risco e mortalidade. Esse relato mostra uma técnica de sedação adequada para a realização do implante 
percutâneo de valva aórtica. Relato de caso: Paciente feminina, 88 anos, 68 kg, 150 cm, portadora de estenose aór-
tica grave, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, insuficiência renal crônica, estágio III em tratamento com 
furosemida, olmesartan e ácido acetilsalicílico foi submetida a implante percutâneo de valva aórtica. O exame 
físico não mostrava alterações relevantes e nos exames laboratoriais havia creatinina 1,72 mg/dL, uréia 139 mg/
dL. Ecocardiograma com hipertrofia no ventrículo esquerdo, fração de ejeção de 69%, estenose aórtica e dupla 
lesão mitral leve. Demais exames estavam normais. Após a monitorização básica inicial, foi realizada venóclise 
com cateter 18G. A técnica anestésica proposta foi sedação, que foi realizada com fentanil 50 mcg e dexmedeto-
midina com bólus inicial de 0,3 mcg/kg em cinco minutos, seguida de infusão contínua na dose de 0,3 mcg/kg. 
Antes do início da infusão da dexmedetomidina, foi instalada uma linha de medida de pressão arterial invasiva. 
Antes do início da cirurgia, foi passado marca-passo transvenoso pela veia jugular interna direita. A paciente foi 
mantida sedada com oxigênio oferecido por meio de cânula nasofaríngea a 3 L/min. Em três momentos, inser-
ção do introdutor na artéria femoral, balonamento da prótese aórtica e retirada e compressão da artéria femoral, 
foram utilizados bólus de 20 mg de propofol por via venosa. A paciente manteve-se estável durante a cirurgia. No 
momento em que a prótese aórtica foi colocada no anel valvar aórtico, o marca-passo foi acionado e desligado em 
seguida. A cirurgia durou 75 minutos, e a anestesia 135 minutos. Ao final, a paciente foi levada para a Unidade de 
Terapia Intensiva. Recebeu alta hospitalar em dois dias em boas condições. Discussão: A sedação consciente para 
procedimentos complexos pode ser utilizada desde que os fármacos escolhidos tenham características farmacoló-
gicas favoráveis. A dexmedetomidina proporciona estado de sedação consciente e adequado para que o paciente 
idoso se mantenha confortável e colaborativo durante todo o procedimento. Estudo que comparou a utilização de 
propofol com a dexemetomindina para implante percutâneo de valva aórtica não encontrou diferenças no escore 
de dor, porém houve mais variação hemodinâmica no grupo da dexmedetomidina. No caso relatado, a paciente 
manteve-se estável com a utilização desse fármaco em doses baixas. 
Palavras-chave: Estenose ártica. Idoso. Dexmedetomidina.
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825 Anestesia venosa total para criança portador 
de síndrome de Timothy: relato de caso
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Mayara Vieira Murad1, Letícia Fernandes Borges1

1Centro de Ensino e Treinamentos, Centro Médico de Campinas, Campinas, SP, Brasil.

Introdução: Na síndrome de Timothy, as manifestações clínicas muitas. A presença do prolongamento do inter-
valo QT é importante, uma vez que diversas medicações podem desencadear taquiarritmias fatais. Relato de caso: 
Criança de 1 ano de idade, 9 kg e 74 cm, portadora de síndrome de Timothy foi submetida a correção de hérnia de 
hiato por laparoscopia. Após venopunção e monitorização, iniciaram-se midazolam (dose inicial de 1,8 mg e após 
0,5 mcg/kg/min) e remifentanil (0,6 mcg/kg/min) em infusão contínua manualmente controlada e, após bólus de 
rocurônio (20 mg), realizou-se a intubação orotraqueal. O procedimento teve duração de 1h15 e transcorreu sem 
intercorrências. A criança manteve-se estável e não apresentou alteração do ritmo cardíaco. Ao término do pro-
cedimento, foi encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica intubada e em ventilação controlada. 
Foi extubada após 12 horas e teve alta hospitalar três dias após a cirurgia. Discussão: Síndrome de Timothy é uma 
desordem autossômica dominante, caracterizada por um amplo espectro de manifestações clínicas graves, como 
alteração da repolarização ventricular com prolongamento do intervalo QT, sindactilia de mãos e pés, defeitos car-
díacos congênitos, anormalidades faciais, fragilidade do sistema imune, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor 
e autismo. O diagnóstico pode ser feito intraútero com achados de bradicardia fetal e má-formações congênitas e 
é confirmado após o nascimento com achados clínicos e da mutação do cromossomo 12, alteração dos canais de 
cálcio tipo Ca(v)1.2, chamados de CACNAC1C. O tratamento é complexo e depende da complicações apresen-
tadas. As  taquiarritmias ventriculares estão presentes em aproximadamente 80% dos pacientes com síndrome de 
Timothy e é a principal causa de morte. Diversos fármacos devem ser evitados em pacientes com distúrbios do inter-
valo QT, como dexmedetomidina, propofol, cetamina, sufentanil, agentes para reversão do bloqueio neuromuscular, 
anestésicos inalatórios e diversas outras medicações com potencial efeito arrítimico dose-dependente. Midazolam é 
considerado seguro por não prolongar o intervalo QT e não alterar a atividade elétrica do miocárdio. Entre os opioi-
des, o remifentanil também é seguro, entretanto sufentanil e metadona devem ser evitados. Portanto, a utilização de 
midazolam e remifentanil em infusão contínua manualmente controlada e de rocurônio para relaxamento muscular 
apresentou estabilidade clínica durante todo o procedimento e no pós-operatório. 
Palavras-chave: Síndrome de Timothy. Anestesia. QT longo.
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826 Anestesia venosa total em paciente portador da 
síndrome cardio-face-cutânea: relato de caso
Luis Henrique Cangiani1, Matheus Vendramine Chiche1, Lucas Ferreira Gomes Pereira1, 
Carlos Henrique Segal Grimbaun1, Marcos Alves Cruz Filho1 
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Introdução: A síndrome cardio-face-cutânea é uma doença genética caraterizada por anomalias congênitas múlti-
plas e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, alterações respiratória, laringotraqueais e cardíacas. O objetivo 
deste relato é mostrar o manejo anestésico de um paciente portador dessa síndrome submetido a orquidopexia lapa-
roscópica bilateral e herniorrafia umbilical. Relato de caso: Paciente, masculino, 1 ano e 11 meses, 11,5 kg, 82 cm, 
estado físico III da American Society of Anesthesiologists. Nascido prematuro de parto cesariano, necessitou de 
intubação traqueal para suporte ventilatório por 30 dias de vida. Apresentava orelhas de implantação baixa, macro-
glossia, dentes displásicos, queratose cutânea, ausência de cílios e sobrancelhas, dificuldade de alimentar-se, atraso 
no desenvolvimento motor e cognitivo e preditores de via aérea difícil em razão de macroglossia, abertura bucal 
limitada e retrognatia. Os exames laboratoriais e o ecocardiograma pré-operatórios eram normais. A indução da 
anestesia geral foi realizada sob máscara facial com N2O e oxigênio. Foram administrados 2 mg de midazolam por 
via nasal. Após cinco minutos, foi realizada venóclise, infusão venosa de 2 mg de midazolam, 50 mcg de fentanil, 
30 mg de propofol e 10 mg de rocurônio. Em seguida foi intubado, sem intercorrências. A manutenção da anestesia 
foi feita com propofol em infusão contínua, no modelo Paedfusor com uma concentração plasmática de 4  mcg/ mL. 
Doses  adicionais de fentanil 50 mcg foram feitas dez minutos após início de cirurgia. O tempo cirúrgico foi de 
70 minutos. Após reversão do bloqueio neuromuscular com 0,2 de atropina e 0,4 de neostigmina, antagonização do 
benzodiazepínico com 0,1 mg de flumazenil, o paciente foi extubado e encaminhado para sala de recuperação pós-a-
nestésica, estável e em boas condições. Discussão: No manejo anestésico desses pacientes é importante atentar para 
o grau da cardiopatia do paciente. É recomendado realizar ecocardiograma e avaliação cardiológica pré-operatória. 
São pacientes com risco de via aérea difícil, traqueomalácia e também possível suscetibilidade a hipertermia maligna, 
por isso a escolha da anestesia venosa total. O modelo Paedfusor pode ser utilizado com segurança em crianças em 
concentrações plasmáticas entre 3 e 4 mcg/mL que garantem plano de hipnose adequada. A escolha do fentanil justi-
fica-se pelo maior potencial de analgesia residual, mesmo que em doses reduzidas. Trata-se de uma síndrome pouco 
conhecida, mas que foi conduzida adequadamente para a cirurgia proposta.
Palavras-chave: Sindrome cardio-face-cutânea. Anestesia. Peroperatório.
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827 Utilização de ultrassonografia na predição 
de dificuldade de intubação: estudo piloto
Luis Henrique Cangiani1, Marlow Xavier Rodrigues1, Lucas Ferreira Gomes Pereira1, 
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Introdução: A ultrassonografia tem sido utilizada para avaliação das vias aéreas e para localização da membrana 
cricotireóidea. O objetivo deste estudo piloto é tentar estabelecer uma correlação entre a distância da pele até as 
cordas vocais, os índices preditores de via aérea difícil e o número de tentativas para intubação traqueal, levando 
em conta que a hipótese a ser testada é a de que quanto menor for a medida ultrassonográfica, mais difícil será 
a intubação traqueal. Método: Foram selecionados 27 pacientes aleatoriamente para participar do estudo. Apli-
cando critérios de exclusão, como história prévia de intubação difícil, índice de massa corporal maior que 35 kg/
m2, pacientes diabéticos, com apnéia do sono ou que tivessem qualquer fator que dificultasse a extensão cervi-
cal, foram incluídos no estudo piloto 14 pacientes. As medidas feitas por ultrassom da pele até as cordas vocais 
foram feitas pelo mesmo examinador, utilizando um transdutor de alta frequência após a realização da intubação 
traqueal. A medida ultrassonográfica foi realizada após a intubação orotraqueal e foram correlacionadas com os 
dados antropométricos, índice de Malampatti, classificação de Cormack, distância esternomento e tireomento e 
número de tentativas para realizar a intubação traqueal. As relações estatísticas entre as medidas realizadas foram 
feitas utilizando os testes de correlação de Pearson e, para o cálculo do tamanho amostral, foi utilizada a regressão 
de Poisson simples. Resultados: Os 14 pacientes estudados têm perfis antropométricos semelhantes e sem dife-
rença significativa. Os resultados apontam que existe uma relação positiva entre a distância tireomento e a medida 
ultrassonográfica. Quanto maior for a medida ultrassonográfica, maior será a distância tireomental. A relação 
entre a medida ultrassonográfica e o número de tentativas mostra que quanto menor for a medida, maior será o 
número de tentativas. Por um estudo piloto, o cálculo amostral necessário para que haja erro tipo 1 menor que 1% 
e o poder do teste seja de 99% é de 80 pacientes. Conclusão: Há uma tendência de que as correlações estabelecidas 
entre a distância tireomental e a medida ultrassonográfica da pele até as cordas vocais sejam indicativas de intuba-
ção difícil. Pelos resultados, apesar do número ainda pequeno, já é possível prever que a correlação seja positiva. 
O resultado mais evidente do estudo é que quanto menor for a distância ultrassonográfica, maior será o número 
de tentivas para a realização da intubação traqueal.
Palavras-chave: Via aérea. Pré-operatório. Via aérea difícil.
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828 Avaliação da dispersão intraconal do 
anestésico local por ultrassom após 
bloqueio retrobulbar
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Mayara Vieira Murad1, Letícia Fernandes Borges1
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Introdução: O bloqueio retrobulbar é uma técnica segura e amplamente difundida. Até os dias atuais, ainda há dúvi-
das em relação à nomenclatura da técnica, já que essa denominação está baseada no local em que o anestésico local 
foi depositado, ou seja, peribulbar, periconal ou retrobulbar. O objetivo deste estudo é mostrar a avaliação da locali-
zação do anestésico local após a realização do bloqueio retrobulbar com a utilização de ultrassonografia. Método: Na 
série de casos, foram incluídos dez pacientes adultos escolhidos aleatoriamente. Não haviam pacientes alto míopes. 
Os pacientes foram submetidos a bloqueio retrobulbar com agulha 20x50 mm para cirurgias de facectomia (oito 
pacientes) e estrabismo (dois pacientes). Os bloqueios foram realizados e avaliados pelo mesmo anestesiologista. 
Após monitorização habitual e sedação venosa com midazolam e fentanil, os bloqueios foram realizados com solu-
ção de bupivacaína 0,75%, lidocaína 2%, adrenalina e hialuronidade 15 UI/mL. O volume administrado variou de 5 a 
8 mL. A ultrassonogtrafia do globo ocular e da órbita foi realizada com transdutor linear e preset adequado para uso 
em oftalmologia com índice mecânico zero e índice térmico menor que 0,2 para não provocar lesão retiniana. A ava-
liação da movimentação do globo ocular foi realizada dois minutos após a injeção do anestésico local, e a avaliação 
ultrassonográfica logo em seguida, buscando a visualização do anestésico local no espaço retrobulbar intraconal. 
A imagem do ultrassom após a realização do bloqueio mostra a imagem em T. Resultados: Nos dez pacientes ava-
liados, apenas um apresentou falha do músculo retomedial. Nesse paciente não foi visualizado o anestésico local 
próximo ao nervo óptico e na região medial ao músculo retomedial, ou seja, o anestésico local não foi depositado 
no espaço intraconal retrobulbar. Nos nove pacientes, mesmo utilizando menores volumes, o bloqueio foi efetivo 
porque o anestésico local foi depositado no espaço retrobulbar intraconal. Nesses pacientes, foi possível observar a 
imagem em T . Conclusão: Na série de casos, pode-se notar a que o anestésico local foi depositado no espaço retro-
bulbar, mesmo com a utilização de agulhas curtas e de volume pequeno. A nomenclatura correta para os bloqueios 
oftalmológicos deve ser bloqueio retrobulbar, já que efetividade clínica do bloqueio pode ser comprovada pela ima-
gem ultrassonográfica.
Palavras-chave: Anestesia em oftalmologia. Bloqueio retrobulbar. Ultrassonografia.
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829 Manutenção de anestesia geral com 
dexmedetomidina em paciente com 
síndrome de Leigh: relato de caso
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Introdução: A síndrome de Leigh é uma doença neurometabólica congênita provocada por defeito na fosforilação 
oxidativa mitocondrial. Os fármacos podem bloquear as reações de fosforilação da cadeia de transmissão de elétrons 
mitocondriais. O objetivo deste relato é mostrar o manejo anestésico de pacientes com síndrome de Leigh. Relato de 
caso: Paciente masculino, 13 anos, 145 cm, 26 kg, estado físico II da American Society of Anesthesiologists, portador 
da síndrome de Leigh, não comunicativo, foi submetido a osteotomia de quadril direito. A cirurgia foi feita a pedido 
dos pais para que o paciente pudesse dobrar o quadril e facilitar o cuidado diário. O paciente apresentava apenas 
movimentos mioclônicos. Após a monitorização com cardioscopia, saturação periférica de O2, frequência cardíaca 
e pressão arterial não invasiva e índice bispectral com espectrometria, foi realizada a venopunção com cateter 20G. 
Em seguida, foi iniciada a infusão de dexmedetomidina na dose de 0,6 mcg/kg por cinco minutos. O remifentanil 
foi utilizado com modelo de Minto em modo infusão alvo-controlada, até o alvo de 5 ng/mL. Após aproximada-
mente dez minutos, as mioclonias desapareceram. Nesse momento, foram injetados 50 mg de propofol em bólus, 
e o  índice bispectral mostrou valores próximos a 40. O paciente foi intubado e iniciou-se a ventilação mecânica. 
 Manutenção da anestesia foi feita com dexmedetomidina e remifentanil guiada pelo índice bispectral com espectro-
metria. Em seguida, o paciente foi posicionado em decúbito lateral esquerdo para a realização de bloqueio peridural 
em  L3/ L4. Foram injetados ropivacaína 0,75% 5 mL, soro fisiológico 0,9% 4 mL e fentanil 5 mcg. O paciente mante-
ve-se estável durante cirurgia. A dose total de dexmedetomidina de 25 mcg e 540 mcg de remifentanil. O despertar 
ocorreu em 30 minutos, e o paciente foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva, extubado e com O2 complemen-
tar via cateter. Permaneceu internado por três dias com boa evolução e recebeu alta hospitalar sem intercorrências. 
 Discussão: Pacientes com disfunção mitocondrial apresentam risco aumentado de depressão respiratória, arritmias, 
disfunção cardíaca, distúrbios metabólicos e lesão neurológica. Os halogenados promovem inibição da cadeia res-
piratória, enquanto o propofol afeta o metabolismo mitocondrial por ao menos quatro mecanismos diferentes se 
utilizado em infusão contínua. Dessa forma, optou-se pela associação de bloqueio neuroaxial e anestesia geral com 
doses mais altas de dexmedetomidina guiada pela espectrometria para garantir a hipnose adequada. 
Palavras-chave: Síndrome de Leigh. Doença mitocondrial. Perioperatório.
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839 Manejo anestésico de paciente com 
estridor laríngeo glótico
Gisele Passos da Costa Gribel1, Yuri Nicolay Kretchetoff1, José Eduardo Pereira Guimarães1, 
Dayse dos Santos de Almeida1, Marcio Adriano de Andrade1

1Hospital Central do Exército, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: A abordagem de vias aéreas em pacientes cirúrgicos com estridor glótico, como por papiloma, pode ser 
um desafio para o anestesiologista. A avaliação endoscópica pré-operatória pode identificar obstruções e possíveis 
complicações. Relato de caso: Mulher, 50 anos, 1,58 m, 68 kg, classificação II da American Society of Anesthesiolo-
gists, com estridor e rouquidão. Fumante, dois maços/dia há dez anos. Implante incisivo superior e Mallampati II. 
O diagnóstico por endoscopia laríngea evidenciou tumor extenso de corda vocal direita, com oclusão quase total 
das vias aéreas na expiração. Na sala cirúrgica, disponíveis o material de via aérea difícil e a equipe de cirurgiões, 
foi monitorizada com eletrocardiografia, oximetria, pressão arterial não invasiva, função neuromuscular e índice 
bispectral. Realizou-se a pré-oxigenação. Administrou-se dexmedetomidina em dose de ataque (1 mcg/kg em dez 
minutos) e manutenção (0,3 mcg/kg/h). Quando o índice bispectral estabilou-se em 75–70, procedeu-se a anestesia 
tópica com lidocaína a 10% spray e, a seguir, a videolaringoscopia (McGrath), sob ventilação espontânea, comple-
mentando com bólus de propofol, 50 mg. A paciente foi intubada com sonda 5,5 durante a inspiração e relaxada 
com rocurônio 35 mg. A cirurgia durou 60 minutos e, ao final, após dipirona 2 g, ondasentrona 4 mg e sugamadex 
200 mg, foi extubada. Apresentava índice de Aldrete 10 e teve alta em 24 horas. Na reavaliação, a paciente demons-
trou boa mobilização das cordas vocais. Discussão: O estridor glótico pode ser causado por paralisia bilateral de 
cordas vocais, tumoração, membrana laríngea e má-formação. Para a anestesia desses pacientes, o material de via 
aérea difícil deve estar disponível incluindo material de cricotirotomia e traqueostomia. A intubação sob sedação é 
uma opção para o paciente com estridor, porém depende de habilidade do operador, portanto o treinamento perió-
dico do anestesiologista por simulação é necessário. A avaliação endoscópica das vias aéreas é crucial para a escolha 
da técnica de intubação e condução do caso.
Palavras-chave: Anestesia geral. Intubação. Glote.
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847 Anestesia em paciente com doença 
de Moyamoya submetida a revisão de 
artroplastia total de quadril
Luis Henrique Cangiani1, Carlos Henrique Segal Grimbaun1, Cilas Pereira Machado Junior1, 
Marcos Alves Cruz Filho1, Joao Gustavo Nascimento Schiavuzzo1

1Centro de Ensino e Treinamentos, Centro Médico de Campinas, Campinas, SP, Brasil.

Introdução: A doença de Moyamoya é uma doença genética hereditária que provoca estenose progressiva ou oclu-
são de ramos terminais das artérias cerebrais anterior e média. Relaciona-se a doenças hematológicas, infecciosas, 
congênitas, neoplásicas e outras. O objetivo deste relato é mostrar o manejo anestésico de uma paciente portadora 
da doença de Moyamoya submetida a cirurgia de grande porte. Relato de caso: Mulher de 43 anos, 57 kg, 157 cm, 
portadora de doença de Moyamoya, foi submetida a revisão de artroplastia total de quadril direito. Estado físico III 
da American Society of Anesthesiologists, lúcida e estável, portadora de hepatite C, anemia falciforme e talassemia 
S-Beta. Recebeu transfusão sanguínea prévia à cirurgia porque apresentava hemoglobina de 7 mg/dL. No momento 
da cirurgia, tinha Hb de 10 mg/dL. Fazia uso contínuo de hidroxietiluréia e ácido fólico. A doença de Moyamoya 
foi diagnosticada durante a investigação de episódios de vertigem. Após monitorização com pressão arterial não 
invasiva, frequência cardíaca, saturação periférica de O2, temperatura e eletrocardiograma, foi feita  sedação com 
midazolam e fentanil, por via venosa, seguida de bloqueio peridural contínuo com administração de ropivacaína 
5 mL a 0,75%, com fentanil 100 mcg. Em seguida, foi induzida anestesia geral com fentanil 200 mcg, propofol 70 mg 
e rocurônio 30 mg. Realizou-se a intubação orotraqueal, seguida de punção de acesso venoso central pela veia jugu-
lar interna direita guiada por ultrassom. A manutenção da anestesia foi feita com sevoflurano. A paciente foi mantida 
normotérmica com aquecimento pelo sistema de ar forçado aquecido e em estado de pressão acima de 65 mmHg. 
Manteve-se estável, com pequeno sangramento e reposição volêmica liberal com Plasma Lyte e ringer lactato (total 
3.000 mL). Analgesia pós-operatória foi controlada pela paciente via cateter peridural. O tempo total de aneste-
sia foi de 300 minutos. Paciente permaneceu internada por três dias e recebeu alta em boas condições. Discussão: 
Nos pacientes portadores de doença de Moyamoya, são importantes o cuidado na hidratação adequada e o controle 
da temperatura e da pressão arterial para que não haja eventos tromboembólicos ou isquêmicos. No caso relatado, 
tratando-se de uma reoperação, a opção foi associar técnica neuroaxial com anestesia geral para manejar possíveis 
manifestações graves realcionadas a doença de Moyamoya. A hidratação, o controle da hipotermia e a técnica anes-
tésica planejadas conseguiram proporcionar bom desfecho, equilibrando a pressão arterial, a diminuição de risco 
tromboembólico e o controle da dor pós-operatória.
Palavras-chave: Doença de Moyamoya. Isquemia cerebral. Atroplastia de quadril.
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848 Anestesia em paciente com 
mucopolissacaridose tipo IV –  
síndrome de Morquio
Luis Henrique Cangiani1, Letícia Fernandes Borges1, Joao Gustavo Nascimento Schiavuzzo1, 
Mayara Vieira Murad1, Matheus Vendramine Chiche1

1Centro de Ensino e Treinamentos, Centro Médico de Campinas, Campinas, SP, Brasil.

Introdução: A mucopolissacaridose tipo IV (síndrome de Morquio) é uma doença autossômica recessiva causada 
por deficiência na enzima N-acetilgalactosamina e caracterizada por displasias musculoesqueléticas e comprome-
timento cardíaco, respiratório e neurológico. São pacientes que normalmente não chegam à segunda década de 
vida. Relato de caso: Paciente de 13 anos, portador de mucopolissacaridose tipo IV, 71 kg, 122 cm de altura, obeso, 
foi submetido a herniorrafia umbilical. O paciente, não comunicativo, apresentava preditores de via aérea difícil, 
miocardiopatia dilatada e insuficiência respiratória crônica decorrente de restrição pulmonar, estenose de canal 
medular e hemiplegia à esquerda, hérnia da parede abdominal extensa com conteúdo intestinal e sinais de suboclu-
são intestinal. Já havia sido anestesiado para correção de hérnia inguinal, e a intubação foi realizada com fibroscopia. 
O planejamento da técnica anestésica foi a abordagem da via aérea com paciente acordado. Foi iniciada a infu-
são de dexmedetomidina e bólus de 1 mg/kg cetamina pelo acesso venoso prévio, porém o acesso não foi efetivo. 
Nesse momento, o paciente ainda não se apresentava em estado adequado para a intubação, por isso foi administrada 
uma nova dose cetamina (40 mcg), por via intramuscular e, em seguida, realizada anestesia tópica da orofaringe com 
lidocaína a 1%. Após alguns minutos, a intubação foi realizada com fibroscopia com muita dificuldade. Após a intu-
bação, foram administrados propofol e rocurônio, e iniciou-se a ventilação mecânica e a manutenção da anestesia 
com sevolflurano. Para que a parede abdominal pudesse ser fechada com a correção da hérnia, foi necessária a reali-
zação de hemicolectomia direita. O paciente manteve-se estável durante a cirurgia. Foi transportado para a Unidade 
de Terapia Intensiva intubado. Desenvolveu estado de choque refratário ao tratamento e foi a óbito 24 horas após a 
cirurgia. Discussão: Pacientes com mucopolissacaridose têm alto risco peroperatório. Os cuidados com a aborda-
gem das vias aéreas são muito importantes. Nesse caso, além do uso da fibroscopia, tanto a anestesia tópica como 
a adequação da sedação foram fundamentais para o sucesso da intubação. A via intramuscuclar foi utilizada como 
alternativa, já que não havia acesso venoso. A técnica utilizada proporcionou condições para que a intubação tra-
queal fosse realizada preservando a ventilação espontânea. A reserva funcional do paciente era muito reduzida, e ele 
foi a óbito em menos de 24 horas.
Palavras-chave: Síndrome de Morquio. Mucopolissacaridose. Peroperatório.
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852 Intubação retrógrada sob visualização 
direta intraoperatória durante ressecção 
de tumor carinal
Silvia Vieira Barcelos1, Anderson Pozzer Gularte1, Bruno Augusto Parada1

1Hospital da Força Aérea do Galeão, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: A abordagem das vias aéreas em pacientes portadores de tumor torácico pode ser desafiadora. A loca-
lização, o tamanho e as lesões intraluminais podem dificultar o manejo. É necessário planejamento anestésico 
cauteloso antes de submetê-los à anestesia. Relato de caso: Paciente feminina, 55 anos, com diagnóstico de tumor 
em região justabrônquica direita, submetida a toracotomia para ressecção da lesão. Na avaliação pré-anestésica: 
portadora de doença pulmonar obstrutiva crônica, assintomática e sem preditores de via aérea difícil. A cirurgia 
proposta foi a toracotomia direita sob anestesia geral balanceada venoinalatória, combinada com bloqueio peridural 
torácico nível T8. Foi realizada uma broncoscopia que confirmou a posição da lesão e, após abertura do tórax e com 
a visualização e a caracterização da lesão, o cirurgião encarregado solicitou a seletivação do tubo 7,5 para a esquerda. 
Entretanto, em razão da dificuldade na ressecção, um tubo 6,5 com cuff (com circuitos estéreis) foi introduzido dire-
tamente no brônquio fonte esquerdo, e o tubo 7,5 foi retirado, procedendo à ventilação monopulmonar à esquerda. 
Durante a ventilação, manteve-se a capnografia de 37, gasometria arterial sem distúrbio ácido-básico e saturação de 
oxigênio acima de 97%. Quando a massa tumoral foi ressecada, outro tubo 7,5 com cuff foi introduzido no nível da 
carina e acima da sutura da lesão, sob visualização direta no campo cirúrgico até sua saída pela orofaringe, conectan-
do-o ao aparelho de anestesia. O tubo 7,5 ficou a dois centímetros da rafia, localização confirmada por broncoscopia 
perioperatória. O tubo 6,5 foi retirado, iniciando-se a ventilação bipulmonar. Discussão: A abordagem da via aérea 
realizada nesse caso foi desafiadora em razão da localização e do risco de sangramento da lesão. A intubação retró-
grada realizada pelo cirurgião possibilitou a total ressecção da lesão e o menor risco de sangramento. Não foram 
observados casos clínicos semelhantes na literatura.
Palavras-chave: Intubação retrógrada. Intubação endotraqueal. Anestesia para ressecção traqueal. Broncoscopia.
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853 Edema de reexpansão pulmonar após 
drenagem pleural em centro cirúrgico
Anna Luísa Cinacchi Teixeira Coelho1, Amanda Eimy Tavares Aoki1,  
Jessica Yara Ferreira Silva1, Alexandre Xavier Ferreira1

1Hospital Regional do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil.

Introdução: O edema pulmonar de reexpansão é uma condição pós-drenagem pleural volumosa que requer 
atenção da equipe médica. Essa condição é rara, porém de alta mortalidade, podendo levar ao colapso cardior-
respiratório, sendo imprescindível o reconhecimento precoce e manejo adequado. Relato de caso: Paciente A. L. 
S. C, 22 anos, classificação III da American Society of Anesthesiologists, admitida em centro cirúrgico para tora-
costomia para drenagem torácica fechada por derrame pleural volumoso. Foi encaminhada ao serviço hospitalar 
por conta de tumorações em região cervical bilateral e axilar, associadas a síndrome consumptiva, febre, dispneia 
e tosse.  Histórico de tuberculose ganglionar com um ano em tratamento irregular, sem outras comorbidades. 
Ao exame, em regular estado geral, regular estado nutricional, lúcida e orientada no tempo e no espaço, disp-
neia moderada com necessidade de oxigenoterapia suplementar em cateter nasal de baixo fluxo, intolerante ao 
decúbito dorsal.  Realizou-se bloqueio intercostal em local de procedimento com 6 mL de lidocaína 2% e sedação 
com midazolam 4 mg, sufentanil 4 mcg e dextrocetamina 20 mg, mantida em ventilação espontânea com cate-
ter nasal de O2  2l/ min. Fez-se drenagem pleural em selo d’água intermitente com débito imediato de 2.500 mL. 
Após procedimento, paciente evoluiu com insuficiência respiratória, sudorese e tiragem intercostal. Manejo ini-
cial foi feito com máscara de Venturi FiO2 de 50% e elevação do dorso, sem sucesso. Paciente iniciou instabilidade 
hemodinâmica, sendo optado por intubação orotraqueal, punção venosa central e encaminhamento ao Centro de 
Terapia Intensiva. Discussão: O edema pulmonar de reexpansão é uma complicação após a drenagem de um der-
rame pleural volumoso ou pneumotórax. A patogênese envolve alteração da permeabilidade vascular, da tensão 
superficial alveolar e aumento da pressão hidrostática. O início dos sintomas ocorre em até 48 horas após o proce-
dimento, podendo apresentar febre, náuseas, taquicardia, hipotensão, dispneia, tosse associada ou não à presença 
de escarro róseo e espumoso, estertores pulmonares à ausculta e cianose. Pode culminar em resolução espontânea 
ou evolução para insuficiência respiratória fatal. Os fatores de risco são idade (pacientes jovens), volume drenado 
maior que 1.500 mL, técnica de drenagem e colapso pulmonar prolongado. O tratamento consiste em suporte 
hemodinâmico e ventilatório (pressão positiva contínua nas vias aéreas ou ventilação invasiva), devendo-se inves-
tir na prevenção, no reconhecimento dos pacientes com fatores de risco, na colocação de tubos de drenagem de 
calibres menores, uso de drenagem em selo d’água e clampeamento intermitente do dreno. Mesmo com todas 
essas medidas, o surgimento de edema pulmonar de reexpansão pode ser inevitável.
Palavras-chave: Derrame pleural. Edema de reexpansão pulmonar. Insuficiência respiratória.
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871 Manejo anestésico de paciente com 
tumoração mediastinal: um relato de caso
Davyd Emaanuel Fin de Lehmann1, Dayane Moreira Fraga1, Felipe Corrêa da Silva, 
Henrique Montagner1

1Hospital Universitário de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil.

Introdução: Lesões mediastinais de grande volume constituem um desafio anestésico-cirúrgico, dado o risco de 
seu efeito compressivo sobre vias aéreas e grandes vasos. O presente trabalho relata um manejo bem-sucedido de 
paciente com extensa lesão em mediastino anterior. Relato de caso: Paciente feminina, 60 anos, com massa cervical 
cística de origem mediastinal medindo 17 x 8,5 x 6,2 cm e estendendo-se desde a carina até o hioide. Havia estenose 
de até 90% da luz traqueal e compressão de vasos cervicais. Propôs-se ressecção cirúrgica via cervicotomia e ester-
notomia. A presença do tumor impedia o decúbito horizontal por desencadear dispneia. Toda a monitorização e o 
manejo pré-indução foram realizados com a mesa cirúrgica em 45°. Um cateter duplo lúmen foi inserido na veia 
femoral, pois o retorno venoso proximal estava comprometido. A indução anestésica foi realizada com remifenta-
nil, etomidato e rocurônio, e a manutenção com sevoflurano. Foi possível a ventilação sob máscara facial, usando 
um tempo inspiratório de 2s, sem comprometimento expiratório. Após a obtenção de satisfatória saturação perifé-
rica, a traqueia foi entubada com tubo aramado no 7,0, sem comprometimento da ventilação. O retorno venoso foi 
restringido com o decúbito horizontal total, mas a posição final da mesa cirúrgica possibilitou a realização do pro-
cedimento. Durante a cervicotomia, houve rompimento do cisto e melhora hemodinâmica. A cirurgia foi concluída 
sem intercorrências, e a paciente foi encaminhada para Unidade de Terapia Intensiva com via aérea garantida por tra-
queostomia. Discussão: Lesões mediastinais volumosas estão associadas a grande morbimortalidade perioperatória 
por seu efeito de massa posição-dependente. São esperadas repercussões ventilatórias e circulatórias. Tal fisiopato-
logia de duplo mecanismo leva à ocorrência de hipoxemia grave, uma vez que a obtenção de uma via aérea segura 
não garante a ventilação efetiva do paciente. A entubação traqueal após indução anestésica convencional foi possível 
em razão da característica cística da lesão, que permitiu a inserção de um tubo de diâmetro razoável numa luz tra-
queal com estreitamento importante. É indispensável, portanto, planejamento pré-operatório pormenorizado para 
se alcançar desfechos positivos em casos como o relatado. 
Palavras-chave: Tumor mediastinal. Mediastino. Via aérea. 
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876 Sedação consciente em paciente obeso: 
relato de caso
Stephanie Hein de Carvalho1, Christiano Montenegro Fonseca1, Diogo B. Florenzano de Sousa1

1Hospital Geral do Grajaú, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: Procedimentos cirúrgicos em pacientes obesos constituem um desafio para o anestesiologista, estando 
associados a complicações respiratórias, como a hipoventilação no intra e no pós-operatório. Para isso, deve-se 
escolher uma técnica anestésica que proporcione estabilidade hemodinâmica, com depressão respiratória mínima. 
Relato de caso: Paciente de 59 anos, sexo feminino, 99 kg, obesa grau III, portadora de hipertensão arterial sistê-
mica e doença pulmonar obstrutiva crônica, com programação de debridamento químico e curativo a vácuo em 
ferida operatória abdominal que sofreu deiscência de parede com necrose e infecção após laparotomia exploradora. 
 Avaliação da via aérea: Mallampati classe III, distância esternomentoniana < 12,5 cm e tireomentoniana < 6 cm. 
Deu entrada no centro cirúrgico consciente, orientada, saturação periférica de O2 de 96% em ar ambiente, frequên-
cia respiratória de 18 respirações por minuto, frequência cardíaca de 98 batimentos por minuto, pressão arterial de 
110/65 mmHg em decúbito dorsal na maca e acesso venoso periférico J20. Foi monitorada com pressão arterial não 
invasiva, cardioscopia e oximetria de pulso; instalou-se cateter nasal O2 2 L/min, e foram administradas dexmedeto-
midina 50 mcg e cetamina 50 mg via endovenosa. Em seguida, fez-se infiltração local de lidocaína 1% pelo cirurgião, 
e o procedimento transcorreu sem intercorrências, necessitando apenas de mais uma dose de 25 mcg de dexmedeto-
midina e 25 mcg de cetamina após 50 minutos da primeira dose. Administraram-se dipirona 2 g, ondansetrona 4 mg 
e dexametasona 10 mg via endovenosa. A paciente manteve-se responsiva e estável hemodinamicamente, mantendo 
ventilação espontânea e saturação de O2 >97%. A pressão arterial variou de 100/50 a 130/70 mmHg, a frequência 
cardíaca se manteve entre 95 e 105 batimentos por minuto. Ao término do procedimento, a paciente ajudou a passar 
para a maca e foi em decúbito dorsal para a sala de recuperação pós-anestésica, onde permaneceu estável e assin-
tomática. Teve alta da sala de recuperação pós-anestésica para a enfermaria após uma hora. Discussão: A sedação 
consciente combinada à anestesia local objetiva o conforto e, sobretudo, a segurança do paciente, nesse caso obtidos 
por meio da cetamina e principalmente da dexmedetomidina, que oferta sedação, ansiólise e analgesia sem causar 
depressão respiratória, além de proporcionar rápida recuperação. Essa associação anestésica se mostra uma alterna-
tiva interessante para pacientes com preditor de via aérea difícil e múltiplas comorbidades.
Palavras-chave: Sedação. Obeso. Via aérea difícil.
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881 Anestesia para embolizacão de 
paraganglioma de mediastino
Andrea Willma Choque Campero1, Leonardo Freitas Melcop1, Carlos Darcy Alves Bersot1, 
Henderson Gama1, Paula Cristina Leitão de Assunção1

1Hospital Universitário Pedro Ernesto, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: Os paragangliomas se originam em células derivadas da crista neural associadas ao sistema nervoso 
autônomo, procedentes das células cromafínicas, de localização extra-adrenal. Podem originar-se em qualquer área 
da cadeia neural simpática, e menos de 2% no tórax, e dois terços são localizados no mediastino anterior e médio, tra-
tados pela ressecção cirúrgica, quando possível com prévia embolização ou não, a depender da indicação. Relato do 
caso: Paciente do sexo feminino de 26 anos, branca, 63 kg, classificação II da American Society of Anesthesiologists, 
com diagnóstico de paraganglioma de mediastino anterior. Ao exame físico, apresentou-se em bom estado geral, 
aparelho cardiovascular taquicárdico, bulhas normofonéticas, sinusal, resto sem particular. Sinais vitais: pressão 
arterial de 122 x 77 mmHg, frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto, em uso de alfa e beta-bloqueado-
res. Foi submetida a embolização do tumor sob anestesia geral balanceada em circuito fechado com absorvedor de 
CO2 e ventilação mecânica. Durante a indução foi usado midazolam 2 mg via intravenosa, pré-oxigenação com 
4  L/ min durante cinco minutos, fentanil 200 mcg , lidocaína 60 mg, rocurônio 50 mg, propofol 130 mg via intrave-
nosa, intubação orotraqueal tubo n° 7 mm , Cormack 1, monitorizada com pressão arterial média radial esquerda e 
contrações ventriculares prematuras na jugular esquerda. Durante a passagem do cateter na embolização do tumor, 
observou-se uma taquicardia que oscilava 120–130–140 batimentos por minuto, motivo pelo qual se iniciou esmo-
lol 10:1 em bomba de infusão contínua (0,0050–1 mcg) no decorrer do procedimento. A frequência cardíaca se 
manteve estável (82–85 batimentos por minuto) até a finalização do ato cirúrgico. Extubação ocorreu após uso de 
sugammadex 200  mg sem intercorrências. Paciente com sinais vitais estáveis, encaminhada a Centro de Terapia 
Intensiva cardíaca para vigilância clínica. Discussão: A monitorização e o acesso venoso são muito importantes para 
esse tipo de cirurgia, segundo os padrões da Sociedade Americana de Anestesiologia (capnografía, pressão arterial, 
cardioscopia, saturação de O2, temperatura), além de ter monitorização da pressão arterial média e contrações ven-
triculares prematuras para melhor administração de drogas vasoativas, É importante uma medicação pré-anestésica 
para efeito ansiolítico, uma indução delicada para evitar a resposta hipertensiva na hora da intubação. Vasopressores, 
vasodilatadores e antiarrítmicos devem estar prontos para uso imediato. Drogas anti-hipertensivas (nitroprussiato, 
nicardipina, labetalol, esmolol e magnésio) podem ser usadas – durante nosso procedimento, foi usado um beta-
-bloqueador (beta 1 seletivo) de curta duração. As doses nas quais podem ser usadas são: em bólus (10 a 50 mg via 
intravenosa) ou em infusão contínua (250 mcg/kg/min). Os cuidados pós-operatórios também são importantes por 
conta da instabilidade hemodinâmica.
Palavras-chave: Paraganglioma. Esmolol.
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882 Colecistectomia videolaparoscópica 
em paciente com importante disfunção 
sistólica ventricular
Ian Vitor Paiva de Lima1, Gilberto de Oliveira Reis Júnior1, Elissa Carla Pinto Jaques1

1Hospital Agamenon Magalhães, Recife, PE, Brasil.

Introdução: A  insuflação do CO2 durante procedimentos laparoscópicos pode levar a  importantes alterações 
hemodinâmicas e ventilatórias. Aumento do trabalho e redução do débito cardíaco, elevação das pressões de via 
aérea e hipercarbia são algumas das possíveis consequências. Tais efeitos se agravam em portadores de doenças 
cardiovasculares, como insuficiência cardíaca e valvopatias. Relato de caso: U. B. S., 40 anos, portadora de insufi-
ciência cardíaca, com fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 24% e insuficiência mitral funcional importante, 
foi internada no Hospital Agamenon Magalhães para realizar colecistectomia após evento de pancreatite aguda 
biliar. Durante internamento, foi estabilizada clinicamente em conjunto com a cardiologia, sendo então encami-
nhada à colecistectomia videolaparoscópica. Após punção de veia periférica e pré-medicação, foi instalado cateter 
epidural entre T10-11, canulada artéria radial esquerda e implantado cateter venoso central. Submeteu-se então 
a anestesia geral balanceada, indução com 17 mg de etomidato, 300 mcg de fentanil, 55 mg de rocurônio. Pneu-
moperitônio foi infundido em fluxo lento e pressão de 10 mmHg com mínimo céfalo-aclive empregado. Tempo 
cirúrgico foi de uma hora, sem intercorrências, sem necessidade de infudir anestésico no neuroeixo. Extubada, 
sacou-se cateter de peridural, e encaminada à Unidade de Terapia Intensiva, onde chegou hipertensa, sendo rea-
lizado controle pressórico e tendo alta após três dias. Discussão: Cirurgias laparoscópicas, por suas inúmeras 
vantagens, vêm ganhando mais espaço a  cada dia, sendo, portanto, mandatório a equipe anestésico-cirúrgica 
conhecer as alterações hemodinâmicas e pulmonares associadas, principalmente em população de maior risco, 
como os cardiopatas. Pneumoperitêonio, o qual leva a aumento da pressão intrabdominal e hipercarbia e posicio-
namento em céfalo-aclive são os principais responsáveis pelas alterações hemodinâmicas. Tais variações causam 
inicialmente aumento da pressão venosa central, levando ao aumento de pré-carga e posteriormente ao aumento 
da resistência vascular sistêmica, por compressão da aorta abdominal e dos mecanismos neuroendócrinos, cul-
minando em redução do débito cardíaco. Somado a isso, o aumento da demanda metabólica de O2 e a hipercarbia 
podem precipitar eventos isquêmicos. Portanto, conhecimento sobre consequências fisiológicas da laparoscopia, 
otimização dos riscos perioperatórios, controle sobre níveis pressóricos do pneumoperitônio e posicionamen-
tos, além de adequada monitorização, são essenciais para redução de complicações.
Palavras-chave: Laparoscopia. Hemodinâmica. Pneumoperitôneo.
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885 Hematoma atrioventricular: alterações 
eletrocardiográficas e diagnóstico 
diferencial com infarto agudo do miocárdio
Thiago Ribeiro Barros1, Juliana de Fátima Schmitt1, Felipe Favero1, Diogo Ferrari Centenaro1, 
Viviane Mentz Dornelles1

1Sociedade de Anestesiologia Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil.

Introdução: Paciente masculino, 57 anos, 1,71 m, 58 kg, classificação IV da American Society of Anesthesiologists, 
previamente hipertenso, apresentando sintomas anginosos e portador de insuficiência valvar aórtica. Ecocar-
diograma com fração de ejeção 45% e importante refluxo valvar ártico com orifício valvar de 0,32 cm2  de área. 
Cinecoronariografia: artéria descendente anterior com lesão moderada medial; artéria circunflexa e artéria coronária 
direita sem lesões significativas. Sem outras queixas ou alterações laboratoriais. Relato de caso: Paciente submetido 
a cirurgia eletiva de troca valvar aórtica + revascularização do miocárdio com circulação extracorpórea. Realizou-se 
anestesia geral balanceada. Após a saída de circulação extracorpórea, o paciente apresentou piora da função ven-
tricular com sinais de isquemia miocárdica no eletrocardiograma; identificou-se uma elevação do segmento ST de 
3,0 mm em AVF, assim como nas demais derivações inferiores (DII e DIII). Também foi identificado um desnível 
de - 2,3 mm em V1, sugerindo infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST por provável 
oclusão da artéria coronária direita no óstio aórtico. Realizou-se cinecoronariografia intraoperatória e descartou-se 
oclusão coronariana previamente suspeita. Após o cateterismo, durante a manipulação do coração, foi identificado 
um hematoma no sulco atrioventricular direito. Foi então feita drenagem cirúrgica com posterior melhora da fun-
ção ventricular e dos padrões do eletrocardiograma. Discussão: A monitorização eletrocardiográfica ao longo do 
perioperatório fornece informações fundamentais para o manejo do paciente. Para pacientes de risco, recomen-
da-se o uso de sistemas de monitorização de eletrocardiograma com cinco ou mais canais. Com esses sistemas, é 
possível monitorizar simultaneamente sete derivações (DI, DII, DIII, aVR, aVL e aVF e uma derivação precordial). 
Para monitorização adequada e capaz de detectar alterações isquêmicas do segmento ST, sugere-se o seguimento 
concomitante da derivação DII e uma derivação precordial (V1, V4 ou V5). A elevação do segmento ST indicando 
isquemia transmural, observada particularmente durante a cirurgia cardíaca, fornece informação útil sobre o seg-
mento miocárdico e o território responsável pelo evento isquêmico. No presente caso, a alteração eletrocardiográfica 
descrita anteriormente levantou a suspeita de infarto agudo do miocárdio de parede inferior, o qual foi descartado 
com a realização da cinecoronariografia transoperatória. A remoção cirúrgica do hematoma propiciou a resolução 
do quadro e normalização dos parâmetros do eletrocardiograma.
Palavras-chave: Hematoma atrioventricular. Infarto agudo do miocárdio. Monitorização.
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887 Relato de caso: desafios da via aérea 
difícil no paciente com COVID-19 
Raul Rodrigo de Carvalho Fernandes1, Paulo Roberto Alcântara Aguiar1, Vitor Bruno Santiago1, 
Gabriela Villar E Silva1, Amanda Oliveira da Costa1

1Hospital Naval Marcílio Dias, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: A manipulação das vias aéreas de pacientes com COVID-19 pode gerar aerossóis e risco de transmissão 
do vírus. Diante da sua elevada infectividade, recomenda-se que sua abordagem seja realizada por profissionais expe-
rientes e qualificados, minimizando os riscos de contaminação,  falhas  de  intubação orotraqueal  e complicações 
decorrentes de  tentativas malsucedidas. O objetivo deste estudo é relatar os desafios encontrados pelo anestesio-
logista em pacientes com suspeita  ou confirmação de COVID associada  a  preditores  de  via  aérea difícil.  Relato 
de caso: Paciente do sexo masculino, classificação II da American Society of Anesthesiologists  por obesidade e 
tabagismo, encaminhado para realização de apendicectomia videolaparoscópica. Foi observada a presença de pre-
ditores de via aérea difícil. Diante dos preditores e da suspeita clínica de COVID, realizou-se anestesia geral em 
sequência rápida e abordagem da via aérea auxiliada por videolaringoscópio e Bougie. Durante ato cirúrgico, não 
houve complicações. Ao término do procedimento, optou-se descurarizar o paciente com sugammadex e a infusão de 
baixa dose de remifentanil, minimizando as chances de bucking. Optou-se, ainda, pela colocação de campo plástico 
transparente sobre a face do paciente. Após a extubação, manteve-se oferta de oxigênio sob cateter nasal. Discus-
são: A abordagem da via aérea em pacientes suspeitos ou infectados pela COVID-19 apresenta grande potencial de 
risco de exposição do profissional de saúde, além dos inúmeros desafios encontrados. Essa doença apresenta uma 
importante dificuldade fisiológica, especialmente durante procedimentos de alto risco. O estresse da necessidade de 
intubação orotraqueal de urgência, a condição clínica e hemodinâmica do paciente, a utilização de equipamento de 
proteção individual, a imprevisibilidade de pacientes portadores de via aérea difícil e a hipoxemia grave reforçam a 
necessidade de treinamentos constantes para o preparo adequado dos profissionais, minimizando riscos e complica-
ções. Conclusão: São necessários mais estudos acerca do tema, no sentido de tentar sanar os pontos de divergência 
na literatura, como no tocante à abordagem da via aérea difícil em pacientes infectados.
Palavras-chave: COVID. Intubação. Via aérea. 
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889 Cirurgia cardíaca híbrida em paciente de 
96 anos: relato de caso
Eduardo Ferro Mocsári1, José Mateus Costa1, Arthur Oliveira Facchini1,  
Luiz Guilherme Villares Da Costa1

1Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: Com o aumento da expectativa de vida e a maior incidência de doenças cardiovasculares, pacientes 
cada vez mais idosos são candidatos a cirurgias cardíacas. Sabe-se que os desfechos são satisfatórios, mas há pou-
cos estudos que avaliam o risco em cirurgias cardiacas nos idosos extremos (> 80 anos). Relato de caso: Paciente do 
sexo masculino, 96 anos, hipertenso e diabético, portador de estenose aórtica grave admitido com piora de classe 
funcional havia uma semana. Foi submetido a cineangiocoronariografia, que evidenciou doença arterial coronariana 
triarterial com lesão em tronco de coronária esquerda. Em razão do alto risco, optou-se pela realização de proce-
dimento híbrido de revascularização de miocárdio sem circulação extracorpórea e implante percutâneo de valva 
aórtica. Sedação inicial foi feita com dexmedetomidina 20 mg e cetamina 15 mg, em seguida realizou-se bloqueio do 
eretor da espinha bilateral. Indução foi realizada com fentanil 50 mcg, propofol 40 mg e rocurônio 50 mg e manu-
tenção com propofol e remifentanil. Foi utilizado ecocardiograma transesofágico intraoperatório, e o exame inicial 
evidenciou hipocinesia difusa de ventrículo esquerdo e estenose aórtica importante. Procedimento ocorreu sem 
intercorrências, e ao final foi feito exame de controle que evidenciou mesmo padrão contrátil prévio, prótese aórtica 
bem expandida e refluxo periprotético mínimo. Paciente foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva intubado 
em pressão de suporte, em escala de agitação e sedação de Richmond -1, confortável, sem queixas álgicas e hemo-
dinamicamente estável com noradrenalina 0,15 mcg/kg/min e dobutamina 3 mcg/kg/min. Foi extubado uma hora 
após admissão e manteve-se estável, recebendo alta no sétimo dia pós-operatório. Discussão: Modelos de estratifica-
ção de risco são instrumentos valiosos para cirurgiões cardíacos, pois auxiliam na tomada de decisão e manutenção 
da qualidade da assistência. O modelo mais utilizado atualmente é o EuroSCORE II, criado a partir de uma base de 
dados internacional e altamente acurada. Contudo, tem limitações, como a pequena quantidade de pacientes acima 
de 90 anos avaliados (apenas 21), sendo o mais idoso com 95 anos. Portanto, mais estudos devem ser conduzidos 
nessa população específica para se ter uma avaliação de risco mais fidedigna.
Palavras-chave: TAVI. Idoso. Cardíaca.
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897 Anestesia para paciente com lipossarcoma 
gigante em membro inferior
Luis Otavio Oliveira da Silva1, Tayna Pinheiro de Souza1, Raphael Desterro Pereira da Silva1, 
Ivani Correia Mesquita1, Geraldo Augusto de Mello Silva1

1Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: Os sarcomas de partes moles são tumores raros, representando menos de 1% das neoplasias, com inci-
dência menor que 3.500 casos anuais, e sendo o lipossarcoma o subtipo mais comum. Pela raridade e agressividade 
com que alguns subtipos são relatados, é importante o manejo precoce. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 
49 anos, 68 kg, hipertensa em uso de atenol 50 mg, com evidenciado comprometimento vascular pelo sarcoma em 
coxa esquerda de vasos femorais por angiotomografia, sendo necessária abordagem multidisciplinar pelas clínicas 
de cirurgia geral e vascular. Anestesia foi iniciada com monitorização cardiovascular, oximetria, espectrometria, 
capnografia, débito urinário, cateter 16G em ambos membros superiores e medicação pré-anestesica com midazo-
lam 2 mg. Realizou-se bloqueio subaracnóideo em L3–L4 com morfina 60 mcg e bupivacaina isobárica 0,5% 15 mg. 
Após bloqueio, fez-se injeção de lidocaína 80 mg, fentanil 200 mcg e propofol 100 mg, evoluindo com perda do 
reflexo ciliar, ventilação sob máscara facial, injeção de rocurônio 35 mg. Após três minutos, laringoscopia sob visão 
direta, intubação orotraqueal com tubo n° 7,5 mm. Manutenção foi feita com sevoflurano a 2% e oxigênio 40%. 
 Cirurgia transcorreu sem intercorrências durante quatro horas, e foi evidenciada extensa invasão da massa, circun-
dando musculatura e vasos femorais. O tumor foi ressecado com tamanho maior que 30 cm e peso de 2.540 g. Após 
o desfecho satisfatório anestésico e cirúrgico, paciente foi extubada em sala cirúrgica e encaminhada à sala de recu-
peração pós-anestésica, onde permaneceu sem queixas e, após uma hora e com índice de Aldrete 10, encaminhada 
à enfermaria. Discussão: Os sarcomas são neoplasias de baixa incidência e de poucos relatos na literatura e, pela 
velocidade de invasão que alguns subtipos podem apresentar, tornam-se um desafio à individualização anestésica, 
podendo ter alta chance de complicações. Apesar de a massa ser grande, não houve necessidade de realização de 
bypass, assim como não havia infiltração para as estruturas próximas.
Palavras-chave: Lipossarcoma. Sarcoma. Gigante.
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906 Intubação nasotraqueal com fibroscopia 
em paciente com via aérea difícil sob 
sedação profunda
Lucília Fraissat Santana1; Fabricio Rodrigues de Souza1, Wendel da Silva Souza1, 
Dário Humberto de Paiva1, Maycon Rodrigues Souza Pires1

1Clianest, Goiânia, GO, Brasil.

Introdução: A via aérea difícil é um grande desafio para o anestesiologista. Deve-se assegurar uma via aérea pér-
via com segurança e conforto ao paciente. Relato de caso: Paciente de 67 anos, sexo feminino, classificação I da 
American Society of Anesthesiologists, retorna após dois meses em razão de luxação recidivante de articulação tem-
poromandibular esquerda e bastante resistente ao novo procedimento de intubação. Propôs-se redução simples com 
fixação pela equipe cirúrgica. Ao exame, peso: 54 kg, altura: 1,62 m e índice de massa corporal: 20,6. Vias aéreas com 
distância interincisivos: < 1,0 cm, Mallampati de impossível visualização, distância tireomentoniana > 6 cm, boa 
extensão cervical, sem mobilidade mandibular, jejum adequado. Realizaram-se intubação nasotraqueal por fibros-
copia, sedação alvo Ramsay 5/6, ventilação espontânea. Utilizou-se propofol por infusão alvo-controlada modelo 
Schneider efeito, alvo de 1,0 a 3,0. Anestesia da cavidade oral foi feita com lidocaína spray 10% e nasofaringea uni-
lateral com lidocaína gel, bloqueio transtraqueal com 6 mL de lidocaína 1% e do nervo laríngeo superior com 2 mL 
de lidocaína 1% bilateral. Após visualização de traqueia e carina, realizou-se intubação nasotraqueal com tubo polar 
norte nº 6,5. Confirmou-se intubação com capnografia e seguiu-se com indução venosa com sufentanil e cisatracú-
rio. Durante o procedimento de intubação, não houve obstrução de vias aéreas, queda da saturação < 92%, reflexo 
da tosse exacerbado ou instabilidade hemodinâmica. Extubação foi feita com paciente acordada, que não apresentou 
recall da intubação. Discussão: A intubação com fibroscópio é o padrão ouro em segurança nos casos de via aérea 
difícil. No entanto, a técnica com o paciente acordado é complexa e incômoda. Quando parâmetros de ventilação e 
jejum forem adequados, o procedimento pode ser feito por sedação profunda, aumentando o conforto da técnica. Foi 
optado pela sedação com propofol em monoterapia por apresentar perfil farmacocinético favorável, com curta latên-
cia e grande volume de distribuição, responsável pelo rápido término de ação, maior poder sedativo e menor índice 
de recall do procedimento. Importante ressaltar que a sedação não substitui uma anestesia tópica adequada e deve ser 
realizada com cautela para evitar instabilidade respiratória, hemodinâmica e agitação.
Palavras-chave: Via aérea difícil. Intubação fibroscopia. Sedação.
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908 Raquianestesia contínua para osteossíntese 
de fêmur em paciente idosa: relato de caso
Guilherme Miguel Tomé de Carvalho1, Sérgio Luiz de Souza Júnior1, Tiago Couto Silva 
Pinheiro Chaves1, João Vitor Vilar Silveira1, Yasser Moura Hamidah1

1Hospital Regional do Gama, Brasília, DF, Brasil.

Introdução: A fratura de fêmur em idosos apresenta um importante fator de mortalidade dessa população, principal-
mente quando associada a alguma enfermidade. Portanto, a escolha da anestesia durante o procedimento cirúrgico 
para correção deve: evitar efeitos hemodinâmicos indesejáveis, diminuir efeitos adversos e produzir analgesia pós-
-operatória de qualidade. Nesse contexto, a escolha pela raquianestesia contínua torna-se uma escolha interessante 
para o procedimento proposto. Relato de caso: A. L. S., 84 anos, portadora de doença de Parkinson, síndrome de 
fragilidade, acamada há quatro anos, acidente vascular cerebral prévio (2019), gastrostomia, deformidade em mem-
bro superior direito, não contactante, classificação III da American Society of Anesthesiologists, Mallampati IV em 
uso de Rivotril e Carbidol. Foi encaminhada ao centro cirúrgico para osteossíntese de fêmur à direita. Realizou-se 
monitorização padrão, punção de acesso central, cateter nasal a 2 L/min, sedação com 1 mg de midazolam e dex-
medetomidina em infusão contínua. Optou-se por realizar raquianestesia contínua. Paciente sentada, assepsia e 
antissepsia de região lombar. Punção do espaço raquimedular, L4-L5, com agulha de Tuohy 17G, com passagem de 
cateter 2 cm para dentro do espaço. Injetaou-se 7 mg de bupivacaína 0,5% pesada + 80 mcg de morfina. Durante o 
intraoperatório, paciente apresentou apenas um episódio de hipotensão (80 x 45 mmHg) com boa resposta a 10 mg 
de efedrina. Não foram necessárias doses adicionais em cateter de epidural, sem outras repercussões hemodinâ-
micas. Cirurgia teve duração de 115 minutos, e a paciente foi encaminhada à sala de recuperação pós-anestésica. 
Discussão: A raquianestesia contínua foi introduzida em 1907 e investigada clinicamente nas décadas de 1960 e 
1970. A utilização da anestesia regional, quando comparada à anestesia geral, tem mostrado baixa incidência de 
mortalidade nos primeiros 30 dias. Além de diminuir a trombose venosa profunda, minimiza também embolismo 
pulmonar, transfusão sanguínea, pneumonia, depressão respiratória e infarto agudo do miocárdio, diminuindo, 
assim, globalmente as complicações pós-operatórias. Quando comparado à raquianestesia contínua com dose única, 
podemos minimizar as doses iniciais, diminuir tempo de recuperação e prolongar a anestesia sem necessidade de 
conversão para anestesia geral. E por que não peridural contínua? Pensando na população mais idosa, vemos uma 
farmacologia alterada por diversos fatores. Sendo assim, a necessidade de grandes volumes para alcançar o mesmo 
padrão anestésico poderia gerar maiores complicações sem maiores benefícios.
Palavras-chave:  Raquianestesia contínua. Anestesia para quadril. Anestesia para fratura de fêmur. Anestesia no 
idoso. Anestesia x instabilidade hemodinâmica.
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919 Manejo anestésico para ressecção de 
tumor próximo ao córtex eloquente
William Shinji Nobre Soussume1, Ariane Martins Campos1, Priscilla Zardin de Moraes1, 
Ana Luisa Medeiros E Silva1, Carla Leal Nogueira1 

1Hospital da Força Aérea do Galeão, Rio De Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: A craniotomia em paciente acordado permite mapeamento contínuo das funções cognitivas, sensi-
tivo-motoras e de linguagem no intraoperatório. Dessa forma, é possível otimizar a área ressecada, reduzindo a 
possibilidade de déficits neurológicos. Boa relação médico-paciente, entendimento e cooperação são cruciais para 
o sucesso. O desafio do anestesiologista consiste em promover analgesia e conforto ao paciente sem interferir na 
monitorização eletrofisiológica, mantendo estabilidade cardiorrespiratória. Diferentes técnicas podem ser utilizadas 
para esse fim, tais como: sono-acordado-sono, monitorização do cuidado anestésico, também chamada de seda-
ção consciente, e acordado-acordado-acordado. O importante é que o paciente esteja cooperativo no momento da 
realização dos testes cognitivos. Relato: Paciente do sexo masculino, 69 anos, hipotireoideo, que evoluiu com mela-
noma metastático, cefaleia holocraniana e episódios de afasia. Ressonância magnética evidenciou lesão expansiva 
em córtex eloquente sugestiva de implante secundário. Submeteu-se à exérese de tumor com avaliação cognitiva 
intraoperatória pelo teste de Verst-Maldaun. Para tal fim, optou-se por técnica anestésica de sedação consciente 
com doses tituladas, em infusão contínua, de dexmedetomidina (ataque a 1,0 mcg/kg/h por dez minutos e manuten-
ção 0,5  mcg/ kg/h), remifentanil (0,02 mcg/kg/min) e propofol alvo-controlado (0,5–1,5 mcg/mL), a fim de manter 
patência de via aérea, drive respiratório, conforto cirúrgico e possibilidade de rápida reversão ao estado vigil para rea-
lização de teste cognitivo. Procedeu-se a infiltração local de sítio cirúrgico com 40 mL de ropivacaína a 0,5%, além de 
instilação de lidocaína a 2% na dura-máter. No intraoperatório, foi observado novo déficit de parafasia semântica em 
razão da manipulação do córtex eloquente, e a ressecção dessa área foi evitada. Após 120 minutos de procedimento, 
o resultado foi a ressecção parcial do tumor sem novo déficit funcional associado. Discussão: A escolha cautelosa dos 
fármacos é fundamental para o sucesso da técnica, com utilização de drogas facilmente tituláveis que possibilitem a 
alternância entre ansiólise e períodos de sedação mais profunda, além de analgesia. Tudo isso sem depressão respira-
tória ou instabilidade hemodinâmica. A técnica utilizada em paciente com devido preparo emocional e psicológico 
possibilita ressecção tumoral com segurança, mantendo máxima funcionalidade.
Palavras-chave: Craniotomia. Acordado. Neurocirurgia.
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921 Manejo anestésico em paciente portadora 
de insuficiência cardíaca submetida a 
gastroplastia vertical
Karyne Costa Cavalcante1, Eduardo Jose Silva Gomes de Oliveira1, Thyago Trisotto Freire1, 
Eduardo Leitão de Almeida Lima2, Ed Carlos Rey Moura2

 1Universidade Federal do Maranhão, São Luís, MA, Brasil.
2Hospital São Domingos, São Luís, MA, Brasil.

Introdução: A cirurgia bariátrica em pacientes com insuficiência cardíaca (IC) avançada auxilia na elegibilidade para 
transplante cardíaco e melhora os sintomas de IC. O risco de descompensação e complicações fatais nesses pacientes 
exige um planejamento anestésico criterioso. Esse estudo tem como objetivo relatar o manejo anestésico adotado na 
realização do bypass gástrico em Y de Roux (RYGB) em paciente portadora de IC. Relato de caso: Paciente do gênero 
feminino, 28 anos, 171 cm, 134 kg, 45,82 kg/m2, hipertensa, IC classe III da New York Heart Association, fração de 
ejeção do ventrículo esquerdo de 30% e disfunção severa do ventrículo esquerdo ao ecocardiograma, classificação IV 
da American Society of Anesthesiologists, em terapia de ressincronização cardíaca, portadora de cardiodesfibrilador 
implantável e submetida ao RYGB. Na consulta pré-anestésica, apresentava dispneia aos pequenos esforços, ortop-
neia e estertores difusos, contraindicando-se o ato anestésico. Foi encaminhada para o cardiologista para otimizar a 
terapia e avaliar o risco cirúrgico. Solicitou-se o desligamento do cardiodesfibrilador implantável e a alteração para o 
modo de estimulação assíncrono da terapia de ressincronização cardíaca. Com a terapia otimizada, foi liberada para 
o RYGB. A indução anestésica foi feita com sevoflurano a 8% e oxigênio. Houve dificuldade para obtenção de acesso 
venoso, obtido na veia basílica com auxílio de ultrassonografia. A intubação ocorreu com fibroscopia, após aneste-
sia tópica com lidocaína a 2% e realizou-se anestesia geral balanceada com 100 mg de propofol, 150 mcg de fentanil 
e 30 mg de rocurônio, mantida com sevoflurano. Foi monitorada com oximetria, eletrocardiograma, pressão arterial 
não invasiva, capnografia e índice bispectral. Antes da extubação, administrou-se dipirona 30 mg/kg, cetoprofeno 
1 mg/kg, ondansetrona 0,15 mg/kg, morfina 0,1 mg/kg e dexametasona 0,1 mg/kg e reversão do bloqueio neuromus-
cular com sugammadex 2 mg/kg, A cirurgia ocorreu na presença de arritmologista, sem complicações. A paciente 
foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva, queixou-se de dispneia no primeiro dia pós-operatório e apre-
sentava queda da saturação de O2, crepitações em bases pulmonares e radiografia de tórax evidenciando congestão 
pulmonar expressiva. Após a prescrição de furosemida 40 mg por via intravenosa e infusão contínua de dobutamina, 
a paciente evoluiu de forma satisfatória, recebendo alta hospitalar no sexto dia pós-operatório. Discussão: O manejo 
anestésico com maior planejamento e cuidados pré, intra e pós-operatórios em paciente com IC submetida ao RYGB 
reduz as complicações anestésico-cirúrgicas.
Palavras-chave: Insuficiência cardíaca. Gastroplastia. Manejo anestésico.
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922 Manejo anestésico para correção de fístula 
traqueoesofágica sob ventilação espontânea
Priscilla Zardin de Moraes1, Ariane Martins Campos1, William Shinji Nobre Soussume1, 
Ana Luisa Medeiros E Silva1

1Hospital de Força Aérea do Galeão, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introduçāo: A fístula traqueoesofágica pode ser congênita ou adquirida, maligna ou benigna. O tipo de fístula e a 
condição clínica do paciente são determinantes para a escolha do tratamento, como possibilidades: ressecções cirúr-
gicas, reparos endoscópicos, implante de stent, entre outras. Tais procedimentos podem ser realizados sob anestesia 
geral com intubação orotraqueal, jet ventilation, ou sedação mantendo ventilação espontânea, de forma individua-
lizada. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 79 anos, submetido a ressecção de carcinoma esofágico, evolui 
com fístula traqueoesofágica próxima à carina. Realizada a tentativa de sutura da fístula por meio de cervicotomia, 
com incisão da parede anterior da traquéia e, simultaneamente, broncoscopia rígida para visualização transtraqueal. 
Como estratégia anestésica, optou-se por sedação com propofol alvo-controlado, dexmedetomidina e remifenta-
nil em infusão contínua, a fim de proporcionar sedoanalgesia sem depressão ventilatória, associada a bloqueio do 
plexo cervical superficial guiado por ultrassonografia e bloqueio do ramo interno do nervo laríngeo superior, bila-
teralmente, ambos com ropivaicaína 0,5%. Para anestesia da traquéia, utilizou-se a técnica spray-as-you-go através 
do broncoscópio com lidocaína 2%. Por conta da grande extensão da fístula, não foi possível concluir a progra-
mação cirúrgica inicial. Sendo assim, realizou-se o implante de prótese esofágica revestida por via endoscópica. 
Não houve intercorrências, e o paciente permaneceu imóvel, estável hemodinamicamente, com drive ventilatório e 
confortável com a técnica anestésica utilizada. Discussão: No caso em questão, havia muitos desafios a serem supe-
rados para proporcionar condições anestésicas e cirúrgicas favoráveis. A localização da fístula, próxima à carina, 
impedia o adequado posicionamento da cânula orotraqueal na traquéia. Uma opção seria a de se realizar ventilação 
monopulmonar, entretanto a cânula orotraqueal bloquearia anteriormente o acesso cirúrgico, dificultando sobrema-
neira o procedimento. Jet ventilation também não seria uma opção razoável, pois a pressão positiva gerada poderia 
deslocar o fluxo aéreo através da fístula para o trato gastrointestinal, o que prejudicaria a ventilação adequada e 
causaria importante distensão gástrica, com risco de aspiração para as vias aéreas. Manter a ventilação espontânea, 
com sedoanalgesia associada a bloqueios regionais é uma excelente opção em casos em que qualquer outra técnica 
pode comprometer a segurança do paciente.
Palavras-chave: Fístula traqueoesofágica. Bloqueio laríngeo. Broncoscopia rígida.
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926 Manejo anestésico de paciente com 
síndrome de Poland em cirurgia plástica: 
relato de caso
Matheus Mendonça Vieira Cipriano1, Thyago Trisotto Freire1, Karyne Costa Cavalcante1, 
Sérgio Sousa Sena Santos2, Caio Márcio Barros de Oliveira2

1Universidade Federal do Maranhão, São Luís, MA, Brasil.
2Hospital São Domingos, São Luís, MA, Brasil.

Introdução: A síndrome de Poland é uma rara condição, com incidência de 1 para 30.000 a 80.000 nascidos, e que 
é caracterizada pela agenesia/hipoplasia do músculo peitoral maior e, em certos casos, do peitoral menor, podendo 
estar associada a alterações mamárias, sindactilia e outras. A cirurgia plástica é um importante meio para melhorar 
condições da doença. Este relato tem como objetivo descrever a conduta anestésica em paciente portadora de sín-
drome de Poland submetida a cirurgia plástica. Relato de caso: Mulher, 35 anos, 1,60 m, 55 kg, com diagnóstico de 
síndrome de Poland, sem história familiar da doença, procurou serviço de cirurgia plástica do hospital para correção 
de alterações decorrentes da afecção. Na avaliação pré-anestésica, relatou ter hipotireoidismo. Foi classificada como 
estado físico II da American Society of Anesthesiologists, Mallampati I e possuía sinais vitais normais. Por conta da 
síndrome de Poland, tinha assimetria mamária e foi submetida a cirurgia de lipoaspiração de flancos e enxertia na 
mama direita (lipofilling de mama). Na conduta anestésica, foi monitorizada com medidas da pressão arterial não 
invasiva, oximetria de pulso, temperatura axilar, eletrocardiograma e capnografia. Foi usado midazolam 2 mg como 
medicação pré-anestésica; na indução, foram usados propofol 150 mg, rocurônio 50 mg, fentanil 300 mcg e dexme-
detomidina 0,5 mcg/kg (em dez minutos); na manutenção anestésica, foi usada infusão venosa contínua de propofol 
e dexmedetomidina. Após a cirurgia, o bloqueio neuromuscular foi revertido com sugammadex, e a paciente rece-
beu dipirona 2 g, cetoprofeno 100 mg e ondansetrona 8mg. No pós-operatório, foi prescrito tramadol 100 mg de 
resgate, de 6 em 6h (se necessário), até alta. Não houve intercorrências anestésicas e cirúrgicas. A recuperação da 
paciente ocorreu sem complicações, com alta hospitalar 24 horas após a cirurgia, sem queixas. Discussão: A sín-
drome de Poland, por ser uma síndrome rara, impõe uma conduta anestésica específica, que deve ser adotada para 
garantir uma cirurgia segura. As deformidades torácicas ocasionadas pela doença justificam o controle da respira-
ção pela pressão positiva controlada. É recomendado evitar o uso de succinilcolina e agentes inalatórios na síndrome 
de Poland pelo risco de hipertermia maligna. Em razão das anormalidades musculoesqueléticas, é necessário con-
trole individualizado das funções cardiopulmonares. Por ser uma afecção rara, não há consenso quanto à abordagem 
anestésica, porém as condutas adotadas nesse caso estão de acordo com outros relatos e outras recomendações da 
literatura e resultaram em bom desfecho pós-operatório.
Palavras-chave: Relato de caso. Síndrome de Poland. Anestesia.

REFERÊNCIA
1. Gui L, Shen S, Mei W. Anaesthesia for chest wall reconstruction in a patient with Poland syndrome: CARE-compliant case report 

and literature review. BMC Anesthesiol. 2018;18(1):57. https://doi.org/10.1186/s12871-018-0518-4

https://doi.org/10.1186/s12871-018-0518-4


ANESTESIA NAS ESPECIALIDADES

Sao Paulo Med J. 2021; 139(Suppl 2):81.     81

937 Manejo de via aérea com fibroscópio em 
razão de cisto em prega vestibular
Lorena Neves Fernandes Franco1, Anderson Mascarenhas Nicacio1,  
Mauricio Marsaioli Serafim1, Wilson Gonçalves Sombra1

1Hospital Maternidade de Campinas, Campinas, SP, Brasil.

Introdução: Os cistos de laringe são lesões benignas raras que podem causar obstrução respiratória importante e 
até morte se não tratadas adequadamente¹. Possuem difícil diagnóstico, por causarem sintomas inespecíficos ou 
serem assintomáticos¹. Os pacientes podem apresentar estridor laríngeo, dispnéia, disfonia, odinofagia, disfagia ou 
sensação de corpo estranho na garganta. Quando diagnosticada previamente, esse tipo de lesão torna a intubação 
com fibroscopio flexível segura e eficaz. Relato de caso: Paciente masculino, 75 anos, hipertensão arterial sistêmica 
e doença pulmonar obstrutiva crônica. Peso de 100 kg e altura de 1,73 m. Distância interincisivos > 3 cm, protu-
são da mandíbula presente, disfunção temporomandibular > 5 cm, movimentação da cabeça e pescoço > 90 graus, 
Mallampati II, classificação III da American Society of Anesthesiologists. Programou-se microcirurgia de laringe 
para ressecção de cisto supraglótico, taquidispneico em decúbito dorsal horizontal (por conta da obstrução pelo 
cisto). Manteve-se cabeceira elevada a 30°. Pré-oxigenação com O2 a 100% por cinco minutos e posterior sedação 
consciente com midazolam, fentanil e remifentanil. Administrou-se lidocaína 10% tópica em nasofaringe e oro-
faringe. Realizou-se fibroscopia maleável, que evidenciou lesão cística em prega vestibular de aproximadamente 
2,5 cm cobrindo toda a glote que oscilava na inspiração, permitindo a visualização das cartilagens aritenóides. Após a 
visualização, foi introduzido o fibroscópio por baixo do cisto até a carina e administrado bólus de propofol e rocurô-
nio. Introduziu-se o tubo aramado via nasotraqueal esquerda. Manutenção da anestesia deu-se com sevoflurano. 
Ao término de procedimento cirúrgico, fez-se reversão do bloqueio neuromuscular com sugammadex. Extubação 
realizada sem intercorrências. Discussão: O objetivo deste relato de caso é ressaltar a importância de uma avaliação 
minuciosa da via aérea, da preparação básica para seu manejo e da existência de estratégias no caso de uma via aérea 
difícil. No caso descrito, houve uma via aérea difícil prevista, na qual o cisto, ao ser manuseado, poderia se romper e 
sangrar, provocando broncoaspiração e dificultando o uso do fibroscopio. Por isso, optou-se por uma intubação com 
o paciente acordado e em ventilação espontânea. A via aérea difícil é a situação clínica em que um profissional trei-
nado tem dificuldade em intubar o paciente, manter ventilação manual sob máscara facial ou ambos. Relaciona-se a 
risco iminente de morte ou sequela neurológica permanente.
Palavras-chave: Via aérea difícil. Fibroscópio. Cisto de laringe.
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938 Paciente portador de anquilose de 
articulação temporomandibular – 
intubação nasotraqueal às cegas
Renan Maloni1, Marcelo Stucchi Pedott1, Janice Alves Ferreira1

1Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: A anquilose infantil por trauma das articulações temporomandibulares em geral cursa com microgna-
tia acentuada e incapacidade de abertura bucal. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 7 anos, 23 kg, retornou 
após recidiva de limitação de abertura bucal no 19° mês após osteoplastia condilar esquerda. Foi submetido a cirur-
gia de articulação temporomandibular esquerda e traqueostomia. Em avaliação pré-anestésica, apresentou abertura 
bucal de 5 mm, associada a dificuldade mastigatória, de fonação e deglutição. O planejamento anestésico envolvia 
assegurar a via aérea primeiro para depois proceder à anestesia geral. Como o fibroscópio não estava disponível, 
optou-se por técnica de intubação nasotraqueal às cegas. Realizaram-se indução inalatória com sevoflurano 4% e 
cetamina 0,5 mg/kg via intravenosa e manutenção com ventilação espontânea. Anestesia tópica em narina direita foi 
feita com lidocaína gel e intubação nasotraqueal à direita, com cânula n° 5.0 com cuff, que foi introduzida enquanto 
o ruído da ventilação se mantinha em sua extremidade externa. Quando o ruído se extinguia, era sinal de que havia 
migrado para o esôfago. Assim que a ponta interna da cânula foi locada próxima à entrada da laringe, o cuff foi insu-
flado, direcionando-a para dentro da laringe. O cuff foi desinsuflado, a cânula introduzida em sua totalidade e o cuff 
novamente insuflado. Com a via aérea assegurada, o plano anestésico foi então aprofundado, e o bloqueio neuro-
muscular instalado. Após a cirurgia, o paciente foi colocado espontaneamente por traqueostomia e encaminhado 
à recuperação pós-anestésica. Paciente foi avaliado após 4 dias com 19 mm de abertura bucal, e após 27 dias em 
consulta ambulatorial com 22 mm de abertura bucal. Discussão: Esse caso torna evidente que, desde que haja uma 
avaliação criteriosa, é possível ter sucesso na intubação nasotraqueal às cegas, quando outros meios não são dispo-
níveis. Também demonstra que é imprescindível ao anestesista conhecer várias técnicas de intubação, desde as mais 
modernas até as mais antigas e que exigem menos tecnologia. Assim o profissional consegue manter a segurança do 
paciente mesmo quando algum equipamento não está disponível ou em manutenção. 
Palavras-chave: Intubação nasotraqual às cegas. Anquilose de articulação temporomandibular.
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940 Anestesia combinada em paciente 
portadora de miastenia gravis submetida 
à metastasectomia em pulmão
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Laize Ribeiro Terra1, Catia Sousa Goveia1
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Introdução: A miastenia gravis é uma doença autoimune com anticorpos contra os receptores nicotínicos pós-sináp-
ticos. A condução do impulso nervoso para o músculo estriado é prejudicada pelo bloqueio mecânico do receptor 
pelos anticorpos e, posteriormente, pela destruição do receptor pós-sináptico. Os pacientes tornam-se sintomáticos 
quando os receptores de acetilcolina se reduzem a 30% do normal e 75% dos portadores de miastenia gravis apresen-
tam anormalidades do timo. Relato de caso: Paciente de 43 anos, 65 kg, portadora de miastenia gravis sintomática 
há cinco anos, em uso de piridostigmina e prednisona, em programação cirúrgica de metastasectomia em pulmão 
direito e mediastino por recidiva de timoma T4N0M1, com disseminação pleural e pulmonar. Foram realizadas 
quimioterapia e timectomia prévias. Ao exame de via aérea, apresentava Mallampati IV, pescoço curto, abertura 
bucal maior que três dedos, boa mobilidade cervical e boa protrusão mandibular. Espirometria apresentava distúr-
bio obstrutivo moderado. Foi submetida a anestesia geral com fentanil 250 mcg, propofol 100 mg e rocurônio 40 mg. 
Foi feita intubação orotraqueal seletiva à direita. Manutenção se deu com propofol e remifentanil em infusão contí-
nua. Bloqueio neuromuscular monitorizado com train-of-four. Intraoperatório não teve intercorrências. Realizou-se 
bloqueio do plano eretor da espinha ecoguiado em nível de T4 com 20 mL de ropivacaína 0,375%. Administrou-se 
sugammadex 4 mg/kg; após seis minutos, o train-of-four foi maior que 0,9. Paciente foi extubada em sala cirúrgica e 
encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva. Discussão: Em portadores de miastenia gravis, o uso de benzodiazepí-
nicos deve ser evitado em razão da potencial piora dos sintomas. Propofol, etomidato e cetamina são descritos como 
opções seguras para indução anestésica. Opioides não alteram a transmissão neuromuscular, mas causam depressão 
respiratória, por isso o remifentanil é mais indicado para portadores de miastenia gravis por conta da sua rápida eli-
minação. O bloqueio do plano eretor da espinha foi uma boa opção para analgesia pós-operatória, evitando o excesso 
de consumo de opioides. O antagonismo do bloqueio neuromuscular com neostigmina pode acarretar crise colinér-
gica por aumentar a disponibilidade de acetilcolina aos receptores muscarínicos. O uso do rocurônio e a reversão 
com sugammadex foram bem indicados. A monitorização do bloqueio neuromuscular deve ser realizada por causa 
da limitação de parâmetros clínicos como critérios de reversão completa do bloqueio. Logo, o anestesiologista deve 
estar atento ao manejo de pacientes portadores de doenças neuromusculares que afetem a placa motora.
Palavras-chave: Miastenia gravis. Esp block. Bloqueio neuromuscular.
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943 Uma alternativa ao manejo de via aérea 
para síndrome de Proteus
Jose Eduardo Carvalho Teixeira1, Maria Fernanda Carvalho Teixeira2,  
Isabella Fioravante de Mello Sá1, Deborah Rodrigues Six1, David Ferez1
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Introdução: A síndrome de Proteus (SP) é uma entidade hamartomatosa caracterizada por crescimento despropor-
cional, malformações vasculares e tendência a neoplasias. A prevalência é de 1:1.000.000. O fenótipo sindrômico, 
associado à escassa literatura. faz do manejo de via aérea desses pacientes desafiador. Caso: Menina de 9 anos, 29 kg, 
portadora de síndrome de Proteus, internada para tratamento de celulite infecciosa com necessidade de passagem 
de um cateter de inserção periférica. Ao exame físico, apresentava gigantismo, macrodactilia, hiperplasia/hipertrofia 
de pele, prognatismo e pescoço longo. Em sua avaliação pré-anestésica, não havia história de contato com anestesia 
geral e intubação prévia, somente histórico de sedações para exames de imagem. À avaliação de via aérea: Mallam-
pati I, palato ogival com hipertrofia dos tecidos adjacentes, dentes anormais e prognatismo. Como o procedimento 
para implantação do cateter central de inserção periférica dura em média 45 minutos, tem baixo potencial álgico e 
a criança se mostrou bastante colaborativa, foi decidido por não manipular a via aérea e optou-se por uma sedação. 
A ansiólise foi feita com 1 mg de midazolan endovenosa. Para indução foi usado N2O 66% com O2 44% em circuito 
Baraka Mapleson D e máscara facial #3 fixada no rosto por dispositivo aranha. A manutenção foi feita com sevoflu-
rano 3%, uma dose de 20 mg propofol e 10 mcg de fentanil no momento da punção, seguida de 20 mg de propofol 
antes do despertar. A paciente se manteve estável durante toda anestesia e obteve alta da recuperação pós-anestésica 
com Aldrete 10. Discussão: A síndrome de Proteus foi descrita em 1983 por Weidemann et al. Assim como Pro-
teus da mitologia, essa síndrome tem um espectro clínico variado como hemi-hipertrofia do corpo, macrodactilia, 
hiperplasia e hipertrofia de pele, vertebras distróficas e displásicas, tendência a formação de tumores hamartoma-
tosos, hiperostose, dentes anormais, malformações vasculares, pescoço longo; contudo a inteligência é preservada. 
Lindhurst e cols. recentemente descreveram a origem genética, que é uma mutação somática no gene ATK1, respon-
sável pela modulação de processos celulares como hiperplasia e apoptose. Nesse caso, foi optado por uma aboragem 
não invasiva de via aérea por ser uma cirurgia de pequeno porte e com baixo potencial doloroso e ser a paciente 
colaborativa, contraopondo o que sugere grande parte dos trabalhos, que relatam a necessidade de fibrosopia para 
intubação desses pacientes com utilização de técnicas de intubação acordado ou uso de lâminas de McCoy que per-
mitem o pinçamento da epiglote longa.
Palavras-chave: Proteus. Via aérea. Manejo.
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944 Manejo de via aérea difícil em paciente 
com espondilite anquilosante
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Introdução: A espondilite anquilosante compromete progressivamente as articulações sacroilíacas e vertebrais e 
apresenta eventuais processos de ossificação dessas articulações. O risco de complicações cardiovasculares e respira-
tórias, a potencial via aérea difícil, o estreitamento do espaço epidural e a ossificação vertebral nesses pacientes são 
desafios para o anestesista e exigem planejamentos criteriosos para o ato anestésico. A anestesia geral é a escolha ade-
quada e é necessária a utilização de técnicas especiais de intubação. Este estudo objetiva relatar o manejo anestésico 
de via aérea difícil em paciente com espondilite anquilosante submetida a histerectomia total por videolaparosco-
pia. Relato de caso: Paciente do gênero feminino, 39 anos, portadora de espondilite anquilosante, classificação II da 
American Society of Anesthesiologists, submetida a histerectomia total por videolaparoscopia. Na consulta pré-a-
nestésica, apresentou fatores preditivos para dificuldade do manejo da via aérea, como classificação de Mallampati 
III, incapacidade de realizar hiperextensão cervical, histórico de tentativa sem sucesso de raquianestesia e abertura 
bucal inferior a 3 cm. A intubação foi realizada por via nasal (narina direita) com auxílio de fibroscópio. A paciente 
foi monitorada com oximetria de pulso, eletrocardiografia contínua, pressão arterial não invasiva, capnografia. A téc-
nica anestésica utilizada foi sedação, com administração de midazolam 5 mg e fentanil 50 mcg durante a realização 
da fibroscopia e intubação, seguida de anestesia geral com propofol 100 mg e rocurônio 50 mg e manutenção com 
sevoflurano 1 concentração alveolar mínima. Após sucesso na intubação, administraram-se 10 mg de dexametasona. 
Ao final do procedimento realizou-se analgesia com dipirona 2 g, morfina 5 mg e profilaxia de náuseas com ondan-
setrona 8 mg. A extubação ocorreu após a paciente assumir respiração espontânea, com volume corrente >300 mL e 
frequência respiratória de 14 incursões respiratórias por minuto, atendendo a comandos, conseguindo abrir os olhos 
e prender a cânula orofaríngea entre os dentes contra tentativa do anestesiologista de retirá-la da boca da paciente. 
A anestesia e a cirurgia ocorreram sem complicações. A paciente nas primeiras 24 horas mostrou dificuldade para 
deambulação, referiu dor abdominal e lombalgia, as quais eram queixas já pré-existentes e crônicas, compatíveis com 
a patologia de base. Discussão: O manejo anestésico criterioso e a intubação nasotraqueal com auxílio de fibroscópio 
em paciente portadora de espondilite anquilosante submetida a histerectomia total por videolaparoscopia reduzem 
complicações anestésico-cirúrgicas.
Palavras-chave: Espondilite anquilosante. Via aérea difícil. Intubação.
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946 Via aérea difícil não prevista em cirurgia 
cardíaca: relato de caso
Alexandre Rimuardo de Barros Padilha1, Artur Souza Rosa1, Felipe Souza Thyrso de Lara1, 
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Introdução: A segurança do paciente cirúrgico exige não somente que o médico anestesiologista seja bem treinado 
e atualizado, mas também exige que o cenário ofereça condições suficientes para situações de emergência. Em se 
tratando de via aérea, essas condições são ainda mais evidentes. Relato: Paciente masculino, 57 anos, 1,75 m, 98 kg, 
apresentava como patologias prévias hipertensão arterial, diabetes mellitus e obesidade grau I. Proposta cirúrgica 
de revascularização miocárdica por insuficiência coronariana após infarto agudo do miocárdio de parede anterola-
teral, associado a parada cardiorrespiratória em ambiente de Unidade de Terapia Intensiva, sucedida por extubação 
traumática nessa internação. Avaliação pré-anestésica mostrou regular estado geral, leve rouquidão, via aérea com 
extensão cervical, protrusão mandibular e abertura bucal (> 3 dedos) adequadas, Mallampati II, distância tireo-
mento de 8 cm, barba raspada. Avaliação multidisciplinar indicou risco cardíaco médio e risco pulmonar dentro dos 
padrões para a idade. Realizou-se indução com sevoflurano até obtenção de índice bispectral 45 com máscara facial. 
Apresentava no ventilador pressão de pico 34cmH2O. Indução venosa foi feita com 2 mg de midazolam, 250 mcg 
de fentanil, 100 mg de lidocaína s/v 2% e 60 mg de rocurônio. Laringoscopia convencional direta, Cormack-Lehane 
modificada por Cook 2A, tubo 8.0 c/ cuff, sem sucesso na primeira tentativa por não progressão do tubo após ultra-
passadas as cordas vocais. Em razão do insucesso, voltou-se a ventilar, dessa vez com dificuldade, quando optou-se 
por uma máscara laríngea no 5, havendo melhora parcial. Novas tentativas de intubação orotraqueal foram realiza-
das por anestesiologistas experientes até garantir o acesso à via aérea com tubo orotraqueal 4,5mm sem cuff, sob 
videolaringoscopia. Abordagem cirúrgica da via aérea foi, então, solicitada e a cirurgia proposta foi realizada sem 
intercorrências após estabelecimento de traqueostomia. Broncoscopia realizada posteriormente evidenciou estrei-
tamento da luz traqueal, com mucosa friável, que não permite a passagem do aparelho, distando 2,5 cm das cordas 
vocais. Discussão: O controle da via aérea difícil não prevista revela um dos cenários mais desafiadores da prática 
anestésica, uma vez que exige investigação minuciosa prévia não rotineira de traumas das vias aéreas, além de tornar 
necessária avaliação complementar. O caso descrito, ao mesmo tempo em que demonstra o sucesso na abordagem 
da via aérea difícil ao seguir o algoritmo e as diretrizes da Difficult Airway Society, lembra-nos da necessidade do 
domínio de técnicas alternativas e também sobre a necessidade de equipamentos avançados disponíveis para que a 
segurança do paciente seja garantida.
Palavras-chave: Via aérea difícil. Estenose
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947 Síndrome da trissomia parcial do 
cromossomo 11q em anestesia
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Introdução: A síndrome da trissomia parcial do cromossomo 11q é rara na literatura mundial, apresentando amplo 
espectro de manifestações. Apresentamos uma paciente com a referida síndrome submetida à endoscopia digestiva 
alta sob sedação. Relato de caso: Paciente de 16 anos de idade, sexo feminino, 37 kg, sem alergias, jejum adequado, 
diagnosticada desde a infância como portadora da síndrome, em uso contínuo de carbamazepina para convulsões 
recorrentes, foi submetida à endoscopia digestiva alta. Apresentava hipertelorismo ocular, micrognatia, palato ogival, 
gengiva hipertrofiada, quinto dedo com apenas duas falanges, artelhos pequenos, retardo neuropsicomotor impor-
tante. Apresentava-se agitada, não cooperativa, impedindo obtenção de acesso venoso. Foram administrados 100 mg 
de dextrocetamina intramuscular. Essa medida permitiu monitorização da paciente (oximetria de pulso, cardiosco-
pia e pressão arterial não invasiva), obtenção de acesso venoso periférico (20G) e posicionamento de cateter nasal 
de oxigênio (3 L/min). Durante o exame foram administrados 40 mg de propofol e 250 mL de soro fisiológico 0,9%, 
por via endovenosa. A paciente permaneceu estável durante o exame, sem quaisquer intercorrências, tendo sido 
acompanhada em sala de recuperação pós-anestésica até completa recuperação. Discussão: A síndrome da trisso-
mia parcial do cromossomo 11q envolve a expressão redundante da porção distal do braço longo do cromossomo 
11 nas células somáticas. Usualmente um dos genitores possui uma translocação balanceada, sem perda de material 
genético, sendo inócua ao portador, mas aumentando a probabilidade de translocações nocivas na geração seguinte. 
Os sinais e sintomas da síndrome são amplos, mas em geral há déficit do crescimento pré e pós-natal, retardo motor 
e cognitivo, além de alterações crânio-faciais. Todas essas características são comuns a diversas desordens cromossô-
micas, sendo o diagnóstico definitivo firmado apenas pelo cariótipo. O tratamento é apenas sintomático e de suporte. 
A paciente do caso apresentava diversos desafios ao manejo anestésico, incluindo não cooperação e agitação, uso 
contínuo de medicação anticonvulsivante, alterações faciais preditoras de ventilação e intubação difíceis. O presente 
caso busca relatar aspectos gerais de uma desordem cromossômica que, conquanto rara, evidencia a diversidade de 
situações com as quais o anestesiologista se depara em sua prática clínica.
Palavras-chave: Trissomia. Cromossomo 11. Anestesia.
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952 Intubação nasotraqueal retrógrada em 
paciente acordado com mobilidade 
mandibular restrita
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Introdução: Os desafios do bom controle da via aérea coloca em xeque nossa formação técnica e exige condições 
de trabalho que comumente não estão disponíveis nos cenários brasileiros. O caso a seguir ilustra uma solução 
avançada para um problema possivelmente solucionável pela tecnologia. Relato: P. L. S., masculino, 23 anos, 70 kg, 
hígido, com história de fratura fechada de corpo mandibular traumática há nove dias, submetido previamente a 
fixação interna emergencial, agora em programação cirúrgica de osteossíntese mandibular sob anestesia geral. Ava-
liação de vias aéreas revelava ausência de barba, índice de Mallampati IV, abertura bucal mínima, menor que 3 cm, 
limitada pelos fixadores ósseos, protrusão mandibular insuficiente, upper lip bite test negativo, extensão cervical ade-
quada e distância tireomentoniana maior que 12,5 cm, teste negativo para COVID-19. Realizou-se anestesia tópica 
de narinas, língua, glote e epiglote com lidocaína spray a 10%, com dois puffs em cada região. Foi procedida seda-
ção venosa com 150 mcg de clonidina e realizada anestesia local de região cricotireoidiana com 5 mL de lidocaína 
a 2% até que se atingisse a luz da traqueia. Após verificado refluxo de ar sem resistência, foi então retirada a agulha 
para anestesia local e introduzido cateter 14 g na topografia cricotireoidiana no mesmo sentido da punção anestésica 
prévia.  Retirou-se agulha guia do catéter, infundiram-se 3 mL de lidocaína a 2% e verificou-se reflexo de tosse pre-
sente.Fez-se introdução de fio-guia liofilizado pelo cateter 14 g e progressão até sua visualização na narina direita. 
Foi introduzido tubo endotraqueal aramado nº 6,0 acoplado ao capnógrafo até visualização fidedigna de capnogra-
fia, e então fez-se insuflação lenta do cuff. Procedeu-se a indução venosa com 150 mg de propofol, analgesia com 
300 mcg de fentanil e bloqueio neuromuscular com 45 mg de rocurônio. Manutenção anestésica foi feita com sevo-
flurano a 2%. Discussão: É de fundamental importância o manejo previsível e seguro da via aérea difícil, uma vez 
que esta foi previamente identificada a fim de evitar situações desfavoráveis para o paciente, como hipóxia e lesão 
neural. O relato nos apresenta o desafio da abordagem cirúrgica bucomaxilofacial, que exige simultaneamente via de 
acesso cirúrgica e proteção da via aérea. A fim de evitar possíveis complicações vistas no estudo NAP 4, que podem 
ultrapassar a taxa de 1:22000, na ausência de broncofibroscopia naquele momento, a intubação retrógrada com a 
colaboração do paciente foi a opção mais segura.
Palavras-chave: Intubação. Retrógrada. Nasotraqueal.
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957 Alternativas à ventilação sob máscara  
em paciente com deformidade facial: 
relato de caso
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Introdução: Ventilação sob máscara facial (VM) efetiva é essencial para o manejo seguro da via aérea, principal-
mente por fornecer resgate na falha de intubação. VM difícil é reportada na literatura com incidência de 1,06-5% 
dos pacientes submetidos a anestesia geral. VM efetiva necessita que o dispositivo esteja vedado adequadamente à 
face. Portanto, ventilar pacientes com deformidades faciais pode ser desafiador. Relato de caso: Paciente masculino, 
65 anos, índice de massa corporal 21,87 kg/m2, tabagista, submetido a segundo tempo de reconstrução nasal para 
reparação de sequela de hanseníase com ausência de osso e cartilagens nasais. Por impossibilidade do acoplamento 
da máscara, optou-se por indução anestésica em sequência rápida, visto que o paciente apresentava abertura de boca 
> 3 cm, Mallampati I, mobilidade cervical satisfatória, distância tireomentoniana >6 cm e relato de intubação oro-
traqueal fácil do primeiro tempo cirúrgico. Realizou-se intubação orotraqueal com passagem de tubo 7,5 aramado, 
sem intercorrências. Discussão: VM difícil é definida como a impossibilidade de prover ventilação em razão de vaza-
mento de gás, acoplamento inapropriado e/ou resistência ao fluxo de ar. São fatores identificados como preditores 
de VM difícil: presença de barba, obesidade, macroglossia, idade > 55 anos, história de roncos, edentúlia e anatomia 
facial anormal. Identificar esses pacientes faz parte de um planejamento anestésico seguro. Para pacientes com defor-
midades faciais, criar vedação adequada entre face e máscara com os dispositivos convencionais pode ser impossível. 
Relatos de casos prévios descrevem alternativas para superar anormalidades faciais e atingir uma VM bem-sucedida. 
Foi descrito o uso de máscara de pressão positiva contínua nas vias aéreas, máscara laríngea prévia à intubação oro-
traqueal e máscara facial convencional aplicada em posição reversa sobre a boca. No caso apresentado, intubação em 
sequência rápida foi escolhida por ausência de preditores de intubação difícil. Atualmente, não há consenso sobre a 
melhor abordagem para esses pacientes, devendo cada caso ser analisado individualmente.
Palavras-chave: Deformidade facial. Ventilação sob máscara.
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967 Cirurgia videolaparoscópica e bradicardia: 
relato de caso
Susane de Paula Lacerda1, Raida Alves Lima1, Silvania Cardoso Ribeiro dos Santos 
Miranda Rosa1, Márcio Luiz Benevides1, Carlos Eduardo Solcia1

1Hospital Geral e Maternidade de Cuiába, Cuiabá, MT, Brasil.

Introdução: As cirurgias videolaparoscópicas de modo geral tem benefícios pós-operatórios comprovados, como: 
dor reduzida, melhor função pulmonar, menor tempo de internação e menor custo. Porém podem apresentar com-
plicações, como lesões vasculares, embolia gasosa, bradicardia e parada cardiorrespiratória. A bradicardia precede a 
parada cardiorrespiratória. Portanto, ela é um sinal de alerta para o anestesiologista e o cirurgião. As principais cau-
sas de bradicardia durante a cirurgia videolaparoscópica são embolização pulmonar de CO2, hipercapnia, redução 
da pré-carga e insuflação muito rápida do pneumoperitônio. Relato de caso: Paciente J. V. A., 29 anos, classifica-
ção I da American Society of Anesthesiologists, com proposta cirúrgica de colecistectomia videolaparoscópica sob 
anestesia geral balanceada. Paciente foi monitorizada, orientada sobre procedimento. Pré-oxigenação, indução com 
fentanil 300 mcg, lidocaína 70 mg, propofol 200 mg e atracúrio 40 mg. Intubação orotraqueal sob laringoscopia 
direta (Cormack II) com tubo 7,5. Foi colocada em ventilação mecânica, modo controlado por volume e mantida 
em plano anestésico com sevoflurano 1 concentração alveolar mínima. Realizou-se pneumoperitônio. Paciente evo-
luiu com bradicardia importante (frequência cardíaca 27 batimentos por minuto), foi administrada atropina 0,5 mg 
e solicitada desinsulação do pneumoperionio. Retornou à frequência cardíaca normal e houve nova insuflação do 
pneumoperitônio lentamente. Procedimento foi realizado sem demais intercorrências. Paciente foi extubado em 
sala de operação e encaminhado para sala de recuperação pós-anestésica. Discussão: A bradicardia durante cirurgia 
videolaparoscópica surge como resposta fisiológica à insuflação abdominal pelo gás e na maioria das vezes cos-
tuma ser benigna. Porém deve ser considerada sinal de alarme, cabendo o reconhecimento precoce e a intervenção 
quando necessários, pois são de grande importância para evitar parada cardiorrespiratória. Geralmente, quando 
ocorre bradicardia intensa e evolução para parada cardiorrespiratória, os pacientes são saudáveis, com classifica-
ção I da American Society of Anesthesiologists, sem nenhum risco cardíaco, o que torna o fato ainda mais adverso. 
Não são indicadas medidas farmacológicas preventivas, mas observação e conduta rápida, quando necessárias. Tam-
bém deve-se orientar os cirurgiões que a insuflação do pneumoperitônio deve ser lenta e não ultrapassar 12 mmHg.
Palavras-chave: Pneumoperitonio. Bradicardia. Parada cardiorrespiratória.
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968 Anestesia para cirurgia de neovascularização em 
paciente portador de doença de Moyamoya
Thiago J Ramos1, Jessica Carine Pereira Sá Viana1, Paulo H Aguiar de Alcântara1, 
Marília Macedo1

1Hospital Naval Marcílio Dias, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: A doença de Moyamoya é uma vasculopatia encefálica progressiva não inflamatória que acomete 
mais frequentemente indivíduos japoneses e seus descendentes. Caracteriza-se por estenose ou oclusão bilate-
ral da porção terminal da artéria carótida interna e/ou das porções proximais das artérias cerebrais anteriores e/
ou cerebrais médias. O manejo anestésico desses pacientes deve priorizar a manutenção do fluxo sanguíneo e o 
anestesiologista deve conhecer a fisiopatologia da doença no intuito de melhorar o prognóstico desses pacien-
tes. Relato de caso: Paciente feminina, 46 anos, hipertensa, diabética, portadora da doença de Moyamoya, com 
histórico de dois acidentes vasculares cerebrais em 2019. Angioressonância de encéfalo evidenciou afilamento 
difuso das artérias carótidas internas, cerebral média e cerebral anterior, bilateralmente, sendo proposta cirur-
gia de bypass extra-intracraniano, com anastomose entre artéria temporal superficial e artéria cerebral média 
(encefalomiosinangiose) e proposta anestésica de anestesia geral balanceada. A paciente foi monitorizada com 
cardioscopia, oximetria de pulso, índice bispectral e pressão arterial invasiva. A indução foi realizada com fen-
tanil, lidocaína, propofol e rocurônio, e a manutenção com sevoflurano e remifentanil. Apesar de os exames 
pré-operatórios evidenciarem hemoglobina de 9,3  g/ dL e hematócrito de 31.4%, exames coletados antes da incisão 
mostraram hemoglobina de 7,6 g/dL e hematócrito de 23,7%, sendo optado por transfusão de dois concentrados 
de hemácias antes do ato cirúrgico e mudança da proposta cirúrgica para encefalomiosinangiose à esquerda. Após 
a transfusão foi iniciado o procedimento, que ocorreu sem intercorrências, sempre com atenção aos níveis pressó-
ricos. Ao término do procedimento a paciente foi extubada e encaminhada à sala de recuperação pós-anestésica 
para, na sequência, seguir seguir para a Unidade de Terapia Intensiva. Discussão: A abordagem cirúrgica dessa 
vasculopatia frequentemente complica com eventos isquêmicos cerebrais. Dessa forma, o objetivo do manejo 
perioperatório consiste na manutenção da oferta e demanda de oxigênio, em que condições como hipocapnia, 
hipercapnia, hipotensão e hipovolemia atuam como fatores de risco para complicações.
Palavras-chave: Moyamoya. Vasculopatia. Anestesia para neovascularização.
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978 Isquemia medular após endoprótese 
de aorta com melhora por meio de 
lombostomia: relato de caso
Liz de Oliveira Brito1, Milenne Barreto dos Santos1, Victor Sampaio de Almeida1

1Hospital São Rafael, Salvador, BA, Brasil.

Introdução: A isquemia medular (IM) é uma complicação associada ao reparo de patologias da aorta. A drena-
gem de líquido cefalorraquidiano pode ser usada no tratamento ou na prevenção da IM em pacientes submetidos 
a procedimentos endovasculares. Relato de caso: M. D. S. S., feminina, 82 anos, hipertensa, diabética, nefropata 
crônica e portadora de fibrilação atrial foi admitida em departamento de emergência com quadro de dor torácica. 
 Estudos radiológicos permitiram o diagnóstico de aneurisma de aorta torácica e toracoabdominal com exclusão do 
rim esquerdo e trombo mural em toda extensão. Equipe cirúrgica vascular optou por correção primária da lesão 
aneurismática ao nível do arco aórtico com implante de endoprótese e revascularização da artéria subclávia esquerda 
com stent em chaminé, sem lombostomia profilática. No pós-operatório imediato, a paciente apresentou paraple-
gia (força muscular grau III em membro inferior esquerdo e grau II em membro inferior direito, em escala de 0 a 
5 da Medical Research Council), caracterizando a suspeita de IM. Realizada descompressão da medula por meio 
de lombostomia por quatro dias, o que resultou em nova graduação de força muscular de IV em membro infe-
rior esquerdo e III em membro inferior direito. No sexto dia, a paciente cursou com piora clínica e identificação de 
abdome agudo por isquemia mesentérica. Submeteu-se a colectomia parcial com ressecção de segmentos isquêmi-
cos e evoluiu a óbito 12 horas após essa cirurgia. Discussão: Tratava-se de paciente com fatores de risco relacionados 
ao surgimento de aneurisma aórtico. A revascularização da artéria subclávia é útil para fixação proximal da endo-
prótese, mas predispõe ao desenvolvimento de IM. Apesar de a drenagem de líquido cefalorraquidiano profilática 
ter mostrado benefício em pacientes com perfil semelhante em outros estudos, não há na literatura sua validação 
como preferencial em relação à terapêutica. A graduação da força muscular após a lombostomia foi considerada 
melhora significativa pela equipe assistente, no entanto não existe padronização da avaliação da IM nas referências 
encontradas. A evolução desfavorável comprova o impacto da doença como preditor de mortalidade pós-operató-
ria. O caso revelou minimização dos sintomas de IM com lombostomia terapêutica, porém é necessária a elaboração 
de protocolos para a seleção de pacientes elegíveis a ela e definição dos parâmetros de avaliação dos seus resultados. 
Objetiva-se, assim, diminuir a morbimortalidade da IM que envolve até 10% dos pacientes submetidos ao reparo 
endovascular de aneurisma aórtico.
Palavras-chave: Isquemia medular. Lombostomia. Relato de caso.
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979 Tumor de corpo carotídeo: relato de caso
Ana Luisa de Rezende Almeida1, Jessica Lídia de Souza1, Eder de Lima Paula Júnior1, 
Ricardo Giraldelli Carvalho Lima1, Marcelo Stucchi Pedott1

1Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: Tumores de corpo carotídeo são raros, e sua incidência varia de 0,06 a 3,3:100.000. São bem delimi-
tados, mas não capsulados, e muito vascularizados. São geralmente benignos e não funcionantes e localizam-se 
principalmente na quarta e na quinta década, sem predisposição por sexo. Podem ser assintomáticos ou manifes-
tar-se como tumor indolor, pulsátil e de crescimento lento. O tratamento cirúrgico é preferível pela possibilidade de 
malignização em 5–6%. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 38 anos, com tumoração cervical à esquerda de 
crescimento progressivo há três meses, sem associação com cefaleia e picos hipertensivos. Não apresentava outras 
comorbidades. Foi realizada tomografia computadorizada, que evidenciou provável tumor glômico carotídeo do 
grupo II de Shamblin. Foi indicado tratamento em dois tempos: embolização e ressecção. A embolização foi realizada 
sob anestesia geral com objetivo de redução da vascularização tumoral. Para a ressecção, o ato anestésico consistiu 
em indução anestésica venosa com fentanil 3 mcg/kg, lidocaína 1 mg/kg, propofol 2 mg/kg e rocurônio 0,6mg/kg e 
a manutenção anestésica fez-se com sevoflurano e remifentanil. Foi realizada medição de pressão arterial invasiva e 
obtido acesso venoso central. No intraoperatório houve necessidade de doses baixas de noradrenalina, com total de 
infusão de 2.500 mL de cristaloide. Tempo cirúrgico foi de 4h, e houve extubação ao final do procedimento, sem dor 
ou déficit neurológico. Realizou-se ressecção do tumor associada a angioplastia de artéria carótida comum e interna 
esquerda e ligadura de artéria carótida externa. Fez-se pós-operatório imediato em Unidade de Terapia Intensiva e 
recebeu alta hospitalar após três dias. Discussão: Segundo Shamblin, o tumor de corpo carotídeo é classificado em 
três grupos: I) tumor pequeno sem aderência aos vasos; II) tumor intermediário com pequena aderência aos vasos 
cuja dissecação é mais difícil; III) tumor grande com infiltração nos vasos. Na ressecção desse tumor, é geralmente 
preferida anestesia geral, pela possibilidade de lesão do tumor, associada a sangramento durante bloqueio de plexo 
cervical. O planejamento da fluidoterapia e a monitorização da pressão arterial invasiva são importantes passos para 
manutenção da estabilidade hemodinâmica. Em razão da possibilidade de clampeamento carotídeo, deve-se ficar 
atento para medidas de manutenção e monitorização da perfusão cerebral. Sangramento é uma das principais com-
plicações, principalmente quando há invasão da artéria carótida.
Palavras-chave: Tumor de corpo carotídeo. Tumor glômico. Anestesia.
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989 Ressecção de tumor intracraniano em 
paciente acordado: relato de caso
Flavia Marques de Melo1, Taisa Guimaraes Mesquita1, Pedro Guimarães de Azevedo2, 
Claudia Helena Ribeiro da Silva1 

1Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, MG, Brasil. 
2Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Introdução: Lesões intracranianas próximas a regiões nobres, como a área de Broca, precisam ser ressecadas com 
delimitação precisa, diminuindo a possibilidade de sequelas. A ressecção de lesões com o paciente acordado, cons-
ciente e colaborativo permite o mapeamento da linguagem. Relato de caso: Homem, 20 anos, 63 kg, portador de 
neurofibromatose tipo II, com história de ressecção de tumor intracraniano com diagnóstico de sarcoma histio-
cístico. Após seis meses da intervenção, evoluiu com cefaleia e crises convulsivas, sendo detectado espessamento e 
realce adjacente à área de Broca, sugerindo recidiva tumoral. O paciente fazia uso de fenitoína, apresentava passado 
de cirurgia para escoliose, negou alergias e não tinha preditores de ventilação ou intubação difíceis. Optou-se por 
ressecção da lesão em paciente acordado com mapeamento cerebral e neuronavegação. Em sala cirúrgica foi posi-
cionado de modo a evitar lesões, monitorizado por cardioscopia, oximetria de pulso, temperatura, índice bispectral, 
pressão arterial invasiva, gasometria arterial e débito urinário. Puncionados dois acessos venosos periféricos, admi-
nistraram-se antibioticoprofilaxia (cefazolina 1 g 4/4 horas), dexametasona 10 mg, fenitoína 100 mg e analgésicos. 
Sedação foi realizada com dexmedetomidina (bólus 1 mcg/kg em dez minutos, seguido de infusão a 0,5–0,7  mcg/ kg/ h 
conforme estímulo cirurgico) e propofol em infusão alvo-controlada pelo modelo Marsh, guiado por índice bis-
pectral, com nivel de sedação mais profunda durante craniotomia e mais superficial durante testes neurológicos, e 
em nenhum momento foi necessária abordagem de via aérea com qualquer dispositivo. Foi realizado bloqueio dos 
nervos do couro cabeludo com levobupivacaína 0,25% 3 mL em cada ponto e infiltração de lidocaína 2% com vaso-
constritor nos pontos de contato do fixador de Mayfield. Os testes duraram 90 minutos, e 20 minutos antes da sua 
realização as medicações foram suspensas, sendo o paciente capaz de colaborar sem desconforto. O tempo cirúrgico 
total foi de seis horas, sendo ofertado oxigênio por com cateter nasal durante todo o ato. Discussão: Os indivíduos 
selecionados para esse procedimento devem ser colaborativos, e a anestesia precisa garantir conforto e analgesia. 
A utilização de medicações em infusão alvo-controlada permite um despertar rápido, mínimos efeitos hemodinâmi-
cos e respiratórios, e o bloqueio do couro cabeludo garante analgesia. 
Palavras-chave: Neuroanestesia. Craniotomia. Acordado.
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991 Diagnóstico intraoperatório de 
paraganglioma: relato de caso e 
considerações anestésicas
Camylla Lira Schelle Espíndola1, Flavia Marques de Melo1, Camila Ferreira Garcia1, 
Fernando Hernandes de Menezes1

1Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Introdução: Os paragangliomas simpáticos são tumores neuroendócrinos raros de localização extra-adrenal 
que possuem origem no sistema nervoso simpático. Cerca de 40 a 60% são hereditários e localizam-se majorita-
riamente na região abdominal. A apresentação clínica é variável e depende do perfil secretor e da localização do 
tumor. A  tríade clássica é caracterizada por cefaleia, palpitações e sudorese, porém sintomas inespecíficos tam-
bém são frequentes, o que pode dificultar o diagnóstico. Relato de caso: Paciente feminina, 39 anos, portadora de 
hipertensão arterial e transtorno de ansiedade, em uso de losartana, quetiapina e sertralina, sem alergias medica-
mentosas prévias.  Apresentava-se com suspeita clínica de endometriose envolvendo compartimento pélvico anterior 
e em retroperitôneo, sendo avaliada pela ginecologia e pela cirurgia geral, que indicaram laparotomia exploradora. 
Após monitorização, a paciente foi submetida a laparotomia mediana sob anestesia peridural e geral balanceada. 
No decorrer da cirurgia, durante manipulação de lesão paraórtica, a paciente apresentou pico hipertensivo súbito 
(pressão arterial 206 x 102 mmHg) e taquicardia (frequência cardíaca 112 batimentos por minuto), com apareci-
mento de bigeminismo em cardioscopia. Após infusão de 2 mg de metoprolol ao mesmo tempo em que se realizou a 
ressecção completa da lesão, a paciente evoluiu com ritmo sinusal e estabilidade da pressão arterial. Em discussão 
com o cirurgião, levantou-se a suspeita de paraganglioma em função do perfil de resposta adrenérgica apresentada 
pela paciente, localização e aspecto macropatológico da lesão. Sendo assim, optou-se por monitorização invasiva da 
pressão arterial e encaminhamento da paciente ao Centro de Terapia Intensiva para pós-operatório. O anatomopato-
lógico da lesão confirmou posteriormente a suspeita. Discussão: Em casos de abordagem cirúrgica de paraganglioma 
com diagnóstico prévio, é importante verificar o correto preparo pré-operatório  com alfa-bloqueio, seguido por 
beta-bloqueio, evitando crises hipertensivas agudas durante a cirurgia. Por outro lado, o manejo intraoperatório de 
casos sem diagnóstico prévio é delicado. Nesses casos, o controle pressórico deve ser preferencialmente realizado por 
nitroprussiato e beta-bloqueador de curta duração, como esmolol, em casos de taquicardia. No caso em questão, a 
ressecção da lesão realizada prontamente levou a uma resolução rápida do quadro de taquicardia e hipertensão, com 
boa evolução da paciente.
Palavras-chave: Paraganglioma. Crise hipertensiva aguda. Tumores neuroendócrinos.
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999 Anestesia para traqueostomia em paciente 
portador de tumoração em orofaringe
Thaís Rainha de Sousa1, Marcos Paulo Borges Diniz1, Mônica Braga da Cunha Gobbo1

1Hospital e Maternidade Celso Pierro, Pontifícia Universidade Católica, Campinas, SP, Brasil.

Introdução: O manejo anestésico do portador de tumorações de orofaringe pode ser desafiador para o anestesiolo-
gista pelo risco de comprometimento da via aérea. A dexmedetomidina é um fármaco capaz de promover sedação 
consciente, podendo ser utilizada em situações em que se deseja preservar a ventilação espontânea e a colaboração 
do paciente durante a anestesia. Relato de caso: Paciente masculino, 63 anos, 168 cm de altura, pesando 43 kg, classi-
ficação III da American Society of Anesthesiologists, portador de câncer epidermóide de orofaringe. Foi recebido em 
nosso serviço para realização de traqueostomia eletiva, por tumor de orofaringe determinando comprometimento 
das vias aérea e alimentar. Tinha histórico de ex-tabagista com carga tabágica de aproximadamente 40  anos/ maço 
e ex-etilista. Na avaliação pré-anestésica realizada na mesma data da cirurgia, o paciente encontrava-se orientado, 
hipertenso, discretamente taquicárdico, eupneico, com tumoração volumosa em cavidade oral e abaulamento visí-
vel em região cervical à esquerda, com classificação de Mallampatti impossível de realizar pela obstrução tumoral. 
Já possuia gastrostomia realizada na semana anterior para alimentação. Realizou-se checagem de sala operatória, 
incluindo material para manejo de via aérea difícil. Paciente foi posicionado em decúbito dorsal horizontal, foi rea-
lizada monitorização com cardioscopia, pressão arterial não invasiva e oximetria de pulso. Colocou-se cateter nasal 
com oxigênio a 2 L.min-1, mantido durante todo o procedimento. Anestesia foi iniciada com infusão intravenosa em 
bomba de dexmedetomidina na dose 1 mcg.kg-1 em dez minutos e manutenção a 0,1 mcg.kg-1.h-1, associada a anes-
tesia local pelo cirurgião. A traqueostomia foi realizada sem intercorrências, com paciente sob sedação, mantendo 
ventilação espontânea e com total conforto do paciente. Procedimento teve duração de 30 minutos, e o paciente foi 
encaminhado à sala de recuperação pós-anestésica, onde permaneceu sob vigilância por 60 minutos.
Discussão: Pacientes que apresentam tumorações de cabeça e pescoço apresentam grande risco de obstrução das 
vias aéreas. No caso do paciente em questão, a obstrução de orofaringe comprometia de forma significativa a per-
viedade da via aérea. A dexmedetomidina pode ser, muitas vezes, utilizada  mantendo o paciente em ventilação 
espontânea, oferecendo analgesia, sedação e conforto ao paciente. 
Palavras-chave: Dexmedetomidina. Traqueostomia. Sedação consciente.
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1006 Considerações anestésicas para ressecção 
de tumor mediastinal em cirurgia 
robótica torácica
Thiago Henrique Cerqueira Barbosa1, Michaella Fernandes Alencar1, Marcio Chaves 
Craveiro de Melo1, Gabriela Maria Mendonça Chaves1 

1Instituto Materno Infantil de Minas Gerias, Belo Horizonte, MG, Brasil

Introdução: Tumores de mediastino estão associados a alta taxa de morbimortalidade pela relação anatômica com 
estruturas torácicas importantes. A anestesia geral pode levar à descompensação cardiorrespiratória por desaba-
mento do tumor sobre essas estruturas. A apresentação clínica depende da localização e do tamanho do tumor. 
Sintomas como dispneia, tosse e estridor sugerem um risco maior de colapso cardiopulmonar. O planejamento anes-
tésico inclui estabelecer a localização do tumor e definir estratégias para evitar complicações. Relato de caso: Paciente 
do sexo feminino, 48 anos, admitida para ressecção de tumor de mediastino via robótica. História de hipertensão e 
asma, em uso de metoprolol e salbutamol. Há um ano iniciou quadro de tosse, rouquidão e dispneia que piora em 
decúbitos dorsal e lateral direito. Tomografia computadorizada de tórax mostrou grande massa em mediastino ante-
rior, próxima ao brônquio esquerdo. Biópsia confirmou diagnóstico de sarcoma. Foi submetida à anestesia geral 
venosa, pré-oxigenação, indução com remifentanil e propofol. Após certificada a efetividade da ventilação assistida 
sob máscara, foi administrada succinilcolina. Intubação orotraqueal foi feita com tubo Carlens 35D e ventilação con-
trolada a volume. Monitorizada com eletrocardiograma, pressão intra-abdominal, saturação periférica de O2, CO2 

ao final da expiração, índice bispectral, train-of-four. Foi puncionado acesso venoso central em veia jugular interna 
esquerda. Paciente foi posicionada em decúbito lateral direito. Anestesia foi mantida com propofol e remifentanil em 
infusão alvo-controlada e rocurônio, além de sintomáticos. Manutenção de pressão arterial média esteve em torno de 
70 mmHg. Gasometrias seriadas não tiveram alterações relevantes. Ao término, foi extubada e encaminhada ao Cen-
tro de Terapia Intensiva estável e teve alta da unidade após 48 horas. Discussão: Pacientes com massas mediastinais 
podem representar um desafio para o anestesiologista pelo risco de oclusão total das vias aéreas e colapso cardiovas-
cular por desabamento do tumor sobre estruturas mediastinais. A indução da anestesia geral deve ser realizada de 
forma gradual, com monitoramento respiratório e hemodinâmico contínuos. O uso de medicamentos de ação curta 
ou passíveis de rápida reversão devem ser preferidos. O tubo endotraqueal usado deve ter o maior diâmetro interno 
possível e ser capaz de resistir à compressão. Caso haja problemas de oxigenação, deve-se buscar alterar a posição do 
paciente ou corrigir a posição do tubo usando um fibroscópio. Em casos de alto risco de comprometimento da ven-
tilação assistida, há a opção de conexão à oxigenação extracorpórea antes da indução anestésica.
Palavras-chave: Tumores de mediastino. Sarcoma. Cirurgia torácica.
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1008 Intoxicação com glicina 1,5% em 
ressecção transuretral de próstata
Thiago Henrique Cerqueira Barbosa1, Michaella Fernandes Alencar1, Gabriela Maria 
Mendonça Chaves1, Marcio Chaves Craveiro de Melo1
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Introdução: A ressecção transuretral da próstata é a técnica mais eficaz para tratamento dos pacientes com hiper-
plasia prostática benigna. Uma das complicações desse procedimento é a síndrome de ressecção transuretral da 
próstata causada pela absorção de fluidos usados para a irrigação vesical durante a cirurgia. Por serem hipotôni-
cas e não conterem eletrólitos, sua absorção excessiva pode causar sobrecarga hídrica e hiponatremia dilucional. 
Relato de caso: Paciente J. O. C., 69 anos, sexo masculino. Apresentava história pregressa de hipertensão arterial sis-
têmica, diabetes mellitus, doença arterial coronariana, depressão. Exames pré-operatórios estavam sem alterações. 
Foi admitido para realizar ressecção transuretral da próstata. Monitorização foi feita com eletrocardiograma, pres-
são arterial não invasiva, saturação periférica de O2, administrados fentanil e midazolam sob cateter nasal 02  2l/ min. 
 Submeteu-se a raquianestesia, com uso de bupivacaína hiperbárica e morfina. Solução de irrigação utilizada foi gli-
cina 1,5%. Após 60 minutos do início da cirurgia, paciente apresentou cefaleia, sensação de pressão cervical, náuseas 
e vômitos. Ao exame, apresentava edema cervical, turgência de jugular, bradicardia e hipotensão arterial. Foi feito 
bólus de fenilefrina com resposta parcial. Realizou-se ecocardiograma transtorácico para descartar possibilidade 
de tromboembolismo pulmonar, tamponamento pericárdico, infarto do ventrículo direito ou esquerdo, bem como 
pneumotórax. Foi puncionada pressão intra-abdominal. Colheram-se exames laboratoriais que revelaram hipona-
tremia (Na 109), sendo administrados furosemida e Na isosmolar. Foi encaminhado ao Centro de Terapia Intensiva 
consciente, com melhora do quadro de náuseas e vômitos, estável hemodinamicamente sem aminas e com pro-
posta de reposição gradual do Na e depuração de água livre. Revisando o caso, observou-se que foram utilizados 
60 mililitros da solução de irrigação e a altura do líquido estava acima do preconizado. Discussão: A anestesia espi-
nhal é a técnica mais utilizada para ressecção transuretral da próstata, uma vez que permite a detecção precoce de 
sintomas de intoxicação hídrica e hipervolemia. A síndrome de ressecção transuretral da próstata pode acontecer 
durante a cirurgia ou tardiamente, após o término do procedimento. A absorção do líquido de irrigação ocorre por 
vários motivos. A ressecção transuretral leva à abertura dos seios venosos, com entrada da solução de irrigação. 
Quanto menores a extensão e o tempo cirúrgico, menor será a absorção. O uso de soluções de irrigação menos hipo-
tônicas diminui a ocorrência de hiponatremia dilucional. A altura do frasco de irrigação é outro fator, já que pode 
gerar pressões hidrostáticas maiores. Na literatura, há recomendação de limitar-se a altura da bolsa a 40 cm acima da 
próstata ou realizar drenagem contínua com trocater suprapúbico para minimizar a absorção.
Palavras-chave: Ressecção transuretral da próstata. Síndrome de ressecção transuretral da próstata. Hiponatremia.
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1011 Anestesia geral para mamoplastia com 
prótese e braquioplastia com uso de 
monitorização nociceptiva
Rafael Georgs Costa de Oliveira1, Leticia Binda Martins Davila1, Guilherme Bringel Padua 
de Assis1, Leandro Ingarano1, Edson Luis de Morais1
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Introdução: Na anestesia atual, busca-se segurança do paciente, conforto pós-operatório e menor uso de fármacos, 
diminuindo a chance de possíveis efeitos indesejados. O Índice de Nocicepção se faz uma ferramenta de relevância 
para atingir tais objetivos. Baseando-se em parâmetros objetivos, esse índice consegue estimar possíveis estímulos 
nociceptivos que estejam causando dor por analgesia insuficiente. Relato de caso: Mulher, 32 anos, classificação II 
da American Society of Anesthesiologists, 62 kg, altura de 167 cm, com história de lipodistrofia pós-gastroplastia 
redutora, tabagismo e alergia a diclofenaco, submeteu-se a mamoplastia com prótese e braquioplastia. Exames labo-
ratoriais pré-operatórios não apresentaram anormalidades, pressão arterial de 130 x 70 mmhg, frequência cardíaca 
de 78 batimentos por minuto, jejum > 8 horas. Pré-medicação com midazolam 2 mg via intravenosa. Optou-se por 
anestesia geral venosa total e infusão na indução de dexametasona 10 mg, sulfato de Mg 1,8 g, dipirona 1 g, cetamina 
30 mg, cetoprofeno 100 mg, lidocaína 90 mg, indução com fentanil 100 mcg, propofol com infusão alvo-controlada 
de acordo com índice bispectral, remifentanil segundo Índice de Nocicepção, rocurônio 40 mg, seguidos de intuba-
ção orotraqueal. Manutenção foi feita com propofol e remifentanil alvo-controlado, com metas de índice bispectral 
40–60 e Índice de Nocicepção 10–25. Duração da anestesia foi de 380 minutos, com doses totais de propofol 2 g, 
remifentanil 1,8 mg ajustados conforme valores preestabelecidos. Realizou-se administração de metroprolol 5 mg 
por hipertensão arterial, frequência cardíaca estável, com índice bispectral e Índice de Nocicepção dentro da nor-
malidade, transamin 1 g, ondansetrona 8 mg, clexane 40 mg ao término. Revertido bloqueio neuromuscular, fez-se a 
extubação e a paciente foi encaminhada para sala de recuperação pós-anestésica e pós-operatório sem queixas. Dis-
cussão: A técnica anestésica guiada por metas demonstrou que a avaliação da nocicepção por monitorização direta 
proporcionou segurança e conforto à paciente no intra e no pós-operatório, diminuindo a chance de sobredose de 
fármacos com potenciais efeitos adversos.
Palavras-chave: Nocicepção. Monitorização. Dor.
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1018 Baixa pressão versus pressão 
convencional em pacientes submetidos à 
colecistectomia laparoscópica
Luis Felipe Prado Salvador1, Eduardo Toshiyuki Moro1, Antonio Juarez Moron Morad Neto1, 
Augusto Luiz Hilkner1

1Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Sorocaba, SP, Brasil.

A colecistectomia por via laparoscópica é uma das cirurgias mais realizadas na atualidade e ainda é frequente a 
ocorrência de tempo de permanência hospitalar prolongado ou a readmissão pela presença da dor pós-operatória. 
A proposta do presente estudo prospectivo, randomizado e duplamente encoberto foi avaliar a qualidade da recu-
peração de pacientes submetidos à colecistectomia laparoscópica sob baixa pressão de pneumoperitônio (10 mmH) 
ou sob pressão standard (14 mmHg) associado ao bloqueio neuromuscular profundo (train-of-four = 0, contagem 
pós-tetânica > 0). Os grupos foram determinados respeitando-se a sequência de números aleatórios gerados por 
computador. O questionário Quality of Recovery-40 foi aplicado imediatamente antes do procedimento e na enfer-
maria na manhã seguinte. A intensidade da dor (escala visual numérica) foi registrada nos momentos 4h, 8h, 12h 
e 24h após a chegada na enfermaria, tanto quanto o consumo de analgésicos, a ocorrência de náuseas, vômitos e 
outras complicações. O questionário EQ-5D foi aplicado no décimo quinto dia do pós-operatório, durante o retorno 
ao consultório. Oitenta pacientes foram distribuídos nos dois grupos de estudo e receberam a intervenção. Para 
nenhum dos parâmetros citados foi observada alguma diferença significativa entre os grupos. A intensidade da dor 
em repouso durante todos os momentos analisados e o consumo de tramadol foram semelhantes entre os grupos. 
A utilização de baixa pressão de pneumoperitônio (10 mmHg) não foi capaz de melhorar a qualidade de recuperação 
de pacientes submetidos à colecistectomia laparoscópica. Também não foram observadas diferenças nas condições 
cirúrgicas, na incidência de náuseas e vômitos, no consumo de analgésicos, no tempo de permanência na sala de 
recuperação pós-anestésica e na qualidade de vida avaliada por meio do questionário EQ-5D 15 dias após a cirurgia.
Palavras-chave: PROSPECT. Colecistectomia. Pneumoperitôneo.
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1023 Bloqueio do plano transverso torácico: 
uma estratégia de recuperação rápida em 
cirurgia cardíaca
Henrique Gioppo Calegari1, Antonio Castelan da Cunha1, Rafael de Castilhos Vidor1, 
Leandro Iran Rosa1

1Hospital Nossa Senhora da Conceição, Tubarão, SC, Brasil.

Introdução: O bloqueio do plano do músculo transverso torácico é uma técnica de anestesia regional recente 
que fornece analgesia para a parede torácica anterior. Pacientes submetidos a cirurgia cardíaca frequentemente 
experimentam dor pós-operatória significativa no local da esternotomia mediana. Relato de caso: GSS, 63 anos, 
classificação IV da American Society of Anesthesiologists. Internação recente por IAMSSSST com acometimento 
triarterial com indicação cirúrgica. Paciente submetido a cirurgia de revascularização do miocárdio com circulação 
extracorpórea. Monitorizado com pressão arterial invasiva, oximetria de pulso, cardioscopia, capnografia, analisa-
dor de gases, índice bispectral e train-of-four. Indução anestésica com fentanil 350 mcg, etomidato 20 mg, lidocaína 
2% 70 mg, rocurônio 50 mg e manutenção com sevoflurano. Após indução foi realizado o bloqueio do plano trans-
verso torácico: utilizado ultrassom linear de alta frequência, a sonda foi colocada no tórax em um plano parassagital 
sobre a terceira e a quarta costela na linha hemiclavicular. Identificados músculos intercostais, peitorais maiores, 
costelas e pleura com avanço medial ao esterno, é identificado o músculo transverso torácico com vista lateral ao 
esterno. Uma agulha A100 x 21G foi avançada em uma abordagem em plano de caudal para cranial; a ponta da agu-
lha foi colocada entre o músculo transverso torácico e o músculo intercostal interno. Foram administrados 20 mL de 
ropivacaína 0,5% bilateralmente, confirmando a dispersão do anestésico local no espaço com o deslocamento para 
baixo da pleura durante a injeção continua. Adjuvantes: 1 g de vancomicina, 1 g de ácido tranexâmico, dipirona 2 g e 
ondansetrona 4 mg. Paciente foi extubado em sala operatória após reversão do bloqueio neuromuscular com base no 
train-of-four com 200 mg de sugammadex, com índice bispectral em 95, estável hemodinamicamente, escala visual 
analógica zero sem efeitos colaterais, sendo encaminhado ao Centro de Terapia Intensiva. Apresentou excelente 
controle álgico nas primeiras 12, 24 e 48 horas pós-operatórias, com maior escala visual analógica de 4 controlada 
com analgésico simples, sem necessidade de opioide de resgate, recebendo alta do Centro de Terapia Intensiva no 
segundo dia. Discussão: Da crescente utilização de técnicas multimodais para maximização da analgesia e recupe-
ração pós-operatória com redução do uso de opioides, destaca-se o uso dos bloqueios regionais como grande aliado 
nessa técnica. O bloqueio do plano transverso torácico fornece analgesia para a região anterior e medial da parede 
torácica, podendo diminuir a necessidade de grandes doses de opioides e seus potenciais efeitos colaterais em cirur-
gias que envolvem esternotomia. 
Palavras-chave: Plano transverso torácico. Cirurgia cardíaca. Analgesia.
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1027 Bloqueio paravertebral contínuo para 
analgesia pós-operatória em cirurgia torácica
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Introdução: O bloqueio paravertebral proporciona anestesia ou analgesia em região torácica, mamária e abdo-
minal. Em nível torácico, ocorre na saída dos nervos espinhais pelos forames vertebrais, provendo simpatólise e 
bloqueio somatossensorial em múltiplos dermátomos e fornecendo analgesia adequada no pós-operatório de cirur-
gias torácicas. Relato de caso: J. S., 44 anos, classificação II da American Society of Anesthesiologists. Foi submetido 
a toracoscopia para linfadenectomia mediastinal. Realizou-se indução anestésica com dexmedetomidina 1 mcg/kg 
em dez minutos, fentanil 3 mcg/kg, propofol 1,5 mg/kg e rocurônio 0,6 mg/kg. Manutenção foi feita com dexmede-
tomidina 0,4 a 0,6 mcg/kg/h e sevoflurano 1 a 1,5%, como adjuvante: dexametasona 10 mg e dipirona 2 g. Ao final da 
cirurgia, foi realizado o bloqueio paravertebral. Utilizando-se um ultrassom linear, a sonda foi orientada em sentido 
longitudinal, colocada a 5 cm da linha média ao nível de T5–T6 após identificação das costelas e da pleura. Movendo 
a sonda medialmente, a transição entre as costelas e os processos transversos foi encontrada. Uma abordagem cau-
docefálica em plano com agulha de Tuohy 18G foi avançada até atravessar o ligamento costotransverso, alcançando 
o espaço paravertebral. Após aspiração negativa, 30 mL de ropivacaína 0,5% foam injetados, observando a dispersão 
do anestésico com o rebaixamento da pleura. Após foi passado um cateter peridural nº 18, confirmando a localização 
com a injeção de 3 mL da solução. Paciente foi extubado, sem intercorrências e escala visual analógica 0 de imediato. 
Manteve-se infusão contínua pelo cateter com analgesia controlada pelo paciente de ropivacaína 0,2%, com taxa de 
infusão de 5 mL/h, dose de resgate de 3 mL, com intervalo de 15 minutos e limite de 60 mL em 4 horas. Foi mantido 
acompanhamento do paciente, no pós-operatório imediato, no primeiro e no segundo dia. A dor permaneceu con-
trolada, com escala visual analógica máxima de 4 no primeiro dia, com necessidade do uso de três doses de resgate, 
e, no segundo dia, escala visual analógica 2. Discussão: Cirurgias torácicas são associadas a difícil controle de dor 
pós-operatória, em especial pela utilização de dreno torácico, com alto consumo de opioides e seus efeitos colaterais. 
O bloqueio paravertebral tem se mostrado nesse tipo de cirurgia como uma alternativa ao bloqueio de neuroeixo, 
com resultados analgésicos semelhantes, menor comprometimento hemodinâmico, menor uso de opioide resgate e 
alta hospitalar precoce. O caso descrito evidenciou excelente controle álgico no pós-operatório imediato até a alta, 
sem necessidade de opioides e início de reabilitação precoce. 
Palavras-chave: Cirurgia torácica. Paravertebral. PCA.

REFERÊNCIA
1. Pace MM, Sharma B, Anderson-Dam J, Fleischmann K, Warren L, Stefanovich P. Ultrasound-guided thoracic paravertebral 

blockade: a retrospective study of the incidence of complications. Anesth Analg. 2016;122(4):1186-91. https://doi.org/10.1213/

ANE.0000000000001117

https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000001117
https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000001117


ANESTESIA NAS ESPECIALIDADES

Sao Paulo Med J. 2021; 139(Suppl 2):103.     103

1045 Perfil epidemiológico de pacientes 
submetidos à valvoplastia aórtica em 
hospital terciário
Vitor Estevam Severo1, Dilmar Cardeal Cunha2, Crissiane Melo Nepomuceno1, 
Kelly Regina Da Cruz Silva1, Paulo Warpechowski1

1Centro de Ensino e Treinamentos, Sociedade de Anestesiologia, Porto Alegre, RS, Brasil.
2Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil.

Introdução: As valvopatias representam importante causa de internações por doença cardiovascular, sendo a este-
nose e a insuficiência das valvas mitral e aórtica as enfermidades mais comuns.  Objetivo: O estudo tem como 
objetivo principal avaliar o perfil epidemiológico, como sexo e idade, dos pacientes submetidos à cirurgia de troca 
valvar aórtica no ano de 2013 em um hospital de referência cardiológica do Sul do Brasil. Método: Trata-se de um 
estudo de coorte retrospectivo, com base em revisão de prontuários eletrônicos de fichas anestésicas e prontuário 
hospitalar. Foram incluídos pacientes maiores de 18 anos submetidos à cirurgia de troca valvar aórtica com circu-
lação extracorpórea em 2013 em hospital terciário do Sul do país e excluídos os com hepatopatias, doença renal 
crônica, coagulopatia referida pelo paciente ou cardiopatias congênitas e cirurgias de urgência. O presente trabalho 
foi aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa. Resultados: Das 299 cirurgias que envolviam algum tipo de troca val-
var, 123 foram troca valvar aórtica isolada, totalizando 41,1% do total. A idade média dos pacientes foi de 63,09 anos 
(± 13,5), com predomínio do sexo masculino (59,35%). Ademais, o índice de massa corporal médio dos pacientes 
foi de 27,93 (± 4,58), com 88,61% da amostra sendo escore 3 na classificação da American Society of Anesthesiolo-
gists. Já em relação ao histórico de comorbidades prévias à cirurgia, 72,35% da amostra tinha hipertensão arterial 
sistêmica, 34,15% eram ex-tabagistas, 17% tabagistas, 17% tinham doença arterial coronariana, 15% apresentavam 
diabetes mellitus, 5,7% haviam passado por cirurgia cardíaca prévia, 4,9% tinham doença cerebrovascular, e 3,25% 
fibrilação atrial. Além disso, o total de óbitos intra-hospitalares foi de 4,87%. Conclusão: Entre as cirurgias de troca 
valvar, as de troca valvar aórtica foram a maioria, estando de acordo com o relatado na literatura brasileira. O perfil 
prevalente dos pacientes submetidos a esse procedimento foi de idosos e do sexo masculino. O escore 3 da American 
Society of Anesthesiologists também esteve presente na maioria da amostra, sendo a hipertensão arterial sistêmica a 
comorbidade mais prevalente, resultados que também são compatíveis com os encontrados na literatura.
Palavras-chave: Valvoplastia. Avaliação pré-operatória. Risco perioperatório.
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1049 Anestesia em feocromocitoma de difícil 
controle
Jessica Lídia de Souza1, Emilio Carlos del Massa1, Andre de Queiroz Vilela1,  
Ana Luisa de Rezende Almeida1, Márcio Ighor Azevedo Melania1

1Casa de Saúde Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: Feocromocitoma é um tumor raro de baixa incidência e importante causa de hipertensão arterial 
sistêmica grave corrigível. O único e definitivo tratamento é cirúrgico, podendo ser por via aberta ou videolapa-
roscópica. Relato de caso: Paciente feminino, 36 anos, indicada suprarrenalectomia direita, com histórico de 
hipertensão arterial sistêmica refratária, cefaleia, sudorese fria, emagrecimento de 20 kg associado a constipação 
de três anos. Submeteu-se a laparotomia exploradora por suspeita de obstrução intestinal, cursando com labilidade 
hemodinâmica, e foi iniciada investigação para feocromocitoma. Constataram-se altos níveis de catecolaminas uri-
nárias (normetanefrina 2130) e plasmática (noradrenalina 1950 e metanefrina de 7200), cortisol sérico 10  mcg/ dL 
e aldosterona 30   nanog/ dL. Tomografia constatou lesão de 6,0 x 4,5 x 4,4 cm em íntimo contato com veia cava. 
 Avaliação  pré-anestésica utilizou doxazosina 6 mg/dia, clonidina 0,2 mg 8/8h, atenolol 50 mg 12/12h, captopril 
50 mg 8/8h, espironolactona 25   mg/ dia, isossorbida 40 mg atingindo estabilidade clínica. Em sala operatória foi 
monitorizada por pressão arterial não invasiva, eletrocardiograma, saturação periférica de O2, indicado midazo-
lam 2 mg e fentanila 50 mcg, pressão arterial invasiva com botão anestésico. Peridural L3L4 com levobupivacaina 
0,125%, morfina 2 mg, fentanila 100 mcg em total de 20 mL. Indução anestésica foi feita com propofol 2 mg/kg, fen-
tanila 3  mcg/ kg, lidocaína 1,5 mg/kg e cisatracurio 0,15 mg/kg, e manutenção com sevoflurano (1–3%), remifentanil 
(0–05–0,2  mcg/ kg/ min). Realizaram-se laparotomia, manipulação de sítio cirúrgico com pico hipertensivo e taqui-
cardia (pressão arterial 250/110 mmHg e frequência cardíaca 115 batimentos por minuto); iniciaram-se clonidina 
150 mcg e doses máximas de sevoflurano e remifentanil, nitroprussiato de sódio 3 mg/kg/min. Após ligadura do 
pedículo vascular, cursou com hipotensão e choque, sem resposta à prova de volume, noradrenalina 1  mcg/ kg/ min, 
adrenalina 0,5 mcg//kg/min, com boa resposta. Em razão de altas doses de drogas vasoativas, foi encaminhada em 
intubação orotraqueal para Unidade de Terapia Intensiva. No pós-operatório imediato apresentou hipoglicemia e 
necessidade de glicose 50%. Foi extubada no segundo pós-operatório, sem drogas vasoativas e com estabilidade 
hemodinâmica. Terceiro pós-operatório com injúria renal aguda I dos critérios Kidney Disease: Improving Glo-
bal Outcomes, creatinina de 1,15 sem distúrbios hidroeletrolíticos. Teve alta hospitalar no terceiro pós-operatório. 
Discussão: O preparo pré-operatório de feocromocitoma tem o objetivo de tratar a hipertensão arterial, evitar paro-
xismos, além de corrigir uma eventual hipovolemia. O manejo adequado reduz a mortalidade perioperatória de 
cerca de 50% para de 0 a 3%. Demonstramos que, mesmo com cuidados no manejo perioperatório, há grandes e 
agudas variações no perfil hemodinâmico. O preparo e os cuidados a essas variações melhoram os desfechos no pós-
-operatório imediato, tardio e na alta. 
Palavras-chave: Feocromocitoma. Difícil controle. Manejo.
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1060 Manejo anestésico em paciente com 
dissecção de aorta relacionada ao uso de 
drogas ilícitas
Matheus Amparado Miziara1, Patrícia Bernicchi1, Luis Fernando dos Reis Falcão1, 
Cirilo Haddad Silveira1, Guinther Giroldo Badessa1

1Hospital São Camilo, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: A dissecção de aorta apresenta-se de forma aguda e catastrófica, com dor intensa e comprometimento 
hemodinâmico imediato. A anestesia para esse tipo de emergência necessita de um bom manejo perioperatório do 
paciente. Este relato tem como objetivo discutir e apresentar uma anestesia geral em paciente com dissecção de aorta 
após uso de droga ilícita. Relato de caso: Paciente masculino, 41 anos, 130 kg, admitido agitado após ingestão de 
álcool, cocaína e sildenafil, com dor torácica de forte intensidade há uma hora, náuseas, diaforese, palidez cutânea e 
dor abdominal em epigástrio com irradiação difusa. Obeso, hipertenso, tabagista, etilista e usuário de drogas ilíci-
tas (cocaína). Realizou-se radiografia de tórax com alargamento do mediastino, angiotomografia computadorizada 
de tórax com dissecção de aorta tipo A de Stanford. Anestesia foi realizada com fentanil, midazolam, etomidato e 
rocurônio, e a manutenção com anestesia venosa total. Procedimento não teve intercorrências, e o paciente foi enca-
minhado a leito de Unidade de Terapia Intensiva ao final. Discussão: A associação de álcool e cocaína produz um 
metabólito, o cocaetileno, que bloqueia a recaptação de dopamina na fenda sináptica, potencializando os efeitos 
sistêmicos da cocaína. Somado a isso, o uso de sildenafil foi relacionado à redução da rigidez da aorta em huma-
nos com o uso intermitente por alteração intimal e muscular, favorecendo a dissecção. O manejo de pacientes com 
dissecção da aorta relacionada ao uso de drogas ilícitas requer o conhecimento atualizado sobre as possíveis dificul-
dades encontradas durante o período perioperatório. Eles precisam de cuidado anestésico especializado para lidarem 
com indução anestésica, intubação traqueal, distúrbios hidroeletrolíticos, hipotermia, manuseio de drogas vasoati-
vas associado a instabilidades hemodinâmicas. A atenção integral durante o período perioperatório é essencial para 
o sucesso do ato anestésico-cirúrgico.
Palavras-chave: Dissecção aorta. Dissecção aorta A de Stanford. Cocaína.

REFERÊNCIA
1. Lameijer CM, Tielliu IFJ, van Driel MF, Zeebregts CJ. .  Type B aortic dissection after the use of tadalafil. Ann Thorac Surg. 

2012;93(2):651-3. https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2011.07.016

https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2011.07.016


ANESTESIA NAS ESPECIALIDADES

Sao Paulo Med J. 2021; 139(Suppl 2):106.     106

1075 Exérese de tumor intracraniano em 
paciente acordado: um relato de caso
Crésio Pinheiro dos Santos Júnior1, Fernando Pereira Silva1, Luis Fernando dos Reis Falcão1, 
Paulo Chang1, Guilherme Corrente de Andrade1

1Grupo de Anestesiologistas Associados Paulista, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: A craniotomia em paciente acordado tem sido utilizada para a ressecção de tumores cerebrais. Existem 
muitos benefícios na escolha da craniotomia em paciente acordado, como a redução da incidência de lesões nas áreas 
eloquentes do cérebro. Entretanto, esse procedimento impõe grandes desafios ao anestesiologista. Este relato tem por 
objetivo descrever a técnica anestésica para a craniotomia em paciente acordado. Relato de caso: Paciente mascu-
lino, 38 anos, sem comorbidades, portador de tumor em lobo parietal esquerdo medindo cerca de 5,4 x 4,4 x 6,1 cm. 
Foi submetido a craniotomia sob técnica de anestesia geral com despertar intraoperatório. Realizou-se anestesia geral 
endovenosa com bólus inicial de 100 mcg de fentanil e 200 mg de propofol, seguida de passagem de máscara laríngea. 
Realizou-se bloqueio do couro cabeludo bilateral com infiltração de cerca de 3 mL de solução de ropivacaína 0,375% 
e lidocaína 1% com vasopressor em cada um dos 12 sítios infiltrados. Manutenção anestésica foi realizada com pro-
pofol 1 mcg/mL, remifentanil 3 ng/mL e dexmedetomidina 0,3 mcg/kg/h, sendo interrompidas as infusões após 
abertura da dura-máter. Realizou-se anestesia tópica desta com lidocaína pelo neurocirurgião. Foi retirada máscara 
laríngea após paciente assumir ventilação espontânea, com índice bispectral >80 e despertar com escala de agitação e 
sedação de Richmond 0/-1, seguido de mapeamento e monitorização eletrofisiológica de funções cognitivas, senso-
riais e motoras. Paciente foi mantido consciente e cooperativo até término da cirurgia, realizando testes neurológicos 
com sucesso, sem ocorrências de novos déficits neurológicos, sem queixas álgicas ou alterações ventilatórias e hemo-
dinâmicas. Discussão: A maioria das estratégias anestésicas para craniotomia em paciente acordado inclui a sedação 
consciente ou a anestesia geral com despertar intraoperatório para mapeamento cerebral, não existindo evidências 
de superioridade em uma técnica e outra. Independentemente da técnica de escolha, o paciente deve ser previamente 
orientado sobre o despertar intraoperatório e tranquilizado quanto a, apesar de estar consciente durante o ato cirúr-
gico, não sentir dor. Os agentes anestésicos de escolha devem oferecer estabilidade hemodinâmica, com rápida e 
tranquila transição para o estado acordado e colaborativo, com mínima interferência aos estímulos elétricos usados 
no mapeamento e ofertando analgesia adequada durante toda cirurgia. Como descrito neste caso, a craniotomia em 
paciente acordado é uma técnica segura, confortável e indolor que permite uma avaliação criteriosa da função neu-
rológica do paciente durante a excisão tumoral, diminuindo sua morbidade pós-operatória.
Palavras-chave: Craniotomia. Acordado. Anestesia.
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1099 Intubaçao orotraqueal difícil em 
tireoidectomia parcial por cisto volumoso 
em paciente acordado
Victor Barbosa Hortencio1, Tiago Amorim e Silva1, Wagner de Paula Rogério1, 
Rafaela Brasil E Silva Nunes1, Zênia Oliveira1

1Centro de Ensino e Treinamentos Integrado do Instituto de Anestesiologia do Amazonas, 
Fundação Hospital Adriano Jorge, Manaus, AM, Brasil.

Introdução: As doenças da tireóide têm uma implicação anestésica importante, que inclui o manejo adequado de 
via aérea difícil. Nos casos de patologias da tireóide em que há compressão e desvio da traquéia, dificuldade res-
piratória e de deglutição, são necessários preparo e habilidade técnica para gerenciar a intubação e extubação do 
paciente, evitando complicações. Há uma variedade de técnicas disponíveis para o manejo de via aeréa difícil, entre-
tanto a decisão cabe ao anestesiologista, de acordo com sua experiência e familiaridade com o método. Relato de 
caso: Paciente masculino, 37 anos, classificação I da American Society of Anesthesiologists,  admitido pelo ser-
viço de cirurgia de cabeça e pescoço para realização de tireoidectomia parcial. Ao exame da via aérea, apresentou 
classificação Mallampati II, distância tireomentoniana > 6cm, distância esternomentoniana > 12,5 cm e distância 
interincisivos > 3 cm. Tomografia computadorizada de pescoço evidenciou volumosa lesão expansiva cística, com 
origem em lobo esquerdo de tireoide, medindo aproximadamente 8,5 x 5,9 x 11 cm, com deslocamento para a direita 
de estruturas do trato aero digestivo e de veia braquicefálica esquerda, redução do calibre da traqueia importante 
e rechaço de estruturas vasculares. Paciente foi monitorizado seguindo a recomendações da American Society of 
Anesthesiologists e realizou-se pré-oxigenação com O2 100%. Foi utilizada lidocaína spray em via aérea e iniciada a 
indução com dexmedetomidina 1 mcg/kg. Realizou-se laringoscopia direta com o paciente acordado constatando-se 
classificação Cormack-Lehane IV e, após a pressão na cartilagem cricoide, houve mudança para Cormack-Lehane 
IIIA, sendo realizada intubação orotraqueal com tubo n° 8 aramado com cuff com auxílio de Bougie. A manuten-
ção da anestesia foi realizada com sevoflurano. Ao término do procedimento, foi realizada extubação orotraqueal, o 
paciente manteve-se eupneico, com saturação de O2 99%, e foi encaminhado à sala de recuperação pós-anestésica. 
Discussão: As doenças da glândula tireoide são frequentemente associadas a tireomegalia, que, além de ocasionar 
compressão e desvio da traqueia, em casos mais graves pode levar a sua estenose, resultando em insuficiência respi-
ratória. Esses pacientes têm risco aumentado de complicações durante o manejo de via aéreas, incluindo obstrução 
total da via aérea, cenário que requer experiência e conhecimento técnico do anestesiologista. Uma avaliação pré-a-
nestésica cuidadosa auxilia no planejamento adequado e na escolha da técnica para manejo de via aérea difícil, com 
impacto direto na morbimortalidade desses indivíduos.
Palavras-chave: Cisto tireoidiano. Via aérea difícil. Bougie.
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1100 Intubação orotraqueal difícil em paciente 
com papilomatose laríngea causando 
obstrução parcial de via aérea
Tiago Amorim e Silva1, Victor Barbosa Hortencio1, Wagner de Paula Rogério1, 
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Introdução: A papilomatose respiratória recorrente é uma condição crônica caracterizada por tumores benignos 
semelhantes a verrugas nas vias aéreas, causados   pela infecção do papilomavírus humano. Essas verrugas mostram 
uma forte predileção pela laringe, incluindo as cordas vocais. A papilomatose respiratória recorrente está associada 
à morbidade e à possibilidade de desenvolvimento de carcinoma orofaríngeo. Além disso, o rápido crescimento 
do papiloma pode comprometer rapidamente uma via aérea previamente assintomática com risco de obstrução. 
Isso representa um desafio para o anestesiologista, por conta de sua natureza recorrente, da possibilidade de pro-
gressão para malignidade e do manejo da via aérea difícil. Relato de caso: Paciente masculino, 29 anos, índice de 
massa corporal 27, classificação II da American Society of Anesthesiologists, estável hemodinamicamente, disfônico, 
admitido pelo serviço de otorrinolaringologia para microcirurgia de laringe. Ao exame da via aérea, apresentou Mal-
lampati I, distância tireomentoniana > 6 cm, distância esternomentoniana > 12,5 cm e distância deinterincisivos 
> 3 cm. Paciente foi monitorizado seguindo recomendações da American Society of Anesthesiologists, e realizaram-
-se pré-oxigenação com O2 100% e indução anestésica com fentanil 300 mcg, propofol 200 mg e rocurônio 40 mg. 
Após a perda da consciência, observou-se que o tórax do paciente não se expandia durante a ventilação manual. 
Diante da situação, foi realizada laringoscopia direta e constatada lesão vegetante causando obstrução parcial das 
cordas vocais. Na terceira tentativa, foi feita intubação orotraqueal com tubo n° 5,5 aramado com cuff e auxílio 
de fio-guia. A manutenção da anestesia foi realizada com sevoflurano. Ao término do procedimento, foi realizada 
extubação orotraqueal; o paciente manteve-se eupneico, com saturação de O2 98% e foi encaminhado a sala de 
recuperação pós-anestésica, tendo alta hospitalar em dois dias. Discussão: Anestesiologistas precisam de controle 
completo das vias aéreas, incluindo ventilação controlada, bem como a capacidade de monitorar continuamente 
as respostas fisiológicas do paciente. A papilomatose respiratória recorrente é uma das patologias que podem estar 
envolvidas na criação de uma via aérea difícil. Essa doença tem curso crônico imprevisível e apresenta risco de obs-
trução das vias aéreas. Nosso paciente não tinha nenhum histórico de intubação traqueal difícil em procedimentos 
anestésicos anteriores nem preditores de via aérea difícil.
Palavras-chave: Papilomatose. Via aérea difícil. Obstrução de via aérea.
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1106 Anestesia em paciente com câncer de mama 
e leishmaniose visceral: relato de caso
Ewerton Aryel Sales Sobreira1, Alexandre Nascimento de Carvalho1, Antônio Filipe Neto1, 
Gabriel Cordeiro Schimidt1, Aglon Cezar Ferreira Moreno1
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Introdução:. A leishmaniose visceral é uma doença potencialmente fatal; no Brasil predomina a Leishmania cha-
gasi. Doença oportunista, pode acometer pacientes imunocomprometidos, incluindo os submetidos a quimioterapia. 
Apresentamos um caso de leishmaniose visceral diagnosticado após tratamento de câncer de mama triplo-negativo. 
Relato de caso:. Mulher, 44 anos, em tratamento com quimioterapia neoadjuvante para câncer de mama, diagnóstico 
de leishmaniose visceral após evoluir com pancitopenia e sintomas constitucionais. Optou-se por cessar quimiotera-
pia e proceder à quadrantectomia. Avaliação pré-anestésica apresentou anemia, leucopenia e plaquetopenia (84.000). 
Realizou-se anestesia geral balanceada, monitorizada com eletrocardiograma, saturação periférica de O2, pressão 
arterial não invasiva e capnografia. Indução: lidocaína 1 mg/kg, fentanil 3 mcg/kg, propofol 2 mg/kg e rocurônio 
0,6 mg/kg; manutenção com sevoflurano 1 concentração alveolar mínima. Adjuvância: parecoxibe, dipirona e mor-
fina endovenosa. Pós-operatório foi estável e não houve queixas. Sem novas alterações laboratoriais, propôs-se alta 
para o segundo dia de pós-operatório. Discussão: A leishmaniose visceral acomete o sistema fagocítico mononu-
clear do hospedeiro. Alterações laboratoriais ocorrem por disfunção do sistema reticuloendotelial e da medula óssea. 
Apesar do procedimento de baixo risco, foi feita reserva de hemocomponentes. Doentes com leishmaniose visceral 
podem necessitar de cirurgia como esplenectomia. A pancitopenia, vista na avaliação pré-anestésica, pode se dar 
por conta de leishmaniose visceral, infecções oportunistas ou quimioterapia em curso. O antimonial pentavalente 
pode causar arritmias, disfunção hepática e renal. Na anestesia, medicamentos que prolonguem o intervalo de qui-
mioterapia devem ser evitados. Ela estava em uso de anfotericina B, que pode causar disfunção renal e distúrbios do 
potássio e magnésio. No caso, os eletrólitos estavam normais. Medicamentos que alteram a função plaquetária devem 
ser usados com cautela. A hipoalbuminemia pode influenciar a farmacocinética dos benzodiazepínicos, opioides e 
anestésicos locais, principalmente a bupivacaína. No entanto, faltam dados na literatura sobre a segurança dos agen-
tes e do benefício de técnica anestésica específica, devendo-se ter cautela nos bloqueios de neuroeixo e preferir os 
bloqueios periféricos guiados por ultrassom.
Palavras-chave: Leishmaniose. Leishmaniose visceral. Anestesia.
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1120 Anestesia em paciente com síndrome de 
Bourneville-Pringle: relato de caso
Zênia Oliveira1, Antonio Felipe de Oliveira Rego Segundo1, Bárbara de Melo Sampaio1, 
Rafaela Brasil e Silva Nunes1, Wagner de Paula Rogério1 

1Fundação Hospital Adriano Jorge, Manaus, AM, Brasil.

A síndrome de Bourneville, ou esclerose tuberosa, é uma desordem genética causada por anomalias em genes 
supressores de tumor. É uma doença degenerativa rara, causadora de tumores benignos com comprometimento do 
sistema nervoso central e cursa clinicamente com tríade epilepsia, deficiência mental e adenoma sebáceo. Paciente de 
23 anos, sexo masculino, 80 kg, classificação III da American Society of Anesthesiologists e programação cirúrgica 
de extração dentária. Em visita pré-anestésica, mãe relata histórico de convulsões e esclerose tuberosa diagnosti-
cada na infância. Ao exame clínico observaram-se: retardo cognitivo neurológico e adenomas sebáceos em região 
de face. Avaliação da via aérea sem preditores de via aérea difícil. Em uso de risperidona 1mg. Eletrocardiograma, 
radiografia de tórax e exames laboratoriais sem alterações; não apresentava alterações cardíacas ao ecocardiograma. 
Goldman I. Paciente monitorizado em sala com oximetria, pressão arterial não invasiva, cardiografia e capnografia. 
Pré- oxigenação e indução venosa com fentanil 350 mcg, propofol 200 mg e atracúrio 40 mg. Intubação nasotraqueal 
com tubo n° 7,5 com cuff. Manutenção anestésica com sevoflurano 2%. Paciente manteve-se hemodinamicamente 
estável durante indução em toda a cirurgia, com frequência e ritmo cardíaco normais. Ao término do procedimento 
cirúrgico, o paciente foi extubado e encaminhado à sala de recuperação pós-anestésica, evoluindo sem intercorrência 
e encaminhado à enfermaria. A abordagem multidisciplinar é fundamental para o manejo dos sintomas e a preven-
ção da falência de órgãos. Pode-se ter comprometimento renal e cardíaco de leve a grave. A substituição do tecido 
alveolar por cistos e proliferação do músculo liso é comum em 40% desses pacientes, prejudicando sua ventilação. 
Manifestações gastrintestinais são incomuns, porém podem ser encontrados angiomiolipomas hepáticos que podem 
comprometer sua função e alterar o metabolismo dos fármacos. Sendo assim é de extrema importância realizar uma 
avaliação pré-anestésica bem criteriosa, a fim de otimizar, se necessário, o ato anestésico com a escolha prudente de 
drogas e parâmetros ventilatórios para os pacientes com essa morbidade.
Palavras-chave: Síndrome de Bourneville-Pringle. Anestesia. Esclerose tuberosa.
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1125 Anestesia em paciente com síndrome de 
Alport: relato de caso
Tiago Amorim e Silva1, Victor Barbosa Hortencio1, Bárbara de Melo Sampaio1, 
Rafaela Brasil e Silva Nunes1, Wagner de Paula Rogério1

1Centro de Ensino e Treinamentos Integrado do Instituto de Anestesiologia do Amazonas, 
Fundação Hospital Adriano Jorge, Manaus, AM, Brasil.

Introdução: A síndrome de Alport é uma doença genética caracterizada por nefropatia progressiva, sendo mais 
comum e mais grave no sexo masculino. Manifesta-se inicialmente com hematúria e/ou proteinúria, com evolução 
crônica para insuficiência renal terminal. Está associada a surdez neurossensorial e, em 15% dos casos, a alterações 
oculares, como lenticone anterior/posterior, catarata subcapsular e rotura da cápsula anterior do cristalino. Em 85% 
dos casos, há herança dominante ligada ao X, ocasionada por diferentes mutações no gene COL4A5. A anestesia 
nesses pacientes representa um desafio, em razão da presença concomitante de comorbidades e do risco elevado de 
complicações. Relato de caso: Paciente masculino, 18 anos, índice de massa corporal 18,51, classificação III da Ame-
rican Society of Anesthesiologists, admitido pelo serviço de cirurgia vascular para procedimento de desligamento 
de fístula artério-venosa. Realizado ecocardiograma com Doppler, no qual foi evidenciada dilatação de ventrículo 
esquerdo e disfunção sistólica de grau leve por conta de hipocinesia difusa, disfunção diastólica grau III, fração de 
ejeção calculada em 45%, hipertrofia excêntrica de ventrículo esquerdo, dilatação biatrial importante, hipertensão 
pulmonar leve. Ao exame de via aérea, apresentou Mallampati IV, sem quaisquer outros preditores de via aérea difí-
cil. Paciente foi monitorizado seguindo recomendações da American Society of Anesthesiologists e foram realizadas 
pré-oxigenação com O2 100% e indução anestésica com fentanil 200 mcg, lidocaína 80 mg, etomidato 20 mg e atracú-
rio 30 mg. Após a perda da consciência, observou-se aumento da pressão arterial em níveis de até 190 x 100 mmHg, 
sendo administrados hidralazina 20 mg e clonidina 30 mcg, com estabilização clínica. A manutenção da anestesia foi 
realizada com sevoflurano. Ao término do procedimento, foi realizada extubação orotraqueal; o paciente manteve-se 
eupneico com saturação de O2 99% e encaminhado à sala de recuperação pós-anestésica. Discussão: Em pacientes 
com síndrome de Alport, uma avaliação pré-anestésica adequada das vias aéreas auxilia no planejamento da melhor 
abordagem para indução anestésica. Na presença de insuficiência renal, as doses de opioides e sedativos devem ser 
reduzidas e tituladas em razão do retardo em seu metabolismo e sua excreção. As principais complicações incluem: 
alto risco de arritmias fatais, parada cardíaca hipercalêmica, insuficiência cardíaca e sangramento intraoperatório. 
O conhecimento teórico e a habilidade do anestesiologista auxiliam na melhor abordagem de pacientes com sín-
drome de Alport.
Palavras-chave: Alport. Anestesia geral. Pico pressórico.
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1128 Despertar prolongado em paciente  
com transtorno do espectro autista:  
relato de caso
Zênia Oliveira1, Antonio Felipe de Oliveira Rego Segundo1, Tiago Amorim e Silva1, 
Rafaela Brasil e Silva Nunes1, Wagner de Paula Rogério1

1Fundação Hospital Adriano Jorge, Manaus, AM, Brasil.

Pacientes com transtornos do espectro autista são uma população cada vez mais comum no cenário da anestesia. 
Apresentam um desenvolvimento anormal na interação social, comunicação e padrões estereotipados de comporta-
mento e podem ser mais propensos a elevar a ansiedade perioperatória. O manejo para esses pacientes é complexo e 
apresenta um desafio único para os anestesistas. Paciente de 22 anos, sexo masculino, 60 kg, classificação III da Ame-
rican Society of Anesthesiologists e programação cirúrgica de extração dentária. Com diagnóstico de transtorno do 
espectro autista. Em uso de haloperidol 1 mg, risperidona 1 mg e prometazina 25 mg. Em visita pré-anestésica foi 
orientado a cessar medicação em noite anterior ao procedimento. Ao exame clínico observou-se déficit cognitivo 
neurológico. Sem preditores de via aérea difícil. Eletrocardiograma, radiografia de tórax e exames laboratoriais sem 
alterações. Paciente foi sedado previamente ao procedimento cirúrgico com midazolam 5 mg e cetamina 200 mg 
para obtenção de acesso venoso periférico. Foi monitorizado com oximetria, pressão arterial não invasiva, cardio-
grafia e capnografia. Pré-oxigenação e indução venosa com fentanil 300 mcg, propofol 100 mg e rocurônio 40 mg. 
Intubação nasotraqueal com tubo n° 6,0; manutenção anestésica com sevoflurano. Paciente manteve-se hemodina-
micamente estável durante procedimento. Foi utilizado sugammadex sódico 200 mg para extubação. Ao término 
do procedimento, o paciente apresentou despertar retardado, com intervalos entre respiração espontânea e apneia. 
Foi  extubado após 20 minutos e encaminhado à sala de recuperação pós-anestésica com sinais vitais normais, 
evoluindo sem intercorrências e sendo encaminhado à enfermaria. Pacientes com transtorno do espectro autista 
apresentam experiências perioperatórias e pós-operatórias semelhantes às de indivíduos saudáveis, porém nesse caso 
o paciente apresentou um despertar prolongado com intervalos de apneia. Pacientes com essa morbidade costumam 
fazer uso de diversas medicações, levando à necessidade de elevar a atenção com as interações entre os fármacos. 
Um plano individualizado é útil na decisão do uso da sedação para evitar cancelamentos em razão da ansiedade ou 
do comportamento difícil do paciente.
Palavras-chave: Transtorno do espectro autista. Anestesia. Despertar prolongado.
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1134 Manejo anestésico para timectomia  
em paciente com miastenia gravis:  
relato de caso
Laís de Almeida Leal1, Natália Soares de Oliveira Rêgo1, Bernardo Lima de Nóbrega1, 
Márcia Adriana Dias Meirelles Moreira1, Lojoama Gurgel Serpa1 

1Universidade Federal da Paraíba, Hospital Universitário Lauro Wanderley, João Pessoa, PB, Brasil.

Introdução: A miastenia gravis é uma doença autoimune, crônica e rara, desencadeada por autoanticorpos que se 
ligam às subunidades alfa dos receptores de acetilcolina na junção neuromuscular. Pode estar associada a neoplasias 
do timo, sendo o timoma o tipo mais comum. São sintomas comuns a astenia e a fadiga da musculatura esquelé-
tica, que pioram com o exercício e melhoram com o repouso. O tratamento pode ser sintomático, imunomodulador 
e cirúrgico, sendo o cirúrgico, a timectomia, reservado a pacientes com doença generalizada e grave, ou em casos 
de timoma. Relato de caso: R. A. S., 52 anos, sexo feminino, 97 kg, 1,57 m, estado físico II da American Society 
of Anesthesiologists, portadora de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e miastenia gravis, foi admitida 
para realização de timectomia por videotoracoscopia. Medicações em uso: losartana 50 mg/dia, atenolol 25 mg/dia, 
metformina 500 mg/dia, hidroclorotiazida 25 mg/dia, prednisosa 30 mg/dia, azatioprina 150 mg/dia, trazodona 
50  mg/ dia e piridostigmina 300 mg/dia. Após monitorização e pré-oxigenação, foi realizada indução com fentanil 
200 mcg, lidocaína 100 mg, propofol 150 mg e succinilcolina 60 mg, seguida de intubação orotraqueal em sequên-
cia rápida com tubo seletivo à esquerda, de calibre 35F. A manutenção da anestesia foi realizada com remifentanil e 
propofol, com duração de 4h, sem intercorrências, e paciente extubada em sala ao fim do procedimento, evoluindo 
sem intercorrências e recebendo alta hospitalar com menos de 48h. Discussão: A timectomia é o tratamento de esco-
lha para pacientes com miastenia gravis que tenham massa mediastinal, o que deve acontecer quando o manejo da 
doença estiver em sua fase ótima para minimizar o risco de uma crise miastênica no pós-operatório. O entendimento 
das alterações fisiopatológicas da miastenia gravis é imprescindível para o manejo anestésico. A avaliação pré-anes-
tésica deve ser criteriosa. É recomendando manter os anticolinesterásicos de uso contínuo no pré-operatório. O uso 
de bloqueio neuromuscular deve ser evitado sempre que possível, dando-se preferência ao uso titulado dos aminoes-
teroides, reversíveis com sugammadex, com monitorização com estimulador de nervo periférico. Deve-se optar por 
fármacos opioides de curta duração, em doses reduzidas ou em infusão contínua, sem metabólitos ativos ou efeito 
residual. A utilização da anestesia venosa total e a escolha de fármacos de ação curta e ultracurta possibilitaram a 
extubação precoce em sala cirúrgica e o curto tempo de internamento hospitalar.
Palavras-chave: Anestesia. Miastenia gravis. Timoma.
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1136 Anestesia para implante de estimulador 
cerebral profundo em paciente idoso 
acordado: relato de caso
Mateus Sanchez Chaib1, Livia Giancoli Baccarin1, Gabriel José Redondano Oliveira1, 
Thiago Romanelli Ribeiro1, Bárbara Guimarães de Melo Cardoso1

1Centro de Ensino e Treinamentos, Hospital Vera Cruz, Campinas, SP, Brasil.

Introdução: A doença de Parkinson é uma desordem neuronal crônica e progressiva, especificamente dos núcleos 
da base, caracterizada pela perda da produção de neurônios dopaminérgicos da substância negra. A estimulação 
cerebral profunda, deep brain stimulation, tornou-se eficaz para o tratamento cirúrgico da doença de Parkinson 
nos pacientes com terapia farmacológica ineficiente ou não toleradas. A cirurgia em vigília tem sido amplamente 
utilizada para o implante dos eletrodos cerebrais. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 83 anos, 80 kg, por-
tador de doença de Parkinson e diabetes mellitus tipo 2. Programado implante de estimulador cerebral profundo. 
Na  sala de cirurgia, colocou-se monitorização completa; após venopunção iniciou-se sedação com dexmedeto-
midina 0,3   mcg/ kg/h, remifentanil 0,05 mcg/kg/min em bomba de infusão contínua, utilizou-se cateter nasal de 
oxigênio 3 L/min. Administrou-se anestesia local pelo cirurgião. Durante o procedimento realizaram-se duas pau-
sas na infusão dos medicamentos para teste da localização dos eletrodos cerebrais, com boa responsividade do 
paciente e estabilidade hemodinâmica. Para o implante do gerador, desligou-se a bomba de infusão contínua da 
dexmedetomidina, realizou-se anestesia geral venosa total, com infusão de propofol alvo-controlado a 2 mcg/mL, 
remifentanil em bomba de infusão contínua 0,2 mcg/kg/min e, após a perda da consciência, rocurônio 0,6 mg/kg. 
Após intubação orotraqueal manteve-se propofol em 2 mcg/mL e remifentanil em 0,1 mcg/kg/min. Ao término da 
cirurgia as infusões foram desligadas e injetou-se sugammadex 2mg/kg após a monitorização do bloqueio neuro-
muscular. O despertar ocorreu sem intercorrências, encaminhou-se o paciente para a Unidade de Terapia Intensiva 
pela complexidade cirúrgica. Discussão: A dexmedetomidina, agonista a2-adrenérgico, gera sedação, analgesia e 
mínima depressão respiratória. A combinação dessa droga com o remifentanil, agonista opioide, permite uma anes-
tesia segura, com melhores níveis de analgesia e despertar precoce e previsível, possibilitando avaliação neurológica 
intraoperatória e estabilidade hemodinâmica. Concluímos que a técnica anestésica foi satisfatória ao paciente.
Palavras-chave: Neuroanestesia. Anestesia em vigilia. Dexmedetomidina.
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1146 Anestesia em paciente com miastenia 
gravis: relato de caso
Ezequiel Milani Machado1, Denize Debortoli Kipper1, Maria Victoria Fujii Kato1, 
Jessica Luisa Nogueira Meinert1

1Hospital Angelina Caron, Campina Grande do Sul, PR, Brasil.

Introdução: Miastenia gravis é uma doença autoimune e acomete a porção pós-sináptica da junção neuromuscular, 
levando a fraqueza e fadiga dos músculos esqueléticos. Atinge mulheres na terceira e quarta década de vida e ido-
sos. A miastenia gravis pode evoluir com tetraparesia e insuficiência respiratória – crise miastênica. Relato de caso: 
C. M. C, 24 anos, feminino, diagnóstico de miastenia gravis há 6 anos, em uso de piridostigmina. Apresentava dor 
abdominal forte, beta-gonadotrofina coriônica humana positivo, ultrassom transvaginal com coleção líquida anexial 
esquerda (69 x 24 mm), líquido livre em fundo de saco de Douglas e endométrio espessado (14 mm). Submetida à 
laparotomia exploradora por suspeita de gravidez ectópica. Avaliação pré-anestésica: classificação IIE da American 
Society of Anesthesiologists, Mallampati II, frequência cardíaca 90 batimentos por minuto, pressão arterial 110/60, 
frequência respiratória 15. Realizadas raquianestesia com agulha 27 entre L2–L3 e 15 mg de bupivacaína 0,5% 
pesada. Discussão: No caso relatado não havia contraindicação para bloqueio de neuroeixo. Optou-se pela raquia-
nestesia, utilizando uma aminoamida (bupivacaína) segura na miastenia gravis. Não foi realizado botão anestésico 
com lidocaína, nem utilizada morfina como adjuvante, pois essas medicações reduzem a transmissão neuromuscular 
em pacientes com miastenia gravis. O maior benefício da raquianestesia nesse caso é não expor o paciente à anestesia 
geral, evitando o uso de bloqueadores neuromusculares e opioides que possam trazer complicações respiratórias gra-
ves. Pacientes com miastenia gravis têm maior sensibilidade aos bloqueios neuromusculares adespolarizantes; maior 
resistência à succinilcolina e maior dificuldade de reversão do bloqueio neuromuscular com neostigmina pelo uso 
crônico da piridostigmina. Caso o uso do bloqueios neuromusculares seja necessário, monitorar com train-of-four, 
preferir rocurônio ou vecurônio em baixas doses (1/5 da usual) e reversão com sugammadex. O uso de sevoflurano, 
isoflurano, desflurano não mostra evidências clínicas significativas de bloqueio residual pós-operatório. O propofol 
é escolha para indução e manutenção de anestesia venosa por não alterar a função neuromuscular, permitir condi-
ções de intubação e ter rápida recuperação da consciência, reflexos de via aérea e retorno à ventilação espontânea. 
Opioides que possuam potencial de acúmulo devem ser evitados; assim, o remifentanil seria a escolha para uso no 
perioperatório. Os pacientes com miastenia gravis necessitam de extrema cautela para uma anestesia segura, sendo 
fundamental conhecer essas particularidades para prever possíveis riscos e evitar complicações.
Palavras-chave: Miastenia gravis. Anestesia. Bloquadores neuromusculares.
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1162 Bloqueios de face para redução incruenta 
de fratura nasal
Karine Ghiggi1, Cristina Clebis Martins1, Felipe Goulart Pereira1, Murilo Ricardo Vercka1

1Hospital Universitário Cajuru, Curitiba, PR, Brasil.

Introdução: As fraturas nasais são as formas mais comuns de trauma facial, estando a redução fechada indicada na 
maioria dos casos¹. Apesar de ser rápido, é um procedimento doloroso, sendo assim necessária anestesia adequada 
para o procedimento. Em nosso serviço, anestesia geral e sedação com infiltração local pelo cirurgião são as escolhas 
mais utilizadas. Neste relato será apresentado um caso em que foi feito uso de sedação e dos bloqueios de face para 
a realização de redução fechada de fratura nasal. Relato de caso: Paciente masculino, classificação I da American 
Society of Anesthesiologists, 34 anos, plano de redução incruenta de fratura nasal unilateral simples e alta progra-
mada para o mesmo dia. Realizada sedação com 2 mg de midazolam e 100 mcg de fentanil, seguida de bloqueio 
infraorbital bilateral com técnica convencional (2 mL de lidocaína 2% em cada lado), nasociliar bilateral (2 mL cada 
lado), infiltração da columella nasi e do septo nasal (6 mL). Procedimento sem intercorrências, sinais vitais está-
veis, sem movimentos indesejados ou queixas de dor. Sangramento mínimo. Foi encaminhado à sala de recuperação 
pós-anestésica com Glasgow = 14, sem queixas, seguido de alta para o quarto uma hora depois com escala Aldret e 
Kroulik = 10. Alta pela otorrinolaringologia às 16h do mesmo dia. Discussão: A inervação do nariz e da cavidade 
nasal é complexa, envolvendo tanto os ramos do oftálmico quanto do maxilar do trigêmeo. O bloqueio infraorbital 
promove anestesia para porção lateral do nariz e septo, enquanto o nasociliar o faz para metade anterior e superior 
nasal. O bloqueio do nervo nasal externo, quando associado aos anteriores, é outra abordagem útil para anestesia 
para procedimentos em nariz. Apesar de as fraturas de ossos nasais serem lesões comuns, não há consenso sobre 
qual o melhor método anestésico. As vantagens da anestesia geral são proteção de via aérea em caso de sangramento 
importante, além de inconsciência e garantia de imobilidade. Já a sedação com anestesia local ou regional tem como 
vantagem dispensar intubação e ventilação mecânica, custo mais baixo e redução do tempo de uso da sala cirúrgica. 
Em casos de fraturas menos complexas, em que se espera sangramento mínimo ou nulo, como foi no caso relatado, 
o uso de sedação mais anestesia regional pode ser feito com segurança e eficácia. Porém, em fraturas complexas que 
possam demandar maior manipulação e risco de sangramento, a anestesia geral pode ser cogitada.
Palavras-chave: Bloqueios de face. Bloqueio infraorbital. Bloqueio nasociliar.
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1171 Segmentectomia pulmonar sob sedação 
em paciente com hipertensão pulmonar: 
relato de caso
Gabriela Caraciolo Novaes Oertli1, Everton Camilo Vasconcelos da Nobrega1, 
Bernardo Lima de Nóbrega1, Márcia Adriana Dias Meirelles Moreira1, Natália Soares 
de Oliveira Rêgo1

1Universidade Federal da Paraíba, Hospital Universitário Lauro Wanderley, João Pessoa, PB, Brasil.

Introdução: A hipertensão pulmonar é uma condição clínica grave e progressiva caracterizada por aumento dos 
níveis pressóricos na circulação pulmonar. Essa condição piora os índices de morbidade e mortalidade em pacien-
tes submetidos a cirurgias cardíacas. A escolha da técnica anestésica para pacientes com hipertensão pulmonar varia 
de acordo com suas comorbidades e o tipo de cirurgia a ser realizada. Em cirurgias minimamente invasivas, como 
é o caso da videotoracoscopia para ressecção de segmentos pulmonares, entre as técnicas anestésicas disponíveis 
pode-se utilizar a sedação com manutenção da ventilação espontânea. Relato de caso: M. D. B., 68 anos, sexo femi-
nino, 68 kg, classificação III da American Society of Anesthesiologists, diabética, hipertensa e ex-tabagista, internada 
para investigação de fibrose pulmonar. O ecocardiograma evidenciava alta probabilidade de hipertensão pulmo-
nar com pressão sistólica em artéria pulmonar de 53 mmHg e manometria de câmaras cardíacas com hipertensão 
pulmonar moderada (33 mmHg). Foi indicada segmentectomia pulmonar para estudo histopatológico e definição 
diagnóstica. A paciente foi monitorizada com oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva e eletrocardiosco-
pia. Instalada cânula nasal de oxigênio com vazão de 3l/min. A sedação se iniciou com infusão venosa, em bólus, 
de midazolam, fentanil, lidocaína, clonidina e cetamina. A manutenção foi feita com propofol. A paciente se man-
teve hemodinamicamente estável durante o transoperatório. Houve infiltração intercostal de anestésico local pela 
equipe cirúrgica, através de pleuroscopia. O ato anestésico-cirúrgico teve duração de 55 minutos e, no pós-operató-
rio, queixou-se de dor leve, a qual foi controlada com dipirona e tramadol, mas que não incapacitava a realização de 
fisioterapia pós-operatória. Discussão: A anestesia em portadores de hipertensão pulmonar é complexa e necessita 
de amplo conhecimento sobre a fisiopatologia da doença, bem como atenção e monitorização cuidadosa e contínua. 
A videotoracoscopia sem intubação traqueal é realizada sob sedação, e o paciente mantém ventilação monopulmo-
nar espontânea, que, além de mais fisiológica, evita os riscos e efeitos colaterais decorrentes da ventilação mecânica 
sob anestesia geral. Para o sucesso do procedimento sem intubação traqueal, é necessário que ele seja realizado por 
uma equipe multidisciplinar engajada e bem treinada. O relato de caso exposto neste trabalho mostra que a técnica 
de segmentectomia pulmonar por videotoracoscopia sem intubação traqueal é factível e apresentou bom desfecho 
clínico em uma paciente com hipertensão pulmonar moderada
Palavras-chave: Sedação. Segmentectomia. Hipertensão pulmonar.
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149 Efeito da dexmedetomidina sobre 
disfunção cognitiva em idoso submetido 
à anestesia geral
Sergio Mariano Zuazo1, Catia Sousa Goveia1, Raul Pereira Lima Filho1, Bruno Hiroshi 
Sakamoto Leal1, Pedro Victor Gomes Oliveira1

1Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil.

Introdução: A disfunção cognitiva pós-operatória é uma das complicações mais comuns que afetam o sistema ner-
voso central após anestesia geral, especialmente em idosos. Variadas podem ser suas manifestações clínicas, desde 
transtorno da função cognitiva até alteração da personalidade e comprometimento da memória. O uso da dexme-
detomidina na rotina anestésica em idosos está cada vez mais difundido. No entanto, sua eficácia na prevenção de 
disfunção cognitiva pós-operatória permanece objeto de discussão em meio acadêmico, sendo analisada em diversos 
estudos quanto a sua real eficácia. Método: Revisão sistemática qualitativa de ensaios clínicos randomizados. Foram 
seguidas as diretrizes PRISMA. Foram selecionados artigos em língua inglesa, publicados entre 2012 e 2020, nas bases 
de dados PubMed e Web of Science com os unitermos dexmedetomidine, cognitive dysfunction, elderly ou seus sinô-
nimos. Artigos sobre cirurgias cardíacas ou estudos que usaram controle ativo foram excluídos.  Utilizou-se índice de 
Jadad para avaliação da qualidade dos artigos. Resultados: Foram identificados 34 ensaios clínicos no PubMed e 28 
no Web of Science. Cinco foram selecionados para compor esta revisão sistemática qualitativa, como definido pela 
metodologia. A disfunção cognitiva pós-operatória foi avaliada nos cinco estudos, sendo o uso de dexmedetomidina 
considerado fator de proteção em quatro. Conclusão: A dexmedetomidina tem efeito positivo sobre a incidência de 
disfunção cognitiva pós-operatória, no entanto é limitada ao período pós-operatório imediato. Estudos com maior 
seguimento e que utilizem testes neurocognitivos mais amplos são ainda necessários.
Palavras-chave: Dexmedetomidina. Idosos. Disfunção cognitiva.
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521 Parada cardiorrespiratória em idoso em uso 
de polifarmácia após indução anestésica
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Luís Cláudio de Araújo Ladeira1, Edno Magalhães1
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Introdução: A interação medicamentosa interfere na resposta ao ato anestésico, principalmente no idoso, em que 
a polifarmácia é comum em razão de comorbidades e alterações fisiológicas senis, com maior chance de complica-
ções graves. Relato de caso: Paciente de 75 anos, a ser submetido a cirurgia de catarata sob anestesia geral. Portador 
de hipertensão arterial sistêmica e sequela neurológica por trauma, em uso de gabapentina, duloxetina, quetiapina, 
memantina, losartana, ácido acetilsalicílico e tansulosina. Nega cirurgias prévias. Avaliações cardiológica e anesté-
sica recentes: apto à cirugia. Ausculta cardiopulmonar sem alterações. Pressão arterial: 180 x 90 mmHg; frequência 
cardíaca: 65 batimentos por minuto; saturação periférica de O2: 97%; ritmo sinusal. Indução anestésica com midazo-
lam (1 mg), fentanil (100 mcg), lidocaína (60 mg) e propofol (100 mg). Ventilação por máscara laríngea confirmada 
por ausculta e capnografia. Houve diminuição abrupta da pressão arterial, seguida por parada cardiorrespiratória 
em assistolia e atividade elétrica sem pulso, sendo iniciada reanimação cardiopulmonar, com eficácia comprovada 
pela capnografia. Administrada adrenalina e realizada troca da máscara laríngea por tubo orotraqueal. Após retorno 
da circulação espontânea e melhora da pressão arterial, a adrenalina intermitente foi substituída por noradrenalina 
contínua. Pressão arterial: 150 x 75 mmHg e frequência cardíaca 42 batimentos por minuto. Retornou-se à venti-
lação espontânea e subsequente extubação, com diminuição gradual de noradrenalina, suspensa 90 minutos após a 
indução. Encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva com pressão arterial de 130 x 70 mmHg e frequência cardíaca 
de 60 batimentos por minuto, ritmo sinusal e saturação periférica de O2 99% em ar ambiente. Discussão: O uso de 
polifarmácia, isoladamente, significa aumento de risco cirúrgico. A diminuição da água corporal no idoso reduz a 
distribuição de fármacos hidrofílicos e aumenta seus níveis séricos, ocorrendo o contrário com lipofílicos, potenciali-
zando os efeitos da interação medicamentosa; somam-se a isso a alteração no número de receptores nos órgãos-alvo, 
a diminuição do metabolismo hepático e a redução da função renal. Apesar de a causa da parada cardiorrespiratória 
ser multifatorial, o uso concomitante de fármacos que atuam nos eixos endócrinos e simpático, inibidores de recap-
tação de neuroreceptores, anticonvulsivantes, antipsicóticos e outras classes, provavelmente modificaram a resposta 
à indução anestésica, gerando hipotensão refratária aos mecanismos de regulação pressórica. Nesse caso, esteve rela-
cionada principalmente à losartana, por inibir a ação da angiotensina II, ao propofol, por vasodilatação e depressão 
miocárdica, e à tansulosina e quetiapina, por bloqueio alfa-1-adrenérgico. A percepção de risco aumentado nesse 
cenário pode ajudar o anestesiologista na intervenção de uma eventual complicação grave intraoperatória.
Palavras-chave: PCR em idoso. Polifarmácia. Interação medicamentos.
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56 Anestesia em microcirurgia para 
ressecção de cavernoma frontal em 
gestante no segundo trimestre
Marcelo Henrique de Sa Ferreira1, Samira Serrat Nassau1, Maria Clara Magalhães Praes1
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Intrudução: Os cavernomas são malformações vasculares intracranianas com baixa prevalência na população geral, 
representando cerca de 10% das alterações vasculares do sistema nervoso central e sendo muito raros durante a ges-
tação. O quadro clínico geralmente se inicia com crises convulsivas, cefaleia e déficit neurológico focal, podendo ser 
confundido com eclampsia/pré-eclampsia grave se não diagnosticado corretamente. Relato de caso: Paciente ges-
tante, 25 anos, classificação II da American Society of Anesthesiologists, 24 semanas, diagnosticada com cavernoma 
frontal esquerdo. Iniciou quadro de crise convulsiva associado à disartria com exames laboratoriais sem alterações 
e em uso de carbamazepina. Realizadas monitorização com cardioscópio, cardiografia fetal contínua, oximetria de 
pulso, capnografia expiratória, pressão arterial invasiva, termômetro, manta térmica e sondagem vesical de demora. 
O preparo pré-anestésico usou metoclopramida 10 mg, ranitidina 50 mg, dexametasona 10 mg, cefuroxima 1,5 g 
e posicionamento da paciente em mesa cirúrgica com angulação 15 graus para a esquerda. Indução anestésica em 
sequencia rápida com remifentanil, propofol e rocurônio 65 mg, anestesia periglótica com ropivacaina e intuba-
ção orotraqueal seguida de bloqueio dos nervos supraorbital, supratroclear e auriculotemporal com ropivacaina a 
0,375%. Manutenção anestésica com propofol e remifentanil em infusão alvo-controlada e sulfato de magnésio 3,5 g 
(20 mg/kg/h). Ao final da cirurgia houve reversão do bloqueio neuromuscular com neostigmina 2 mg associada a 
atropina 1 mg e 8 mg de morfina. Paciente foi extubada e encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva estável hemo-
dinamicamente. Discussão: Procedimentos cirúrgicos não obstétricos muitas vezes são necessários durante uma 
gestação de seguimento habitual, sendo as causas mais comuns apendicite, doenças das vias biliares, torção de ová-
rio e trauma. Pacientes gestantes possuem particularidades que devem ser levadas em conta antes do ato cirúrgico, 
o qual deve ser preferencialmente realizado após o primeiro trimestre, para reduzir a exposição durante a organo-
gênese. A monitorização contínua da frequência cardíaca fetal após 20 semanas permite o diagnóstico precoce de 
sofrimento agudo e a possibilidade de intervenção obstétrica. Além disso, sempre que possível, deve ser adotado o 
decúbito lateral esquerdo ou a angulação da mesa cirúrgica, para reduzir a compressão aortocava. Por fim, deve se 
atentar à possibilidade de manejo de via aérea difícil nessas pacientes e no risco aumentado, mesmo que controverso, 
de broncoaspiração.
Palavras-chave: Anestesia em gestante. Obstetrícia.
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62 Uso de sulfato de magnésio e aumento do 
bloqueio neuromuscular com cisatracúrio 
na síndrome de Hellp
Erivaldo Brito de Souza1
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Introdução: O sulfato de magnésio é um antagonista do cálcio, seu principal efeito na junção neuromuscular 
é a redução da liberação de acetilcolina no terminal nervoso motor. É a droga de escolha para o tratamento da 
 pré-eclampsia, eclampsia e síndrome de Hellp. Relato de Caso: Paciente, 43 anos, feminino, hipertensa crônica 
sem tratamento, G5PN4, 69 kg, idade gestacional indefinida, tendo diagnóstico de síndrome de Hellp e óbito fetal, 
indicada cesárea de urgência. Chegou ao centro obstétrico consciente, eupneica, corada, com pressão arterial de 
160 x 100 e frequência cardíaca de 98 batimentos por minuto, recebendo sulfato de magnésio (esquema Zuspan), 
diurese 50 mL/h, reflexo patelar positivo. Plaquetas: 69 mil. A raquianestesia foi realizada com bupivacaina hiperbá-
rica 12 mg e morfina 80 mcg, obtido bloqueio satisfatório e sem intercorrências. Durante dequitação foi constatada 
placenta acreta, optando-se por histerectomia puerperal subtotal. Após 1h de procedimento, a paciente queixou-se 
de dor intraoperatória, foram administrados midazolam 4 mg e fentanil 150 mcg, doses intermitentes sem sucesso. 
Optou-se agora por anestesia geral, indução com fentanil 200 mcg, etomidato 15 mg, succinilcolina 80 mg e cisa-
tracurio 3 mg, mantido com sevoflurano. Ringer lactato 1.500 mL, soro fisiológico 0,9% 500 mL, 1 concentrado de 
hemáceas , 1 concentrado de plasma fresco congelado e 6 Ul de plaquetas. O procedimento teve duração de 1h e sem 
dose adicional de cisatracúrio, descuralização com atropina 1 mg e neostigmina 2 mg. Após, flumazenil. A paciente 
acordou com bloqueio neuromuscular, suspeitou-se de aumento do bloqueio em razão do uso de sulfato de magné-
sio, foi realizado gluconato de cálcio 10% 2 g e obtida reversão completa do bloqueio. A paciente foi encaminhada à 
Unidade de Terapia Intensiva estável, eupneica, acordada, consciente, descorada +3/4 e recebendo sulfato de magné-
sio em bomba de infusão contínua, 50% (100 mL/h). Discussão: O sulfato de magnésio interage com o bloqueador 
neuromuscular não despolarizante, potencializando sua ação, portanto o prolongamento do bloqueio neuromuscu-
lar teve como provável causa a infusão de sulfato de magnésio associado ao cisatracúrio. Neste caso, houve reversão 
completa do bloqueio neuromuscular com gluconato de cálcio, mostrando que houve prolongamento do bloqueio 
pelo magnésio. O grau de bloqueio neuromuscular foi avaliado por critérios clínicos, como tônus muscular, capa-
cidade de sustentar a cabeça e abrir os olhos. A monitorização da função neuromuscular mostra a intensidade do 
bloqueio, porém não exclui o prolongamento do bloqueio pelo sulfato de magnésio.
Palavras-chave: Sulfato de magnésio. Bloqueio neuromuscular. Síndrome Hellp.
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80 Anestesia geral para cesariana em paciente 
com atrofia muscular espinhal tipo 2
Fagner Dantas de Jesus1, Fabricio Dias Antunes1, Lucas Wynne Cabral1,  
Adriana Rocha Melo1, Karine Santos Cerqueira Carneiro1

1Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, Brasil.

Introdução: A atrofia muscular espinhal tipo 2 é uma doença autossômica recessiva, que se apresenta como uma 
forma crônica infantil de atrofia muscular proximal, caracterizada por fraqueza muscular e hipotonia resultante 
da degeneração e perda dos neurônios motores inferiores da medula espinhal e do núcleo do tronco cerebral. 
Sua prevalência é estimada em 1/70.000 nascidos e discretamente mais frequente no sexo masculino. Apresenta 
como principais complicações infecções respiratórias, escoliose severa e fraturas com mínimo trauma. Relato 
de caso: Paciente D. K. S., 27 anos, antecedente patológico de atrofia muscular espinhal tipo 2, internada na 
maternidade Nossa Senhora de Lourdes para parto cesáreo com 37 semanas e 5 dias, fazia uso prévio de clexane 
profilático para trombose venosa profunda, suspenso dois dias antes do procedimento, sem intercorrências obs-
tétricas durante a gestação. Ao exame físico apresentava-se em bom estado geral, lúcida, orientada, contactuante, 
não conseguia se sentar, apresentava espasticidade de membros superiores e inferiores, movimentação limitada 
de mãos e pés, com redução de força importante, via aérea com abertura bucal menor do que 3 cm, não conse-
guia fazer protusão dos incisivos inferiores sobre os superiores, tinha mobilidade cervical reduzida. Anestesia 
realizada: ranitidina 50 mg + metoclopramida 10 mg. Trinta minutos antes da indução anestésica, realizou-se 
sedação com 100 microgramas de fentanil, e então intubação nasotraqueal por fibroscopia com tubo 6.0 com 
cuff, sem intercorrências. Logo em seguida foram administrados 200 mg de propofol e foi retirado rapidamente o 
recém-nascido; após o nascimento, foram feitos 5 mg de midazolam, manutenção anestésica com remifentanil em 
bomba de infusão contínua + propofol em bomba de infusão contínua. Não foi realizado bloqueador neuromus-
cular. Neonato nasceu com bons tônus muscular, choroso, corado, estável em ventilação espontânea. A paciente 
foi encaminhada em ventilação mecânica, estável hemodinamicamente, à Unidade de Terapia Intensiva, sendo 
extubada cerca de 48 horas depois, sem intercorrências. Discussão: Todos os tipos de técnicas anestésicas podem 
ser usados nessa patologia, nenhuma técnica é contraindicação absoluta, portanto se faz necessário pesar risco-
-benefício de cada técnica. No caso citado, diante da impossibilidade de acessar o neuroeixo em razão da escoliose 
importante optou-se por anestesia geral venosa total livre de bloqueador neuromuscular.
Palavras-chave: Atrofia muscular espinhal tipo 2. Anestesia geral. Parto cesário.
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114 Manejo anestésico na gestante portadora 
de miocardiopatia periparto relato de caso
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Introdução:  As cardiopatias representam a primeira causa não obstétrica de morte materna no ciclo gravídico 
puerperal, o que requer uma dinâmica assistencial pormenorizada, que tem por objetivo a qualidade na conduta 
prestada. Diante das modificações fisiológicas da gestação, bem como das diversas cardiopatias existentes nesse con-
texto, torna-se imprescindível o entendimento da evolução da doença durante a gravidez, o qual contribuirá para 
melhores desfechos em prol do binômio mãe-feto. Relato de caso: M. E. C. C., 25 anos, feminino, gestante, idade 
gestacional de 35 semanas, G4/P3/A1, portadora de miocardiopatia periparto há sete anos adquirida na segunda 
gestação, com eco-Doppler revelando aumento das cavidades e hipocontratilidade. Foi submetida à procedimento 
cirúrgico obstétrico, e a técnica de escolha foi o bloqueio epidural com inserção de cateter. Posicionada a paciente em 
decúbito lateral esquerdo para bloqueio regional epidural, realizaram-se assepsia e antissepsia com alcool 70% em 
regiaão dorsal, colocação de campo estéril, infiltração por planos anatômicos com lidocaina 2%, punção em L2/L3 
com agulha 16G de Tuohy. Foi confirmado o posicionamento por meio da técnica de Dogliotti. Ao término do pro-
cedimento, foi restituído decúbito dorsal e administrado lidocaína 2% 100 mg, Novabupi 0,25% 12,5 mg e fentanil 
12,5 mcg. O procedimento teve durabilidade de uma hora, sem intercorrências, com antibioticoprofilaxia com cefa-
zolina 2 g e extração de feto único, hipoativo, sendo necessários cuidados neonatais intensivos. Não houve variações 
hemodinâmicas significativas de ordem materna. Discussão: A miocardiopatia periparto é uma patologia de causa 
ainda não totalmente definida, relacionada a elevada mortalidade materna (10 a 32%) em decorrência de arritmias e 
eventos embólicos. A anestesia peridural permite, por meio da dose administrada, a precisão do nível sensitivo, redu-
zindo a probabilidade de instabilidade hemodinâmica, pois melhora a relação entre a oferta e o consumo de oxigênio, 
reduz resposta neuroendocrinometabólica, além de atenuar o estado de hipercoagulabilidade, que no cenário ao qual 
nos referimos seria dramático, havendo portanto interferência mínima na atividade fisiológica da paciente. Assim, é 
de suma importância o conhecimento fisiopatológico, para que seja instituída uma conduta anestésica personalizada 
para o caso, minimizando possibilidades de complicações ou desfechos não favoráveis.
Palavras-chave: Gestante. Complicação materna. Cardiomiopatia.
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207 Principais dificuldades e desfechos da 
analgesia de parto: uma revisão sistemática
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Introdução: Uma das experiências mais desafiadoras encontradas pelas mulheres durante suas vidas é o momento 
do parto. Com a finalidade de evitar que esse momento tão especial na vida da gestante se torne traumático em razão 
da dor, deve ser feita a escolha de uma das técnicas disponíveis em analgesia para ele. Diante disso, realizou-se um 
levantamento bibliográfico na literatura acerca das técnicas utilizadas para analgesia em partos, dando ênfase às 
principais dificuldades e aos seus desfechos em relação a esse momento único na vida de uma mulher. Métodos: Rea-
lizou-se uma revisão sistemática a partir das bases de dados on-line do PubMed (Literatura Internacional em Ciências 
da Saúde), no período de cinco anos, entre 2013 a 2018. Para a pesquisa nos bancos de dados, foram utilizados os 
seguintes termos: analgesia, labor and delivery, instrumental vaginal delivery. A busca resultou na seleção de 48 arti-
gos. Entre esses, após a leitura dos resumos, foram aplicados os seguintes critérios: artigos disponíveis na íntegra, 
preferencialmente aqueles que realizaram ensaios clínicos que abordaram o tipo de analgesia utilizada, compara-
ção entre as técnicas disponíveis, principais problemas e dificuldades para a equipe médica e consequências para os 
pacientes envolvidos – mãe e feto. Selecionaram-se artigos escritos em português, inglês ou espanhol. Foram excluí-
dos aqueles que não se enquadraram nos critérios de supracitados. Após a exclusão, nove artigos foram selecionados. 
Resultados: Há uma preocupação quanto aos efeitos indesejáveis da analgesia neuroaxial na progressão do trabalho 
de parto e em seus desfechos. Porém evidências indicaram que tal analgesia não aumenta a taxa de cesáreas quando 
comparado com a analgesia sistêmica ou com a ausência dela, embora possa estar associada a um segundo estágio 
prolongado do parto e a um aumento na taxa de parto vaginal instrumental. Além dos métodos tradicionais, foi visto 
que as técnicas alternativas têm sido utilizadas a fim de reduzir o nível de ansiedade e a dor nesse momento, como a 
homeopatia, acupuntura, terapia floral e a hidroterapia. Apesar de eventuais benefícios, observou-se que não houve 
claras vantagens delas para redução das taxas de cesárea. Conclusão: Dessa forma, cabe ao profissional responsável 
expor à parturiente as técnicas disponíveis, deixando de forma explícita seus benefícios e todos os seus riscos e, em 
conjunto, entrar em consenso, a fim de proporcionar mais segurança para a mãe e para o feto. 
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REFERÊNCIA
1. Antonakou A, Papoutsis D. The effect of epidural analgesia on the delivery outcome of induced labour: a retrospective case 

series. Obstet Gynecol Int. 2016;2016:5740534. https://doi.org/10.1155/2016/5740534 

https://doi.org/10.1155/2016/5740534


ANESTESIA OBSTÉTRICA

Sao Paulo Med J. 2021; 139(Suppl 2):125.     125

229 Anestesia para cesariana seguida 
de trombólise em paciente com 
tromboembolismo pulmonar agudo
Marina Martins1, Dion Blatt1, João Manuel Pereira Sasso1, Tulio Vedana1, Renann Augusto1

1Universidade Federal da Fronteira Sul, Passo Fundo, RS, Brasil.

Introdução: A incidência de tromboembolismo pulmonar na gravidez é desconhecida (estimada em 2–4/1.000 ges-
tações), pois sua apresentação clínica é assintomática ou camuflada pelas transformações fisiológicas que ocorrem 
na gestação normal. A incidência de tromboembolismo venoso é maior no terceiro trimestre e no puerpério, assim 
como no parto cesáreo. Consequentes às dificuldades diagnósticas, o tromboembolismo pulmonar é a primeira 
causa de morte materna direta em países desenvolvidos. O tratamento com trombólise é de alto risco na gestante 
e há ainda poucos casos descritos de sua utilização. Sendo assim, compreende-se que um manejo bem-sucedido 
perioperatório torna-se crucial quando tais pacientes são submetidas a cirurgia. Relato de caso: Paciente de 37 anos, 
secundigesta com 36 semanas de idade gestacional, procura atendimento por episódios de síncope e dispneia. Angio-
tomografia torácica mostrou trombose pulmonar bilateralmente. Ecocardiograma apresentou sinais de hipertensão 
pulmonar. Apesar da anticoagulação, persistiu com sinais de descompensação materno-fetal, sendo indicadas a inter-
rupção da gestação e realização de trombólise. Procedimento cirúrgico foi realizado sob anestesia geral, balanceada 
com remifentanil e sevoflurano. Durante o intraoperatório paciente esteve sob monitorização contínua e apresen-
tou boa estabilidade hemodinâmica. No pós-operatório imediato, evoluiu com atonia uterina e sangramento vaginal 
refratário, necessitando de reintervenção  para histerectomia subtotal sob anestesia geral. Após  nova abordagem, 
paciente permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva e recebeu alta hospitalar após 16 dias de internação. Discus-
são: A embolia pulmonar é uma das principais causas de morbimortalidade materna. A escolha da técnica anestésica 
para cesariana nesses casos é controversa e não há evidências de que suportem uma técnica em particular. A anes-
tesia geral pode ser associada com aumento do risco de mortalidade quando comparada a regional. Quanto aos 
agentes anestésicos, inalatórios produzem relaxamento uterino, enquanto o propofol deprime contratilidade miocár-
dica. Na abordagem do neuroeixo, a anestesia epidural tem sido reportada com sucesso. Paciente do caso estava em 
uso de anticoagulação, inviabilizando acesso ao neuroeixo. A gravidez é uma contraindicação relativa à realização 
de trombólise, porém essa terapêutica tem mostrado bons resultados. Apesar da pouca bibliografia existente, diver-
gir quanto ao manejo anestésico ideal. Este tem por objetivo assegurar bom controle hemodinâmico intraoperatório, 
resultando em melhores desfechos.
Palavras-chave: Tromboembolismo pulmonar. Gestação. Anestesia.
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Introdução: Hipertensão arterial pulmonar idiopática é uma síndrome rara que ocorre quando a pressão da arté-
ria pulmonar média (PAPm) está > 25 mmHg. Predomina em mulheres jovens na relação de 5:1comparada aos 
homens, sobretudo entre 20 e 40 anos. Em gestantes, a mortalidade pode chegar a 30%. Relato de caso: Primi-
gesta, 21 anos, IG 36 semanas, diagnostico prévio de SHEG, apresentando dispnéia aos grandes esforços há cerca 
de 3 anos e piora para pequenos esforços durante a gestação, em especial nas últimas 3 semanas. Realizado ecocar-
diograma que mostrou insuficiência cardíaca direita com pressão sistólica em artéria pulmonar 80 mmHg.Indicada 
cesareana. Exame físico: acordada, frequência cardíaca 115 bpm, taquipneica em repouso, SatO2 92% com cateter 
de O2, PA: 148/89 mmHg.Realizado punção da artéria radial esquerda e Acesso venoso central em jugular interna 
direita guiado por ultrassonografia. Submetida a anestesia geral balanceada com intubação em sequência rápida - 
indução com Fentanil, Etomidato e Rocurônio.Ao término da cirurgia paciente foi extubada em sala e encaminhada 
à Unidade de Terapia Intensiva estável hemodinamicamente, eupneica em repouso, com cateter de O2. Discussão: 
O objetivo deste relato é discutir o manejo anestésico na gestante com hipertensão arterial pulmonar idiopática, já 
que possui elevada mortalidade e resulta em um desafio multidisciplinar para a equipe. O manejo intraoperató-
rio deverá ter o princípio de evitar o aumento da pressão média nas artérias pulmonares. Neste relato, a anestesia 
geral foi vista como mais segura, em razão da instabilidade hemodinâmica da paciente. Nesse caso, deve-se evitar ao 
máximo drogas depressoras do miocárdio, reduzir os estímulos simpáticos relacionados à laringoscopia e intubação, 
usar ventilação protetora, evitando também hipoxemia e hipercarbia. Vasopressores e inotrópicos devem estar dis-
poníveis e preparados para infusão contínua, se necessário. As pacientes deverão ser extubadas o mais precocemente 
possível, para reduzir os danos secundários à ventilação com pressão positiva e permitir o uso de medicações via 
oral. Em eventos específicos (pacientes de menor classe funcional), há vantagens na anestesia neuroaxial sequencial 
com doses baixas de anestésico local.
Palavras-chave: Hipertensão pulmonar. Anestesia geral. Cesareana.
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Introdução: Acretismo placentário caracteriza-se pela implantação anômala da placenta na parede uterina.  Fatores de 
risco incluem cesáreas anteriores, placenta prévia, idade materna avançada, procedimentos de infertilidade e cirur-
gias uterinas prévias. A hemorragia pós-parto é a maior causa de morbimortalidade nessas pacientes. Relato de caso: 
Paciente feminina, 36 anos, sobrepeso, hipotireoidismo, G5C1A3, 37s+1 com acretismo placentário, classificação II 
da American Society of Anesthesiologists e Mallampati II. Para o procedimento, foram realizadas monitorização 
padrão, punção venosa periférica e de artéria radial, seguidas de um duplo bloqueio de neuroeixo, com 12 mg de 
bupivacaína hiperbárica associada a 15 mcg de fentanil por via intratecal e inserção de cateter peridural. Realizou-
-se a colocação bilateral de cateteres com balão em artérias ilíacas internas via femoral pela equipe de radiologia. 
Submetida a cesariana, teve recém-nascido feminino com boa vitalidade. Evoluiu com instabilidade hemodinâmica, 
os balões foram insuflados (tempo de clampe total de 20 minutos), realizada transfusão sanguínea (seis concentra-
dos de hemácia e três plasmas frescos) e infusão de noradrenalina. Optou-se por conversão para anestesia geral. 
Paciente foi encaminhada a Unidade de Terapia Intensiva, extubada e sem droga vasoativa com analgesia por bomba 
de analgesia controlada pelo paciente em cateter peridural. Teve alta da Unidade de Terapia Intensiva no terceiro dia 
e cateter peridural foi retirado após normalização de exames. Discussão: O acretismo placentário é uma condição 
grave, que requer tratamento cirúrgico em razão do menor risco de complicações e sangramento¹.  Pode-se realizar 
anestesia geral ou duplo bloqueio (raquianestesia associada a passagem de cateter peridural). A anestesia geral asso-
cia-se a maior risco de aspiração e falha de intubação. O bloqueio de neuroeixo evita o manuseio de uma via aérea 
difícil, apresenta menor risco de depressão fetal, menor uso de drogas e melhor analgesia no pós-operatório. O duplo 
bloqueio é capaz de adequar o nível anestésico durante todo o procedimento. No acretismo placentário, a perda san-
guínea média é de 2 a 3 L, podendo chegar a 5 L. O controle do sangramento pode ser feito com a cateterização com 
balão na artéria ilíaca interna e transfusão de hemocomponentes. Conclusão: Acretismo é uma condição rara em 
ascensão por conta do aumento de indicação de cesárea. O diagnóstico precoce permite o planejamento e a transfe-
rência para um centro de referência com uma equipe preparada para o tratamento de possíveis complicações.
Palavras-chave: Anestesia. Acretismo. Hemorragia.
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Introdução: As cardiopatias em gestantes são importantes causas de mobimortalidade. O manejo anestésico nessa 
população deve ser cauteloso, com o objetivo de manter o bem-estar materno-fetal, considerando as peculiarida-
des na manutenção da estabilidade hemodinâmica materna no contexto clínico da estenose aórtica grave e também 
em relação à abordagem da analgesia pós-operatória quando há necessidade de anestesia geral. Relato de caso: E. 
A. R., 32 anos, G2P1A0, com 35 semanas de gestação, portadora de asma parcialmente controlada, com história de 
discrasia sanguínea na gestação anterior, com diagnóstico de estenose aórtica congênita (tentativa de correção aos 
10 anos sem êxito) e ecocardiograma evidenciando fração de ejeção de 66%, área aórtica de 1,1 cm3, gradiente val-
var de 45 mmHg, hipertrofia de ventrículo esquerdo e membrana subaórtica, com sintomatologia de dispneia aos 
pequenos esforços. Indicada cesariana com anestesia geral e procedida monitorização com pressão arterial invasiva 
prévia à indução venosa com alfentanil 2 mg, etomidato 12 mg e succinilcolina 80 mg para intubação, e manuten-
ção anestesica com sevoflurano 0,6 concentração alveolar mínima, cetamina 0,2 mg/kg, propofol e remifentanil em 
infusão alvo-controlada e rocurônio. Intraoperatório sem intercorrências, com controle de frequência cardíaca e de 
níveis pressóricos, nascimento de concepto vivo com Apgar 8 e 9. Realizados bloqueio do plano transverso abdomi-
nal e bloqueio dos nervos ilioinguinal e ilio-hipogástrico bilaterais guiados por ultrassom com dose total de 50 mL 
de ropivacaína 0,2% para analgesia pós-operatória. Paciente extubada após reversão do bloqueio neuromuscular com 
sugammadex 2 mg/kg sem intercorrências e encaminhada para Unidade de Terapia Intensiva sem dor na primeira 
hora de pós-operatório e redução do consumo de opioide nas horas posteriores. Discussão: O manejo anestésico nas 
pacientes cardiopatas inclui manter pressão arterial e de pré-carga adequadas, evitar episódios de bradicardia e taqui-
cardia, com necessidade de avaliação criteriosa da técnica anestésica com base nas condições clínicas do binômio 
materno-fetal. A analgesia pós-operatória é um desafio nessas pacientes submetidas à anestesia geral, e a combinação 
do uso de cetamina e a associação entre bloqueio do plano transverso do abdome e bloqueios ilioinguinal e ilio-hi-
pogástrico têm evidenciado melhor analgesia pós-operatória por conta da ampliação da cobertura de anestesia dos 
dermátomos, com menor necessidade de uso de opioides no pós-operatório.
Palavras-chave: Estenose aórtica. Cesariana. Anestesia geral.
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Introdução: A síndrome de Ehlers-Danlos consiste em um grupo de doenças hereditárias do tecido conectivo. 
As principais características da síndrome incluem hiperextensibilidade da pele (aumento da elasticidade e extensão), 
hipermobilidade articular (aumento da frouxidão e extensão das articulações) e fragilidade do tecido conjuntivo. 
Há seis subgrupos que representam espectros clínicos. Os subgrupos mais comuns de síndrome de Ehlers-Danlos 
são o clássico (aproximadamente 60%), hipermobilidade (aproximadamente 30%) e vascular (6%). Os demais são 
extremamente raros. Relato de caso: Paciente feminina, 37 anos, 82 kg, 156 cm de altura, asma em uso de formo-
terol + budesonida uma vez ao dia, hipotireoidismo em tratamento com levotiroxina 25 mcg ao dia, síndrome de 
Ehlers-Danlos tipo III (hipermobilidade), com dez cirurgias em tornozelos e risco de luxação de quadril. Ecocardio-
grafia (2018) com valvopatia mitral leve, sem outras alterações. Primigesta, duas tentativas de fertilização in vitro, 
idade gestacional de 37 semanas e 2 dias. Foi indicada cesariana eletiva, a paciente foi monitorizada com cardios-
copia em V5 e DII, oximetria de pulso e medida de pressão arterial não invasiva. Foi puncionado acesso periférico 
18G em membro superior direito. A técnica anestésica de escolha foi bloqueio subaracnoideo em L3-L4, com agu-
lha Whitacre 27G, punção única, sem intercorrências, técnica asséptica. Foram administrados 11 mg de bupivacaína 
pesada, 20 mcg de fentanil, 80 mcg de morfina, com nível sensorial em T4. Quatro minutos após realizado o bloqueio 
e posicionamento em decúbito dorsal, com coxim sob o quadril direito, a paciente apresentou bradicardia juncio-
nal assintomática, chegando a uma frequência cardíaca de 32 batimentos por minuto, com resposta de elevação da 
frequência após realizados 0,5 mg de atropina e 10 mg de efedrina. A cesariana foi feita sem outras intercorrências. 
O recém-nascido do sexo feminino pesou 3,246 g, Apgar 8 ao nascimento. Discussão: A escolha da técnica anesté-
sica dependerá dos órgãos afetados na síndrome de Ehlers-Danlos, por isso é imprescindível caracterizar o subtipo 
da paciente. Um passado ou histórico familiar de ruptura visceral, de vasos ou sangramento perioperatório excessivo 
pode alertar para possíveis complicações graves. Devem ser avaliados o estado de coagulação e a função cardiovas-
cular dos pacientes. As punções arteriais, venosas e a intubação devem ser realizadas com cuidado em razão do risco 
de traumas e hematomas.
Palavras-chave: Ehlers-Danlos. Cesariana. Anestesia obstétrica.
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Introdução: Inversão uterina é uma complicação rara e grave decorrente do terceiro estágio do trabalho de parto. 
Configura uma emergência obstétrica com alta taxa de mortalidade e com necessidade de diagnóstico precoce e con-
duta terapêutica urgente, pois pode levar à morte ou comprometer o futuro reprodutivo da mulher. Relato de caso: 
V. E. P., sexo feminino, 36 anos, primigesta a termo, história de trombofilia, em uso de enoxaparina 40 mg/dia com 
suspensão da medicação há 24h, com pré-natal de alto risco. Admitida no hospital para assistência ao parto vagi-
nal. Sinais vitais: pressão arterial 120/80 mmHg, frequência cardíaca 78 batimentos por minuto, saturação periférica 
de O2 98%. Submetida a anestesia peridural contínua com 10 mg. Bupivacaina 0,125% com vasopressor associado a 
100 mcg. Fentanil para analgesia de parto. Trabalho de parto teve três horas de duração, recém-nascido Apgar 9/10. 
Dequitação da placenta ocorreu sem tração, porém incompleta, cursando com hemorragia, hipotensão com pres-
são arterial 70/46 mmHg, frequência cardíaca 100 batimentos por minuto, palidez e resposta discreta a metaraminol 
0,5 mg. Administrados 10 mg ocitocina em 500 mL de ringer lactato, metilergometrina 0,2 mg intramuscular e 
ácido tranexâmico 1 g e 1.000 mL de cristaloide. Após revisão do canal de parto por perdas sanguíneas, observou-se 
prolapso de fundo uterino, e redução manual foi realizada. Paciente evoluiu com rebaixamento do nível de consciên-
cia, sendo indicada laparotomia pelo obstetra. Induzida anestesia geral com cetamina 100 mg e rocurônio 85 mg, 
manutenção com sevoflurano 1 concentração alveolar mínima, acesso venoso central em veia jugular interna direita, 
pressão arterial invasiva (artéria radial esquerda) e noradrenalina 0,15 mcg/kg/min. Estimativa de perda sanguínea 
foi de 2 L, transfundidos 4 concentrado de hemácias, 3 plasma fresco congelado e total de 6.500 mL de cristaloide. 
Exames laboratoriais no intraoperatório hemoglobina 9,5 g/dl, hematócrito 29%, coagulograma normal. Ao final da 
cirurgia, paciente foi transferida para Unidade de Terapia Intensiva intubada, com necessidade de droga vasoativa. 
Extubação ocorreu após duas horas de pós-operatório, concomitante com desmame de noradrenalina, e paciente 
evoluiu favoravelmente, sem sequelas, com alta hospitalar após cinco dias, com hemoglobina 8,3 g/dL e hematócrito 
26%. Discussão: O diagnóstico da hemorragia obstétrica grave é desafiador, pois a perda sanguínea pode ser oculta 
e as mudanças fisiológicas da gestação podem mascarar os sinais clássicos de hipovolemia. O atraso no diagnóstico 
acarreta graves complicações, podendo resultar até mesmo em morte materna . Percebe-se a importância da conduta 
terapêutica imediata e agressiva e a comunicação entre as equipes assistentes, a fim de diminuir a morbimortalidade 
da mulher no pós-parto. 
Palavra-chave: Inversão uterina.
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1Hospital Federal dos Servidores do Estado, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: As alterações fisiológicas próprias do período gravídico podem conferir maior dificuldade na aborda-
gem da via aérea da gestante. A maior parte dos casos que apresentam dificuldade na intubação traqueal ocorre em 
cirurgias de emergência ou fora dos horários rotineiros. Por isso, o planejamento de uma anestesia geral em gestan-
tes deve levar em consideração a disponibilidade de múltiplos dispositivos de abordagem da via aérea, na tentativa 
de maximizar as chances de sucesso já na primeira tentativa de intubação. Relato de caso: Gestante de 39 anos, 
hipertensa com pré-eclampsia sobreposta, com diabetes gestacional e obesidade mórbida (índice de massa corporal 
76 kg/m2) foi admitida para indução de parto vaginal por pós-datismo. Durante a indução do trabalho de parto, a 
paciente evoluiu com um descolamento prematuro de placenta e perda sanguínea volumosa, sendo indicada cesa-
riana de emergência. Em razão do alto risco de instabilidade hemodinâmica, optou-se por realizar a cirurgia sob 
anestesia geral. No centro cirúrgico, a gestante apresentava, ao exame físico, vários preditores de via aérea difícil e 
relatou ingestão de alimentos sólidos há duas horas. Com base na antecipação de dificuldade na abordagem da via 
aérea e no relato de alimentação recente, optou-se por realizar intubação traqueal com a paciente acordada, com 
anestesia tópica de língua e orofaringe. O procedimento foi realizado com grande dificuldade, apesar da disponibi-
lidade de Bougie e videolaringoscópio. Discussão: Aspiração de sangue ou conteúdo gástrico é a principal causa de 
óbito materno associado à anestesia geral. Essa estatística fundamenta a escolha pela intubação traqueal acordada, 
em alguns cenários. O caso apresentado busca demonstrar a relevância de uma adequada avaliação dos preditores 
de dificuldade na abordagem da via aérea, assim como da disponibilidade de múltiplos dispositivos auxiliares para 
abordagem dessa. Além disso, o relato também destaca o provável benefício do uso precoce do videolaringoscópio já 
na primeira tentativa de intubação traqueal. 
Palavras-chave: Via aérea. Gestante. Videolaringoscópio.
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482 Mielorradiculopatia esquistossomótica 
em gestante obesa para cesariana
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Introdução: A mielorradiculopatia esquitossomótica, embora rara, é a forma ectópica mais grave e incapacitante da 
infecção pelo Schistosoma mansoni. As principais manifestações clínicas são dor lombar, alterações de sensibilidade 
dos membros inferiores, disfunção urinária e fraqueza de membros inferiores. Relato de caso: Paciente 29 anos, 
G2PC1, 39 semabas, diabetes mellitus gestacional controlada com alimentação, obesidade mórbida, com mielor-
radiculopatia esquistossomótica adquirida na infância, foi admitida para realização de cesareana. Ao exame físico: 
bom estado geral, normotensa, índice de massa corporal 45,6, Mallampati II, distância tireomentoniana <  5  cm 
e pescoço curto e largo. Comprometimento motor e sensitivo bilateral em membros inferiores, necessitando de 
auxílio para caminhar e com sensibilidade dolorosa mantida em região pélvica. Paciente posicionada em decúbito 
dorsal horizontal com auxílio de coxins interescapular e subocciptal e cunha de Crawford para deslocamento do 
útero gravídico. Realizada proteção gástrica com ranitidina 50 mg e metoclopramida 10 mg endovenosa em sala. 
 Pré- oxigenação com O2 100% sob máscara facial, indução anestésica em sequência rápida com 300 mcg fentanil, 
130 mg propofol, succinilcolina 70 mg e manutenção com sevoflurano 1 concentração alveolar mínima. Após nasci-
mento, iniciou-se infusão de ocitocina 10 UI. Para analgesia pós-operatória realizou-se 5 mg de morfina endovenosa, 
dipirona 2 g, somadas ao plano transverso abdominal bilateral, com infusão de bupivacaína 50 mg 0,125% s/v, com 
auxílio de ultrassonografia. Paciente negou qualquer quadro álgico em 24 e 48 horas de pós-operatório, não sendo 
necessária dose suplementar de opioide endovenoso. Discussão: A mielorradiculopatia esquistossomótica possui 
evolução com quadro progressivo de paraparesia referente ao segmento medular acometido. É prudente evitar o blo-
queio espinhal pela possibilidade de alteração do quadro neurológico e também pela hipertensão pulmonar causada 
pela parasitose em 30% dos pacientes. A não utilização dessa técnica anestésica acarreta em redução do benefício de 
qualidade analgésica pós-operatória em único ato anestésico, sendo necessária analgesia suplementar. Diante dessa 
situação, a complementação de uma anestesia geral com técnica de bloqueio regional como plano transverso abdo-
minal é recomendada. 
Palavras-chave: Esquistossomose. Mielorradiculopatia. Cesareana. Gestante.
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511 Relato de caso: anestesia em gestante 
com síndrome de Klippel-Trenaunay e 
hemangioma em neuroeixo
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Introdução: A síndrome de Klippel-Trenaunay é uma anormalidade congênita rara, de etiologia ainda desconhecida, 
de provável desenvolvimento por mutação genética, cuja tríade clássica é composta de mancha em vinho-do-porto, 
malformações venosas cutâneas e/ou profundas e hipertrofia óssea e de tecidos moles. São necessários pelo menos 
dois desses sinais para confirmação diagnóstica. Os autores descrevem técnica anestésica em gestante portadora da 
síndrome de Klippel-Trenaunay com hemangioma confirmado em neuroeixo. Relato de caso: Paciente de 27 anos, 
portadora de síndrome de Klippel-Trenaunay, primigesta, 38 semanas, com queixa de sangramento vaginal e pre-
sença de hemangioma e varizes vulvares ao exame físico, inviabilizando parto vaginal, com indicação de cesariana. 
Além disso, havia exame de imagem prévio com identificação de volumoso hemangioma em canal vertebral, con-
traindicando o bloqueio de neuroeixo. Na sala de parto foi obtida venóclise com cânula 16G em membro superior 
direito, monitorização contínua com eletrocardiograma, pressão arterial não invasiva e oximetria de pulso, bem 
como desvio uterino à esquerda. A indução venosa ocorreu em sequência rápida com manobra de Sellick e intuba-
ção orotraqueal sob laringoscopia direta, mantendo anestesia venosa total com remifentanil e propofol em infusão 
alvo-controlada. Ato anestésico-cirúrgico sem intercorrências. Nascituro extraído e com evolução com bons índi-
ces de vitalidade. Ao  término do procedimento, a paciente foi  extubada  e mandada para a sala de recuperação 
 pós-anestésica da unidade obstétrica sob excelentes condições clínicas. Discussão: A síndrome de Klippel-Trenau-
nay é marcada por uma tríade clássica, citada anteriormente, de acometimento geralmente assimétrico, em um 
membro inferior (85%), podendo ocorrer angiodisplasias cutâneas em 98% dos casos, e também em tecidos pro-
fundos. É  incomum a ocorrência de gestação em pacientes portadoras de tal síndrome, e existem apenas cerca 
de 30 casos descritos na literatura. Apresenta maior potencial para complicações graves em gestantes, sobretudo 
hemorrágicas e/ou tromboembólicas, por conta da somatória da fisiopatologia da doença às alterações fisiológicas 
da gestação, como aumento do volume plasmático, estase venosa e sobrecarga do sistema cardiovascular. Em razão 
das lesões vasculares vulvares e da confirmação de comprometimento do neuroeixo pela presença de hemangioma 
ao exame de imagem prévio, a punção subaracnoide foi prontamente contraindicada, e a técnica anestésica de esco-
lha foi a anestesia geral venosa total. 
Palavras-chave: Síndrome de Klippel-Trenaunay. Hemangioma. Gestação.
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527 Gestante em pós-operatório tardio de 
Bentall com mismatch e componente 
restritivo grave: um relato de caso
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Introdução: Define-se aneurisma como uma dilatação arterial irreversível maior que 50% em relação ao diâmetro 
normal para o segmento em questão. Cerca de 60% dos aneurismas de aorta torácica acometem a porção ascen-
dente, cuja história natural é variada pela ampla gama de etiologias predisponentes, tais como desordens genéticas, 
alterações consentidas ou doenças crônico-degenerativas. A cirurgia de Bentall é a técnica preconizada para o trata-
mento da ectasia ânulo-aórtica e consiste na substituição valvar aórtica e da aorta ascendente por um tubo valvulado 
com reimplante dos óstios coronários. Relato de caso: Paciente de 27 anos, pós-operatório tardio de cirurgia de 
Bentall aos 17 anos, em anticoagulação plena com enoxaparina, deu entrada em serviço terciário para resolução 
eletiva da gestação com 36 semanas. Antecedentes: G1, hemoglobinopatia a/e (Traço falciforme? Talassemia?) com 
hemoglobina 9,1; sopro sistólico +++/6+ em foco aórtico com irradiação panfocal e ecocardiograma transesofágico 
mostrando mismatch e prótese aórtica com componente restritivo grave. Foi submetida a anestesia geral com moni-
torização de pressão arterial invasiva e infusão contínua de adrenalina 0,02 mcg/kg em acesso venoso profundo e 
antibioticoprofilaxia com cefazolina, gentamicina e ampicilina antes da indução venosa com midazolam, sufentanil, 
etomidato e rocurônio. Manutenção inalatória com sevoflurano. Manteve-se sem evidências de arritmias em ele-
trocardiograma de cinco derivações, frequência cardíaca entre 100 a 120 batimentos por minuto, pressão arterial 
média entre 80–100, débito urinário de 0,6 mL/kg/h e capnografia entre 34 e 40 mmHg. Ao final do procedimento, 
train-of-four >90%, extubada e encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva em ventilação espontânea e sem ami-
nas vasoativas. Discussão: Em pacientes com estenose aórtica, durante o ato anestésico, objetiva-se a manutenção 
do ritmo sinusal, da frequência cardíaca e do volume intravascular normais, além da prevenção de hipotensão – que 
poderia ocasionar falência ventricular e hipoperfusão coronariana. No caso descrito, apesar dos riscos inerentes à 
técnica na população obstétrica, tais como broncoaspiração e via aérea difícil, a anestesia geral garantiu a estabilidade 
hemodinâmica e o desfecho apropriado para o binômio materno-fetal. 
Palavras-chave: Aneurisma de aorta torácica. Cirurgia de Bentall. Gestante.
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536 Bloqueio do gânglio esfenopalatino: 
controle da cefaleia pós-punção dural em 
paciente obstétrica
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Gabriel Alan Gayo Souto1, Daniel Vieira De Queiroz1
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Introdução: A cefaleia pós-punção dural é uma complicação frequente pós-bloqueio subaracnoide, podendo che-
gar à incidência de até 40%, dependendo do calibre da agulha utilizada para o procedimento. Diversas modalidades 
de tratamento clínico são descritas, porém com e sem sucesso. Atualmente há grande interesse em bloqueios peri-
féricos menos invasivos, como o bloqueio do gânglio esfenopalatino. Apresentamos um relato de caso de bloqueio 
do gânglio esfenopalatino transnasal em paciente obstétrica com lidocaína a 5%, com segurança e eficácia. Relato 
de caso: Mulher de 34 anos, hipertensa, obesa grau III, em uso regular de metildopa e nimodipino. Foi submetida 
a cesárea sob raquianestesia. Em razão da dificuldade técnica, foram realizadas inúmeras tentativas de punção do 
espaço subaracnoide até obter-se êxito. A punção foi realizada com agulha de Quincke 25G. A cesariana foi realizada 
sem intercorrências. No primeiro dia de pós-operatório, paciente evoluiu com cefaleia occipital de forte intensidade, 
com piora em posição ortostática. Não apresentou alívio do sintoma após medidas sintomáticas. Pela persistên-
cia do quadro, com dor 7 em 10 na escala visual analógica, optou-se por realizar bloqueio esfenopalatino bilateral 
com cotonoide embebido em 2 mL de lidocaína 5% por dez minutos. Após 30 minutos, a paciente evoluiu de maneira 
satisfatória, com redução da intensidade da dor (escala visual analógica 3) e, após um dia do bloqueio, encontrava-
-se assintomática, recebendo alta hospitalar. Discussão: O bloqueio do gânglio esfenopalatino tem como objetivo 
alívio sintomático sem interferir na produção de fluidos cerebrais. Os mecanismos compensatórios da punção dural 
levam à vasodilatação cerebral para manter a homeostase. O bloqueio do gânglio esfenopalatino bloquearia o paras-
simpático  e o nervo meníngeo, inibindo o estímulo nociceptivo do estiramento das meninges e a vasodilatação 
cerebral. Embora seja uma condição autolimitada que dura em média sete dias, o bloqueio do gânglio esfenopalatino 
permite essa recuperação assintomática durante esse tempo. No caso, a paciente aprensentou melhora considerá-
vel da dor em 30 minutos, que a permitiu deambular precocemente, amamentar e não consumir opioides, e não 
necessitou de um bloqueio posteriormente. O tampão sanguíneo peridural ainda segue padrão-ouro. No entanto, 
acredita-se que o bloqueio do gânglio esfenopalatino possa ser colocado futuramente como tratamento de primeira 
linha, porque é efetivo e pode evitar a necessidade de tampão sanguíneo epidural em até 69% dos casos. 
Palavras-chave: Esfenopalatino. Cefaleia pós-punção dural.
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556 Implicações anestésicas de cesariana em 
paciente portadora de miastenia gravis: 
relato de caso
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Introdução: A miastenia gravis consiste em uma doença crônica em que há redução do número de receptores de 
acetilcolina pós-sinápticos mediada por autoanticorpos contra o receptores de acetilcolina. A doença é caracterizada 
por fraqueza e fadiga rápidas do músculo estriado após uso repetitivo, seguida de recuperação parcial com o repouso. 
O sistema de classificação de Osserman subdivide a miastenia gravis nos seguintes espectros clínicos: 1 (afeta somente 
musculatura extraocular), 2a (suave), 2b (moderada, sem crises respiratórias), 3 (severa, com deterioração rápida) 
e 4 (severa, início tardio). Os anticolinesterásicos são a primeira linha de tratamento para a maioria dos pacientes 
com miastenia gravis, pois aumentam a quantidade de acetilcolina disponível na junção neuromuscular.  Relato de 
caso: Paciente de 23 anos, com diagnóstico de miastenia gravis tipo 1, em uso de piridostigmina 60 mg 3 x/dia. Nega 
cirurgias prévias. Primigesta, idade gestacional de 38 semanas e 2 dias. Indicada cesariana eletiva. Monitorizada com 
cardioscopia em V5 e DII, oximetria de pulso e pressão arterial não invasiva. Puncionado acesso periférico 18G em 
membro superior esquerdo. Procedido bloqueio subaracnoideo em L3-L4, com agulha Whitacre 27G, punção única, 
sem intercorrências, técnica asséptica. Foram administrados 12,5 mg de bupivacaína pesada, 100 mcg de morfina, 
com nível sensorial em T4. A cesariana foi realizada sem intercorrências. O recém-nascido do sexo masculino teve 
Apgar 8/9 e peso 2,860 g. Discussão: A anestesia regional é o método de escolha para a cesariana em paciente por-
tadora de miastenia gravis, a menos que haja comprometimento respiratório significativo ou envolvimento bulbar, 
o que faz necessário priorizar a segurança das vias aéreas com intubação traqueal sob anestesia geral. Anestésicos 
locais tipo éster, assim como a succinilcolina, devem ser evitados porque podem ter sua meia-vida prolongada pela 
diminuição da atividade da colinesterase plasmática em pacientes sob medicação anticolinesterásica. Isso pode levar 
a aumento do risco de toxicidade por anestésico  local ou bloqueio extenso. Portanto, recomenda-se escolha pelo 
anestésico local tipo amida. Opioide intratecal ou epidural podem ser utilizados com monitorização pós-operatória 
adequada para depressão ventilatória. Se anestesia geral for necessária, esta pode ser realizada com segurança, desde 
que o paciente esteja com monitorização da junção neuromuscular adequada.  
Palavras-chave: Obstetrícia. Miastenia gravis.
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570 Gestante submetida a correção de 
fratura diafisária de rádio com bloqueio 
perivascular subclavio
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Introdução: A cirurgia não obstétrica em pacientes grávidas pode ser indicada em qualquer estágio da gravidez, 
tendo o tempo de gestação influência prognóstica nesta. O período mais oportuno para essas condições situa-se 
no segundo trimestre, por conta de a organogênese encontrar-se completa. A redução da exposição do feto aos 
teratógenos potenciais e a redução do risco de parto prematuro encontram-se entre as principais preocupações do 
ato anestésico. Relato de caso: L. P. P., 24 anos, previamente hígida, em jejum adequado de 8 horas, gestação de 8 
semanas, deu entrada no serviço com fratura de rádio diafisária, sendo proposta cirurgia corretiva com coloca-
ção de placa em diáfise. Monitorização padrão com cardioscopia, oxímetro de pulso e pressão arterial não invasiva. 
 Realizada sedação com 3 mg de midazolam e 50 mcg de fentanil, seguida por bloqueio perivascular subclávio guiado 
por ultrassom e estimuloplex, com ropivacaína 0,75% 15 mL. Pela necessidade de radioscopia durante procedi-
mento cirúrgico, utilizou-se proteção de barreira na paciente. Esta manteve-se estável hemodinamicamente e sem 
dor durante toda a cirurgia. Teve alta da sala de recuperação após 60 minutos do término da cirurgia, mantendo-se 
sem queixas álgicas. Discussão: O objetivo do manejo anestésico nessa condição consiste na manutenção da per-
fusão uteroplacentária e prevenção do parto prematuro. A exposição a drogas durante o primeiro trimestre parece 
ter maior relação com anormalidades estruturais, entretanto uma dose única baixa de benzodiazepínico e opioide 
pode impedir níveis elevados de catecolaminas circulantes na gestante pela dor e pelaansiedade, o que reduziria o 
fluxo sanguíneo uterino. A necessidade de exames de imagem é outra situação contraditória, uma vez que os riscos 
fetais incluem teratogenicidade, restrição de crescimento e aborto, recomendando-se, sempre que possível, profila-
xia a exposição com métodos de barreira, como o uso de capotes de chumbo, sendo este aplicado a nossa paciente. 
Além disso, nenhuma pesquisa demonstrou superioridade entre anestesia geral ou regional. Todavia, evitar o risco 
de falha de intubação, aspiração pulmonar e reduzir a exposição do feto a teratógenos potenciais parece favorecer a 
opção pela anestesia regional. 
Palavras-chave: Gestante. Cirurgia não obstétrica. Anestesia.
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598 Implicações anestésicas de cesariana em 
portadora de síndrome de Ehlers-Danlos 
tipo III
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A síndrome de Ehlers-Danlos consiste em um grupo de doenças  hereditárias do tecido conectivo. As principais 
características da síndrome incluem hiperextensibilidade da pele (aumento da elasticidade e extensão), hipermo-
bilidade articular (aumento da frouxidão e extensão das articulações) e fragilidade do tecido conjuntivo. Há seis 
subgrupos que representam espectros clínicos. Os subgrupos  mais comuns de síndrome de Ehlers-Danlos são o 
clássico (aproximadamente 60%), hipermobilidade (aproximadamente 30%) e vascular (6%). Os demais são extre-
mamente raros. Relato de caso: Paciente feminina, 37 anos, 82 kg, 156 cm de altura, asma, em uso de formoterol + 
budesonida uma vez ao dia, hipotireoidismo em tratamento com levotiroxina 25 mcg ao dia, síndrome de Ehlers-
-Danlos tipo III (hipermobilidade), com dez cirurgias em tornozelos e risco de luxação de quadril. Ecocardiografia 
(2018) com valvopatia mitral leve, sem outras alterações. Primigesta, duas tentativas de fertilização in vitro, idade 
gestacional de 37 semanas e 2 dias. Foi indicada cesariana eletiva; a paciente foi monitorizada com cardioscopia em 
V5 e DII, oximetria de pulso e medida de pressão arterial não invasiva. Foi puncionado acesso periférico 18G em 
membro superior direito. A técnica anestésica de escolha foi bloqueio subaracnoideo em L3–L4, com agulha Whita-
cre 27G, punção única, sem intercorrências, técnica asséptica. Foram administrados 11 mg de bupivacaína pesada, 
20 mcg de fentanil, 80 mcg de morfina, com nível sensorial em T4. Quatro minutos após realizados o bloqueio e 
posicionamento em decúbito dorsal, com coxim sob o quadril direito, a paciente apresentou bradicardia juncional 
assintomática, chegando a uma frequência cardíaca de 32 batimentos por minuto, com resposta de elevação da fre-
quência após realizados 0,5 mg de atropina e 10 mg de efedrina. A cesariana foi realizada sem outras intercorrências. 
O recém-nascido do sexo feminino pesou 3,246 g, Apgar 8 ao nascimento. Discussão: A escolha da técnica anesté-
sica dependerá dos órgãos afetados pela síndrome de Ehlers-Danlos, por isso é imprescindível caracterizar o subtipo 
da paciente. Um passado ou histórico familiar de ruptura visceral, de vasos ou sangramento perioperatório excessivo 
pode alertar para possíveis complicações graves. Devem ser avaliados o estado de coagulação e a função cardiovas-
cular dos pacientes. As punções arteriais, venosas e a intubação devem ser realizadas com cuidado em razão do risco 
de traumas e hematomas.
Palavras-chave: Ehlers. Danlos. Obstetrícia.
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603 Implicações anestésicas de cesariana 
em paciente portadora de adenoma de 
hipófise: relato de caso
Francisco Crizanto Rodrigues Filho1, Debora Dal Pai1, Vasco Miranda Junior1, 
Florentino Fernandes Mendes1

1Santa Casa de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil.

Introdução: A anestesia para pacientes com adenoma hipofisário consiste em um desafio para o anestesiologista 
pelo risco de mudança súbita na dinâmica intracraniana durante a administração da raquianestesia ou durante a 
resposta ao estresse na anestesia geral. Em razão do risco de aumento do tumor durante o período pré-natal, uma 
avaliação cuidadosa deve ser feita para descartar sinais de hipertensão intracraniana. Relato de caso: Paciente femi-
nina, 25 anos, hipertensa sem tratamento, cefaleia crônica de provável origem trigeminal, terceira gestação, duas 
cesarianas prévias, a última em 2012, idade gestacional de 39 semanas. Em 2013 descobriu adenoma de hipófise não 
secretor, parou tratamento clínico por conta própria. Foi orientada pelo neurologista a retomar o tratamento após 
o término da gestação. Ressonância magnética de crânio (03/02/2019) mostrou que o tumor permaneceu estável, 
com 6 mm, sem sinais de hipertensão intracraniana. Na avaliação pré-anestésica, a paciente negava cefaleia, altera-
ções visuais, perda de força e sensibilidade, bem como náuseas e vômitos. Mediante indicação de cesariana eletiva, 
foi monitorizada com cardioscopia em V5 e DII, oximetria de pulso e medida de pressão não invasiva. A técnica 
anestésica de escolha foi bloqueio peridural em L3-L4, com agulha Touhy 17G, após passagem de cateter peridural, 
Dogliotti positivo e dose teste negativa, punção única, sem intercorrências, técnica asséptica. No cateter foram admi-
nistrados lentamente 20 mL de bupivacaína 0,5% e 3 mg de morfina. Após dez minutos, nível sensorial em T4 foi 
atingido e a cesariana foi realizada sem intercorrências. O recém-nascido do sexo masculino pesou 2,946 g, Apgar 
8 ao nascimento. O cateter peridural foi removido logo após o procedimento. Discussão: Os tumores hipofisários 
podem desenvolver síndrome de hipersecreção hormonal (hiperprolactinomas, acromegalia e doença de Cushing) 
ou efeito de massa, que causa distúrbios visuais e sintomas de hipertensão intracraniana. A anestesia geral deve ser 
evitada pelo risco de aumento da pressão intracraniana associada à laringoscopia e intubação traqueal, além de que 
a paciente acoradada pode alertar mais facilmente para o início de um evento intracraniano.
Palavras-chave: Hipófise. Adenoma. Obstetrícia.
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608 Manejo anestésico de choque 
hemorrágico na gestante como 
complicação de fetoscopia
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Felipe Souza Thyrso de Lara2, Bárbara Domingues da Silva3

1Hospital Guilherme Álvaro, Santos, SP, Brasil.
2Santa Casa de Misericórdia de Santos, Santos, SP, Brasil. 
3Faculdade de Minas, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Introdução: Mielomeningocele é um defeito neurológico com protrusão e exposição da medula espinhal e meninges 
pelo defeito do canal medular desenvolvido durante a gestação. Ocorre em aproximadamente 3,4 de 10.000 nas-
cimentos. O acompanhamento dos fetos sugere dano progressivo ao nervo exposto, o que justifica o reparo 
intraútero para preservação neurológica. Relato de caso: Gestante de 25 semanas e 6 dias, 19 anos, classificação II 
da American Society of Anesthesiologists, com proposta de correção de mielomeningocele (T10–S1) por fetosco-
pia.  Monitorizada com cardioscopia, pressão arterial não invasiva, oximetria de pulso e capnografia. Submetida a 
anestesia geral com indução em sequência rápida (midazolam 2,5 mg, alfentanil 2 mg, lidocaína 70 mg, propofol 
170 mg, succinilcolina 70 mg e, após intubação, cisatracúrio 10 mg) e manutenção com remifentanil 0,1 g/kg/h em 
bomba de infusão contínua e sevoflurano 5%. Hipotensão tratada com efedrina. O cirurgião realizou a identificação 
da lesão por ultrassom, seguida da introdução dos trocateres de fetoscopia, da identificação e da correção do defeito. 
Batimento cardíaco fetal pós-procedimento de 157. A paciente evoluiu com choque hemorrágico e queda da hemo-
globina para 5,5 (inicial 10,4) no pós-operatório. Indicada laparotomia exploradora por hemoperitônio. Foi iniciada 
transfusão sanguínea precoce. A paciente foi submetida à anestesia geral com intubação em sequência rápida (mida-
zolam 2,5 mg, fentanil 100 mg, lidocaína 60 mg, etomidato 15 mg, cetamina 20 mcg, succinilcolina 100 mg e, após 
intubação, rocurônio 50 mg) e manutenção com sevoflurano 2%. Hipotensão tratada com efedrina, sem necessidade 
de outros vasoconstritores. Administrados 1.000 mL de ringer lactato, duas unidades de concentrado de hemácias e 
duas unidades de plasma, com controle laboratorial intra e pós-operatório. Identificados focos de sangramento na 
punção do trocater no peritônio e no corpo uterino, tratados com rafia e hemostasia vigorosa. Foi encaminhada para 
Unidade de Terapia Intensiva e teve alta para enfermaria após quatro dias. Discussão: Apesar de favorecer o desen-
volvimento neurológico do feto, a cirurgia pré-natal apresenta riscos significativos à saúde materna, mesmo com o 
desenvolvimento de técnicas menos agressivas de acesso endoscópico ao útero gravídico. As complicações maternas 
mais frequentes são ruptura precoce de membranas e parto prematuro, mas na literatura há descrita a prevalência de 
complicações hemorrágicas decorrentes do procedimento cirúrgico. 
Palavras-chave: Fetoscopia. Choque hemorrágico. Manejo anestésico.
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649 Anestesia em gestante portadora de 
lipossarcoma com metástase em coluna 
lombar – um relato de caso
Giovana Freitas Rocha de Souza1, Luciana de Souza Cota Carvalho Laurentys1, 
Carla Câmara Moreira1; Wallace Oliveira Silva1, Lucas Santos Boaventura1

1Hospital Júlia Kubitschek, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Introdução: Tipos de câncer mais recorrentes em gestantes são: mama, ginecológico e hematológico. Sarcoma é 
uma neoplasia de células-tronco mesenquimais, rara, sendo responsável por menos de 1% das neoplasias em adultos 
e mais comum em homens. O lipossarcoma é o subtipo mais comum, que atinge com mais frequência os mem-
bros inferiores. Relato de caso: S. O. P., 26 anos, portadora de lipossarcoma mixoide em coxa direita, associado a 
tumor extradural em coluna lombar diagnosticado em março de 2019, quando descoberta gravidez de 12 semanas. 
Em junho de 2019, houve novo implante subcutâneo e recidiva em coluna lombar, com sinais de compressão medu-
lar, sem proposta neurocirúrgica, porém iniciado ciclo de quimioterapia. Paciente demandava opioide contínuo 
para controle álgico. Após completar 32+3 semanas, paciente foi admitida em bloco cirúrgico em agosto de 2019 
para realização de cesárea eletiva. Monitorização com cardioscópio, pressão não invasiva, oximetria, termômetro 
e capnografia. Indução anestésica em sequência rápida com fentanil, lidocaína, tiopental e rocurônio. Conectada a 
ventilação mecânica sem intercorrências. Manutenção anestésica com sevoflurano. Durante o procedimento foram 
feitos: ocitocina, dexametasona, dipirona, ondansetrona e morfina. Ato anestésico e cirúrgico sem intercorrências, 
com duração total de 1h30, depois foi encaminhada ao Centro de Terapia Intensiva para continuidade de cuidados. 
Discussão do caso: O lipossarcoma não é um tumor prevalente em mulheres jovens e, além disso, é raro em grávi-
das. No caso clínico, a paciente apresentava um tumor desde 2017 e engravidou em 2019, quando foram descobertas 
metástases de coluna lombar. A técnica anestésica usualmente empregada em gestantes é o bloqueio de neuroeixo. 
Porém, após discussão pela equipe anestésica, foi optado pela anestesia geral pelo comprometimento metastático 
lombar associado a sinais de compressão medular com déficit neurológico motor e sensitivo. Ademais, a gestante 
não permitia manipulação e/ou posicionamento para realização de bloqueios regionais. A anestesia geral em ges-
tante apresenta riscos, como o manejo de vias aéreas potencialmente mais difícil e maior possibilidade de falha na 
intubação, maior risco de aspiração pulmonar, alta incidência de consciência intraoperatória e depressão neonatal no 
pós-parto imediato, além de maior morbimortalidade quando comparada à anestesia regional.
Palavras-chave: Anestesia obstétrica. Liposarcoma em gestante. Anestesia para oncologia.
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740 Anestesia para cesariana em paciente 
tetraparética: relato de caso
Maria Israela Cortez Boccato1, Gabriela Louvrier Nasser Aguiar1, Pedro Tavares de 
Camargo Júnior2, Isadora Juliana Opolski1, Samuel da Rosa Sousa1
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Introdução: Entre as complicações que uma gestante com lesão medular pode apresentar no perioperatório, a 
mais preocupante é a disreflexia autonômica, uma condição grave que deve ser prevenida1. Este relato apresenta 
um caso de uma gestante tetraparética, com lesão medular ao nível de C5, submetida a cesariana sob raquianes-
tesia. Relato de caso: Gestante, classificação III da American Society of Anesthesiologists, 30 anos, G1P0, idade 
gestacional de 39 semanas, com cesariana programada. Histórico de trauma raquimedular em 2003, com fratura 
de C5 e necessidade de artrodese. Ao exame, apresentou hipoestesia ao nível de C5, redução de força e mioclonias 
nos membros superiores e inferiores e Babinski positivo. A anestesia geral foi descartada: paciente com via aérea 
potencialmente difícil, sem dispositivos de regate disponíveis; impossibilidade de uso de succinilcolina (risco de 
hipercalemia); ausência de rocurônio no serviço. Dessa forma, optou-se pela raquianestesia. Com ajuda, posicio-
nou-se a paciente sentada, tendo sido realizado o bloqueio com bupivacaína pesada 10 mg. Logo após, foi deitada 
e deslocou-se o útero para a esquerda. Após curto período, houve perda da mioclonia em membros inferiores e 
do reflexo de Babinski, confirmando a instalação do bloqueio. Cesariana ocorreu sem intercorrências, perma-
necendo estável hemodinamicamente, sem necessidade de vasopressores. Recém-nascido masculino, Apgar 8/9. 
Pós-operatório imediato em Unidade de Terapia Intensiva por risco de disreflexia. Reavaliada após cinco horas 
da anestesia, sem sinais de disautonomia, com retorno do exame neurológico basal. Teve alta da Unidade de 
Terapia Intensiva na manhã seguinte e hospitalar no segundo dia. Discussão: A disreflexia autonômica é desen-
cadeada por estímulos realizados abaixo do nível da lesão medular, apresentando resposta simpática excessiva 
com ausência de inibição medular proveniente dos centros superiores do sistema nervoso central. Geralmente 
ocorre em lesões medulares crônicas acima de T6, caracterizada por hipertensão severa, podendo estar associada 
a bradicardia reflexa. Sharpe et al. relataram que três de quatro gestantes com histórico de disreflexia tiveram 
tal complicação no periparto. Possíveis causas são dor pós-operatória, contrações uterinas e retenção urinária. 
Apesar de muitos anestesistas não se sentirem seguros com a abordagem do neuroeixo em casos de sequelas neu-
rológicas, estudos apontam que os bloqueios de neuroeixo são seguros na prevenção da disreflexia em gestantes 
com injúria espinal crônica, seja em cesariana, seja para analgesia de parto.
Palavras-chave: Cesariana. Lesão espinal crônica. Raquianestesia.
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801 Manejo anestésico em paciente portadora 
de Charcot-Marie-Tooth submetida a 
cesariana
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Thales Resende Damião1, Fernanda Jrege Arantes1
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Introdução: A síndrome de Charcot-Marie-Tooth é uma neuropatia periférica hereditária ligada a degenera-
ção axonal com acometimento sensorial e motor e prevalência de 1:2.500 pessoas, cursando com atrofia muscular 
progressiva. São descritos sete tipos de doença, mas, para interesse clínico, foram basicamente divididas em três 
principais (tipo I, II e III). Dessa maneira, é imprescindível conhecer a síndrome e sua fisiopatologia para esco-
lha da técnica anestésica mais adequada e segura para o paciente. Relato de caso: Paciente de gênero feminino, 
41 anos, classificação II da American Society of Anesthesiologists, portadora de síndrome de Charcot-Marie-Tooth 
tipo I, programação de cesariana eletiva. A paciente foi monitorizada com cardioscopia contínua, pressão arterial 
não invasiva, oximetria de pulso e acesso venoso periférico. Após posicionamento em decúbito lateral esquerdo, foi 
realizada raquianestesia em espaço L3–L4, agulha 27G Quincke e administradas bupivacaína pesada 0,5% 12,5 mg 
e morfina 50 mcg. Foi instalado oxigênio sob cateter nasal a 2l/min e sondagem vesical de demora. O procedimento 
foi realizado sem intercorrências, com duração de 60 minutos. A paciente permaneceu consciente e estável, em res-
piração espontânea com saturação de oxigênio maior ou igual a 98%, ritmo cardíaco sinusal, frequência cardíaca 
entre 80 e 90 batimentos por minuto, pressão arterial média entre 80 e 85 mmHg. Em reavaliação pós-operatória 
não foi constatada nenhuma complicação neurológica decorrente da técnica anestésica. Discussão: Atualmente não 
existe um consenso na literatura sobre qual a melhor técnica anestésica para pacientes portadores de síndrome de 
Charcot-Marie-Tooth. Apesar de ser uma neuropatia periférica, os bloqueios de neuroeixo não são contraindicados. 
O anestesiologista deve avaliar cada caso, prezar uma boa relação médico-paciente, orientar sobre o curso natural da 
doença e considerar a preferência do paciente. Este relato reporta um caso clínico em que a anestesia no neuroeixo 
provou-se segura e eficaz nesse cenário.
Palavras-chave: Raquianestesia. Charcot-Marie-Tooh. Neuropatia. Cesariana.
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812 Anestesia e aleitamento materno:  
uma atualização
Mariana Marins Vieira1, Bruno Gaboardi Vícola1, Victor Margossi Aguado1
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Introdução: O aleitamento materno traz benefícios para a saúde do lactente. Manter ou não o aleitamento após 
a anestesia é um problema a ser avaliado, em razão da passagem de anestésico para o leite e dos possíveis efeitos 
para o bebê. Objetivos: O objetivo deste estudo é buscar as novas recomendações relacionadas a anestesia e aleita-
mento materno. Método: A presente atualização é uma revisão narrativa bibliográfica utilizando buscas no PubMed 
e SciELO no período de 2018 a 2020. Os descritores utilizados foram anaesthesia, breastfeeding, breastmilk, surgery. 
Selecionou-se a diretriz da Associação de Anestesistas do Reino Unido. Discussão: Propofol, tiopental e etomidato 
são fármacos que podem ser usados para indução da anestesia. Drogas voláteis também podem ser empregadas com 
segurança, pois são rapidamente excretadas pelos pulmões. Os benzodiazepínicos devem ser utilizados com cautela, 
principalmente se for em doses múltiplas, ainda mais em lactente menor que seis semanas. O paracetamol pode ser 
usado, já a aspirina em dose analgésica não deve ser utilizada. Os anti-inflamatórios não hormonais, como ibupro-
feno, diclofenaco, naproxeno, celecoxibe e cetorolaco, também podem ser empregados. Os opioides necessitam ser 
evitados; quando indispensáveis, devem ser utilizados na menor dose pelo menor tempo possível, sendo importante 
monitorar sinais de sedação e depressão respiratória da criança. A codeína é contraindicada durante a amamentação. 
Os anestésicos locais podem ser consumidos com segurança. Os bloqueadores neuromusculares podem ser utiliza-
dos, porém a amamentação deve ser interrompida até que a paciente esteja recuperada de seus efeitos. A neostigmina 
pode ser consumida para reverter o bloqueio neuromuscular. Conclusão: Deve-se optar, sempre que possível, por 
anestesia local ou regional e por técnicas poupadoras de opioides. Entretanto, a passagem de anestésicos para o lac-
tente é mínima, e no geral não se deve contraindicar o aleitamento materno para as lactantes que serão submetidas a 
anestesia, mas a técnica deve se adequar ao problema.
Palavras-chave: Anestesia. Aleitamento materno. Amamentação.
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822 Analgesia de parto com remifentanil 
contínuo em paciente anticoagulada
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Introdução: A analgesia de parto é um importante recurso utilizado no contexto do parto normal como política 
de saúde pública e privada. A técnica peridural é mais efetiva, porém existem contraindicações à técnica. No caso 
em questão, foi indicada analgesia com remifentanil em bomba de infusão contínua por anticoagulação profilática, 
em uso pela paciente, e por ser uma alternativa valida e disponível no serviço. Relato de caso: Paciente de 35 anos, 
65 kg, feminina, classificação II da American Society of Anesthesiologists por trombofilia em investigação, G2P0A1, 
38 semanas e 4 dias de gestação, exames pré-natais sem alterações, exame físico sem alterações, em uso de clexane 
profilático (dose < 10 horas), jejum completo, em fase latente de trabalho de parto com dinâmica uterina esparsa e 
irregular, colo fino, bolsão protuso, dilatação do colo uterino em 5 cm, posição fetal cefálica e batimentos cardíacos 
fetais em 150 batimentos por minuto, sendo indicada analgesia de parto em razão da queixa de dor (escore 10/10). 
Monitorizada com cardioscopia, pressão não invasiva, oximetria de pulso, frequência cardíaca e frequência respi-
ratória. Após explicação do procedimento indicado, foi iniciado remifentanil em bomba de infusão contínua na 
dose de 0,05 mcg/kg/min endovenoso, e, após 5 minutos, houve melhora satisfatória (escore 5/10) da dor, relaxa-
mento e diminuição importantes da ansiedade da paciente, as quais se mantiveram até o final. Foi realizado parto 
normal após 180 minutos do início da infusão sem outras queixas ou intercorrências. Nota de Apgar do neonato foi 
9/10, sem a necessidade de conversão para peridural. Discussão: A dor no trabalho de parto apresenta caracterís-
ticas fisiológicas, emocionais e socioculturais. As alterações respiratórias, o aumento de catecolaminas plasmáticas 
e as mudanças de pH amplificam e prolongam a nocicepção. Existem vários métodos que atenuam essa dor, como 
inalação de gases anestésicos, estimulação elétrica transcutânea, opioides endovenosos e neuroaxiais. O uso do remi-
fentanil tem destaque pelo seu início de ação muito rápido, sua alta potência e meia-vida curta, porém há maior taxa 
de depressão respiratória e menor satisfação no alívio da dor em comparação com a peridural, considerada mais efe-
tiva.  Curiosamente a combinação das duas técnicas proporcionou maior satisfação, com o alívio da dor do parto, do 
que a peridural única. Portanto não há efeitos significativos no escore Apgar pelas técnicas remifentanil ou peridu-
ral e, desde que o paciente seja monitorizado continuamente, o remifentanil é seguro para a gestante e o neonato.
Palavras-chave: Analgesia. Remifentanil. Trabalho de parto.
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840 Analgesia para parto vaginal de feto 
morto, com evolução para parto 
cesariano: relato de caso
Artur Souza Rosa1, Felipe Souza Thyrso de Lara1, Aline Braga Soares1,  
Daniel Fernandes Junqueira1

1Santa Casa de Misericórdia de Santos, Santos, SP, Brasil.

Introdução: A analgesia de parto é uma alternativa à cesariana para mães que optam por maior conforto durante 
seu parto. Uma situação especial e mais traumática, porém, é o parto induzido de fetos com óbito intrauterino. 
Nesses casos, a indicação de analgesia de parto por via vaginal no momento exato ainda é um desafio. Relato de 
caso: P. R. C. T., 35 anos, G2P1C1A0, 37 semanas e 5 dias, com diagnóstico de óbito fetal intrauterino confirmado 
por ultrassonografia. Indicada indução do parto por método de tração, não sendo possível o uso de análogos de 
prostaglandinas. Solicitada analgesia de parto, quando a paciente ainda não apresentava dinâmica uterina ativa. 
História patológica pregressa: trombofilia em tratamento com clexane, suspenso 24 horas antes do procedimento. 
Realizado duplo bloqueio de neuroeixo com passagem de cateter epidural (bupivacaina pesada 2,5mg, sufentanil 
2,5 mcg na raquianestesia, 4 mL de ropivacaina 0,25% através do cateter). Paciente permaneceu monitorizada por 
40 minutos, hemodinamicamente estável, relatando alívio satisfatório da dor. Decorridas 8h após realização de anal-
gesia de parto, foi indicada resolução da gestação por via alta em razão de falha de indução. Discussão: Nesses casos, 
a indicação de analgesia de parto por via vaginal no momento exato ainda é um desafio. Reconhece-se a maior efe-
tividade da anestesia peridural em relação à anestesia venosa com opioides durante o trabalho de parto com melhor 
controle da dor, além de maior satisfação materna. Temos poucos dados, entretanto, associando a peridural a maior 
incidência de parto cesariano. Outro aspecto a se analisar é a alternativa entre parto vaginal e parto cesariano, visto 
que, em caso de óbito fetal, a segunda opção não traz maior risco e morbidade para a mãe, sem alterar o desfecho 
fetal. Em casos de preparo de colo e indução do trabalho de parto em parturientes com óbito fetal intrauterino, sabe-
-se que o uso de análogos de prostaglandina são mais efetivos que os métodos mecânicos. Sabe-se também que essas 
pacientes têm risco acumulado de evolução para parto cesariano de 15,6%. Por outro lado, revisão da Cochrane de 
2018 mostra a analgesia epidural como fator protetor em relação ao desfecho operatório do trabalho de parto de 
pacientes com feto vivo, assim como as pacientes se queixaram menos de dor e revelaram maior satisfação em rela-
ção à analgesia. A falta de evidências de associação da analgesia de parto com indução por método mecânico não nos 
permite decidir com propriedade, porém, qual é o melhor momento para a analgesia.
Palavras-chave: Analgesia. Parto. Peridural.
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855 Manejo anestésico na resolução da gestação 
em paciente, não sabidamente grávida,  
com eclampsia
Marcos Paulo Borges Diniz1, Mônica Braga da Cunha Gobbo1, Thaís Rainha de Sousa1, 
Annelene Franzin Pastor Stripecke1, Felipe Kei Uemura1

1Hospital da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, SP, Brasil.

Introdução: A hipertensão arterial induzida pela gestação tem apresentação clínica variável. A eclampsia se carac-
teriza por convulsões tônico-clônicas em gestantes, e 40% dessas não apresentam os dois sintomas característicos 
da pré-eclampsia, hipertensão e proteinúria. Relato de caso: Mulher, 18 anos, índice de massa corporal 39, primi-
gesta. Deu entrada, via pronto-socorro, por crises convulsivas associadas a hipertensão (282/182 mmHg). Ao exame 
físico, apresentava útero gravídico, confirmado com beta-gonadotrofina coriônica humana e ultrassonografia (ges-
tação estimada de 37 semanas). Foi encaminhada para resolução da gestação por via alta, pela Unidade de Terapia 
Intensiva, em intubação orotraqueal e bomba de infusão contínua de midazolam, fentanil e sulfato de magnésio. 
Paciente encontrava-se em anasarca, escala de agitação e sedação de Richmond -3, com acesso venoso periférico 
prévio e em ventilação mecânica. Acoplada a ventilação mecânica, monitorizada, puncionada artéria radial esquerda 
para monitorização de pressão arterial invasiva. Indução anestésica com propofol em bomba de infusão contínua, 
fentanil 400 mcg e rocurônio 50 mg. Mantido sulfato de magnésio prévio em bomba de infusão contínua. Infun-
dido 800 mL de cristaloide. Cirurgia sem intercorrências. Recém-nascido vivo, Apgar 1/5. Paciente foi encaminhada 
intubada para Unidade de Terapia Intensiva. Discussão: Por conta das preditivas de via aérea difícil, somadas à pos-
sibilidade de reintubação, a sala operatória foi preparada com os materiais necessários para reabordagem de via 
aérea difícil por mucosa edemaciada somada a obesidade. Cateterizada artéria radial esquerda para monitorização 
invasiva de pressão arterial e maior facilidade em obtenção de gasometrias artérias. Optou-se por anestesia venosa 
total pelo risco de sangramento após o nascimento pelas propriedades do sevoflurano que levam ao relaxamento 
da musculatura uterina. A paciente não apresentava sinais de intoxicação pelo sulfato de magnésio, como altera-
ções eletrocardiográficas e hiporeflexia. Assim, foi mantido por previnir reincidência de crise convulsiva e melhora 
a perfusão cerebral por bloqueio do receptor N-metil-D-aspartato. Realizamos restrição de fluidos em razão do 
quadro de anasarca em consequência da hipoalbuminemia associada à diminuição da pressão coloidosmótica, com 
risco de edema pulmonar. Portanto, a eclampsia é uma doença multissistêmica associada a gestação, e é necessário 
o conhecimento da sua fisiopatologia pelo anestesista, que deve se atentar precocemente às complicações cardíacas, 
cerebrais, fetais e renais, propiciando monitoramento e preparo adequado de sala para tratamento intensivo, caso 
seja necessário.
Palavras-chave: Eclampsia. Anestesia obstétrica. Sulfato de magnésio.
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890 Bloqueio do quadrado lombar para 
analgesia pós-cesariana
Raquel Teixeira Bezerra1, Maysa Siqueira Oliveira Pinheiro1, Grazielle Rodrigues Silva1, 
Adriana Navarro Machado1

1Hospital Regional de Taguatinga, Taguatinga, DF, Brasil.

Introdução: Atualmente a anestesia raquidiana é a primeira escolha para cesarianas pela segurança e possibilidade 
de uso de  opioides  intratecais  para analgesia pós-operatória. No  entanto, quando há falha na anestesia em  neu-
roeixo, o bloqueio do quadrado lombar,  associado à anestesia geral,  pode ser  uma opção.  O caso relatado trata 
de uma paciente em que foi utilizada anestesia geral com bloqueio do quadrado lombar após falha da raquianes-
tesia. Relato de caso: Gestante, 25 anos, 65 kg,  negou  alergias  ou uso de medicações, sem  comorbidades,  jejum 
completo, indicada cesariana por parada da dilatação. Admitida na sala operatória com venóclise funcionante, moni-
torizada, posicionada sentada, fez-se raquianestesia simples L3–L4 com agulha Quincke 25G, mediana, única, injetado 
subaracnoideo 13,5 mg de bupivacaína hiperbárica 0,5% e 60 mcg de morfina, sem intercorrências. No entanto, após 
15 minutos, foi detectada falha do bloqueio e repetida punção em mesmo nível com 15 mg de bupivacaína hiper-
bárica  0,5%.  Após  espera de dez minutos, foi evidenciado  o mesmo resultado desfavorável. Optou-se  então 
por anestesia geral balanceada, intubação orotraqueal em sequência rápida com 2,5 mg de alfentanil, 200 mg de pro-
pofol e 100 mg de succinilcolina, manutenção com sevoflurano a 2%. O feto foi rapidamente retirado, nascendo 
ativo e reativo, realizados 10UI de ocitocina endovenosa e 0,2 mg de ergometrina intramuscula, com contração ute-
rina efetiva. A cirurgia transcorreu sem intercorrências, e ao final foram feitos para analgesia 2 g de dipirona, 40 mg 
de  tenoxicam, 2 mg de morfina endovenosa e bloqueio do quadrado lombar tipo 2 guiado por ultrassonografia, 
bilateral, com 60 mL de ropivacaína 0,3%. Paciente despertou sem bloqueio motor ou sensitivo em membros infe-
riores, sem queixa de dor na ferida operatória. Reavaliada após 24h pós-operatório, paciente permanecia sem dor e 
em uso apenas de paracetamol e ibuprofeno de resgate até a alta. Discussão: A administração de morfina subarac-
noideo é considerada padrão-ouro para analgesia em cesarianas, mas, no caso de falha, a anestesia geral, associada a 
bloqueio de parede abdominal, surge como uma boa opção, sendo capaz de prover analgesia visceral e de parede de 
T6-L1, dependendo do tipo utilizado. No caso relatado, o bloqueio do quadrado lombar tipo 2 foi utilizado com 
sucesso para analgesia pós-operatória em cesariana, sem necessidade de uso de opioide.
Palavras-chave: Bloqueio do quadrado lombar. Cesariana. Analgesia pós-operatória.
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899 Infusão de fenilefrina para prevenção 
de hipotensão arterial em gestantes 
submetidas à cesariana
Bruna Patrocinio dos Santos Silva1, Márcio Luiz Benevides1, Breno Wilson Benevides Andrade1, 
Henry Manfried Dolce Zambardino1

1Hospital Geral de Cuiabá, Cuiabá, MT, Brasil.

Intrudução: O Brasil apresenta um dos maiores índices de cesariana no mundo. A raquianestesia é a técnica anes-
tésica mais utilizada para cesáreas, e a hipotensão é um dos eventos adversos. O uso de fenilefrina, um α agonista, 
pode evitar essa complicação em partos cesarianos sob raquianestesia, e seu uso pode estar associado à menor taxa 
de acidose fetal quando comparado com a efedrina. Objetivo: O objetivo deste estudo é avaliar o uso profilático de 
fenilefrina em infusão contínua para prevenção de hipotensão arterial durante cesariana. Métodos: Trata-se de um 
estudo de coorte prospectivo, com amostra de 93 gestantes submetidas à cesariana, que receberam em infusão con-
tínua fenilefrina 50 μg.min-1 na vazão de 60 mL.h-1 até a extração fetal. Foram avaliadas a incidências de hipotensão 
arterial (pressão arterial sistólica menor que 100mmHg e/ou queda de 20% da pressão arterial sistólica basal), bradi-
cardia, náuseas e vômitos; quantidade de fenilefrina usado para tratamento da hipotensão, número de interrupções 
da infusão de fenilefrina por hipertensão reativa, índice de Apgar, pH, perda parcial O2, pressão parcial de CO2 e o 
base excess da artéria umbilical do recém-nascido. Resultados: A incidência de hipotensão foi de 18,2%. Em 76,3% 
dos casos não foi necessária a interrupção da infusão de fenilefrina. A bradicardia ocorreu em 15,1% com melhora 
ao uso de atropina. A incidência de náuseas e vômitos foi de 19,4 e 4,3%, respectivamente. O índice de Apgar < 7 no 
primeiro minuto foi de 4,3% e no quinto minuto foi de 1,1%. Ph < 7,2 ocorreram em 8,6% dos recém-nascidos. 
A mediana e o intervalo interquartil da pressão parcial de O2, pressão parcial de CO2 e do BE foram 22,7 (17,1 – 27,8), 
47,6 (42,9 – 55) e - 2,9 (- 1,8 – - 4,6), respectivamente. Conclusão: Conclui-se que a infusão profilática de fenile-
frina 50 mg.min-1 mostrou-se segura, proporcionando estabilidade hemodinâmica e baixa incidência de hipotensão 
materna. A incidência de bradicardia foi maior em gestantes com índice de massa corporal < 30. Por fim, parece pre-
ferível iniciar a infusão a uma taxa de 50 mg.min-1 e titular dosagem conforme resposta pressórica.
Palavras-chave: Fenilefrina. Gestantes. Raquianestesia.
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912 Pré-eclampsia grave: relato de caso
Raida Alves Lima1, Susane de Paula Lacerda1, Helane Rodovalho Braga de Sousa1, 
Márcio Luiz Benevides1, Carlos Eduardo Solcia1
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Introdução: A pré-eclampsia pertence ao grupo de doenças hipertensivas da gestação, sendo uma das causas mais 
relevantes de morbidade e mortalidade materna. As principais causas de óbito são: hemorragia intracraniana, infarto 
cerebral, insuficiência e/ou ruptura hepática e coagulação intravascular disseminada. Se houvesse monitoramento e 
vigilância mais rigorosos, muitas mortes poderiam ser evitadas. A técnica anestésica de escolha durante uma cesa-
riana de emergência no caso de pré-eclampsia grave, quando a paciente apresenta alteração do nível de consciência, 
coagulopatia, instabilidade hemodinâmica, é a anestesia geral. Porém os agentes inalatórios halogenados constituem 
fatores de risco para hemorragia pós-parto por promoverem relaxamento uterino. Relato de caso: Paciente C. S. 
C., 32 anos, primigesta, classificação II da American Society of Anesthesiologists, com hipertensão gestacional que 
evoluiu para pré-eclampsia grave, em leito de enfermaria sulfatando, chegou à sala de operação apresentando alte-
ração do nível de consciência e hipotensão (pressão arterial 60/30 mmHg). Indicada cesariana de emergência sob 
anestesia geral balanceada. Paciente monitorizada, venóclise com Abocath 18. Pré-oxigenação com oxigênio 100%. 
Indução em sequência rápida com fentanil 100 mcg, etomidato 20 mg e succinilcolina 100 mg. Intubação orotra-
queal sob laringoscopia direta (Cormack II) com tubo traqueal 7,0. Acoplada em ventilação mecânica controlada por 
volume e mantida em plano anestésico com isoflurano 1 concentração alveolar mínima. Foi administrado ocitocina 
10 UI após clampeamento do cordão umbilical. Paciente evoluiu com atonia uterina. Prosseguiu-se com misopros-
tol via retal, tentativa de sutura de B-Lynch sem sucesso, e então a obstetra optou por histerectomia. Discussão: A 
atonia uterina é uma das principais causas de hemorragia pós-parto, tendo como fatores de risco macrossomia fetal, 
trabalho de parto prolongado, obesidade materna e pré-eclampsia. Durante o manejo da pré-eclampsia, o uso de 
sulfato de magnésio e de inalatórios halogenados na anestesia geral balanceada também constituem fatores de risco 
para atonia uterina. A hemorragia pós-parto, associada à atonia uterina, no contexto de pré-eclampsia grave é uma 
situação desafiadora. A ocitocina é o uterotônico de escolha, visto que a ergometrina promove elevações pressóri-
cas. Contudo, nem sempre ressuscitação volêmica, uso de uterotônicos e procedimentos cirúrgicos conservadores 
são suficientes para cessar a hemorragia, sendo necessário recorrer à histerectomia para preservar a vida materna.
Palavras-chave: Pré-eclampsia. Anestesia geral balanceada. Atonia uterina.
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918 Hemorragia pós-parto cesáreo de 
emergência: relato de caso
Susane de Paula Lacerda1, Amanda Costa Pinto1, Rubens Jardin Nochi Junior1, 
Márcio Luiz Benevides1, Carlos Eduardo Solcia1
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Introdução: A hemorragia pós-parto é definida por um sangramento vaginal superior a 500 mL em 24 horas ou 
sangramento maior que 1.000 mL durante a cirurgia. É uma das principais causas de morte materna e deve ser 
manejada com ressuscitação volêmica, uterotônicos e procedimentos cirúrgicos conservadores. E quando há falha 
dessas manobras, deve-se considerar histerectomia para preservação da vida materna. Relato de caso: Paciente D. A. 
S., 32 anos, classificação II da American Society of Anesthesiologists, com diagnóstico de descolamento prematuro 
de placenta e indicação de cesariana de emergência sob anestesia geral balanceada por instabilidade hemodina-
mica. Paciente  chegou à sala cirúrgica lúcida, foi monitorizada e orientada sobre o procedimento. Realizou-se 
pré-oxigenação. Indução em sequência rápida, com fentanil 150 mcg, propofol 200 mg e succinilcolina 100 mg. Intu-
bação orotraqueal sob laringoscopia direta (Cormack II), com tubo traqueal 7,0. Colocada em ventilação mecânica 
controlada por volume e mantida em plano anestésico com isoflurano. Paciente extubada em sala e encaminhada 
para sala de recuperação pós-anestésica. Teve alta da sala de recuperação pós-anestésica após recuperação e foi enca-
minhada para enfermaria. Evoluiu com sangramento vaginal de 2 L e instabilidade hemodinâmica em razão da atonia 
uterina, sendo transferida para Unidade de Terapia Intensiva. Reavaliada pela obstetrícia, indicou-se reabordagem 
cirúrgica de emergência para realização de histerectomia. Paciente proveniente da Unidade de Terapia Intensiva, 
intubada, sedada, instável hemodinamicamente, em uso de droga vasoativa (noradrenalina 1,1  mcg/ kg/ min), satu-
ração de oxigênio 70%, frequência cardíaca 135 batimentos por minuto e hipotensa (pressão arterial inaferível). 
Mantida em ventilação mecânica controlada por volume, gasometria pH: 6,57, pressão parcial de O2: 18, pressão 
parcial de CO2: 91, hemoglobina: 5, hematócrito: 10, Na: 147, K: 8,4, HCO3: 5,3. Transfundidas quatro unidades 
de concentrado de hemácias. Ocorreram três paradas cardiorrespiratórias em assistolia (4 min, 4 min e 8 min), 
sendo realizada ressuscitação cardiopulmonar com sucesso e iniciados os cuidados pós-reanimação cardiopulmo-
nar. Realizou-se histerectomia. Paciente foi encaminhada para UTI, seguindo com nova parada cardiorrespiratória 
em assistolia, quando se procedeu a reanimação cardiopulmonar sem sucesso, evoluindo a óbito. Discussão: A ato-
nia uterina é uma das principais causas de morte materna nos casos de hemorragia pós-parto. São fatores de risco 
trabalho de parto prolongado, macrossomia fetal, descolamento de placenta, anestesia geral, entre outros. A anestesia 
geral corrobora a atonia uterina em razão de os agentes halogenados promoverem relaxamento uterino.
Palavras-chave: Hemorragia pós-parto. Atonia uterina. Anestesia geral balanceada.
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925 Cesariana de emergência em gestante 
com líquor xantocrômico: relato de caso
Dímitra Jaconi Stamoulis1, Bruna Caroline Pessoa Oliveira1, Mariana Freire de Oliveira Perpétuo1, 
Raquel Cristina Freire de Deus Vieira1, Ítalo de Oliveira Pacheco1

1Hospital Regional Antônio Dias, Patos de Minas, MG, Brasil.

Introdução: O líquido cefalorraquidiano é formado no plexo coroide. Cerca de 25% do líquido cefalorraquidiano fica 
nos ventrículos; 20% no espaço subaracnóideo intracranial e 55% no canal espinhal. O objetivo deste artigo é apre-
sentar o caso de gestante que se apresentou com líquor xantocrômico durante punção subaracnóidea para realização 
de raquianestesia em cesárea de urgência. Relato de caso: Paciente 29 anos, consciente e orientada, classificação I da 
American Society of Anesthesiologists. Submetida à cesariana de urgência por macrossomia fetal e mecônio espesso. 
Exames laboratoriais de pré-natal dentro da normalidade. Punção subaracnóidea realizada no interespaço L4–L5 
com agulha de Quincke 27G, única e mediana. Líquido cefalorraquidiano xantocrômico. Nova punção em L3–L4 
com líquor de mesmas características. Interrogada a respeito de traumas, cefaleia ou sintomas neurológicos, foi 
negativa a reposta. Optou-se pela anestesia geral para evitar manipulação do neuroeixo, visto que a literatura ainda 
é escassa de estudos a esse respeito. O ato anestésico e cirúrgico procederam sem demais intercorrências. Avaliação 
neurológica e tomografia do crânio sem alterações. Líquor: límpido; leucócitos 07/mm³; hemácias  90/ mm³; glicose 
43 mg/dL; proteínas 1.574 mg/dL; mononucleares 100%; polimorfonucleares 00%; ausência de micro-organismos 
coráveis pelo gram; cultura negativa; paciente recebeu alta com encaminhamento ao ambulatório de neurologia. 
Atualmente aguarda seguimento propedêutico. Discussão: Muitas patologias que envolvem o sistema nervoso cen-
tral implicam na alteração do aspecto do líquor. A xantocromia, na maior parte das vezes é resultado da elevação 
de proteínas no líquido cefalorraquidiano. Uma condição causadora desse aumento é a síndrome de Pseudo-Froin, 
caracterizada por estase do líquido cefalorraquidiano por um estreitamento do canal medular por tumores peridu-
rais ou hérnias discais. Tal aspecto também pode ser resultado da degradação da hemoglobina que acontece após 
hemorragia subaracnóidea. Finalmente, também pode decorrer da translocação de células inflamatórias oriundas 
de um processo infeccioso peridural em direção ao espaço subaracnóideo. No caso em questão, a paciente ainda se 
encontra em propedêutica pela neurologia de doença estrutural do canal medular ou malformação arteriovenosa.
Palavras-chave: Líquido cefalorraquidiano. Proteínas do líquido cefalorraquidiano.
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935 Anestesia geral em gestante com 
hipertensão arterial pulmonar idiopática
Lorena Neves Fernandes Franco1, Anderson Mascarenhas Nicacio1,  
Luiz Fernando Carlin Mutterle1, Carlos Othon Bastos1

1Hospital Maternidade de Campinas, Campinas, SP, Brasil.

Introdução: Hipertensão arterial pulmonar idiopática pertence ao Grupo I da classificação clínica de hipertensão 
pulmonar. Trata-se de uma síndrome rara que ocorre quando a pressão da artéria pulmonar média está > 25 mmHg 
e a pressão sistólica pulmonar > 30 mmHg, ambas em repouso, ou quando essas medidas estiverem > 30 e 35 mmHg, 
respectivamente, ao esforço. Predomina em mulheres na relação de 5:1 comparada aos homens, sobretudo entre 20 e 
40 anos. Em gestantes, a mortalidade pode chegar a 30%. Relato de caso: Primigesta, 21 anos, idade gestacional de 
36 semanas, doença hipertensiva específica da gravidez, com quadro de dispneia aos grandes esforços há cerca de 
três anos, com piora para pequenos esforços durante a gestação, especialmente nas últimas três semanas. Apresen-
tando ecocardiograma com pressão da artéria pulmonar média 41mmHg, insuficiência tricúspide e dilatação de 
átrio e ventrículo direito. Ao exame físico: acordada, frequência cardíaca: 115 batimentos por minuto, taquipneica 
em repouso, saturação de O2 92% com cateter de O2, pressão arterial: 148/89 mmHg. Ausculta cardíaca e respirató-
ria sem alterações, membros inferiores edemaciados. Realizada punção da artéria radial esquerda. Acesso central em 
veia jugular interna direita guiado por ultrassom. Submetida a paciente a anestesia geral balanceada com intubação 
em sequência rápida, utilizados para indução fentanil, etomidato e rocurônio. Infusão contínua de noradrenalina e 
dobutamina. Ao término da cirurgia, paciente foi encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva. Discussão: O obje-
tivo deste relato é discutir o manejo anestésico na gestante com hipertensão arterial pulmonar idiopática, já que 
possui elevada mortalidade e resulta em um desafio multidisciplinar para a equipe. A decisão da técnica anestésica é 
complexa porque os motivos para a escolha vão além da segurança cardiovascular materna. Muitas vezes, em casos 
complexos ou de maior dúvida para o anestesiologista, a anestesia geral é tida como mais segura. Porém estudos 
também demonstram segurança com anestesia neuroaxial sequencial em casos de hipertensão arterial pulmonar 
idiopática. A anestesia neuroaxial em dose única (exemplo: raquianestesia, peridural clássica) está associada a maior 
risco de colapso cardiovascular. Neste relato a anestesia geral balanceada foi a técnica de escolha. Vasopressores e 
inotrópicos ficaram disponíveis e preparados para infusão contínua, se necessário para melhor controle hemodinâ-
mico. Atenção foi dada para reduzir os estímulos simpáticos relacionados à laringoscopia e intubação orotraqueal, 
uso de ventilação protetora, evitando também hipoxemia e hipercarbia. 
Palavras-chave: Anestesia obstétrica. Hipertensão arterial pulmonar idiopática. Anestesia geral.
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948 Anestesia combinada raquiperidural 
para cesariana em paciente com 
cardiomiopatia hipertrófica
Ana Raquel Ferreira de Azevedo1, Manoel Cláudio Azevedo Patrocínio1, Danielle Maia 
Holanda Dumaresq1, Danielle Cristina de Oliveira Soares1, Thiago Victor Sousa Chagas2

1Instituto Doutor José Frota, Fortaleza, CE, Brasil. 
2Maternidade Escola Assis Chateaubriand, Fortaleza, CE, Brasil.

Introdução: A cardiomiopatia hipertrófica é uma doença cardíaca hereditária caracterizada por hipertrofia do septo 
ventricular e grau variável de estenose subaórtica; onde o aumento da contratilidade miocárdica, por exemplo, pro-
voca obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo (VSVE), podendo gerar congestão pulmonar, arritmias e 
isquemia miocárdica. Este relato de caso teve como objetivo discutir o manejo anestésico para cesariana em paciente 
com cardiomiopatia hipertrófica portadora de cardiodesfibrilador implantável. Relato de caso: Gestante de 25 anos, 
37 semanas de idade gestacional, diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica há sete anos, portadora de cardiodesfi-
brilador implantável foi submetida a uma cesariana eletiva. Encontrava-se assintomática no dia do procedimento, em 
uso regular de propranolol, furosemida e ácido acetilsalicílico. Além da monitorização habitual, foi instalada pressão 
arterial invasiva e acompanhada com ultrassonografia point-of-care para avaliação ecocardiográfica, pulmonar e de 
veia cava inferior. Realizou-se bloqueio combinado raquiperidural com passagem de cateter epidural e administra-
ção de 5 mL de lidocaína 2% com epinefrina via cateter; 9 mg de bupivacaína hiperbárica e 20 mcg de fentanil via 
subaracnoide. Mais 5 mL de lidocaína 2% com epinefrina foram administrados via cateter para atingir nível sensi-
tivo T6. Utilizou-se metaraminol em infusão contínua como vasopressor. A pesquisa de obstrução a via de saída de 
ventrículo esquerdo, de congestão pulmonar e de sobrecarga volêmica foi realizada de forma intermitente via poin-
t-of-care. Não houve hipotensão arterial, taquicardia ou outras complicações no perioperatório. Discussão: Com 
base na fisiopatologia da doença, as metas anestésicas foram manter estáveis a contratilidade miocárdica, frequência 
cardíaca, pré e pós-carga, além de evitar hipotensão. O bloqueio combinado possibilitou titular a dose de anestésico 
local, gerando instalação gradual do bloqueio simpático sem repercussões hemodinâmicas. A instalação de pressão 
arterial invasiva objetivou o diagnóstico precoce de hipotensão e possibilitou titular a dose de metaraminol. Este foi 
usado por sua ação agonista alfa-adrenérgica predominante. A ultrassonografia point-of-care confirmou as altera-
ções ecocardiográficas evidenciadas previamente, e, no transoperatório, descartou obstruções dinâmicas da via de 
saída de ventrículo esquerdo e de sinais de congestão pulmonar, bem como orientou a reposição volêmica, sendo de 
grande valia. Em síntese, o uso do bloqueio combinado raquiperidural com monitorização minimamente invasiva 
possibilitou a condução do caso com sucesso.
Palavras-chave: Cardiomiopatia hipertrófica. Cesariana. Bloqueio combinado.
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960 Duplo bloqueio de neuroeixo em gestante 
com distrofia muscular progressiva do tipo 2C
Eurivan Lima Santos1, Marlon Ferreira Santos1, Maurício Daher Andrade Gomes1, 
Catia Sousa Goveia1, Luís Cláudio de Araújo Ladeira1

1Centro de Ensino e Treinamentos, Centro de Anestesiologia, Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil.

Introdução: As distrofias musculares de cinturas (DMC) formam um grupo de doenças com grande heterogenei-
dade clínica e genética. As DMC são divididas nas formas autossômicas dominantes (DMC1–10% dos casos) e nas 
formas autossômicas recessivas (DMC2–90% dos casos).  O início dos sintomas usualmente ocorre na primeira 
década de vida. O acometimento da musculatura proximal é simétrico, iniciando pela cintura pélvica com pro-
gressão variada, inclusive com acometimento da musculatura facial nos estágios avançados da doença. Relato do 
caso: Paciente de 28 anos, sexo feminino, segunda gestação com um aborto prévio, idade gestacional de 32 semanas 
e 5 dias. Portadora de DMC tipo 2 com mutação do éxon 6 do gene da gama-sacoglicana, grave tetraparesia flá-
cida, associada a fraqueza axial e deformidades (equinismo bilateral, restrição da extensão dos cotovelos e joelhos), 
hipertensão arterial crônica com pré-eclampsia sobreposta, em uso de metildopa. Indicada cesariana por deflagra-
ção de trabalho de parto. Foi monitorizada e submetida a anestesia regional com técnica combinada (raquianestesia 
+ peridural) em posição sentada. Punção peridural em nível de L2–L3 e introdução de cateter peridural. A seguir, 
realizada raquianestesia em nível de L3–L4 com 4 mg de bupivacaína 0,5% hiperbárica. Posicionada em decúbito 
dorsal horizontal, foram administrados mais 5 mL de lidocaína 2% com vasoconstritor pelo cateter, nível de bloqueio 
sensitivo, T5–T4, intraoperatório sem alterações. Feto nascido vivo com restrição do crescimento intrauterino foi 
encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Paciente foi mantida em recuperação pós-anestésica com 
lidocaína a 0,4% 2 mL/h em infusão contínua peridural por 6 horas. Discussão: Em pacientes com DMC, a anestesia 
regional é preferencial, evitando bloqueios altos. A técnica combinada espinhal-epidural parece ser a melhor opção, 
pois combina a rápida latência da raquianestesia, com a possibilidade de estender a duração do bloqueio pelo cate-
ter peridural, analgesia pós-operatória, menor chance de instabilidade hemodinâmica materna e risco de prejuízo da 
função ventilatória. Evitar opioides pelo risco de depressão respiratória pós-operatória. A anestesia geral é indicada 
em casos reservados, em razão da maior incidência de complicações, pelo uso de agentes inalatórios e bloqueadores 
neuromusculares. Ficam evidentes os desafios e a necessidade de um planejamento anestésico adequado em pacien-
tes gestantes portadoras de doenças neurológicas complexas.
Palavras-chave: Bloqueio de neuroeixo. Gestante.

REFERÊNCIAS 
1. L. Álvarez, A. R. F. Limb-girdle muscular dystrophy. OrphanAnesthesia. 57. Jahrgang-Supplement Nr.13-Oktober 2016.

2. Martins IMC. Fellet LMC. Anestesia Combinada Raquiperidural. In: Manica J. Anestesiologia. 4ª ed. Porto Alegre:Artmed, 2018. 

p. 785-95.



ANESTESIA OBSTÉTRICA

Sao Paulo Med J. 2021; 139(Suppl 2):156.     156

965 Raquianestesia em gestantes com 
hipertensão intracraniana idiopática
Ana Gabriela Gewehr Vale1, Eurivan Lima Santos1, Bruno Hiroshi Sakamoto Leal1, 
Luís Cláudio de Araújo Ladeira1, Lívia Maria Campos Teixeira1

1Centro de Ensino e Treinamentos, Centro de Anestesiologia, Universidade de Brasília, Brasília, 
DF, Brasil.

Hipertensão intracraniana idiopática (HII) é caracterizada por pressão intracraniana acima de 20 mmHg na ausên-
cia de lesão intracraniana ou alteração na composição do líquido cefalorraquidiano. A incidência anual é de um a 
dois casos a cada 100.000 pessoas e é mais comum em mulheres obesas com idade entre 15 e 44 anos. Os princi-
pais sintomas são cefaleia, papiledema e alterações visuais. A patogênese da HII permanece desconhecida. Caso 1: 
Paciente de 18 anos, 116 kg, primigesta, idade gestacional de 38 semanas. Diagnosticada com HII há dois anos com 
cefaleia e déficit visual bilateral. Tomografia computadorizada de crânio sem alterações estruturais. Acompanhada 
pela neurologia, sem terapia farmacológica na gestação e controle da pressão intracraniana via punções lombares. 
Foi submetida a interrupção da gestação por via cirúrgica sob raquianestesia, com bupivacaína hiperbárica 10 mg 
e morfina 100 mcg. Procedimento aconteceu sem intercorrências, recém-nascido com Apgar 8/10. Paciente rece-
beu alta sem queixas e exame neurológico sem alterações. Caso 2: Paciente de 26 anos, 86 kg, quarta gestação, idade 
gestacional de 38 semanas. Portadora de diabetes mellitus e hipertensão arterial gestacionais. Em uso de metil-
dopa, insulina protamina neutra de Hagedorn e insulina regular. Diagnóstico de HII há três anos, com quadro 
clínico de proptose bilateral e papiledema em olho direito. Em acompanhamento neurológico, realiza drenagem 
liquórica mensalmente. Submetida a cesariana e laqueadura tubária sob raquianestesia, com drenagem de 4 mL de 
líquido cefalorraquidiano. Administrados 12 mg de bupivacaína hiperbárica e 100 mcg de morfina. Procedimento 
sem intercorrência. Exame neurológico inalterado. A maior preocupação na realização de bloqueio de neuroeixo em 
pacientes com aumento da pressão intracraniana é a herniação encefálica. No entanto, pacientes com HII não apre-
sentam obstrução ao fluxo de líquido cefalorraquidiano ou diferença de pressão entre os compartimentos espinhal e 
intracraniano. Assim, uma brusca redução no volume liquórico causada pela punção lombar seria rapidamente aco-
modada pelo fluxo caudal de líquido cefalorraquidiano. Além disso, anestesia geral em gestantes portadoras de HII 
não é isenta de riscos. É necessário atentar para o risco aumentado de broncoaspiração em gestantes e o aumento da 
pressão intracraniana como consequência do estímulo simpático proveniente da intubação orotraqueal. Portadoras 
de HII apresentam risco mínimo de herniação encefálica pós-punção dural, o que faz desta uma técnica segura para 
a anestesia de parto cirúrgico.
Palavras-chave:  Hipertensão intracraniana idiopática. Pressão intracraniana. Herniação. Bloqueio de neuroeixo. 
Gestantes.
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976 Anestesia em gestante portadora de 
placenta increta
Leonardo Silva de Farias1, Priscila Luz1, Nicole Palma Pacheco1, Marco Aurelio 
Damasceno da Silva1, Geraldo Augusto de Mello Silva1

1Hospital Universitário Pedro Ernesto, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: Hemorragia obstétrica é a primeira causa de mortalidade materna no mundo. Principais fatores: anor-
malidades placentárias, atonia uterina e gravidez ectópica1. Quando a placenta penetra profundamente no miométrio, 
denominamos placenta increta, sendo fundamental o reconhecimento precoce e planejamento anestésico. Principais 
objetivos do anestesista: ressuscitação volêmica, prevenção e correção dos distúrbios hemodinâmicos. Relato de 
caso: 42 anos, 37 semanas, hipotiroidea, índice de massa corporal = 30, G4P2A2, sem coagulopatias. Cesariana com 
placenta increta. Instalado cardioscópio, oximetria, capnografia, pressão arterial não invasiva e dois acessos venosos 
14G e 16G. Pressão arterial: 130 x 80, frequência cardíaca: 90 e saturação de O2: 96%. Bloqueio combinado de aneste-
sia peridural e espinhal (L3–L4) e injeção intratecal 12,5 mg de bupivacaína 0,5% hiperbárica, 20 mcg de fentanil e 60 
mcg de morfina. Bloqueio sensitivo em T4. Oxigênio sob tenda facial. Laparotomia exploradora, sem programação de 
balonamento arterial, cursando com sangramento importante após parto e hipotensão refratária a volume, necessi-
tando noradrenalina (40;1) baixa vazão, dois concentrados de hemácias – conforme estimativa de perda e gasometria 
– transamin 1 grama e ringer albuminado. Não utilizada pressão arterial invasiva em razão da estabilidade hemo-
dinâmica alcançada. Opção por histerectomia. Adjuvante: lidocaína a 2% (20 mL + 10 mL em momentos distintos) 
pelo cateter de peridural. Transfusão sanguínea com cinco concentrados de hemácias no pós-operatório. Relato da 
paciente de um pós-operatório satisfatório. Discussão: As implantações anormais da placenta frequentemente estão 
relacionadas a placenta prévia e ao número de cesárias. É comum a perda sanguínea significativa intraoperatória, 
associada a coagulopatias, sendo muitas vezes a histerectomia o tratamento definitivo. Devemos evitar o choque 
hipovolêmico, a queda do fibrinogênio, os distúrbios de coagulação, hipoxemia, acidose e hipotermia1. A ressusci-
tação volêmica e o protocolo de transfusão maciça, associados às medidas intensivas, melhoram a sobrevida dessas 
pacientes. Para o sangramento intraoperatório deve-se estar preparado para uma eventual instabilidade hemodinâ-
mica, com o uso de acesso venoso adequado para administração de drogas e reposição volêmica, hemoderivados e 
monitoração invasiva quando indicado. Uma anestesia segura para a mãe reduz o risco de comprometimento fetal.
Palavras-chave: Hemorragia. Obstetrícia. Increta.
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980 Bloqueio esfenopalatino em tratamento 
de cefaleia pós-raquianestesia para 
cesariana: relato de caso
Sofia Coutinho Ramos Gevú Barcelos1, Patricia Temponi Faria Borges1, Marcella Amorim 
Ramos Leite1, Yale Lobo Maia da Costa1, Jacqueline Luna Lopes de Alencar1

1Hospital Municipal Lourenço Jorge, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: A cefaleia pós-punção dural é uma complicação da raquianestesia de grande relevância em pacientes 
obstétricas por sua morbidade. Medidas conservadoras e invasivas são parte das opções de tratamento. Este relato 
de caso descreve o tratamento com bloqueio esfenopalatino. Relato de caso: C. C. L. A., feminino, 15 anos, pós-
-operatório de cesariana com cefaleia pós-punção dural. Queixa de cefaleia unilateral, pulsátil, foto e fonofobia ao se 
levantar, porém, deitada, os sintomas são quase nulos. Tratada inicialmente com cafeína, hidratação venosa, analgési-
cos e anti-inflamatórios e manutenção de cabeceira em 0º. Porém manteve-se sintomatologia e chamou-se equipe de 
anestesiologia para avaliação. Relata dor nível 3 com cabeceira a 0º e 8 a 90º. Realizado bloqueio esfenopalatino com 
ropivacaína 0,5% 2 mL bilateral. Após dez minutos, melhora da dor de 8 para 3, e, após 60 minutos, nível 0 e paciente 
deambulando. Sem retorno de sintomas após 24 horas. Discussão: O relato é de um caso de cefaleia pós-punção 
dural tratada com bloqueio esfenopalatino transnasal após falha de tratamento conservador. A cefaleia pós-punção 
dural é uma importante causa de morbidade materna e muitas terapias vêm sendo implementadas, de conservado-
ras a invasivas. A terapia farmacológica geralmente é a primeira escolhida, juntamente com repouso no leito a 0°, 
hidratação venosa e posição supina, sendo muitas vezes os resultados insatisfatórios. O tampão sanguíneo peridu-
ral é considerado padrão-ouro, porém seu momento de realização é controverso (falha maior se realizado em até 48 
horas), há importantes contraindicações (sepse, coagulopatia e recusa) e o alívio completo e permanente ocorrerá 
em até um terço dos casos. Uma importante complicação é nova perfuração acidental da dura-máter, piorando os 
sintomas. O bloqueio esfenopalatino é uma medida utilizada e tem seu mecanismo de ação na vasoconstrição cere-
bral, pois a hipotensão liquórica ativa o gânglio com liberação de mediadores inflamatórios, causando vasodilatação 
cerebral e ativação de nociceptores trigêmeos, contribuindo para a cefaleia. Administração transnasal de anestésico 
local diminui a sinalização nociceptora. O bloqueio esfenopalatino não está associado a graves complicações, e as 
que foram relatados são transitórias (amargor, queimação em narinas e dormência orofaríngea). Sendo assim, o blo-
queio esfenopalatino se mostra uma medida possivelmente mais segura, de simples realização, com menor chance 
de complicações graves e com bons resultados efetivos, podendo ser utilizado como primeira linha na cefaleia pós-
-punção dural.
Palavras-chave: Bloqueio esfenopalatino. Cefaleia pós-punção dural. Blood patch.
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995 Manejo anestésico para tratamento 
extraútero intraparto: série de casos
Felipe Jose Medeiros de Oliveira1, Iara Teixeira de Araujo1, Luis Eduardo Rias Cardoso1, 
Maira Cota Torres1

1Hospital das Clínicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Introdução: O tratamento extraútero intraparto consiste na realização de cirurgias fetais durante o parto cesariano, 
antes da interrupção da circulação materno-fetal. Está indicada em casos de má-formações congênitas da via aérea 
do feto, diagnosticadas no pré-natal. Série de casos: Cinco gestantes acompanhadas em serviço de medicina fetal 
de hospital quaternário foram submetidas a tratamento extraútero intraparto entre 2018 e 2021. Em dois dos casos, 
realizado em caráter de urgência por trabalho de parto prematuro, enquanto no restante ocorreu de forma eletiva. 
Em todos, realizaram-se punção de dois acessos venosos periféricos, sondagem vesical de demora e monitorização 
com cardioscopia, oximetria de pulso, pressão arterial invasiva e bloqueio neuromuscular. Receberam raquianes-
tesia com intenção analgésica (bupivacaína com glicose 5 mg e morfina 80 μg), seguida de indução de anestesia 
geral em sequência rápida, manutenção com remifentanil e sevoflurano acima de 2,0 concentração alveolar mínima. 
 Utilizou-se fenilefrina em infusão contínua e expansão volêmica com ringer lactato para pressão arterial média 
acima de 65 mmHg. Em dois dos casos foi necessária infusão contínua de nitroglicerina (10–20 μg/min) para oti-
mização do relaxamento uterino. Todas as pacientes receberam infusão de ácido tranexâmico e ocitocina em doses 
tituladas e sequenciais após extração fetal. As cinco pacientes foram extubadas em sala operatória após reversão do 
bloqueio neuromuscular com sugammadex e encaminhadas à sala de recuperação pós-anestésica estáveis hemo-
dinamicamente. De forma geral, o sangramento cirúrgico foi considerado habitual e não houve necessidade de 
hemotransfusão. Discussão: A anestesia para tratamento extraútero intraparto é complexa, sendo fundamental um 
relaxamento uterino que permita a exposição e abordagem do feto sem sua expulsão da cavidade uterina, ao mesmo 
tempo em que se garanta adequação da profundidade anestésica e do fluxo uteroplacentário. A anestesia geral é a 
técnica de escolha, com uso de agentes inalatórios acima de 2,0 concentração alveolar mínima. A nitroglicerina 
endovenosa está bem relatada em casos em que o relaxamento uterino não foi alcançado apenas com o uso de agentes 
halogenados. Hipotensão materna é frequente, sendo essenciais hidratação e uso de vasopressores para contrabalan-
cear o efeito das drogas utilizadas. A ocorrência de atonia uterina significativa é possível, sendo a ocitocina o agente 
uterotônico de primeira linha. Por fim, é essencial adoção de estratégia que possibilite rápida recuperação e adequada 
analgesia pós-operatória.
Palavras-chave: EXIT. Parto cesariano. Má-formação fetal.
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1000 Anestesia regional em gestante com 
taquicardia ventricular não sustentada e 
miocardiopatia periparto
José Teófilo Duarte Almeida Júnior1, Marlon Ferreira Santos1, Luís Cláudio de Araújo 
Ladeira1, Gabriel Magalhães Nunes Guimarães1, Maurício Daher Andrade Gomes1

1Centro de Ensino e Treinamentos, Centro de Anestesiologia, Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil.

Introdução: A miocardiopatia periparto é uma causa rara de insuficiência cardíaca sistólica que acomete mulheres 
do final da gestação a cinco meses após o parto. São fatores de risco idade materna avançada, etnia negra, mul-
tiparidade e doenças hipertensivas da gestação. Complicações potenciais incluem tromboembolismo e arritmias. 
A alta probabilidade de instabilidade hemodinâmica perioperatória torna a técnica anestésica um desafio. Relato 
de caso: Gestante de 48 anos, negra, G4P3A0, portadora de hipertensão arterial crônica e diabetes mellitus tipo 
2, internada para controle pressórico com 30 semanas de gestação. Evoluiu com palpitações e dispneia. Eletrocar-
diogramas seriados com taquicardia ventricular não sustentada frequente, taquicardia sinusal e bloqueio de ramo 
esquerdo. Marcadores de necrose miocárdica sem elevação. Ecocardiograma com fração de ejeção 34%, hipocine-
sia difusa, movimento assincrônico de septo interventricular, insuficiência mitral moderada, insuficiência tricúspide 
discreta e pressão sistólica em artéria pulmonar 35 mmHg. Estabilizada em Unidade de Terapia Intensiva. Em uso 
de metoprolol, amiodarona, hidralazina, insulina protamina neutra de Hagedorn e regular. Indicado parto cesáreo 
com 34 semanas. Monitorização padrão e pressão arterial invasiva. Anestesia peridural contínua em L3-L4 com lido-
caína 2% sem vasoconstritor (200 mg) e morfina (1 mg). Paciente evoluiu com hipotensão (pressão arterial média 
45 mmHg), desorientação e sudorese, com melhora após bólus de adrenalina e descompressão aortocaval por mano-
bra de desvio uterino. Iniciada infusão de noradrenalina a 0,1 mcg/kg/min. Extração fetal em quatro minutos, Apgar 
5/8. Desmame completo de noradrenalina realizado até o final do ato cirúrgico. Cardioscopia manteve ritmo sinusal 
associado a bloqueio de ramo esquerdo. Discussão: Arritmias graves em pacientes com miocardiopatia periparto 
têm incidência pouco documentada, mas há risco de maus desfechos, como morte súbita, especialmente na popula-
ção com função sistólica reduzida. A anestesia peridural contínua tem instalação mais lenta do bloqueio autonômico, 
com impacto gradual na resistência vascular periférica. No entanto, como o débito cardíaco sofre grande influên-
cia da função ventricular, arritmias paroxísticas ou não sustentadas podem comprometer o cronotropismo e agravar 
a repercussão hemodinâmica, assim como o uso de vasopressores com ação beta adrenérgica. Demonstra-se nesse 
caso que doses tituladas de anestésico local associadas à avaliação intermitente da instalação do bloqueio sensitivo 
permitiram melhor controle hemodinâmico à medida que favoreceram a intervenção precoce pelo anestesiologista.
Palavras-chave: Miocardiopatia periparto. Taquicardia. Ventricular não sustentada. Anestesia peridural.
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1016 Anestesia geral e bloqueios periféricos 
do abdome em cesárea de paciente com 
estenose aórtica
Andréia Loureiro Mori1, Priscila Brisenofrota1, Talison Silas Pereira1

1Hospital do Servidor Público Estadual, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público 
Estadual de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: As cardiopatias estão dentre as principais causas de morte materna durante o período gravídico e puer-
peral. As alterações na dinâmica cardiocirculatória impostas pela gestação tornam o manejo anestésico do parto e a 
analgesia pós-operatória desafiadores nessas pacientes. Relato de caso: E. A. R., 32 anos, 80 kg, G2P1A0,35 semanas 
de gestação, portadora de asma e estenose aórtica congênita moderada sintomática, New York Heart Association 3. 
Ecocardiograma: fração de ejeção = 56%, área aórtica = 1,1cm2, gradiente transvalvar aórtico = 45 mmHg, hiper-
trofia de ventrículo esquerdo. Indicada cesariana sob anestesia geral. Realizada monitorização básica, acrescida de 
pressão arterial invasiva e indução venosa para intubação orotraqueal com 2 mg de alfentanil, 12 mg de etomidato 
e 80mg de succinilcolina. Manutenção anestésica realizada com 0,6 concentração alveolar mínima de sevoflurano, 
16 mg de cetamina e bomba de infusão contínua de propofol, remifentanil e rocurônio. Paciente manteve-se estável 
no intraoperatório. Nascimento de concepto vivo, Apgar 8 e 9. Realizado bloqueios do plano transverso abdominal e 
dos nervos ilioinguinal e ilio-hipogástrico bilaterais, guiados por ultrassom, com dose total de 50 mL de ropivacaína 
0,2%. Paciente extubada após reversão do bloqueio neuromuscular com 160 mg de sugammadex e encaminhada 
para Unidade de Terapia Intensiva. Controle álgico pós-operatório com dipirona 1 g de 6/6h e cetoprofeno 100 mg 
de 12/12h, sem necessidade de uso de opioides. Alta hospitalar em 48h. Discussão: A estenose é a causa mais comum 
de valvopatia aórtica em gestantes e, nos casos moderados e graves, está associada a elevada mortalidade materna. 
O aumento da volemia e a redução da resistência periférica na gravidez levam ao aumento progressivo do gra-
diente transvalvar aórtico, tornando a manutenção do volume sistólico e o controle da frequência cardíaca de grande 
importância na anestesia. Os bloqueios de neuroeixo têm como efeitos cardiocirculatórios mais comuns a hipoten-
são e a bradicardia. Nesse contexto, os bloqueios de parede abdominal são boas escolhas para analgesia. A realização 
dos bloqueios do plano transverso do abdome, nervos ilioinguinal e ilio-hipogástrico, associados ao uso de cetamina, 
têm evidenciado adequada analgesia pós-operatória, por conta do melhor controle da dor visceral e da ampliação da 
cobertura dos dermatómos em cesarianas.
Palavras-chave: Estenose aórtica. Bloqueios periféricos. Anestesia obstétrica.
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1017 Realização de raquianestesia para manejo 
de cesariana em uma paciente com 
feocromocitoma
Pedro Leão Martins1, Bianca Lopes Loures de Castro1, Daniel Vieira de Queiroz1, 
Marcelo Sampaio Duran1

1Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: Feocromocitoma é um tumor neuroendócrino raro que afeta as células cromafins nas glândulas suprar-
renais. Sua incidência durante a gravidez é de 1 em 54.000 e o portador pode ser diagnosticado erroneamente como 
pré-eclampsia, levando ao aumento da mortalidade materna pelas implicações hemodinâmicas e fetal por isque-
mia da circulação útero-placentária. Há ainda pouca literatura sobre o manejo anestésico durante cesariana em uma 
paciente com essa comorbidade. Apresentamos um relato de caso em que foi realizado raquianestesia. Caso clínico: 
D. S. B., 22 anos, 55 kg, gestante com 15 semanas, encaminhada ao serviço de Obstetrícia do Hospital Federal do 
Servidores do Estado após diagnóstico, durante gestação, de hipertensão arterial sistêmica e doença renal crônica. 
Negava outras comorbidades. Duas cesárias prévias sem intercorrências a termo. Hipótese diagnóstica de feocro-
mocitoma, de localização indeterminada, pelo quadro de crises hipertensivas paroxísticas de início recente em uso 
de clonidina, prazosin, nifedipino, hidralazina, monocordil, propanolol e hemodiálise diária com perda hídrica de 
2.000 mL desde a internação. Eletrocardiograma em ritmo sinusal. Ecocardiograma transtorácico com fração de 
ejeção 69%, pressão sistólica em artéria pulmonar normal. Cesariana indicada com 28 semanas. Sinais vitais na 
admissão com taquicardia 123 batimentos por minuto, pressão arterial 210 x 150 mmHg, encontrava-se em infusão 
contínua de MgSO4. Pressão arterial invasiva em artéria radial esquerda e dois acessos calibrosos.  Raquianestesia com 
bupivacaína 12,5 mg e fentanil 20 mcg intratecal mantendo um bloqueio sensitivo em T4. A paciente não tolerava 
pressões menores que 140 x 100 mmHg, referindo náuseas, dor precordial, sudorese e êmese. Hipotensão relativa tra-
tada com fenilefrina 80 mcg e pico hipertensivo pela mobilização cirúrgica com nitroglicerina 100 mcg. Nascimento 
de recém-nascido com Apgar 6 e 8. Cirurgia durou 1 hora e 07 minutos, houve sangramento de 600 mL por diag-
nóstico intraoperatório de descolamento prematuro de placenta, hidratação de 1.500 mL de cristaloide, diurese de 
0,03  mL\ kg\min e paciente recebendo alta para enfermaria estável, pressão arterial 160 x 100 mmHg, assintomática, 
já com regressão parcial do bloqueio motor e bloqueio sensitivo na altura de T10. Discussão: O manejo anestésico 
intraoperatório diante de uma cesariana em uma paciente com feocromocitoma se baseia em diminuir a resposta 
simpática do procedimento e evitar crises hipertensivas. A raquianestesia se mostrou promissora no nosso caso em 
que o procedimento foi realizado com estabilidade hemodinâmica notória.
Palavras-chave: Anestesia. Anestesia obstétrica. Raquianestesia.
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1026 Bloqueio quadrado lombar tipo 2 
como adjuvante da analgesia para 
parto cesariano sob anestesia geral
Maysa Siqueira Oliveira Pinheiro1, Felipe Marcelo Nunes Oliveira1, Matheus Pires Lemos1, 
Grazielle Rodrigues Silva1, Adriana Navarro Machado1

1Hospital Regional de Taguatinga, Brasília, DF, Brasil.

Introdução: A anestesia geral para cesariana apresenta desafios em razão das particularidades da gestante, o que 
inclui a preservação do binômio mãe-feto. Neste caso, a realização do bloqueio quadrado lombar tipo 2 foi realizado 
como uma opção viável para essas pacientes na abordagem multimodal da dor. Relato de caso: Gestante, 26 anos, 
classificação II da American Society of Anesthesiologists, previamente hígida, diagnosticada no primeiro trimestre 
com radiculopatia sem causa definida e paresia de membros inferiores grau IV, refratário ao tratamento. Admitida 
com 37 semanas de idade gestacional para cesariana eletiva. Negou alergias, outras comorbidades e uso crônico de 
medicações. Admitida na sala operatória com venóclise funcionante, proposta realização de anestesia geral com 
bloqueio analgésico quadrado lombar tipo II guiado por ultrassonografia. Após monitorização, posicionada laterali-
zada, com apoio de coxim, foi realizado bloqueio quadrado lombar tipo II, bilateralmente, com 60 mL de ropivacaína 
0,4%, sem complicações. Após o bloqueio, realizada indução com fentanil, cetamina, propofol, succinilcolina, larin-
goscopia e intubação orotraqueal com tubo orotraqueal nº 7,0 sob visualização direta, sem intercorrências. Realizado 
rocurônio após entubação, acoplada à ventilação mecânica modo ventilação controlada a volume em parâmetros 
ventilatórios otimizados e manutenção anestésica com sevoflurano. Ao final do procedimento a paciente negou quei-
xas álgicas, assim como em reavaliação após 6, 12 e 24h. Discussão: Objetivando-se diminuir a taxa de mortalidade 
materna na anestesia para cesariana, é necessária uma abordagem completa das possíveis complicações: analgesia 
inadequada, hipotensão, depressão respiratória, prurido e vômitos. Nesse sentido, a abordagem multimodal da dor 
com baixo consumo de anestésicos (inclusive opioides), somada ao bloqueio quadrado lombar, mostra-se uma reso-
lução viável para esses casos. O bloqueio é realizado com a paciente em posição supina ou lateralizada, utilizando-se 
transdutor linear, o anestésico local é injetado atrás do músculo quadrado lombar (bloqueio tipo II), podendo-se 
utilizar bupivacaína ou ropivacaína. Falhas de bloqueio podem estar relacionadas principalmente ao erro técnico 
na realização do bloqueio. Apesar dos desafios que tal abordagem apresenta, esta mostra-se uma eficaz resolução, 
promovendo boa analgesia para cirurgias abdominais como a cesariana, evitando a depressão respiratória do feto 
durante o parto com a diminuição do consumo de anestésicos.
Palavras-chave: Quadrado lombar. Cesariana. Bloqueios regionais.
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1028 Anestesia em gestante com paraplegia 
para cesareana
Tatiane Terumi Nishimura Shimabukuro1, Wilson Gonçalves Sombra1,  
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1Hospital Maternidade de Campinas, Campinas, SP, Brasil.

Introdução: Lesão medular caracteriza-se por desnervação somática e autonômica simpática extensa, resultando 
em alterações complexas com diversas repercussões sistêmicas. Gestantes possuem as particularidades das alterações 
fisiológicas próprias do período. A anestesia nesses casos constitui-se um desafio com possibilidade de ocorrên-
cia de choque neurogênico e disrreflexia autonômica. Relato de caso: Paciente F. R. L., 37 anos, G4C1A2, idade 
gestacional de 27 semanas, usuária de maconha e história prévia de trauma raquimedular torácico por projétil de 
arma de fogo há 14 anos a nível de T4-T5, é admitida para parto cesárea. Paraplégica, membros inferiores fletidos 
com atrofia e espasticidade muscular, 47 kg e 150 cm. Realizado teste térmico anterior à punção, com ausência de 
sensibilidade até dermátomo T4. Realizada raquianestesia em L4–L5, com agulha Whitacre 27G, líquido cefalorra-
quidiano cristalino, injeção lenta de 8 mg de bupivacaína hiperbárica e posicionada em decúbito dorsal horizontal 
em seguida. Decorridos dois minutos observou-se elevação gradual de frequência cardíaca e queda de pressão arte-
rial, corrigidos com metaramirol 250 mcg. Recém-nascido único, sexo masculino, Apgar 7/7, encaminhado para 
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Paciente manteve-se estável e procedimento cirúrgico transcorreu sem inter-
corrências, assim como o pós-operatório imediato e tardio. Discussão: Indivíduos acometidos por lesão medular 
crônica possuem alterações fisiopatológicas complexas e possibilidade de complicações como a disrreflexia autonô-
mica, desordem com elevada prevalência em pacientes com lesão acima de T6, na qual a ativação do sistema nervoso 
autônomo simpático por estímulos abaixo do nível da lesão associada a interrupção da modulação da via aferente 
simpática pelos centros superiores do sistema nervoso central resulta em resposta simpática exacerbada abaixo do 
nível da lesão. Mecanismos compensatórios por barorreceptores são desencadeados, ocorrendo estímulo parassim-
pático e vasodilatação acima do nível da lesão. Suas principais manifestações são hipertensão, bradicardia, cefaleia, 
sudorese, rubor, palidez e piloereção. A hipertensão severa pode causar aumento da pressão intracraniana (convul-
sões e hemorragia intracraniana), isquemia miocárdica e edema pulmonar. A raquianestesia pode ser realizada em 
pacientes com trauma raquimedular crônico, pois o bloqueio simpático ocasionado diminui as chances de ocorrên-
cia da hiperreflexia autonômica. As deformidades da coluna vertebral e os espasmos musculares podem dificultar 
a técnica anestésica, além de ser difícil determinar o nível de bloqueio. O anestesiologista deve-se manter vigil para 
ocorrência de falha de bloqueio ou raquianestesia total.
Palavras-chave: Hiperreflexia autonômica. Trauma raquimedular. Gestante.
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1042 Manejo de parada cardiorrespiratória 
após indução anestésica em gestante 
com choque séptico
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1Hospital Vera Cruz, Campinas, SP, Brasil.

Introdução: A parada cardiorrespiratória é um evento grave, especialmente na gravidez, quando existe o binômio 
materno-fetal. A prevalência na gestação é baixa, 2-5 casos entre 100.000 gestações, cerca de 10% da mortalidade 
materna. As causas podem ser obstétricas e não obstétricas, como hemorragia grave, doenças hipertensivas, hipo-
xemia, infecções, entre outras. Relato de caso: F. C. S., 33 anos, G2P1A0, 36 semanas, internada em Unidade de 
Terapia Intensiva com choque séptico por pielonefrite e cálculo renal obstrutivo há um dia. Indicada interrupção da 
gestação por sofrimento fetal por cesariana. Admitida com pressão arterial 98/62 mmHg, frequência respiratória: 
24 incursões respiratórias por minuto frequência cardíaca: 112 batimentos por minuto, saturação de O2 92% com 
cateter nasal 3l/min, T 38,2°C, eletrocardiograma 15. Realizada anestesia geral com remifentanil 0,3 mcg/kg/min, 
etomidato 0,3mg/kg e rocurônio 1 mg/kg. Após intubação orotraqueal, houve queda da CO2 ao final da expiração 
para 12 mmHg e detectado parada cardiorrespiratória em ritmo atividade elétrica sem pulso. Iniciadas manobras 
de reanimação com equipe obstétrica. Após retirada do bebê e fim de dois ciclos, houve retorno de pulso com ritmo 
sinusal. Coletados exames e identificadas anemia e hipofibrinogenemia. Para correção guiada por metas para manter 
hemoglobina > 8 e fibrinogênio > 150, foram transfundidos 2 concentrado de hemácias e 2 plasmas frescos conge-
lados, além da realização prévia de 1 g de ácido tranexâmico. Paciente encaminhada a Unidade de Terapia Intensiva 
para cuidados pós-parada cardiorrespiratória, hemodinamicamente estável com noradrenalina 0,4 mcg/kg/min, 
extubada após três dias, com alta para enfermaria no quarto dia. Discussão: O manejo da parada cardiorrespiratória 
em gestante demanda rápida abordagem multidisciplinar. Posicionamento em decúbito lateral esquerdo, adminis-
tração de O2 100%, acesso venoso acima do diafragma e investigação da causa. A parada cardiorrespiratória deve 
ser rapidamente reconhecida, iniciando o algoritmo do suporte básico de vida. É certo que alterações fisiológicas da 
gestação tornam a paciente vulnerável a hipoxemia e complicações hemodinâmicas por conta da dessaturação após 
apneia e compressão aortocava em posição supina. A ação mais importante são as compressões torácicas. O desloca-
mento uterino para a esquerda manual deve ser mantido durante a reanimação cardiopulmonar. Desfibrilação deve 
ser feita se houver ritmo chocável e suporte avançado de vida iniciado, com via aérea avançada, administração de 
fluidos e fármacos endovenosa. O risco fetal do uso de fármacos não deve ser considerado durante parada cardior-
respiratória, assim como a monitorização fetal. A cesariana perimortem é opção de tratamento quando o retorno da 
circulação espontânea não for obtido até quatro minutos após início da reanimação cardiopulmonar em útero acima 
da cicatriz umbilical. A retirada do concepto esvazia o útero, melhorando o retorno venoso e a compressão aórtica. 
A prioridade deve ser a mãe, já que a sobrevida fetal quase sempre depende da sobrevida materna.
Palavras-chave: Gestante. Parada cardiorrespiratória. Choque séptico.
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1047 Disturbio visual após pico hipertensivo em 
cesareana eletiva – um caso suspeito de 
síndrome de encefalopatia posterior reversível
Daniele Tailla Oliveira1, Rodrigo de Lima E Souza1, Bruno Luiz de Oliveira Ferreira2, 
Leonardo Carvalho Figueiredo1, Crelio Viana1

1Centro de Ensino e Treinamentos, Hospital Madre Teresa, Belo Horizonte, MG, Brasil.
2Hospital Maternidade Otaviano Neves, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Introdução: A síndrome de encefalopatia posterior reversível é caracterizada por edema cerebral vasogênico, pre-
ferencialmente em lobos occipitais e parietais, causando sintomas neurológicos focais, como alterações visuais. Seu 
diagnóstico é feito por suspeita clínica e por exames de imagem. Tem associação direta com eventos hipertensivos 
e pode ser uma complicação rara de quadros de pré-eclampsia e eclampsia. Relato de caso: A. S. C., 32 anos, clas-
sificação I da American Society of Anesthesiologists, primeira gestação com 40 semanas e 3 dias, pré-natal sem 
intercorrências, interna em maternidade para realização de cesariana eletiva. Submetida a raquianestesia, agu-
lha Whitacre 27G, em que foi administrado bupivacaína hiperbárica 12,5 mg e morfina 80 mcg. Após decúbito 
apresentou hipotensão (pressão arterial: 80 x 55), sendo administrado metaraminol 50 mcg endovenosa em bólus. 
Houve resposta exacerbada a droga com pico hipertensivo (pressão arterial: 210 x 110), bradicardia (frequência 
cardíaca: 45 batimentos por minuto) e cefaleia importante em região occipital. Houve melhora gradual dos parâme-
tros hemodinâmicos e do quadro álgico, porém surgiu queixa de visão turva que se manteve após 2h de observação 
em sala de recuperação pós-anestésica. O parto transcorreu sem outras intercorrências. No seguimento puerperal, 
a paciente apresentou níveis pressóricos constantemente elevados, sendo optado por iniciar enalapril 10 mg. Dis-
cussão: Hipertensão gestacional é um quadro que surge após 20 semanas de gestação e pode persistir por até seis 
semanas pós-parto. Associa-se a um risco elevado de pré-eclampsia e eclampsia. O surgimento de síndrome de ence-
falopatia posterior reversível está associado a quadros gestacionais hipertensivos e pode ocorrer na vigência de uma 
crise hipertensiva aguda com o aparecimento de sintomas neurológicos focais. Suspeita-se que, nesses casos, haja 
uma desregulação do fluxo sanguíneo cerebral, causando dilatação passiva das arteríolas cerebrais e o aparecimento 
de edema vasogênico cerebral. Geralmente a resolução do quadro se dá com o tratamento da causa precipitante. 
É necessário exame de imagem para diagnóstico definitivo. O caso relatado é um exemplo de aumento transitório de 
pressão arterial com alterações neurológicas focais em uma paciente sem diagnóstico prévio de hipertensão gestacio-
nal, provavelmente secundário a resposta exacerbada a vasopressores. Apesar da ausência do exame imaginológico, 
levantou-se a suspeita clínica.
Palavras-chave: Pico hipertensivo. Pré-eclampsia. Encefalopatia reversível.
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1091 Anestesia para cirurgia fetal minimamente 
invasiva de correção de mielomeningocele
Tatiane Terumi Nishimura Shimabukuro1, Julio Cesar Moreira1, Luiz Fernando Carlin Mutterle1, 
Flavio Francisco Vitale Neto1, Guilherme Rufino da Silva1

1Hospital Maternidade de Campinas, Campinas, SP, Brasil.

Introdução: A cirurgia fetal constitui opção terapêutica de anomalias e malformações fetais para melhorar prognós-
tico e a qualidade de vida após o nascimento. Relato de caso: Paciente K. F., 25 anos, classificação II da American 
Society of Anesthesiologists, sem comorbidades, 62 kg e 163 cm, G1, idade gestacional de 34 semanas, submetida à 
anestesia geral associada à peridural contínua para cirurgia endoscópica fetal de correção intra-útero de mielomenin-
gocele. Realizou-se venóclise de membro superior esquerdo e monitorização com cardioscopia, pressão arterial não 
invasiva, oximetria, capnometria, índice bispectral, termômetro nasofaríngeo, avaliação de bloqueio neuromuscular 
(train-of-four) e sonda vesical de demora, além de monitorização dos batimentos cardíacos fetais. Técnica anestésica: 
punção mediana L3-L4 com agulha Tuohy 17G para identificação do espaço peridural por meio da perda de resis-
tência com ar na seringa, aspiração negativa para líquido cefalorraquidiano e sangue, dose teste negativa, injeção de 
37,5 mg de bupivacaína 0,25% com vasoconstritor e 1 mg de morfina, locado cateter peridural cefálico. Em seguida, 
posicionou-se paciente em decúbito dorsal horizontal e com deslocamento uterino para esquerda,  pré-oxigenação 
sob máscara facial, indução intravenosa em sequência rápida com fentanil 250 mcg, propofol 100 mg e rocurônio 
50 mg, intubação orotraqueal sob visão direta, cânula 7,5 com cuff, mantida em ventilação controlada mecânica em 
sistema valvular circular com reabsorção de CO2. Optado por sevoflurano para manutenção anestésica e utilizada 
manta térmica para prevenção de hipotermia. Administrou-se MgSO4 dose de ataque de 4 g via intravenosa em 
20 minutos, seguido de infusão de 2 g/h para manutenção do relaxamento uterino. Binômio materno-fetal mante-
ve-se estável no intraoperatório com duração de 150 minutos, sendo evitado hipotensão com metaramirol 500 mcg 
via intravenosa. Ao término do procedimento, foi administrado sugammadex 200 mg via intravenosa e extubação 
sem intercorrências. Paciente foi encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva para recuperação pós-anestésica. 
Paciente  sem queixas no pós-operatório imediato, retirado cateter peridural após 24h. Discussão:  O  tratamento 
intra-útero é destinado às condições fetais que possam causar alterações irreversíveis e morte caso não se realize 
intervenção terapêutica, como os defeitos na formação do sistema nervoso central. A mielomeningocele é um defeito 
de fechamento do tubo neural e sua correção pré-natal resulta em redução da necessidade de derivação ventrículo-
-peritoneal e melhora da função neurológica. O planejamento anestésico envolve equipe multidisciplinar e avaliação 
pré-operatória com esclarecimentos sobre benefícios e possíveis riscos. O manejo anestésico inclui monitorização, 
anestesia e analgesia para o binômio materno-fetal, controle da perfusão placentária adequada e tocólise para pre-
venção do trabalho de parto prematuro.
Palavras-chave: Cirurgia fetal. Mielomeningocele. Fetoscopia.
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1094 Anestesia geral para cesárea em paciente 
acondroplásica: relato de caso
Felipe Carneiro Castelo Branco1, Kelly Rafisa de Souza Rezende1, Victor Ludwig Gondim 
de Oliveira1, Andréa Paula Ferreira Rosa Lecznieski1, Vanessa Henriques Carvalho1

1Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil.

Introdução: A acondroplasia é a forma mais comum de nanismo congênito e tem como causa uma desordem 
genética de caráter autossômico dominante que afeta, aproximadamente, 2 a cada 10.000 nascimentos. A técnica 
anestésica deve ser individualizada de acordo com a apresentação clínica, o que geralmente inclui: baixa estatura, 
encurtamento de extremidades, alargamento da fronte, macrocefalia, tórax achatado com cifose toracolombar e lor-
dose lombar, atraso no desenvolvimento motor, respiração bucal e prognatismo mandibular. Relato de caso: R. C. 
L. S., 29 anos, parda, 52 kg, 1,19 m, portadora de nanismo acondroplásico, estado físico classificação II da American 
Society of Anesthesiologists, G3Pc2A0, submetida a cesárea (indicação obstétrica por iteratividade e polidrâm-
nio). Apresentava história prévia de falha de raquianestesia, sendo as duas cesarianas realizadas sob anestesia geral. 
Em razão de notória lordose lombar e cifose toracolombar associada ao histórico de falha de bloqueio, optou-se por 
realizar anestesia geral balanceada. Foi realizada indução em sequência rápida (fentanil 150 mcg, lidocaína 60 mg, 
propofol 100 mg e succinilcolina 50 mg), intubação orotraqueal com videolaringoscópio e manutenção com sevo-
flurano. Apesar das limitações anatomofisiológicas inerentes ao caso (limitação da extensão cervical, dificuldade no 
alinhamento dos planos, restrição da complacência pulmonar), não houve intercorrências da parte anestésica, obsté-
trica ou fetal, com nascimento do feto após oito minutos da indução. Foi realizada analgesia ao fim do procedimentro 
com morfina 5 mg subcutânea. Discussão: A apresentação clínica da gestante acondroplásica é o fator preponde-
rante na tomada de decisão quanto à conduta anestésica, que pode ser dificultado principalmente pela restrição de 
mobilidade axial e possíveis alterações ventilatórias. Ressalta-se a importância de se realizar uma adequada avalia-
ção pré-anestésica, individualizando a conduta. Considerando-se os riscos anestésicos da anestesia geral em gestante 
acondroplásica, além da possível distribuição irregular e imprevisível dos fármacos no canal espinhal e às caracterís-
ticas anatômicas típicas do biotipo, optamos pela realização de anestesia geral em detrimento de bloqueio espinhal 
para essa paciente, seguindo sem intercorrências.
Palavras-chave: Acondroplasia. Cesárea. Anestesia geral.
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1110 Anestesia venosa total alvo-controlada 
em gestante com síndrome Hellp
Mayla Oliveira Assis1, Davi Luis Cordeiro Sales Porto1, Leonardo Vieira de Oliveira1, 
Alfredo Guilherme Haack Couto1

1Hospital de Ensino Alcides Carneiro, Petrópolis, RJ, Brasil.

Introdução: A síndrome Hellp, distúrbio imunológico agudo relacionado à ativação plaquetária, trombocitopenia 
e lesão hepática, ocorre principalmente no terceiro trimestre da gravidez. Técnica anestésica adequada e uso de fár-
macos de curta duração impactam no bem-estar fetal, especialmente quando a anestesia geral é utilizada. Relato de 
caso: Gestante, 30 anos, 85 kg, 38 semanas, G1P0A0, admitida na sala de cirurgia, acordada, lúcida e orientada, sem 
queixas e hipertensa (160 x 100 mmHg) em uso contínuo de sulfato de magnésio segundo o protocolo zuspam para 
pré-eclampsia grave. Exames pré-operatórios compatíveis com síndrome Hellp: lactato desidrogenase 700 U/L; tran-
saminase glutâmico-oxalacética 100 U/L e plaquetas 50.000 cél./μL. Monitorada com cardioscópio, pressão arterial 
não invasiva e oximetria de pulso. Realizada venóclise em membro superior esquerdo com EC 16G. Pré-oxigenação 
com O2 a 100% e indução de sequência rápida endovenosa com alfentanil 30 mcg.kg-1, infusão de propofol alvo-
-controlada (modelo FastMarsh efeito plasma 3μg.mL-1) e succinilcolina 1,2 mg.kg-1. Aplicada manobra de Sellick e 
intubada sob laringoscopia direta tubo orotraqueal 6,5 mmDI. Administrado cisatracúrio 0,05 mg.kg-1 endovenosa. 
Manutenção com infusão de remifentanil alvo-controlada (modelo de Minto 2-5ng.mL-1) e propofol na mesma dose 
da indução. Após a extração fetal, recebeu 5 mg de midazolam e foi iniciada infusão contínua de lidocaína 1,5 mg.
kg-1.h-1 endovenosa. Neonato com Apgar de 9 e 10 no primeiro e quinto minutos. Realizado bloqueio do plano trans-
verso do abdome bilateral guiado por ultrassonografia ao final da cirurgia, com levobupivacaina 0,25%, 20 mL de 
cada lado. O procedimento durou 110 minutos, com despertar calmo e indolor. Pós-operatório de 24h com boa evo-
lução e sem relato de dor. Discussão: Anestésicos gerais endovenosos apresentam bom perfil de segurança. Em casos 
obstétricos com contraindicação ao bloqueio do neuroeixo, a anestesia geral é benéfica e recomendada. Os princi-
pais riscos são broncoaspiração, consciência intraoperatória e depressão neonatal no pós-parto imediato. As técnicas 
anestésicas endovenosas alvo-controladas possuem melhor perfil farmacocinético, evitando acúmulo de drogas no 
organismo, com impacto positivo no bem-estar fetal imediato e despertar mais previsível da gestante, além de menor 
repercussão hemodinâmica.
Palavras-chave: síndrome HELLP. Anestesia venosa total alvo-controlada. Bloqueio do plano transverso do abdome.
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1123 Miocardiopatia periparto
Frederico Durão Meira1, Bruna Amado Ramos1, Aline Bonifácio Rodrigues de Oliveira1, 
Marise Lopes Teixeira Fortuna1, Alfredo Guilherme Haack Couto1
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Introdução: A miocardiopatia periparto é um evento raro do período periparto cuja mortalidade pode atingir até 
56%. Relato de caso: E. C. M. V., 32 anos, negra, G2P1A0, gestação gemelar com 36 semanas, em tratamento para 
pré-eclampsia. Buscou atendimento apresentando edema de membros inferiores, dispneia aos esforços e dor em 
baixo ventre. Negava outras comorbidades. Pressão arterial: 130 x 90 mmHg. Edema de membro inferior 4+/4. 
Indicado parto cesáreo. Foi monitorada e recebeu venóclise em membro superior esquerdo EC18G. Pressão arte-
rial: 150 x 90 mmHg; frequência cardíaca: 100 batimentos por minuto; saturação periférica de O2: 97%. Laboratório: 
hematócrito (Hto) 42,1, hemoglobina (Hb) 13,9. Administrados cefalotina 2 g + dexametasona 10 mg + ondan-
setrona 4 mg intravenosa. Realizada raquianestesia (L3-L4), punção única, agulha de Quincke 25G, injeção de 
bupivacaína hiperbárica 12,5 mg + morfina 80 mcg. Após extração fetal foram administrados ocitocina 10UI IV e 
metilergometrina 0,2 mg intramuscular. Recebeu o total de 1.700 mL de ringer lactato intravenoso. Obteve alta da 
sala de recuperação pós-anestésica estável hemodinamicamente, pressão arterial 125 x 75 mmHg, eupneica em ar 
ambiente, saturação de O2: 97%. Duas horas após apresentou episódio súbito de dispnéia, palidez e sudorese. Pressão 
arterial: 165 x 100 mmHg. frequência cardíaca: 120 batimentos por minuto. Saturação periférica O2: 75%. Ausculta 
pulmonar com estertores difusos. Medicada com furosemida, hidralazina e morfina intravenosa. Mantida em venti-
lação não invasiva e transferida à Unidade de Terapia Intensiva, onde foram evidenciados critérios de pré-eclampsia 
grave, hipóteses: edema agudo hipertensivo e miocardiopatia periparto. Não foi coletado peptídeo natriurético cere-
bral. Teve alta hospitalar após quatro dias. Na semana seguinte, apresentou dispneia progressiva e edema de membro 
inferior. Procurou atendimento e realizou exames que evidenciaram: radiografia do tórax com derrame pleural bila-
teral; ecocardiograma com disfunção sistólica moderada do ventrículo esquerdo, com hipocinesia difusa, fração de 
ejeção de 37%, veia cava inferior com diâmetros aumentados, átrio esquerdo aumentado, regurgitação mitral leve, 
regurgitação tricúspide leve com pressão sistólica em artéria pulmonar de 55 mmHg. Discussão: A miocardiopatia 
periparto é a cardiopatia idiopática mais comum da gestação. Tem como fatores de risco: idade > 35 anos, multi-
paridade, gestação gemelar, pré-eclampsia e hipertensão, uso prolongado de tocolíticos. O diagnóstico consiste na 
identificação de insuficiência ventricular esquerda iniciada no último mês de gestação ou até cinco meses após o 
parto, excluindo-se outras causas pré-existentes que justifiquem a falência ventricular. A insuficiência cardíaca é uma 
das principais causas de elevada mortalidade e a aplicação do ecocardiograma pelo anestesista pode antecipar com-
plicações e evitar alta hospitalar sem otimização medicamentos.
Palavras-chave: Miocardiopatia periparto. Anestesia obstétrica. Ecocardiograma.
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1124 Hemorragia obstétrica: a importância do 
manejo anestésico – relato de caso
Aline Bonifácio Rodrigues de Oliveira1, Anmy Gil Ferreira Anmy1, Letícia Amaral Pinheiro1, 
Alfredo Guilherme Haack Couto1
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Introdução: Hemorragia obstétrica persiste como importante causa de morbimortalidade materna e a detecção 
do sangramento oculto é vital para o diagnóstico. O anestesista  tem papel fundamental na equipe multidiscipli-
nar, encarregando-se do tratamento de suporte e manejo de choque hipovolêmico. Relato de caso: N. S. P., 33 anos, 
negra, G1P0A0, idade gestacional de 37 semanas e 5 dias, admitida no centro cirúrgico para cesariana de emergência, 
com diagnóstico de descolamento prematuro de placenta. Negou comorbidades, tabagismo, alergias e cirurgias pré-
vias. Relato anestésico: monitorização com cardioscopia, pressão arterial não invasiva, oximetria de pulso e venóclise 
em membro superior esquerdo J18G. Sinais vitais normais. Realizada raquianestesia com bupivacaína hiperbárica 
12 mg + morfina 80 mcg. Durante ato cirúrgico, foi constatado > 50% de descolamento placentário. Após extração 
fetal: 3 UI de ocitocina em bólus + 7 UI de ocitocina intravenosa. Comunicado pela equipe de obstetrícia hipotonia 
uterina, negando sangramento aumentado: administração de metilergometrina 0,2 mg intramuscular, transamin 1g 
intravenoso, misoprostol retal 800 mcg, com melhora do tônus. Liberada para enfermaria, estável hemodinamica-
mente. Após cinco horas paciente retorna ao centro cirúrgico para reabordagem, apresentando choque hipovolêmico 
hemorrágico, decorrente a atonia uterina. Monitorizada, dois acessos venosos (membro superior direito J16G 
– fluindo segundo concentrado de hemácias; membro superior esquerdo J18G), pressão arterial 90x60 mmHg; fre-
quência cardíaca 116 batimentos por minuto; saturação de O2 97%. Submetida a anestesia geral após pré-oxigenação 
com O2 a 100%. Indução: fentanil 200 mcg + cetamina 20 mg + etomidato 20 mg + succinilcolina 100 mg.  Realizado 
intubação orotraqueal com tubo orotraqueal nº 7,0, com cuff. Após intubação orotraqueal: cisatracúrio 10 mg. Pun-
ção de VJID guiada por ultrassonografia e iniciado noradrenalina 0,2 mcg/kg/min. Hemograma intraoperatório: 
hemoglobina 7,1; hematócrito 20,7. Gasometria arterial: acidose metabólica; cálcio iônico 0,84. Administrada solu-
ção bicarbonatada 8,4% 70 mL + gluconato de cálcio 40 mL intravenosa. Transportada para Centro de Terapia 
Intensiva, em intubação orotraqueal, com noradrenalina e sinais vitais estáveis. Discussão: A hemorragia massiva 
em obstetrícia é um evento crítico que exige uma abordagem interdisciplinar agressiva. A antecipação dessa situação, 
o trabalho em equipe e a comunicação eficaz são ferramentas indispensáveis na melhoria dos desfechos e diminuição 
da morbimortalidade. Estabelecer um protocolo institucional multidisciplinar para gestão da hemorragia em obste-
trícia se faz importante nesse contexto, dando origem a um algoritmo de atuação prático e sucinto, sistematizando a 
resposta dos profissionais e da instituição, de acordo com a gravidade da hemorragia.
Palavras-chave: Hemorragia obstétrica. Manejo anestésico. Prevenção e protocolo.
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1141 Manejo anestésico em gestante com 
síndrome Hellp: relato de caso
Bernardo Ragnolli Guimarães1, Arthur Rocha de Freitas1, Laianne Barros Martins de Alcântara1, 
Rodolfo Ragnolli Perez2

1Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil.
2Rede D’or São Luiz, Brasília, DF, Brasil.

Introdução: A síndrome Hellp consiste em estágio avançado da pré-eclampsia, sendo caracterizada por hemó-
lise, elevação das enzimas hepáticas e plaquetopenia. Relato: Paciente 24 anos, 94 kg, G1P0A0, gestação gemelar 
com 32 semanas e 3 dias. Internou por conta da epigastralgia intensa, já diagnosticada anteriormente com pré-e-
clampsia, sob uso de metildopa e submetida a corticoterapia há quatro dias. Ao exame clínico, negava escotomas, 
cefaleia, relatava movimentos fetais presentes e Mallampati III. Após dose de ataque de magnésio (1 g.EV/40 
min), apresentava pressão arterial de 150x116 mmHg. Os exames evidenciaram plaquetopenia (94.000/mm³), 
com aumento transaminase glutâmico-oxalacética (317 U/L), transaminase glutâmico-pirúvica (401 U/L) e desi-
drogenase láctica (646 U/L). Sendo assim, encaminhada para cesariana com diagnóstico de síndrome Hellp com 
indicação de anestesia geral venosa. Após monitorização e preparação, iniciou-se a indução endovenosa por remi-
fentanil 0,3 μg.kg.min, por dez minutos, seguido de propofol 3 mg.kg e rocurônio 1,2 mg.kg, após 40s realizou-se 
intubação orotraqueal por sequência rápida, sem intercorrências. Mantido paciente sob manutenção anestésica 
com diprifusor® com alvo 3μg.mL, guiado por um índice bispectral (48–52) e remifentanil 0,25 μg.kg.min. Ao 
nascimento G1 apresentou Apgar 07 e, após sete minutos, G2 nasceu com Apgar 08, e ambos pontuaram 9 no 
quinto minuto de vida. Após clampeamento do último cordão, iniciou dexmedetomidina 1μg.kg, cetamina 0,5μg.
kg, fentanil 1,6 μg.kg, bextra 40 mg, dipirona 1 g, com infiltração em sítio cirúrgico. Ao término, foi realizada 
morfina 0,6 μg.kg e após dez minutos foi extubada, apresentando-se estável, escala numérica verbal 4, sob cateter 
nasal O2 e encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva para cuidados pós-operatórios. Discussão: Nas gesta-
ções em que a pré-eclampsia se manifesta com síndrome Hellp, a indicação do parto é por cesariana. A anestesia 
geral pode ser um método mais seguro que o bloqueio do neuroeixo, embora a via aérea difícil seja a um desafio 
por conta da presença de edema fibroelástico e alteração de mobilidade cervical na gestação, o risco de hemato-
mas espinhais nas anestesias neuroaxiais está aumentado pela coagulopatia. Embora realizado indução venosa, o 
rocurônio não altera o Apgar e pH do cordão umbilical, não competindo com a butirilcolinesterase. O remifentanil 
apresenta eliminação fetal pelas esterases plasmáticas e teciduais, além de prevenção de flutuações hemodinâmi-
cas maternas. A decisão da anestesia depende de uma avaliação global dos benefícios e riscos. Em razão da gama 
de complicações possíveis, a técnica de anestesia geral constitui uma boa escolha.
Palavras-chave: Síndrome HELLP. Anestesia geral. Cesárea.
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1147 Hipertensão pulmonar em gestante: um 
relato de caso
Patrícia Jacundino Porto1, Lais Silva Carvalho1, Francine Lemos Freitas Fontoura1, 
Poliana da Silva Gomes1, Jacqueline Cobucci Monteiro Junqueira de Souza1

1Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, Hospital Julia Kubitschek, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Hipertensão pulmonar arterial é uma doença grave, na qual a pressão média da artéria pulmonar é maior que 
25  mmHg em repouso ou 30 mmHg durante exercício, levando a insuficiência cardíaca direita. Algumas altera-
ções fisiológicas da gestação podem ocasionar aumento da resistência vascular pulmonar e precipitar insuficiência 
cardíaca direita, que justifica elevada mortalidade materno-fetal em gestantes com hipertensão pulmonar arterial. 
Alterações hemodinâmicas, mesmo que sutis, podem resultar em óbito, sendo imperativo manter níveis pressóri-
cos estáveis durante o parto e ato anestésico. Neste relato apresentamos um caso de uma gestante com hipertensão 
pulmonar arterial submetida a cesárea sob peridural titulada. Relato: G. R. R., classificação III da American Society 
of Anesthesiologists, 37 semanas de gestação, portadora de hipertensão pulmonar arterial tipo I idiopática grave e 
comunicação interatrial, com repercussões em câmara direita, acompanhada por equipe multidisciplinar do Hospi-
tal Julia Kubitschek. Admitida para interrupção da gestação via cesariana, consciente e hemodinamicamente estável. 
Optado pela anestesia peridural titulada. Monitorizada com pressão intra-arterial, cardioscopia e oximetria, obtido 
acesso venoso central em jugular direita. Realizada peridural entre L3/L4, com agulha de Tuohy 18G, passado cate-
ter 18G e infundidos 5 mL de lidocaína 2% com epinefrina, associada a 100 mcg de fentanil e 100 mg de morfina, 
com realzação de doses adicionais de anestésico local em intervalos de cinco minutos, perfazendo total de 15 mL de 
solução. Anestesia dita adequada ao procedimento cirúrgico, bloqueio sensitivo em T6, paciente se manteve estável 
hemodinamicamente, sem necessidade de infusão continua de vasopressor. Perda sanguínea habitual, nascimento 
de recém-nascido masculino, Apgar 8/9, saudável. Pós-operatório no Centro de Terapia Intensiva, sem intercorrên-
cias. Discussão: A hipertensão pulmonar arterial é uma vasculopatia pulmonar responsável por alta mortalidade 
materno-fetal, pois pode levar a insuficiência cardíaca direita, que se agrava com as alterações fisiológicas na gesta-
ção. Não há consenso quanto à melhor via de parto ou técnica anestésica, mas o parto vaginal tem maior incidência 
de óbitos materno-fetais e, portanto, geralmente opta-se pela cesárea. A técnica anestésica também é alvo de debate, 
e sabe-se que anestesia geral pode causar depressão miocárdica, sendo assim a técnica neuroaxial sequencial a mais 
utilizada. Nesse caso, a opção pela peridural contínua resultou em bom nível anestésico e com alterações hemodinâ-
micas mínimas. Concluímos que, mesmo não havendo consenso na literatura, a peridural titulada parece contribuir 
para desfechos favoráveis nesses casos.
Palavras-chave: Hipertensão pulmonar. Anestesia obstétrica. Peridural.
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1148 Anestesia em gestante portadora de 
miopatia tubular – relato de caso
Isadora Magalhaes Melges1, Luiz Felipe Oliveira Gondim1, Francine Lemos Freitas Fontoura1, 
Patrícia Jacundino Porto1

1Hospital Julia Kubitschek, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Introdução: A miopatia centronuclear é uma doença muscular congênita de apresentação heterogênea, caracte-
rizada por predomínio de fibras musculares com núcleos centralizados. Atualmente existem três formas que são 
reconhecidas: neonatal grave com herança ligada ao cromossomo X e envolvimento do gene MTM1; autossômica 
dominante com início geralmente tardio e curso mais leve associada a mutações no gene DNM2; autossômica reces-
siva, patologia do paciente relatado, tem gravidade intermediária, com envolvimento dos genes BIN1 e TYR1. Relato 
de caso: A. F. C. V., 30 anos, G1P0A0, portadora de miopatia centronuclear autossômica recessiva, cardiopatia com 
fração de ejeção reduzida e em uso de Bilevel Positive Pressure Airway 16 h/dia. Admitida na maternidade com 
idade gestacional de 34 semanas e 4 dias e proposta de cesariana por diagnóstico de crescimento intra-uterino res-
trito associado a oligodrâmnio. No período pré-operatório, foi avaliada pelas equipes de anestesia, cardiologia e 
pneumologia para decisão de padrão anestésico com menor repercussão no quadro. Reservados Centro de Tera-
pia Intensiva e duas bolsas de hemoconcentrado. Para o parto, realizou-se raquianestesia com necessidade de duas 
punções (por escoliose toracolombar acentuada), a primeira entre L3-L4 com injeção de 12,5 mg de de bupivacaína 
hiperbárica 0,5% + 80 mcg de morfina, e a segunda entre L2–L3 com a injeção de 15mg de de bupivacaína hiperbá-
rica 0,5%. Bloqueio sensitivo alcançando nível de T4 bilateralmente, com ausência de repercussões hemodinâmicas. 
Paciente permaneceu todo o procedimento em uso do Bilevel Positive Pressure Airway, sendo acompanhada da fisio-
terapeuta de referência. Ato anestésico e cirúrgico sem intercorrências, com duração de 1h20, sendo encaminhada 
à sala de recuperação pós-anestésica, onde permaneceu por 6h por causa de bloqueio motor prolongado. Após esse 
período, foi direcionada à enfermaria. Discussão do caso: Condução do caso clínico realizado com sucesso de 
acordo com proposta acordada e discutida com equipe multidisciplinar da pneumologia, anestesiologia e obstetrí-
cia, visando manipular o mínimo da via aérea do paciente em questão, já que a intubação orotraqueal nesse perfil de 
paciente se traduz extremamente maléfica, tendo em vista a dificuldade de extubação pela miopatia descrita. 
Palavras-chave: Miopatia. Gestação. Cardiopatia
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1155 Anestesia geral para cesariana em 
paciente com seringomielia
Falvio Vitale Neto1, Marcella de Oliveira Santiago1, Lorena Neves Fernandes1, 
Wilson Gonçalves Sombra1

1Hospital Maternidade de Campinas, Campinas, SP, Brasil.

Introdução: A siringomielia é uma condição rara caracterizada pela presença de cavidade expansiva na medula 
espinhal, com grande coleção de líquor e várias manifestações neurológicas, entre elas perda de sensibilidade álgica 
e térmica. Durante a gravidez, as alterações fisiológicas podem agravar os sintomas e levar à herniação e compres-
são medular. A anestesia regional é uma contraindicação relativa, por conta da possibilidade de piora do quadro. 
Relato de caso: Primigesta a termo, 38 anos, estado físico II (American Society of Anesthesiologists), portadora de 
siringomielia cervical e vírus da imunodeficiência humana, submetida à cesariana sob anestesia geral. A indução 
da anestesia se deu com 150 mcg de fentanil, 100 mg de propofol, intubação orotraqueal com 70 mg de rocurô-
nio e manutenção com remifentanil em infusão contínua 0,2 mcg.kg-1.min-1 e sevoflurano 1 concentração alveolar 
mínima.  Monitorizada com saturação periférica de O2 , CO2 ao final da expiração, eletrocardiograma na derivação 
DII, pressão arterial não invasiva e train-of-four. Todo procedimento transcorreu sem anormalidades, o recém-nas-
cido apresentou boa vitalidade (Apgar 8/10) e o bloqueio neuromuscular foi revertido com 200 mg de sugammadex. 
Para analgesia pós-operatória usaram-se 2 g de dipirona,100 mg de cetoprofeno e 10 mg de morfina por via venosa. 
A alta hospitalar se deu após 48 horas, sem intercorrências. Discussão: A siringomielia é caracterizada pela pre-
sença de uma cavidade cística expansiva até o espaço subaracnóideo. A sintomatologia depende da localização e 
tamanho da cavidade, que resulta em estiramento do tecido nervoso e dissecção do tecido parenquimatoso espinhal. 
Alguns dos problemas que podem ocorrer durante a anestesia desses pacientes são dano medular por aumento da 
pressão intracraniana e anormalidades do sistema nervoso autônomo, como taquiarritmias e até parada cardior-
respiratória. Quanto à escolha do bloqueador neuromuscular, nesses casos a succinilcolina é contraindicada pelo 
aumento da pressão liquórica, sendo uma opção o rocurônio, que não apresenta tal risco e tem rápido início de ação. 
Conclusão: A anestesia geral pode ser usada com segurança em pacientes com siringomielia, a fim de evitar compli-
cações. Particularmente em gestantes, durante a avaliação pré-anestésica, a presença de comorbidades neurológica, 
deve ser levada em consideração, influenciando até na escolha do tipo de parto, sempre ponderando o risco/benefí-
cio do ato anestésico.
Palavras-chave: Siringomielia. Gravidez. Anestesia geral.
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1158 Cesárea de urgência em primigesta 
portadora de angioedema hereditário: 
relato de caso
Cynthia Cristina Aquino dos Santos1, Luis Fernando Lima Castro1, Fernanda Krebs Salomão1, 
Mauricio Marsaioli Serafim1, João Henrique Athayde Padovani1

1Maternidade de Campinas, Campinas, SP, Brasil.

Introdução: Angioedema hereditário é caracterizado por crises edemigênicas decorrentes da vasodilatação e 
aumento da permeabilidade vascular pela deficiência do inibidor de C1 (C1-INH). Sintomas incluem episódios 
recorrentes de edema envolvendo pele e submucosa de vários órgãos. Locais mais afetados: face, extremidades, geni-
tália, orofaringe, laringe e o sistema digestivo. Pode desencadear crises: trauma, estresse, infecção, menstruação, 
gravidez, consumo de álcool, mudanças de temperatura extremas, exercício, uso de inibidores da enzima convertora 
da angiotensina e de estrogênio. Fármacos profiláticos são: andrógenos, agentes antifibrinolíticos e concentrado de 
C1-INH. Relato: G1 de feto a termo, 31 anos, em investigação de angioedema hereditário por episódios de angioe-
dema, principalmente de face e dor abdominal. Sem medicações profiláticas. Estava em trabalho de parto (7 cm 
dilatação, DeLee-2) quando indicaram cesárea de urgência por sofrimento fetal agudo. Antecedentes anestésicos: 
anestesia geral há 12 anos para apendicectomia, sem intercorrências. Relatou alergia e contra indicação ao uso de 
anti-inflamatórios não esteroides. Após monitorização padrão e venóclise, administramos medicação pré-anestésica 
com 3 mg de midazolam intravenoso. Foi submetida à raquianestesia com injeção intratecal 11 mg de bupivacaína 
0,5%, 20ug de fentanil e 80 ug de morfina em L3-L4, com nível térmico em T4 e bloqueio motor. Utilizados 10 U de 
ocitocina e 1 g de transamin. Teve sangue tipado para reserva de plasma fresco congelado. Não foi realizado profi-
laticamente concentrado de C1-INH, pois não havia no serviço. Procedimentos anestésico e cirúrgico decorreram 
sem intercorrências. Paciente recuperou-se na sala de recuperação pós-anestésica e depois foi encaminhada à enfer-
maria. Discussão: Entre os gatilhos do angioedema hereditário neste caso há trauma cirúrgico, gestação, ansiedade 
e estresse. Optou-se pela raquianestesia para evitar manipulação de via aérea possivelmente edemaciada e também 
por ser gestante. A medicação pré-anestésica neste caso é essencial para diminuir estresse e ansiedade. Como não 
foi possível administrar profilaticamente concentrado de C1-INH pela indisponibilidade, e também por não termos 
o icatibanto, utilizamos antifibrinolítico e reservamos plasma fresco congelado, caso ocorresse crise. No intraopera-
tório, não permitimos oscilação significativa na volemia, visto que seria outro gatilho. A analgesia pós-operatória é 
um desafio, pois a dor pode ser um desencadeador de crise, e ao mesmo tempo não se podia administrar os analgé-
sicos comuns da nossa prática, como os anti-inflamatórios não esteroides. Utilizou-se também tramadol intravenoso 
quando necessário.
Palavras-chave: Angioedema hereditário. Gestante. Raquianestesia.
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1161 Cesariana em paciente com síndrome de 
Eisenmenger e infecção por COVID-19
Fernando Maia Dalcin1, Fernanda Estivalet1

1Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil.

Introdução: Síndrome de Eisenmenger é definida como uma comunicação entre as circulações esquerda e direita 
que permite um shunt bidirecional e hipertensão pulmonar fixa em níveis pulmonares, em virtude de uma elevação 
irreversível da resistência vascular pulmonar. A mortalidade materna quando associada a gestação é alta (30–70%) 
1 – 2 – e mais comum no puerpério por tromboembolismo. Relato de caso: Paciente feminina, 36 anos, 1,64 m, 
104 kg, índice de massa corporal 38, internada para manejo de hipertensão pulmonar por persistência do canal 
arterial com pressão sistólica em artéria pulmonar de 110 mmHg em ecocardiograma da internação, insuficiência 
cardíaca New York Heart Association III, tromboembolismo pulmonar há 1 ano, hipotireoidismo, diabetes mellitus 
gestacional. G5P1C3. Durante a internação a paciente se infectou com COVID-19. Foi optado por interrupção da 
gestação com idade gestacional de 34 semanas e 5 dias pelo risco de piora do quadro pulmonar. Indicada cesariana 
por iteratividade. Realizada monitorização de débito cardíaco com uso de FloTrac e realizada infusão contínua de 
noradrenalina em doses baixas (< 4 mcg/kg/min) para manutenção de uma pressão arterial sistólica > 110 mmHg. 
Optou-se por realização de bloqueio peridural titulado como técnica anestésica pela sua estabilidade hemodinâ-
mica, realizando-se passagem de cateter peridural pela técnica de perda de resistência com solução salina por risco 
de embolia paradoxal. Foram utilizados bólus de 5 em 5 mL de ropivacaina a 0,75% até se atingir um bloqueio ao 
nível de T4. Após a extração fetal, a paciente apresentou agitação sendo necessário conversão para anestesia geral. 
 Realizada indução com fentanil, propofol e succinicolina e manutenção com sevoflurano. Após indução, houve queda 
discreta da saturação de O2 (90-92%), provavelmente em decorrência de piora do shunt D-E provocado pela ventila-
ção com pressão positiva. Não foi necessário uso de bloqueador neuromuscular não-despolarizante. Após cerca de 
dez minutos a paciente se manteve em ventilação espontânea pelo tubo orotraqueal, havendo melhora da saturação 
de O2 (94%). Após o término da cirurgia obtivemos sucesso na extubação da paciente e ela foi encaminhada pà Uni-
dade de Terapia Intensiva. Discussão: Não há consenso na literatura sobre a técnica anestésica mais vantajosa para 
cesariana em casos de síndrome de Eisenmenger; no entanto parece haver uma preferência pelo bloqueio peridural 
titulado por conta da menor possibilidade de queda da resistência vascular sistêmica, o que, em ventilação mecânica, 
agravaria o shunt D-E, tornando a extubação mais difícil. Nessas pacientes, a resistência vascular sistêmica não reduz 
com a gestação e a hipertensão arterial pulmonar se intensifica pelo aumento do débito cardíaco e do fluxo sanguíneo 
pulmonar. Quedas abruptas da resistência vascular sistêmica e da pressão arterial aumentam o shunt D-E e favore-
cem o aparecimento de fenômenos tromboembólicos.
Palavras-chave: Gestação. Hipertensão pulmonar. Síndrome de Eisenmenger.
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1169 Manejo anestésico da gestante hepatopata
Marluce Marques de Souza1, Rafael Neder Issa Fortuna1, Patrícia Lopes Gabriel1, 
Larissa Martins Silva1, Lígia Nascimento Figueiredo Amaral1

1Santa Casa de Belo Horizonte, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Introdução: A gravidez é rara em mulheres com cirrose hepática e seu diagnóstico tem implicações importan-
tes para o manejo anestésico. A fibrose hepática causa maior resistência ao fluxo sanguíneo portal, promovendo 
aumento do fluxo por meio de anastomoses portossistêmicas, como a esofágica. O risco de sangramento por esses 
vasos aumenta durante o trabalho de parto, especialmente no segundo estágio. Além disso, a coagulopatia decorrente 
da diminuição do fator de coagulação e a plaquetopenia frequentes nessas pacientes podem aumentar o sangra-
mento. Relato de caso: P. P. C., 31 anos, G1P0A0, 39 semanas de gestação, portadora de cirrose hepática Child B7 
secundária a síndrome de Budd-Chiari. Previamente à gestação apresentou episódio de hemorragia digestiva alta 
por varizes esofageanas e foi submetida a ligadura elástica por diversas vezes. Acompanhava regularmente com 
gastroenterologista e fazia uso domiciliar de propranolol 40 mg de 12 em 12 horas e enoxaparina 60 mg de 12 em 
12 horas – suspensa 24 horas antes do parto. Admitida para cesariana eletiva, em boas condições de saúde, sem 
relato de descompensações durante a gravidez. Revisão laboratorial evidenciou coagulograma inalterado e plaquetas 
150.000. Foi monitorizada com pressão intra-abdominal, cardioscopia e oximetria de pulso. Realizada raquianeste-
sia com agulha de Quincke 27G e administrados bupivacaína hiperbárica 10 mg, fentanil 20 mcg e morfina 100 mcg. 
Não foi tolerada hipotensão e bólus de fenilefrina foram administrados. Procedimento anestésico cirúrgico se deu 
sem intercorrências, com sangramento habitual e, ao final, a paciente foi encaminhada à sala de recuperação pós-
-anestésica. Discussão: A síndrome de Budd-Chiari é caracterizada por obstrução ao fluxo venoso hepático com 
consequente fibrose hepática. A maioria dos casos é caracterizada por um estado de hipercoagulabilidade, motivo 
pelo qual usa-se anticoagulantes. Na avaliação pré-anestésica dessas pacientes, deve-se considerar a extensão do 
acometimento hepático e investigar a presença de coagulopatias e plaquetopenia. As técnicas neuroaxiais são as de 
eleição nessas gestantes. A utilização de agulhas de fino calibre e técnicas em que utilizem punção única são prefe-
ridas para minimizar o risco de sangramentos e hematoma subdural. Os bloqueios do neuroeixo podem reduzir o 
fluxo sanguíneo hepático em razão da hipotensão sistêmica secundária ao bloqueio simpático e deve-se realizar pre-
venção dessas repercussões com uso vasopressores e hidratação criteriosa.
Palavras-chave: Obstetrícia. Hepatopatia. Raquianestesia.
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1170 Choque anafilático a látex em cesáreana 
eletiva
Maria Vanesa Ortuno Camacho1, Fernanda Krebs Salomão1, Wilson Gonçalves Sombra1

1Hospital e Maternidade de Campinas, Campinas, SP, Brasil.

Introdução: Anafilaxia é definida clinicamente como uma reação alérgica ou de hipersensibilidade grave de iní-
cio rápido e que pode causar morte. Reconhecimento dos sinais e sintomas precocemente faz diferença no desfecho 
do binômio materno infantil. Relato de caso: Paciente de 33 anos, G2P1, admitida para cesariana por pós-datismo. 
Nega comorbidades e relata alergia a dipirona. Técnica anestésica com bloqueio espinhal com agulha Whitacre 27G, 
L3-L4 sem intercorrências. Controlados níveis pressóricos com metaraminol. Após nascimento do neonato, paciente 
evoluiu com queixa de dispneia súbita associada a hipotensão grave (pressão arterial: 60 x 40 mmHg), não responsiva 
ao uso de metaraminol. Nesse momento estava sendo infundido ocitocina cinco unidades, que entrou como efeito 
dela na hipótese diagnostica, juntamente com embolia por líquido amniótico e choque anafilático. Realizado suporte 
com máscara facial ofertando O2 10l /min e examinado tórax da paciente, com aspecto em casca de laranja, hipe-
remia difusa e piloereção generalizada. Nesse momento, foi administrada imediatamente adrenalina 200 mcg, com 
melhora parcial do quadro, e indagou-se à paciente sobre possíveis alergias. Após questionamento sobre apresentar 
dispneia ao soprar bexigas, paciente relata confirmando edema labial e alergia ao látex. Pediu-se à equipe cirúrgica 
troca de luvas e retirada de sonda vesical e manteve-se bólus de adrenalina com refratariedade de hipotensão e piora 
da dispneia. Optou-se por indução anestésica geral em sequência rápida e intubação orotraqueal 6,5 (evidenciado 
edema de glote), Acesso venoso central em veia subclávia esquerda e iniciada bomba de adrenalina com estabilidade 
do quadro e encaminhamento da paciente à Unidade de Terapia Intensiva. Equipe da Unidade de Terapia Intensiva 
não solicitou laboratórios confirmatórios para alergia ao látex durante internação, Dx clinico. Discussão: A anafi-
laxia pode ser fatal nos primeiros minutos, com o colapso cardiovascular perioperatório sendo a ocorrência mais 
comum. Manifestações cutâneas podem ser de leves a generalizadas e muitas vezes não são observadas pelo anes-
tesista. A sensibilização ao látex parece ocorrer mais em mulheres que em homens, e procedimentos obstétricos e 
ginecológicos são configurações comuns para anafilaxia por látex em mulheres em seus anos reprodutivos. O tra-
tamento de escolha é a suspensão do agente desencadeante, expansão volêmica e epinefrina, sendo considerada a 
droga de escolha em pacientes grávidas e não grávidas, com doses variando de 20–200 mcg e doses repetidas indi-
cam infusão contínua.
Palavras-chave: Choque anáfilatico. Gestante. Cesariana.
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273 Dexmedetomidina e cetamina para 
endoscopia digestiva alta em paciente 
com fibrose cística de acometimento 
pulmonar
Leticia Tramontin Mendes1, Karine Pecharki Levandoski1, João Luizão1,  
Murilo Ricardo Vercka1, Gabriela Ghisi1

1Hospital de Clínicas, Universidade Federal do Pará, Curitiba, PR, Brasil.

Introdução: A fibrose cística é uma doença autossômica recessiva e possui acometimento pulmonar obstrutivo e 
progressivo, além das alterações endócrinas e gastrointestinais. Com a melhora nos tratamentos e sobrevida desses 
pacientes, estes passaram a ser submetidos cada vez mais a procedimento cirúrgico-anestésicos1. Discutir diferen-
tes técnicas anestésicas é de suma importância no manejo desses pacientes. Relato de caso: I. J., 38 anos, 60 kg, 
portadora de fibrose cística com acometimento pulmonar, pancreático e hepático. Histórico de diversos interna-
mentos por hemorragia digestiva de varizes esofágicas. Indicação de endoscopia digestiva alta eletiva para definição 
de foco de sangramento prévio e possível tratamento da lesão. Paciente bem clinicamente, com alta no dia seguinte. 
 Histórico  de depressão respiratória em outra endoscopia digestiva alta. Respirava em ar ambiente, sem esforço 
respiratório, e saturava 95%. Espirometria com distúrbio restritivo grave. Foi realizada anestesia: 1 mcg/kg de dexme-
detomidina e 1 mg/kg de cetamina em bolus endovenoso. A endoscopia digestiva alta durou 20 minutos. Durante o 
procedimento a paciente saturou 90–95% com o cateter nasal de O2 2 L/min, permaneceu sedada (Ramsay 5–6). 
Despertou 40 minutos após a indução e foi encaminhada para Unidade de Cuidados Semi-intensivos. Estava agi-
tada e teve alucinações. Realizou-se 2 mg de midazolam. Cinco horas após procedimento, recuperou-se totalmente 
da anestesia e teve alta hospitalar no dia seguinte. Discussão: Anestesia geral e ventilação mecânica são danosas nos 
pacientes com fibrose cística e podem levar a hemorragia pulmonar maciça e difícil extubação. Minimizar os riscos 
de uma intervenção invasiva nas vias aéreas desses pacientes é importante. O uso da cetamina e da dexmedetomidina 
para sedação fora do centro cirúrgico, principalmente em pacientes pediátricos, está sendo cada vez mais frequente. 
Ambas as drogas conferem baixos índices de depressão respiratória e instabilidade hemodinâmica2. Extrapolar seu 
uso para população adulta e definir a melhor posologia são ações necessárias. Em crianças, uso de 1 mcg/kg de dex-
medetomidina e 2 mg/kg de cetamina para endoscopias digestivas altas não fez delirium pós-operatório, porém elas 
são menos afetadas pelas alterações psicológicas indesejadas da cetamina. Buscar alternativas seguras em relação 
às possíveis complicações pulmonares em pacientes com fibrose cística é desejável1. Necessita-se estabeler melhor 
a posologia de drogas como a dexmedetomidina e cetamina e, assim, definir o uso seguro de drogas que possuam 
mínimo efeito no sistema respiratório.
Palavras-chave: Fibrose Cística. Sedação. Dexmedetomidina-Cetamina.
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442 Bloqueio ilioinguinal para anestesia  
fora do centro cirúrgico em criança  
com doença de Moyamoya
Raíssa Mendonça Porto Franco1, Lira Faria Taves1, Caroline Souto de Melo1,  
Fernando Cássio do Prado1, Celso Eduardo Borges1

1Centro de Ensino e Treinamentos, Hospital Santa Genoveva de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil.

Introdução: A doença de Moyamoya é uma desordem cerebrovascular progressiva que representa um desafio anes-
tésico em virtude da precária circulação cerebral desses pacientes. Esse conhecimento fisiopatológico é fundamental 
para escolha da técnica anestésica. O uso de bloqueio periférico guiado por ultrassonografia aparece então como uma 
boa alternativa que une precisão, rápida recuperação e pouca ou nenhuma repercussão hemodinâmica. Relato do 
caso: Paciente sexo masculino, 6 anos, 22 kg, portador de doença de Moyamoya, com histórico de acidente vascular 
cerebral ocorrido quatro mesesantes está para ser submetido a arteriografia cerebral. Foi admitido na sala de hemo-
dinâmica, realizou-se monitorização, venólise, oxigenioterapia por cateter nasal 2l/min e sedação com cetamina 
20 mg, fentanil 25 mcg e midazolam 2 mg. Preparou-se solução para bloqueio ilioinguinal guiado por ultrassom com 
solução de levobupivacaína 0,25% 5 mL e lidocaína 0,25% 2 mL. Procedimento ocorreu sem intercorrências, com 
duração de 30 minutos. Ao término, paciente estava desperto, sem queixas. Discussão: Por ter o paciente com doença 
de Moyamoya circulação cerebral comprometida, o princípio básico do manuseio anestésico deve ser a preservação 
apropriada do balanço entre o fluxo sanguíneo cerebral e o consumo de oxigênio. Assim sendo, a sedação leve asso-
ciada a anestesia regional apresenta como vantagens: manutenção da perfusão cerebral, normocapnia, estabilidade 
de pressão arterial e débito urinário, além do controle da dor intra e pós-operatória, possibilitando alta precoce.
Palavras-chave: Doença da Moyamoya. Bloqueio ilioinguinal.
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877 Sedação com cetamina e dexmedetomidina 
para endoscopia digestiva alta
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Introdução: A associação de dexmedetomidina e cetamina é uma estratégia útil para sedação de pacientes que pos-
suem via aérea difícil, nos quais a depressão ventilatória deve ser evitada. Sedação e analgesia adequadas, assim como 
estabilidade hemodinâmica, contribuem para tornar essas drogas novos aliados na sedação para procedimentos roti-
neiros. A cetamina é um anestésico que atua em receptores tálamo-corticais e N-metil-d-aspartato, promovendo 
uma anestesia dissociativa; já a dexmedetomidina é um agente adrenérgico alfa-2 agonista específico que diminui 
a liberação pré-sináptica da noradrenalina, com efeitos de sedação, analgesia e ansiólise. Objetivos: Este trabalho 
teve como objetivo relatar a utilização da cetamina e da dexmedetomidina como adjuvantes no manejo de pacientes 
com preditores de via aérea difícil em procedimentos de curta duração e pouco invasivos. Relato de caso: Homem, 
55 anos, 70 kg, estado físico IV da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, índice de massa cor-
pórea=24,8 kg/m², antecedentes pessoais de hipertensão arterial sistêmica, infarto agudo do miocárdio há 12 meses 
e carcinoma espinocelular de língua, submetido a glossectomia e esvaziamento cervical associado a radioterapia 
neoadjuvante, dá entrada ao centro cirúrgico para realizar endoscopia digestiva alta e passagem de sonda nasoen-
teral para nutrição. Em procedimento de endoscopia digestiva alta prévio, apresentou dessaturação e ventilação 
com máscara-balão de difícil execução quando sedado com propofol e fentanil, por conta de complacência sub-
mandibular alterada, abertura oral e mobilidade cervical diminuídas. Realizada sedação com cetamina 1 mg/kg e 
dexmedetomidina 1  mcg/ kg, paciente foi mantido em ventilação espontânea com cateter nasal 3l/min e hemodina-
micamente estável (pressão arterial média=80 bpm, frequência cardíaca=64, saturação periférica de O2=98%) durante 
o procedimento. Término do exame após 30 minutos, com despertar anestésico satisfatório, encaminhado à sala 
de recuperação anestésica por uma hora, sem intercorrências, com posterior alta para leito hospitalar. Conclusão: 
Quando usadas em conjunto, há um sinergismo entre as drogas; a dexmedetomidina previne taquicardia, hiperten-
são, sialorreia e alucinações ao despertar da cetamina, enquanto esta previne bradicardia e hipotensão e dispensa a 
infusão lenta inicial da dexmedetomidina, encurtando seu inicio da ação. Embora vários esquemas de infusão foram 
relatados na literatura, o mais eficaz parece ser o uso em bolus de ambos, cetamina (1–2 mg/kg) e dexmedetomidina 
(1 mcg/kg), para iniciar a sedação, seguido por uma manutenção de dexmedetomidina (1–2 mcg/kg/h), com doses 
suplementares de cetamina (0,5–1 mg/kg) conforme necessário.
Palavras-chave: Cetamina. Dexmedetomidina. Sedação.
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985 Riscos associados à correção percutânea 
de leak mitral – o que o anestesiologista 
precisa saber
Juliana Gouveia Nakamura1, Carlos Beraldo Vieira1, Izabella Cristina Morais Barbosa Batista1, 
Wendel da Silva Souza1, Filipe Maia1

1Clianest Goiânia, Goiânia, GO, Brasil.

Introdução: O uso de técnicas percutâneas na correção das doenças mitrais tem se tornado uma forte tendência 
nos últimos anos. Isso traz para o anestesiologista novos desafios e questionamentos quanto aos potenciais riscos 
inerentes a essas novas técnicas. Este relato de caso busca ajudar a entender melhor tais riscos e o que se pode fazer 
em relação a eles. Relato de caso: Paciente de 69 anos, 66 kg, 1,65 m, portadora de insuficiência cardíaca conges-
tiva classe funcional III. História de troca valvar mitral há cerca de dois anos, apresentando leak paravalvar grave, 
com comprometimento sério do ventrículo esquerdo, átrio esquerdo e provável hipertensão pulmonar (fração de 
ejeção: 35%). Foi submetida a correção percutânea do leak mitral, sob anestesia geral. Venóclise em membro supe-
rior esquerdo com jelco 16G, punção artéria radial esquerda com jelco 18G, indução com etomidato + sufentanil + 
cisatracurio. Manutenção com sevoflurano. Manteve-se dobutamina em bomba de infusão contínua e baixas doses 
durante todo o procedimento, que ocorreu sem intercorrências. Foi extubada em sala e conduzida à Unidade de Tera-
pia Intensiva (Aldrete 10). Discussão: Felizmente, o caso relatado não apresentou intercorrências, mas foi necessário 
grande preparo, pois o reparo percutâneo da válvula mitral pode apresentar riscos potenciais graves, como a hemor-
ragia perioperatória e o tamponamento pericárdico por punções inadvertidas, arritmias malignas, obstrução da via 
de saída do ventrículo esquerdo, entre outros. Pensando nisso, foram realizados acesso venoso calibroso, reserva de 
sangue e monitoramento hemodinâmico em tempo real por meio de pressão arterial invasiva. Também reservou-se 
sala cirúrgica para possível intervenção aberta, deixando desfibrilador pronto para uso imediato e drogas vasoati-
vas preparadas. O sucesso em tais procedimentos mais do que nunca depende de um anestesiologista bem orientado 
quanto aos tempos cirúrgicos, seus riscos e suas estratégias de manejo intraoperatório, sempre visando minimizar 
as complicações e armadilhas próprias desses cenários cirúrgicos.
Palavras-chave: Anestesia. Correção percutânea de leak mitral. Riscos.
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997 Anestesia para exame em paciente 
portadora de síndrome de Kleefstra: 
relato de caso
Izabella Cristina Morais Barbosa Batista1, Maycon Rodrigues Souza Pires1,  
Dirceu Castro Pacheco1, Gustavo de Melo Rebuglio1, Gustavo Siqueira Elmiro1

1Clínica de Anestesia, Goiânia, GO, Brasil.

Introdução: A síndrome de Kleefstra é muito rara, pouco descrita, com amplo espectro de manifestações clínicas. 
Apresentamos uma paciente adulta com retardo psicomotor e fácies peculiar, com a síndrome, submetida a tomo-
grafia de abdome sob sedação. Relato de caso: Paciente de 35 anos, feminino, 56 kg, diagnosticada na adolescência 
como portadora da referida síndrome, foi submetida a tomografia de abdome. Apresentava hipertelorismo ocular, 
hipoplasia do terço médio facial, macroglossia, refluxo vesico-ureteral associado a infecções do trato urinário recor-
rentes, obstipação, hipotireoidismo, retardo neuropsicomotor importante e agressividade. Apresentava-se pouco 
agitada; após conversa e ajuda do pai, aceitou punção de acesso venoso, monitorização com oximetria de pulso e 
posicionamento de cateter nasal de oxigênio (3 L/min). Foram administrados 2 mg de midazolam, 30 mcg de fenta-
nil e 30 mg de propofol por via endovenosa. Permaneceu estável durante o exame. Após, foi encaminhada à sala de 
recuperação pós-anestésica, apresentando reação paradoxal tardia ao benzodiazepínico. Discussão: A síndrome de 
Kleefstra ocorre pela microdeleção da região 9q34.3 ou mutações de ponto no gene histona-lisina N-metiltransferase 
1 eucromática. É reconhecível por características típicas da face (face plana com hipertelorismo ocular, sinofris, lábio 
inferior evertido, macroglossia e narinas antevertidas), doenças cardíacas congênitas em cerca de 40% dos pacientes 
(defeitos septais, coarctação de aorta, estenose pulmonar ou tetralogia de Fallot), atraso do desenvolvimento, alte-
rações geniturinárias, constipação crônica e epilepsia. Inclui também infecções pulmonares de repetição, excesso de 
peso, alterações comportamentais, microcefalia, baixa estatura e traqueomalacia. O diagnóstico definitivo é deter-
minado por testes de genética molecular. O tratamento requer equipe multidisciplinar especializada em pacientes 
com déficit intelectual e tratamento direcionado àqueles com problemas renais, cardíacos, urológicos e perda audi-
tiva. Podem ser necessários tratamento psiquiátrico e terapia de intervenção comportamental. A paciente do caso 
apresentava diversos desafios ao manejo anestésico, como alterações de face preditoras de via aérea difícil, déficit 
intelectual, dificuldade de comunicação e colaboração e uso contínuo de antipsicóticos. O caso busca relatar aspectos 
gerais de uma desordem cromossômica rara, evidenciando a diversidade de situações com as quais o anestesiologista 
se depara em sua rotina.
Palavras-chave: Síndrome de Kleefstra. Desordem cromossômica. Teste genético.

REFERÊNCIA
1. González Herrero M, Toledano Bueno J, Fernández Ramos JA. Síndrome de Kleefstra. Importancia del estudio genético. Acta 

Pediatr Esp. 2019;77(1/2):e31-4.



ANESTESIA PARA DIAGNÓSTICO-INTERVENCIONISTAS

Sao Paulo Med J. 2021; 139(Suppl 2):185.     185

1111 Uso da cetamina para radioablação 
de fibrilação atrial em paciente com 
insuficiência cardíaca grave
Rafael Romaro Schaustz1, Felipe Rodrigues de Noronha1, Marilia Zamprogna1,  
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1Hospital Sírio Libanês, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: A escolha da técnica anestésica para procedimentos minimamente invasivos possui inúmeras particula-
ridades, dependendo do tipo de procedimento e da condição clínica do paciente. O uso crescente dos procedimentos 
intervencionistas demanda anestesistas experientes no setor de hemodinâmica e radiointervenção. A ablação da 
fibrilação atrial é realizada por meio de radiofrequência, resultando em aquecimento de regiões previamente mapea-
das pelo eletrofisiologista. A precisão da técnica exige imobilidade total do paciente, sendo a anestesia geral a técnica 
de escolha. Os pacientes submetidos a esse procedimento geralmente apresentam múltiplas comorbidades cardiovas-
culares, sendo a indução anestésica um desafio na nossa rotina. Relato de caso: C. E. K., masculino, 48 anos, 90 kg, 
portador de insuficiência cardíaca dilatada sintomática, fração de ejeção de 26%, evoluiu com fibrilação atrial sem 
controle medicamentoso satisfatório. Foi indicada a ablação para melhora do padrão circulatório. No momento do 
procedimento, paciente apresentava resposta cardioinibitória, frequência cardíaca de 140 bpm, pressão arterial não 
invasiva de 110 x 50 mmHg, saturação periférica de O2 de 96% em uso de cateter nasal 4 L/min e sedação residual 
após ecocardiograma transesofágico. Optou-se por indução anestésica com cetamina 1 mg/kg (dose de 90 mg) e 
rocurônio 0,6 mg/kg (bolus 50 mg) associada a infusão contínua de 4 mg/kg/h. Intubação por laringoscopia direta, 
sem repercussão hemodinâmica. A manutenção foi feita com sevoflurano e, logo antes da cardioversão, fentanil 
50 ug. Durante o procedimento, em razão do alto valor de índice de Estado do Paciente (70) no monitor SedlLine, 
utilizaram-se 2 mg de midazolam. Ablação foi realizada com sucesso em três horas, sem intercorrências. Extuba-
ção em sala. Discussão: Optamos pela realização da anestesia geral ao analisarmos o quadro clínico do paciente e 
a necessidade de imobilidade. A indução anestésica é particularmente desafiadora em portadores de insuficiência 
cardíaca grave sintomática e com fração de ejeção menor que 30%. A escolha da cetamina isolada visou à cardioes-
tabilidade. Paciente evoluiu com ótimas condições de intubação, e, desse modo, apesar de conhecermos possíveis 
efeitos colaterais, essa apresenta-se como mais uma estratégia de indução anestésica opioid-free.
Palavras-chave: Anestesia. Radioablação. Cetamina.
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1151 Colangiopancreatografia endoscópica 
retrógrada terapêutica: sedação ou 
anestesia geral?
Priscila Ferreira de Lima e Souza1, Eugênio Araújo Costa1, Flávio Lobo Maia1

1Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil.

Introdução: A colangiopancreatografia endoscópica retrógrada é um procedimento complexo com caráter diag-
nóstico e terapêutico para abordagem das vias biliares hepatopancreáticas que necessita de intensidades variáveis 
de sedoanalgesia. A individualização da técnica anestésica baseada no perfil clínico dos pacientes é imperativa no 
que se refere à diminuição de eventos adversos relacionados à anestesia. Relato de caso: Descreveremos o caso de 
duas pacientes que foram submetidas a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada terapêutica eletiva para tra-
tamento de estenose de via biliar pós-transplante hepático. À admissão, ambas apresentavam sinais vitais estáveis, 
jejum por mais de oito horas, não tinham preditores de via aérea difícil, obstrução ou retardo no esvaziamento gás-
trico, ascite. Ausência de alergias, tabagismo e etilismo, bem como de uso crônico de opioides. Paciente 1: feminina, 
64 anos, 65 kg, altura de 1,52 m, índice de massa corpórea de 28,13, hipertensa controlada, transplantada em razão 
de cirrose criptogênica há um ano. Paciente 2: feminina, 47 anos, 62 kg, altura de 1,51 m, índice de massa corpórea 
de 27,19, hipertensa e diabética não insulino-dependente, ambos controlados, transplantada por conta de vírus C 
há oito meses. Realizou-se sedação com fentanil 2 mcg/kg, cetamina 5 mg, midazolam 5 mg e propofol por indução 
alvo-controlada (1,2–2,2 ng/mL). Paciente 1 intercalava superficialização e hipossaturação (saturação periférica de 
O2 <90%) frequentes, necessitando de manobras de desobstrução manual das vias aéreas, dificultando a realização 
do procedimento. Paciente 2 apresentou um episódio de hipossaturação sustentada (saturação periférica de O2 <90% 
por mais de 30 segundos) que não foi resolvida com manobras de desobstrução das vias aéreas. Em ambos os casos, 
foi optado por conversão para anestesia geral. A indução foi feita com fentanil (3–4 mcg/kg), propofol (3–5 mcg/kg), 
cisatracúrio (0,1 mg/kg), sevoflurano (fração inspirada de 1,5–2%), atropina (20 mcg/kg) e neostigmina (40 mcg/
kg) para reversão do bloqueio neuromuscular. Ambas as colangiopancreatografias endoscópicas retrógradas foram 
bem-sucedidas, e as pacientes não apresentaram intercorrências. Discussão: A anestesia para procedimentos endos-
cópicos complexos que exigem sedoanalgesia profunda está relacionada ao surgimento de complicações. São fatores 
de risco: apneia do sono, ascite, índice de massa corpórea ≥ 35, Mallampati IV, etilistas (≥ 4 drinks/dia em homens e 
≥ 3 drinks/dia em mulheres), doença pulmonar crônica e classificação da Sociedade Americana de Anestesiologis-
tas >III. A presença de três ou mais fatores de risco e realização do exame em posição prona tornam a sedação uma 
modalidade antestésica perigosa. A busca por fatores de risco é um norte na tomada de decisão, atrelada à vigilância 
contínua e criteriosa do paciente.
Palavras-chave: Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. Anestesia geral. Sedação.
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797 Desafios anestésicos na cirurgia de ressecção 
de teratoma sacrococcígeo gigante congênito
Carolina Santos da Silveira1, Claudio Calvano1, Estêvão Luiz Carvalho Braga1,  
Cristiene Moreira de Magalhães1, Maria Fernanda May1

1Hospital Estadual da Criança, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: O teratoma sacrococcígeo é a neoplasia mais comum do período neonatal (1:40.000 nascidos vivos), 
sendo 10–20% malignos. A complexidade da neuroanatomia sacral e a relação com os órgãos pélvicos são aspec-
tos desafiadores no perioperatório em razão do risco de disfunção neurológica, hemorragia, ressecção incompleta, 
hipercalemia por tumorólise e recorrência do tumor. Relato de caso: Paciente feminino, 3 dias de vida, nascida a 
termo (40 semanas) por parto cesáreo por conta de diagnóstico intraútero de malformação fetal, submetida a res-
secção cirúrgica de volumosa massa em região lombossacra. Pesava 5.075 g e estava bem clinicamente, sem outras 
comorbidades. Foi admitida no centro cirúrgico já com acesso venoso periférico e central, sendo iniciada a aneste-
sia inalatória com sevoflurano após monitorização e posicionamento. A anestesia foi complementada com propofol, 
cetamina, fentanil e cisatracúrio e durou cerca de cinco horas, sendo administrados 27 mL/kg de cristalóides, sem 
necessidade de hemotransfusão. A maior dificuldade se deveu ao posicionamento, com repercussão na ventilação, 
já que a cirurgia foi realizada em decúbito ventral com necessidade de manipulação da pelve para acessar o tumor. 
O tumor foi ressecado completamente (peso 1.375 g) e a criança foi encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva 
sedada, curarizada e em decúbito ventral, permanecendo assim por quatro dias por orientação da equipe cirúr-
gica. Teve alta hospitalar após 16 dias com anemia compensada. Discussão: O risco de malignização dos teratomas 
aumenta com a idade, destacando a importância do diagnóstico pré-natal e da intervenção precoce. Uma cirurgia de 
grande porte, elevado risco de sangramento e prejuízo da ventilação em um recém-nascido constituíram os princi-
pais desafios anestésicos nesse caso.
Palavras-chave: Teratoma.
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813 Anestesia para correção de 
craniossinostose em criança com 
sequência de Pierre Robin: relato de caso
Larissa Martins Silva1, Isabella Cristina Ribeiro Andrade Starling1,  
Marluce Marques de Souza1, Rossine Simões Batista1, Patrícia Lopes Gabriel1

1Santa Casa de Belo Horizonte, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Introdução: A sequência de Pierre Robin é caracterizada pela tríade micrognatia, glossoptose e obstrução de vias 
aéreas, podendo incluir a fenda palatina. A sua incidência varia de 1:5.000 até 1:85.000 nascimentos. A avalia-
ção pré-anestésica cuidadosa é crucial e envolve detalhes do parto, escore de Apgar, a ocorrência de episódios de 
cianose periparto e a avaliação da alimentação, tendo em vista sua associação com deformidades das vias aéreas. 
Relato de caso: Paciente C. C. M. A., masculino, 3 meses de vida, 4,9 kg, nascido a termo, diagnosticado com 
sequência de Pierre Robin e craniossinostose, com necessidade de abordagem neurocirúrgica, foi admitido em 
sala cirúrgica sem estridor ou sinais de esforço ventilatório, saturando 97% em posição supina. Foi monitorizado 
com cardioscopia, pressão arterial não invasiva e oximetria de pulso, seguido de indução anestésica inalatória. 
Acesso venoso periférico Jelco 24 foi obtido. Após avaliação da via aérea em conjunto com a cirurgia torácica, 
foi realizada intubação orotraqueal pela equipe de anestesiologia, sob laringoscopia direta em primeira tentativa. 
Foram obtidos acesso vascular central, pressão intra-abdominal e sonda vesical de demora. Foi feita manutenção 
anestésica com sevoflurano e remifentanil. Realizou-se bloqueio do escalpo com ropivacaína. Foram administra-
dos 30 mg/kg de ácido tranexâmico, 10 mL/kg de papa de hemáceas e 125 mL de cristalóides, com necessidade 
do uso de adrenalina até 0,5 mcg/kg/min. Não houve intercorrências anestésicas, e o paciente foi encaminhado 
ao Centro de Terapia Intensiva intubado. Foi extubado nas primeiras 12 horas pós-operatórias. Apresentou boa 
evolução clínica e recebeu alta hospitalar no terceiro dia pós-operatório. Discussão: Anestesiar uma criança por-
tadora da sequência de Pierre Robin é desafiador, especialmente pela presença de obstrução de vias aéreas, pela 
dificuldade de intubação orotraqueal e pelas potenciais complicações ventilatórias no pós-operatório. Cerca de 
60% dos pacientes com sequência de Pierre Robin apresentam alguma outra síndrome associada, sendo as mais 
comuns a de Stickler e a de Treacher-Collins. Aqueles pacientes com obstrução de vias aéreas de moderada a 
importante apresentam estridor, retração esternal e intercostal, batimento de asa nasal, balanço tóraco-abdomi-
nal anormal e dessaturação em posição supina. A indução para intubação orotraqueal envolve a manutenção da 
ventilação espontânea e deve-se ter disponibilidade de materiais para resgate de via aérea, especialmente por con-
siderar a possibilidade de via aérea difícil ou impossível. Considerando a maior sensibilidade desses pacientes aos 
opióides, deve-se priorizar os de meia-vida ultrarrápida, caso se deseje uma extubação precoce.
Palavras-chave: Pierre Robin.
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830 Anestesia em criança com síndrome de 
deleção 13q14 para acompanhamento  
de retinoblastoma bilateral
Nayara Stefanny Martins1, Tadeu Faria Lobato1, Rafael Coelho Tibúrcio1,  
Larissa Martins Silva1, Marluce Marques de Souza1

1Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Introdução: A síndrome de deleção 13q14 se caracteriza pela expressão parcial da trissomia do 13. Segunda apre-
sentação mais comum da doença, com incidência de 15%, ocorre em razão de translocações de duas quebras 
acrocêntricas nas regiões justacentroméricas dos cromossomos 13 e 14. Os achados fenotípicos estão associados a 
padrões de anomalias congênitas e deficiências mentais incompatíveis com a vida, com mortalidade pré-natal de 95% 
das gestações. A ocorrência em nascidos vivos é de 1 em 10.000 a 20.000, com uma taxa de sobrevivência pós-natal 
de 6 a 12% além do primeiro ano de vida. Os achados típicos incluem holoprosencefalia, fenda labiopalatina e car-
diopatia congênita. Relato de caso: S. L. C., 11 meses e 9 dias, 4,580 kg, portadora de aneurisma de septo interatrial, 
megacisterna magna e hipoplasia do vérmis cerebelar, foi admitida para realização de exame de fundo de olho para 
acompanhamento de retinoblastoma bilateral. Apresentava pescoço curto, retrognatismo, Mallampati IV e história 
de intubação difícil relatada pela mãe. Discutiu-se com oftalmologista a duração do procedimento, foram conectados 
os monitores de eletrocardiograma, pressão arterial não invasiva e saturação periférica de O2, optou-se por indução 
inalatória de anestesia geral, seguida de venóclise com jelco 22 em membro superior direito e passagem de más-
cara laríngea número 1,0 com bom acoplamento. Conectada a ventilação mecânica assistido-controlada e mantida 
com sevoflurano a 2,1 de concentração alveolar mínima. Administradas dexametasona 0,15 mg/kg e ondansetrona 
0,15 mg/kg como profilaxia de náuseas e vômitos. Permaneceu hemodinamicamente estável durante todo o proce-
dimento. Retirada máscara laríngea ao final do procedimento sem intercorrências, paciente foi encaminhada para 
a sala de recuperação anestésica para monitorização do padrão respiratório. Discussão: A trissomia 13 é a terceira 
triploidia meiótica mais comum. Sendo assim, o anestesiologista deve estar preparado para abordar adequadamente 
esse paciente em sua prática diária. Malformações faciais podem dificultar a intubação oro e nasotraqueal. Não é 
incomum encontrarmos na literatura relatos de dificuldade de manejo de via aérea em pacientes com trissomia do 
13. Nessas circunstâncias, por se tratar de uma via aérea difícil, torna-se prudente o uso da máscara laríngea em pro-
cedimentos curtos e poucos invasivos, desde que devidamente planejados. Contudo, ressaltamos a necessidade de 
estar sempre disponível material para via aérea avançada (lâminas retas e curvas, videolaringoscópio e, inclusive, 
broncoscópio de fibra óptica) para a eventualidade de a máscara laríngea não se adaptar perfeitamente.
Palavras-chave: Trissomia do 13. Retinoblastoma. Anestesia pediátrica.
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831 Anestesia em crianca portadora da 
síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber: 
relato de caso
Larissa Martins Silva1, Nadia Las Casas Cupertino1, Marluce Marques de Souza1,  
Rafael Coelho Tibúrcio1, Magda Lourenço Fernandes1

1Santa Casa de Belo Horizonte, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Introdução: A síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber é caracterizada por malformações vasculares em capilares 
cutâneos, veias e linfáticos, hipertrofia dos tecidos moles e ossos do membro acometido, além de malformação arte-
riovenosa. As manchas em vinho-do-porto estão presentes em 90 a 100% dos pacientes acometidos e, em geral, 
são o primeiro sinal que leva ao diagnóstico. A incidência é estimada de 2 a 5 para 100.000 nascimentos, com 
distribuição equivalente entre os sexos. O objetivo do presente relato foi discutir a abordagem anestésica em pacien-
tes com síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber. Relato de caso: Paciente masculino, 5 meses, 8 kg, portador da 
síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber, sem outras comorbidades, apresentando importante nodulação cervical à 
direita, alteração entre dimídios na mão direita e mancha vinho-do-porto em região escrotal, evoluindo com qua-
dro de melena. Foi admitido em sala cirúrgica para submeter-se a endoscopia digestiva alta, colonoscopia e punção 
de acesso venoso central. Monitorizado com eletrocardiografia, oximetria e pressão arterial não invasiva. Portava 
acesso venoso periférico calibroso funcionante. Iniciada indução anestésica com sevoflurano, com preservação da 
ventilação espontânea. Administrados 15 mg de lidocaína, sem vasoconstritor, por via venosa. Laringoscopia direta 
visualizou importante desvio traqueal, com visualização apenas da epiglote. Realizou-se fibroscopia flexível por via 
nasal, seguida de laringoscopia convencional e passagem de Bougie, sob orientação da fibroscopia, o que possibili-
tou a intubação orotraqueal. O procedimento transcorreu sem intercorrências, sendo o paciente extubado em sala 
e encaminhado ao Centro de Terapia Intensiva. Discussão: Anestesia para pacientes com síndrome de Klippel-Tre-
naunay-Weber oferece vários desafios, tanto em relação ao manejo das vias aéreas quanto em relação à possibilidade 
de sangramento maciço. Via aérea difícil é esperada, especialmente pela presença de obstrução e/ou deformidades 
decorrentes da hipertrofia dos tecidos moles, mas também pelo risco de sangramento local. Pode ocorrer lesão trau-
mática de hemangiomas das vias aéreas, acrescentando maior dificuldade à ventilação e intubação. Assim sendo, 
além de seguir criteriosamente os algoritmos de via aérea difícil, deve-se lançar mão de recursos que facilitem a 
visualização e previnam o sangramento na via aérea. Complicações decorrentes sangramento extenso no sítio cirúr-
gico, incluindo coagulopatia de consumo e trombocitopenia, demandam acessos venosos calibrosos, monitorização 
hemodinâmica apropriada e disponibilidade de hemocomponentes.
Palavras-chave: Síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber.
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850 Via aérea difícil predita em criança 
portadora de síndrome de Pierre Robin
Felipe Kei Uemura1, Edgar Yugue1, Patricia Fiorani Pennabel1, Wistan Luis Maguetas Filho1, 
Daniel Giannini1

1Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, SP, Brasil.

Introdução: A síndrome de Pierre Robin é uma anomalia congênita rara, composta de uma tríade de alterações 
anatômicas caracterizada por: micrognatia, glossoptose e a fissura de palato, que pode ou não estar presente. 
Apresenta-se clinicamente com obstrução das vias aéreas e dificuldades alimentares de leves a graves. Relato de 
caso: Paciente do sexo feminino, 12 anos, 148 cm, 52,7 kg. Estado físico II da classificação da Sociedade Americana 
de Anestesiologistas e portadora da síndrome de Pierre Robin, apresentava ao exame físico micrognatia, glossoptose, 
fissura de palato, abertura bucal limitada, déficit auditivo bilateral, sopro cardíaco sem repercussão hemodinâmica. 
Avaliação de Mallampati foi prejudicada por limitação de abertura bucal. Antecedente cirúrgico de via aérea difícil 
relatada por acompanhante. Exames laboratoriais normais. Avaliada e liberada pelo cardiologista. Em programação 
cirúrgica de timpanomastoidectomia. Em razão da via aérea predita difícil, optou-se por intubação via nasal com 
auxílio de fibroscópio flexível sob sedação consciente e posterior indução de anestesia geral venosa total. Em sala 
operatória, paciente mostrou-se pouco comunicativa (Ramsay 1). Foi realizada monitorização padrão com oxime-
tria de pulso, cardioscopia e pressão arterial não invasiva, pré-oxigenação por cateter nasal e obteve-se acesso venoso 
periférico. Iniciada sedação com midazolam 2 mg, dexmedetomidina em bomba de infusão 0,5 mc/kg/h, cetamina 
em bolus lento de 50 mg e infusão contínua 0,25 mg/kg/h até que se atingiu Ramsay 5, após aproximadamente dez 
minutos, associado à anestesia tópica da narina com lidocaína gel 10%. Prosseguiu-se com nasofibroscopia flexível, 
visualização de cordas vocais e intubação nasotraqueal confirmada por ausculta pulmonar bilateral e capnografia. 
Após passar pelas cordas vocais, apresentou reflexo de tosse. Com via aérea definitiva garantida, manteve-se aneste-
sia geral venosa com cetamina, dexmedetomidina e propofol em bomba de infusão. Discussão: A via aérea difícil no 
paciente pediátrico apresenta baixa prevalência, porém o comprometimento ventilatório ainda está entre as princi-
pais causas de emergência entre crianças, com alta incidência de morbimortalidade. O objetivo deste relato de caso é 
apresentar o manejo de um caso de via aérea difícil prevista por conta da síndrome de Pierre Robin e suas alterações 
anatômicas da via aérea, pouco conhecidas pelo anestesiologista em razão de sua baixa incidência.
Palavras-chave: Sindrome Pierre Robin. Via aérea difícil em pediatria.
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931 Manejo anestésico para correção  
de encefalocele: relato de caso
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Introdução: A encefalocele se caracteriza pela protrusão do encéfalo e das meninges através de um defeito no crânio. 
É um dos principais defeitos do tubo neural, podendo ser encontrada de forma primária (congênita) ou secundá-
ria (pós-trauma ou pós-cirúrgico). A correção cirúrgica está indicada na maioria dos casos e consiste na retirada 
do tecido herniado com correção do defeito craniano e dural. Relato de caso: Recém-nascido, P. H. P. P., mascu-
lino, 3,3 kg, nascido de 37 semanas e 6 dias, filho de mãe diabética tipo I, com diagnóstico antenatal de encefalocele 
occipital e hiperplasia de septo cardíaco. Ultrassom obstétrico evidenciava defeito ósseo occiptal com herniação 
de aproximadamente 40% da massa encefálica e das meninges. Ressonância magnética fetal apontou microcefalia 
com herniação de estruturas infra e supratentoriais. O paciente foi submetido a  correção cirúrgica da encefalo-
cele com seis horas de vida. Realizada indução anestésica em sequência rápida com fentanil 5 mcg/kg, sevoflurano 
2% e rocurônio 1,2 mg/kg. A intubação orotraqueal foi realizada com paciente suspenso para não haver compres-
são e lesão da bolsa da encefalocele. Obtido acesso venoso central em veia femoral direita, guiado por ultrassom. 
 Reposição volêmica com solução balanceada e albumina 5%, além de 10 mL/kg de concentrado de hemácia. Ao fim 
do procedimento, o paciente foi encaminhado intubado e hemodinamicamente estável com infusão de cloreto de 
cálcio 10 mg/kg/h à Unidade de Terapia Intensiva. Permaneceu intubado por dois dias, recebendo alta para casa 
após 19 dias de internação. Discussão: São muitas as peculiaridades relacionadas à anestesia para correção de ence-
falocele, porém a literatura sobre o assunto é escassa. As considerações anestésicas consistem nas características 
fisiopatológicas relacionadas à idade do paciente, à possibilidade de associação com outras síndromes, à possível difi-
culdade no manejo de via aérea, à atenção a maior perda hídrica associada ao defeito da pele e à hipotermia. 
Palavras-chave: Encefalocele. Neuroanestesia. Anestesia pediátrica.
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1003 Anestesia para paciente com diagnóstico 
de síndrome de Pierre Robin
Thiago Henrique Cerqueira Barbosa1, Michaella Fernandes Alencar1,  
Virgínia Martins Gomes1, Gabriela Maria Mendonça Chaves1
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Introdução: A sequência de Pierre Robin é uma rara anomalia de desenvolvimento com incidência de 1:8.500 
nascidos vivos. Classicamente caracterizada por micrognatia, glossoptose e fissura palatina. Como consequên-
cia, os pacientes podem apresentar obstrução de vias aéreas e dificuldades alimentares, sendo essas características 
mais graves em neonatos. Outro fator é que os pacientes podem apresentar uma série de variações clínicas, que 
variam desde leve dificuldade respiratória até crises graves de asfixia, as quais podem culminar em óbito caso não 
sejam tratadas rapidamente. Relato de caso: Paciente D. S. P. S., sexo feminino, 2 meses de idade, 4,02 kg, nascida 
a termo de parto cesariana com diagnóstico de sequência de Pierre Robin. Em uso de domperidona e omeprazol, 
sem relatos de alergia, exames pré-operatórios sem alterações. Admitida para cirurgia eletiva de fundoplicatura. 
Apresentava fenda palatina e micrognatia. Disponibilizado na sala material para possível via aérea difícil (fibro-
broncoscópio, Bougie). Paciente submetida inicialmente a anestesia inalatória com sevoflurano, sendo realizados 
laringoscopia com lâmina reta, intubação com tubo 3,5 sem balonete e auxílio de Bougie, e, em seguida foram 
administrados fentanil e atracúrio. Realizou-se também anestesia caudal com ropivacaína e fentanil. Durante 
o procedimento, paciente apresentou estabilidade hemodinâmica, sem intercorrencias. Ao término da cirurgia, 
paciente foi extubada e encaminhada ao Centro de Terapia Intensiva. Recebeu alta após 36 horas do procedi-
mento, em boas condições clínicas. Discussão: As anomalias craniofaciais na sequência de Pierre Robin impõem 
desafios às intervenções anestésico-cirúrgicas. No manejo de via aérea difícil em pediatria, prefere-se, a princí-
pio, anestesia inalatória mantendo-se ventilação espontânea até que a intubação esteja assegurada. São descritas 
na literatura diversas técnicas para garantia de via aérea difícil, como colocação de máscara laríngea, intubação 
com fibrobroncoscópio, entre outras, sendo fundamental que o anestesiologista tenha conhecimento anatômico e 
experiência com os recursos técnicos disponíveis. É de extrema importância avaliação pré-operatória para anteci-
par e permitir planejamento das possíveis dificuldades e complicações.
Palavras-chave: Pierre Robin. Via aérea difícil. Anomalias craniofaciais.
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1012 Síndrome da veia cava superior  
em lactente: relato de caso
Mariah Fontes de Faria Brito Colnago Soares1, Emilio Carlos Del Massa1,  
Raul Ribeiro Soares1, Rômulo José de Lucena Castro2

1Casa de Saúde Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil.
2Instituto Dr. José Frota, Fortaleza, CE, Brasil.

Introdução: A síndrome da veia cava superior representa um conjunto de sinais e sintomas decorrentes da obstrução 
do fluxo sanguíneo através da veia cava superior em direção ao átrio direito. Pode ser causada por invasão, compres-
são extrínseca da veia cava superior por processos patológicos contíguos ou por trombose intraluminal. Quando é de 
etiologia benigna, o tratamento é feito por medidas clínicas ou, em casos refratários, angioplastia, colocação de stents 
endoluminais e cirurgia. Relato de caso: R. N., masculino, com 8 dias e diagnóstico de atresia jejunal e má rotação 
intestinal, submetido a correção cirúrgica no dia 14/06/19. Após três semanas do procedimento, evoluiu com cho-
que séptico de foco pulmonar, sendo necessária intubação orotraqueal após falha de pressão positiva contínua das 
vias aéreas e sendo administradas adrenalina e dopamina em acesso central. Apresentou dispneia, agitação, edema 
de face e membros superiores. Solicitada ultrassonografia transfontanelar, de tórax e abdome, foram evidencia-
dos parênquima encefálico preservado, derrame pleural bilateral e hepatomegalia. Ecocardiograma com disfunção 
biventricular grau I, derrame pericárdico e trombo em veia cava superior 27 x 14 mm. Após diagnosticada trombose 
da veia cava superior, foi administrada heparina não fracionada em bomba de infusão contínua, porém substituida 
por falha terapêutica, hemorragia pulmonar e plaquetopenia pela alteplase endovenosa (0,3 mg/kg/h). Sem melhora, 
foi levado à sala operatória, induzido com sulfentanil 3 mcg e cistracúrio 0,5 mg, manutenção com remifentanil, para 
realização de tromboembolectomia/plastia de veia cava superior e nominais. No intraoperatório, foi administrada 
heparina 3 mg. Ao fim do procedimento, foi levado à Unidade de Terapia Intensiva, intubado e estável em uso de 
adrenalina 0,3 mcg/kg/min. Discussão: A síndrome de veia cava superior é um conjunto de sintomas que se agravam 
conforme o aumento da pressão na veia cava superior e suas tributárias. Embora classicamente associada a etiolo-
gias malignas, o aumento do número de procedimentos endovenosos aumentou a percentagem de casos de etiologia 
benigna para 40%. A gravidade depende da velocidade de progressão da obstrução e do grau de desenvolvimento de 
colateralização. Dispneia, pletora facial e edema cervicofacial são sintomas mais frequentes. O diagnóstico de sín-
drome de veia cava superior baseia-se na história e no exame físico. Os exames de imagens são radiografia de tórax, 
tomografia computadorizada, ressonância magnética e angiografia. O tratamento inclui medidas como elevação da 
cabeceira do leito, oxigênio e corticoterapia. Outras opções são: angioplastia transluminal percutânea, stents metáli-
cos, trombólise farmacológica ou mecânica e cirurgia.
Palavras-chave: Anestesia. Lactente. Veia cava superior.
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1041 Anestesia para osteotomia craniomaxilar 
em síndrome de Apert
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Introdução: A síndrome de Apert é uma doença genética rara de herança autossômica dominante que envolve desor-
dens anatômicas e funcionais. Ela causa o fechamento precoce das suturas cranianas, resultando em restrições da 
expansão cerebral e dificuldades respiratórias. Seu tratamento exige abordagem multidisciplinar objetivando liberar 
as suturas cranianas e avançar o terço médio facial para promover descompressão cerebral e melhora da via aérea. 
Relato de caso: paciente feminina, 10 anos, 40 kg, estado físico II da classificação da Sociedade Americana de Anes-
tesiologistas, portadora de síndrome de Apert, sem alergias ou uso diário de medicação. Antecedente de cirurgia 
de correção de craniossinostose e múltiplas cirurgias de correção de sindactilia. Mallampati IV à avaliação, com 
abertura bucal reduzida e retrognatismo. Exame prévio com hemoglobina 14 e hematócrito 42. Programada cirur-
gia de osteotomia craniomaxilar para avanço frontofacial. Realizada ansiólise com midazolam endovenosa 2 mg e 
monitorização padrão. Anestesia geral com indução endovenosa de fentanil 250 mcg, propofol 100 mg e rocurô-
nio 40 mg. Intubação orotraqueal com videolaringoscópio. Manutenção anestésica com desflurano e remifentanil. 
 Realizada punção de artéria radial para monitorização invasiva da pressão arterial, passagem de cateter duplo lúmen 
em veia jugular interna direita, guiado por ultrassonografia e sondagem vesical. Manutenção de normotermia com 
manta térmica. Infusão profilática de ácido tranexâmico 10 mg/kg e iniciadas hidratação com ringer lactato aque-
cido a 10 mL/kg/hora e transfusão de concentrado de hemácias em bomba de infusão a 5 mL/kg/hora antes do 
início da cirurgia. Manejo do sangramento transoperatório já previsto com infusão de sangue a 10 mL/kg/hora. 
Realizados metoprolol e clonidina, para controle da frequência cardíaca, e morfina, para analgesia. Paciente man-
teve estabilidade hemodinâmica com saturação de oxigênio 99%, frequência cardíaca de 85 bpm e pressão arterial 
média de 67 mmHg. Procedimento sem intercorrências, com duração de cinco horas. Exame final com hemoglobina 
13,9, hematócrito 41,4 e diurese satisfatória. Realizou-se extubação após uso de sugamadex e paciente foi encami-
nhada à Unidade de Terapia Intensiva. Discussão: Os desafios do manejo anestésico envolvem a possibilidade de via 
aérea difícil em razão de alteração craniofacial, dificuldade de manutenção da estabilidade hemodinâmica por san-
gramento excessivo no intraoperatório e risco de alergia ao látex por muitas cirurgias prévias. Ainda, é frequente a 
associação com outras síndromes e cardiopatias, aumentando o risco anestésico. Por se tratar de uma síndrome rara, 
há poucos relatos descritos, tornando-se um desafio para o anestesista.
Palavras-chave: Síndrome de Apert. Craniossinostose. Osteotomia craniomaxilar.
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1077 Anestesia para separação de gêmeas 
siamesas isquiópagas lactentes:  
um relato de caso
Jonas Pereira Lima de Almeida1, Fabricio Rodrigues de Souza1, Cleomara de Souza Machado2, 
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Introdução: Os gêmeos siameses correspondem a 1:100.000–200.000 das gestações, com sobrevida de 18% em 24 
horas pós-parto. A cirurgia de separação, se feita após 6–12 meses de vida, alcança êxito de até 90%. Apresentamos 
um caso de siamesas isquiópagas submetidas a anestesia para separação dos corpos. Relato de caso: As gêmeas (S. A. 
e S. B.), de 17 meses de vida e peso total de 18 kg, foram induzidas simultaneamente com sevoflurano inalatório a 8%, 
sob máscara facial com fração inspirada de O2 a 100% 5 L/min. Monitorizadas com oxímetro, cardioscópio, índice 
bispectral pediátrico. Foram adicionados termômetro esofágico e manta térmica. Realizadas venóclise periférica e 
cateterização de artéria radial. Indução venosa com fentanil 3 mcg/kg, dextrocetamina 0,5 mg/kg, dexmedetomi-
dina 0,5mcg/kg, rocurônio 0,6mg/kg, seguida de intubação orotraqueal com lâmina reta número 1 e tubo 4,0 com 
cuff. Acopladas à ventilação mecânica, em modo ventilação a pressão controlada (pressão inspiratória 13–18 cmH2O, 
pressão expiratória final positiva 4 cmH2O, volume corrente 6-8 mL/kg, fração inspirada de O2 50% 2 L/min). 
Obtido acesso venoso central, guiado por ultrassonografia, em veia jugular interna direita, kit dupla luz 5F. A anes-
tesia foi mantida com sevoflurano 2–3% associado a remifentanil 0,1 mcg/kg/min em bomba de infusão contínua. 
A hidratação, guiada por metas, com manutenção de 8 mL/kg/h. Foi feita coleta de exames intraoperatórios a cada 
2–3 horas, coletado hemoglicoteste e feito repique de rocurônio a cada 60 minutos. Após completar-se a separação, 
S. B. foi colocada em outra mesa cirúrgica, dividindo-se as equipes anestésico-cirúrgicas na mesma sala de opera-
ção. A cirurgia foi finalizada após 12 horas (S. A.) e 15 horas (S. B.), sendo as pacientes encaminhadas à Unidade 
de Terapia Intensiva pediátrica intubadas, em uso de noradrenalina 0,1 mcg/kg/min, estáveis hemodinamicamente. 
Discussão: Os siameses se originam de uma rara divisão incompleta do disco embrionário em uma gestação gemelar 
monocoriônica e monoamniótica. A cirurgia de separação de siameses possui elevada complexidade, demandando 
avaliação pré-operatória minuciosa, exames de imagem e preparação adequada da equipe multiprofissional. Os inú-
meros desafios anestésicos do caso descrito foram alvo de avaliação e planejamento criteriosos, estando disponíveis 
materiais e equipamentos adequados. A anestesia foi conduzida por um anestesiologista e um residente de aneste-
siologia para cada paciente. O presente caso demonstra a atuação do anestesiologista no manejo e na condução de 
um caso raro e complexo.
Palavras-chave: Anestesia pediátrica. Siameses. Isquiópagos.
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1083 Anestesia geral para esternotomia em 
criança com extenso teratoma mediastinal
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Introdução: Tumores na parte anterior e superior do mediastino têm maior chance de causar complicações anes-
tésicas em razão de sua proximidade anatômica ao coração e às vias aéreas. Por isso, o manuseio anestésico em 
procedimentos cirúrgicos e diagnósticos em crianças com massa mediastinal representa um desafio para os anes-
tesiologistas. Relato de caso: Paciente de 6 anos, sexo masculino, 27 kg, com diagnóstico de teratoma mediastinal 
à direita com compressão parcial da veia cava superior, íntimo contato com câmaras cardíacas direitas, traqueia e 
brônquios. Paciente assintomático do ponto de vista cardiovascular e respiratório. Admitido no centro cirúrgico para 
ressecção do tumor por esternotomia. Com o paciente em posição semissentado, coxins no tórax esquerdo, moni-
torização básica, foi administrado 1 mcg/kg de dexmedetomidina durante dez minutos. Indução complementada 
com N2O + sevoflurano em concentração alveolar mínima 0,5. Paciente mantendo ventilação espontânea, foram 
administrados 50 mg de dextrocetamina. Puncionada artéria radial direita para pressão invasiva. Paciente ainda 
mantendo ventilação espontânea, realizou-se intubação orotraqueal precedido de anestesia periglótica com 5 mL 
de lidocaína a 1%. Puncionado acesso venoso profundo em veia femoral direita. Paciente posicionado em decúbito 
lateral direito, realizou-se bloqueio peridural simples com agulha Tuohy 20G com 15 mL de levobupicavaina com 
vasoconstrictor 0,33% + clonidina 30 mcg + morfina 1 mg. Anestesia mantida com dexmedetomidina 0,5 mcg/kg/h, 
cetamina 1 mcg/kg/h, propofol 140 mcg/kg/min, sevoflurano em concentração alveolar mínima 0,5 + N2O. Admi-
nistrado bloqueador neuromuscular após a esternotomia. Procedimento sem intercorrências. Paciente extubado em 
sala cirúrgica, hemodinamicamente estável, encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva .Discussão: A compres-
são da veia cava superior dificulta a tomada de acesso na parte superior do corpo, sendo necessário fazê-lo pela veia 
femoral. Na esternotomia, o controle da dor pós-operatória pode utilizar a analgesia epidural torácica alta associada 
a opioides por via epidural e analgesia complementar, incluindo anestésicos locais. O monitoramento hemodinâmico 
utilizado é feito por eletrocardiograma, monitorização não invasiva de pressão arterial e cateter intra-arterial em 
extremidade superior. O monitoramento de vias aéreas é feito por oximetria de pulso, posicionamento do paciente e 
planejamento para uma possível obstrução das vias aéreas, que evitam os efeitos da indução anestésica. A extubação 
é feita em estado de sedação profunda, evitando reflexo de tosse.
Palavras-chave: Massa mediastinal. Anestesia para esternotomia. Anestesia pediátrica.
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1098 Manejo anestésico em pacientes com 
lipofuscinose ceroide neuronal
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Introdução: Lipofuscinose ceroide neuronal constitui um grupo de doenças neurodegenerativas em que ocorre 
depósito anormal de pigmento lipídico dentro dos lisossomos dos neurônios e outros tipos de células. A classificação 
clínica e patológica inclui quatro principais tipos (infantil, infantil tardia, juvenil e adulta), de acordo com idade de 
início dos sintomas neurológicos, achados neurorradiológicos e patológicos. Diante do diagnóstico de lipofuscinose 
ceroide neuronal, a avaliação pré-anestésica se mostra fundamental para o melhor planejamento perioperatório, pois 
é demonstrado na literatura ocorrência de bradicardia e hipotermia sob anestesia geral. Relato de caso: E. G. S. M. S., 
27 anos, masculino, índice de massa corpórea 17,57, diagnosticado previamente com lipofuscinose ceroide neuronal, 
foi encaminhado para realização de colecistectomia por videolaparoscopia. Paciente acordado, não contactuante, 
difícil avaliação de via aérea. Foi monitorizado em sala operatória. Preparou-se material completo para abordagem 
de via aérea difícil, incluindo videolaringoscopio. Indução anestésica com fentanil, lidocaína, propofol e rocurônio. 
Classificado como comarck 2A. Confirmação da intubação por capnografia. Utilizado termômetro esofágico e colo-
cação de manta térmica. Temperatura da sala mantida em 24°C. Infusão de fluidos aquecidos. Procedimento sem 
intercorrências. Discussão: Em razão da dificuldade de avaliação de via aérea e do pocisionamento do paciente, a sala 
operatória foi preparada com os materiais necessarios para abordagem de via aérea difícil. Indução anestésica endo-
venosa com propofol, midazolam e relaxante muscular adespolarizante, visto que se tratava de um paciente acamado. 
Dada atenção também a passagem de termômetro esofágico, uso de manta térmica e infusão de fluidos aquecidos e 
monitorização completa, visto que há relatos na literatura de hipotermia e bradicardia durante procedimentos cirúr-
gicos sob anestesia geral em pacientes portadores dessa patologia. Realizamos a reversão total do relaxante muscular 
com sugamadex. Assim, a preparação e o manejo anestésico não se limitam à prática rotineira. O conhecimento da 
doença é importante para o melhor desfecho. O uso de manta térmica, fluido aquecido e monitorização cardíaca é 
de grande importante nesses pacientes. E a reversão total do relaxante muscular, levando em consideração o com-
prometimento do tônus muscular desses pacientes, diminui o risco de depressão respiratória na sala de recuperação 
pós-anestésica. 
Palavras-chave: Lipofuscinose neuronal ceroide. Bradicardia. Hipotermia.
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1118 Parada cardiorrespiratória em lactente 
com doença de Pompe
Anmy Gil Ferreira Anmy1, Maria Augusta Lima Pereira1, Luana Vieira Galvão1,  
Thaísa Lins de Melo1, Alfredo Guilherme Haack Couto1

1Hospital de Ensino Alcides Carneiro, Petrópolis, RJ, Brasil.

Introdução: A doença de Pompe é uma doença hereditária em que ocorrem mutações no gene que codifica a alfa-gli-
cosidase ácida, acarretando acúmulo lisossomal de glicogênio. Na forma infantil, alterações como fraqueza muscular 
generalizada, miocardiopatia, hipotonia, hepatomegalia e insuficiência respiratória manifestam-se já nos primeiros 
quatro meses de vida. Relato de caso: C. S. M., feminino, 5 meses, 6 kg, estado físico IIIE da classificação da Socie-
dade Americana de Anestesiologistas, portadora de cardiomiopatia hipertrófica, comunicação interatrial e hipotonia 
generalizada, em investigação para doença de Pompe, a ser submetida a gastrostomia. Monitorada com cardios-
cópio, oximetria de pulso e pressão arterial não invasiva. Acesso venoso por cateter central de inserção periférica. 
Realizada indução inalatória com sevoflurano 8% e oxigênio 100% sob máscara por cinco minutos. A primeira ten-
tativa de intubação orotraquel foi malsucedida em razão da falta de plano anestésico, e paciente recebeu propofol 
2 mg endovesoso. Subitamente, evoluiu com bradicardia (60 bpm), seguida de parada cardiorrespiratória em assis-
tolia apesar de atropina 0,1mg endovenosa. Iniciadas manobras de reanimação com compressões torácicas externas, 
adrenalina 50 mcg endovenosa e intubação orotraqueal com tubo 3,5 mmDI. Após 20 minutos, apresentou fibrilação 
ventricular e foi administrado choque de 20 J com desfibrilador bifásico com retorno para ritmo sinusal. O proce-
dimento foi suspenso, a veia femural esquerda foi cateterizada e paciente foi encaminhada à Unidade de Terapia 
Intensiva em ventilação mecânica e aminas vasoativas (noradrenalina 0,2 mcg/kg/min e dobutamina 5mcg/kg/min 
endovenosa). Discussão: As doenças neuromusculares são desafiadoras na prática anestésica. A forma infantil da 
doença de Pompe confere grave acometimento do tecido muscular esquelético, levando a miocardiopatia hiper-
trófica, que pode evoluir para dilatada por destruição das fibras musculares cardíacas. Em razão da hipertrofia do 
ventrículo esquerdo, podem desenvolver taquiarritmias supraventriculares e morte súbita, principalmente em situa-
ções de infecção, febre, desidratação e anestesia geral. Os cuidados com uso de fármacos na indução anestésica desses 
pacientes são primordiais. Uma revisão de série de casos de pacientes com doença de Pompe submetidos a anestesia 
geral demonstrou ser elevada a ocorrência de arritmias e parada cardiorrespiratória com uso de propofol e sevoflu-
rano em altas concentrações, sendo a cetamina capaz de proporcionar maior estabilidade hemodinâmica com menor 
variabilidade da pressão arterial diastólica.
Palavras-chave: Pompe. Parada cardiorrespiratória. Lactente.
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1145 Manejo perioperatório do tratamento  
da hérnia diafragmática congênita
Lais Ribeiro Teixeira1, Gabriela Rodrigues Machado1, Thales Ricardo de Paula1,  
Gabriela Soares Piassi1, Gabriel José Redondano Oliveira1

1Hospital Vera Cruz, Campinas, SP, Brasil.

Introdução: A incidência estimada da hérnia diafragmática congênita é de 1:2–5 mil nascimentos. O diagnóstico 
pré-natal pode ser feito entre a 14ª ou 15ª semana de vida intraútero por ultrassonografia. Ocorre a herniação das 
vísceras abdominais por meio do defeito diafragmático, e a condição mais importante é a hipoplasia pulmonar. 
A cirugia intraútero para oclusão traqueal fetoscópica aumenta a sobrevida. O manejo perioperatório é complexo e 
pode diminuir a morbimortalidade. Relato de caso: Recém-nascido de E. S. J., pré-natal regular, prematuro, 3.020 g, 
parto cesárea, agenesia diafragmática, submetido a colocação de balão traqueal com 26 semanas e retirada com 
34 semanas por cirurgia intraútero. Ao nascimento manteve cianose central acentuada com necessidade de ventila-
ção com pressão positiva e intubação orotraqueal. Mantido em Unidade de Terapia Intensiva, ventilação mecânica 
com frequência respiratória 60, pressão expiratória final positiva 4, pressão inspiratória de pico 30, fração inspi-
rada de O2 100%, saturação 95–96%. Ecocardiograma com dextrocardia (secundária a compressão intrínseca), canal 
arterial pérvio, forame oval pérvio, hipertensão pulmonar leve (pressão média nas artérias pulmonares 38 mmHg). 
No sexto dia de vida, com estabilidade clínica por drogas vasoativas, inotrópico-positiva e vasodilatador local, 
foi programada correção cirúrgica. Admitido em sala sob ventilação mecânica frequência respiratória 60, pres-
são inspiratória de pico 30, pressão expiratória final positiva 3, fração inspirada de O2 0,73, com pressão arterial 
invasiva e acesso venoso central, noradrenalina (0,08 mcg/kg/min), dobutamina (5 mcg/kg/min), óxido nítrico 20 
ppm, fentanil (1 mcg/kg/h), midazolan (0,3 mg/kg/h) e cetamina (5 mcg/kg/min), acrescentando-se remifentanil 
(0,05  mcg/ kg/ min), rocurônio em bolus (0,6 mg/kg) e antibioticoprofilaxia. Monitorização multiparamétrica, com 
dois oxímetros de pulso (pré e pós-ductal), capnografia, pressão arterial invasiva, monitor de consciência de índice 
bispectral (alvo 40–60, supressão de surtos 0), temperatura esofágica, gasometria arterial seriada. Possibilidade de 
oxigenação por membrana extracorpórea perioperatória se houvesse hipoxemia refratária. A cirurgia ocorreu sem 
intercorrências e foram mantidas as doses das drogas vasoativas e transfundidos 15 mL de concentrado de hemácias 
e 20 mL de plaquetas. Tempo cirúrgico de 220 minutos, com transferência para Unidade de Terapia Intensiva estável 
em ventilação mecânica 55, pressão inspiratória de pico 27, pressão expiratória final positiva 4, fração inspirada de 
O2 0,7, óxido nítrico 20 ppm. Discussão: A evolução dos portadores de hérnia diafragmática congênita depende das 
anomalias coexistentes e das condutas peroperatórias. A otimização do recém-nascido com hidratação, parâmetros 
ventilatórios adequados, uso do óxido nítrico na hipertensão pulmonar, definição de metas para o intraoperatório 
e conhecimento das particularidades fisiológicas pulmonar e cardíaca diminui morbimortalidade. No pós-operató-
rio, evitar hiperinsuflação pulmonar e fazer desmame ventilatório e analgesia adequada. Oxigenação por membrana 
extracorpórea como último recurso.
Palavras-chave: Anestesia pediátrica. Hérnia diafragmática congênita. Hipertensão pulmonar.
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1154 Cateterização venosa central guiada  
por ultrassom em criança com 
plaquetopenia severa
Ana Carolina Nunes Rodrigues1, Dijalma Guedes Aguiar1, Ana Claudia Morant Braid1

1Obras Sociais Irmã Dulce, Salvador, BA, Brasil.

Introdução: O uso do cateter venoso central tem se tornado mandatório em situações como infusão de drogas 
vasoativas, antibióticos, hemoderivados e quimioterápicos. Esse procedimento não é isento de complicações, sendo 
estas mais comuns em crianças em razão de variações anatômicas. O uso da ultrassonografia na inserção de cateter 
venoso central na veia jugular interna deve ser o método de escolha em adultos e crianças e deve ser considerado 
na maioria das situações em que o cateter venoso central é necessário, tanto na eletiva como na urgência. Relato de 
caso: Paciente feminina, 2 anos, diagnóstico de aplasia medular. Foi indicada passagem de cateter venoso central 
de urgência para administração de hemoderivados e quimioterapia. Apresentava petéquias e equimoses diversas, 
hemoglobina 5,1; plaquetas 4.000; leucócitos 1.200, hemodinâmica estável. Medicação pré-anestésica com midazo-
lam 7 mg via oral. Paciente estava calma e colaborativa. Realizaram-se indução em máscara facial com sevofluorano, 
punção de acesso periférico em membro inferior direito com cateter 24, infusão de cetamina 10 mg + clonidina 
30 mcg via endovenosa, introdução de máscara laríngea n° 2 e manutenção com sevofluorano. Fez-se punção de 
veia jugular interna direita, guiada por ultrassonografia, com ótima visualização dos vasos, punção única e atrau-
mática. Passado cateter venoso central sob técnica de Seldinger, sem intercorrências. Realizada transfusão de 3 UI 
de plaquetas durante o procedimento, com transfusão de hemácias filtradas e fenotipadas programada após retorno 
ao leito. Paciente despertou sem agitação, realizou recuperação pós-anestésica e foi encaminhada estável para Uni-
dade de Terapia Intensiva Pediátrica. Discussão: O acesso venoso central guiado por ultrassonografia apresenta 
sólida evidência para seu uso nas punções de veia jugular interna, pois localiza rapidamente o vaso, diminui tempo 
de punção e passagem de cateter, o que contribui para redução das complicações. A punção inadvertida da carótida 
na técnica tradicional é descrita com taxas que variam de 8,5 a 25%, podendo ser potencialmente fatal em pacien-
tes plaquetopênicos, como no caso descrito, sendo essa complicação mais comum em crianças menores de 5 anos. 
Conclusão: O uso do ultrassonografia deve ser recomendado como método de escolha na prática médica segura na 
realização de acessos venosos na criança.
Palavras-chave: Cateter central criança. Punção ultrassom. Plaquetopenia.
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32 Bloqueios prolongados de sistema 
nervoso periférico/central no Brasil
Melissa Alves de Carvalho1, Agnes Souza Oliveira Jansen Melo2

1Santa Casa Bahia, Hospital Santa Izabel, Salvador, BA, Brasil.
2Hospital Santa Marcelina, Salvador, BA, Brasil.

Introdução: A analgesia multimodal tem se consolidado como uma estratégia fundamental para abordagem de 
pacientes submetidos a procedimentos potencialmente dolorosos com risco de desenvolvimento de síndromes álgi-
cas crônicas refratárias. Nesse contexto, os bloqueios prolongados de sistema nervoso periférico/central se firmaram 
como técnicas de fundamental importância na prevenção e no tratamento da dor, fornecendo melhora do cuidado, 
qualidade de vida e redução da morbidade nesses indivíduos. Este trabalho buscou avaliar o número de autorizações 
de internação hospitalar, o recurso total investido, o valor médio de autorizações de internação hospitalar, a média de 
dias de permanência e a taxa de mortalidade dos bloqueios prolongados do sistema nervoso periférico/central com 
bomba de infusão contínua no Sistema Único de Saúde brasileiro no período de 2008 a 2018. Método: Foi realizado 
um estudo estudo descritivo restrospectivo de corte transversal sobre bloqueios prolongados de sistema nervoso 
periférico/central com bomba de infusão contínua por meio da utilização do banco de dados do Sistema de Infor-
mações Hospitalares, DATASUS. Resultados: Na observação inicial, verificou-se um total de 17.609 procedimentos, 
havendo um crescimento de 221,3% entre o primeiro e último ano estudado. Entre as macrorregiões brasileiras, o 
Sudeste concentrou 55% do número de autorizações de internação hospitalar (9.677 bloqueios realizados). A média 
de dias de permanência foi de 2,4, tendo ocorrido pouca variação entre os anos. A taxa de mortalidade foi de 1,02%, 
tendo variado de 0,13 a 1,99%. Quanto à avaliação dos recursos, notou-se um investimento total de R$ 12.530.824 
no período (média de R$ 1.253.082/ano), sendo o valor médio de autorizações de internação hospitalar de R$ 711. 
 Conclusões: Ao longo do período estudado, pode ter ocorrido umento na acessibilidade e na notificação dos pacientes 
internados para realização bloqueios prolongados de sistema nervoso periférico/central com bomba de infusão con-
tínua, o que pode repercutir em uma melhoria na assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde.  Sabe-se, ainda, 
que divergências regionais apontadas são reflexo das contradições socioeconômicas presentes no Brasil.
Palavras-chave: Bloqueio periférico. Anestesiologia. Bloqueio periférico.
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51 Raquianestesia unilateral com bloqueio 
isquiático via posterior subglútea para 
cirurgia em obeso
Davi Pottker1

1Hospital Municipal de Clínicas de São Bernardo do Campo, São Bernardo do Campo, SP, Brasil.

Introdução: Obesidade mórbida é epidêmica e frequentemente necessita de procedimentos cirúrgicos. Anestesia 
regional é opção, diminuindo complicações da manipulação de vias aéreas. A raquianestesia unilateral propicia blo-
queio sensitivo e motor em apenas um membro com parâmetros hemodinâmicos estáveis (1) e, quando associada ao 
bloqueio de nervo periférico, proporciona analgesia pós-cirúrgica e diminui o uso de opioide no neuroeixo. O obje-
tivo deste trabalho é relatar uso de raquianestesia unilateral associada a bloqueio do nervo isquiático. Relato de caso: 
Mulher, 44 anos, 1,65 m, 120 kg, índice de massa corpórea 44,1 kg/m², estado físico III da classificação da Sociedade 
Americana de Anestesiologistas, sem mais comorbidades. Fratura trimaleolar de tornozelo. Exames normais. Moni-
torização com pressão arterial não invasiva, saturação periférica de O2 e eletrocardiograma contínuo. Venóclise 20G, 
ansiólise com midazolam 1 mg e fentanil 100 μg. Paciente em decúbito lateral esquerdo, antissepsia com clorexe-
dina alcoólica 0,5%. Punção entre L3-L4, agulha 25G Quincke 12 mm, injeção de 7,5 mg de bupivacaína hipobárica 
0,15%, permanecendo em decúbito lateral esquerdo por 15 minutos. Durante instalação da raquianestesia, reali-
zou-se bloqueio do nervo isquiático via subglútea com neuroestimulador, corrente de 0,6 mA e agulha A100 até 
haver resposta motora no pé, sendo injetados 40 mL de bupivacaína 0,25% com adrenalina. Cirurgia sem alterações 
hemodinâmicas. Após o procedimento, a paciente passou para a maca de transporte sem auxílio, foi encaminhada à 
sala de recuperação anestésica, permanecendo por uma hora, sem queixas, e posteriormente teve alta para leito de 
enfermaria. Doze horas após o procedimento, estava sem dor, apresentando diurese espontânea e retorno parcial da 
resposta motora e sensitiva. Discussão: A raquianestesia unilateral é uma técnica com benefícios de menor repercus-
são hemodinâmica, menor retenção urinária, satisfação do paciente e bloqueio restrito ao membro operado. Vários 
fatores são cruciais para emprego ideal da técnica, como direção do bisel da agulha, velocidade de injeção, volume, 
baricidade e posição do paciente, esta primordial no obeso, que tem mobilidade limitada. A via subglútea facilita sua 
abordagem, pois permaneceu durante 15 minutos em decúbito lateral esquerdo. A duração do bloqueio anestésico 
periférico é, geralmente, mais prolongada do que a do central, sendo bem indicado para analgesia pós-operató-
ria. Nesse contexto, é primordial a escolha do método anestésico satisfatório ao paciente e com menos repercussão 
hemodinâmica, além de dar analgesia adequada no pós-operatório.
Palavras-chave: Raquianestesia unilateral. Obesidade. Bloqueio periférico.
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55 Bloqueio do plano do eretor da espinha 
para gastrostomia: relato de caso
Ana Letícia Tardin Rodrigues de Medeiros1, Pedro Francisco Brandão2,  
Matheus Nagib Lemos Paulo1

1Hospital Evangélico de Vila Velha, Vila Velha, ES, Brasil.
2Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, Serra, ES, Brasil.

Introdução: A gastrostomia aberta é uma cirurgia com intenso componente álgico relatado no período pós-ope-
ratório. O bloqueio do plano do músculo eretor da espinha é um novo bloqueio fascial, inicialmente descrito para 
analgesia torácica. Recentemente essa técnica tem se mostrado eficaz para promover analgesia somática e visceral 
abdominal quando administrada em nível de T7-T9, sendo uma opção alternativa quando contraindicada a anestesia 
de neuroeixo. Relato de caso: Mulher, 60 anos, 35 kg, com quadro neurológico grave por encefalopatia hipóxico-is-
quêmica após parada cardiorrespiratória,  com indicação de gastrostomia aberta. Apresentava abertura ocular ao 
chamado e era capaz de localizar dor. A técnica escolhida para anestesia foi o bloqueio bilateral do músculo eretor da 
espinha, guiado por ultrassonografia, realizado a nível de T7, usando agulha número 27 de Quincke para punção do 
espaço entre o músculo eretor da espinha e o processo espinhoso subjacente. Verificou-se posicionamento da agulha 
com bolus de 3 mL de lidocaína 0,5%. Após, injetaram-se 15 mL de ropivacaína 1%. Realizaram-se pré-medicação 
com cetamina 0,5 mg/kg e infusão contínua de remifentanil 0,05 mcg/kg/min. Não houve necessidade de medica-
ção analgésica na sala de recuperação ou relato de dor após 24 horas. Discussão: O bloqueio do plano do músculo 
eretor da espinha foi incialmente descrito em 2016 por Forero e colaboradores para o tratamento da dor neuropática 
torácica. Recentes estudos demonstraram que tal bloqueio também pode ser utilizado para proporcionar analgesia 
em cirurgias abdominais. O provável mecanismo de ação é a penetração do anestésico local no espaço paravertebral 
torácico e sua disseminação nos tecidos conectivos e ligamentos, nos ramos ventrais e dorsais, o que gera bloqueio 
sensitivo e visceral abdominal. Estudos em cadáveres mostram que, a partir de uma injeção de anestésico local a nível 
de T5, ocorre uma disseminação craniocaudal capaz de bloquear níveis de C7 a T8. Portanto, injeções em níveis infe-
riores, como T7, podem causar analgesia em nível abdominal. No caso descrito, a técnica escolhida se mostrou eficaz, 
uma vez que a paciente não esboçou dor no período intra e pós-operatório.
Palavras-chave: Bloqueio do plano do músculo eretor da espinha. Ultrassonografia. Gastrostomia.
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67 Bloqueio de nervo frênico, com 
repercusão clínica, após bloqueio 
interescalênico do plexo braquial
Adriana Belle1, Maycon Oliveira1, Fernanda Furigo1, Fabio Regatieri1, Marcelo Queiroz1

1Hospital São Camilo Pompeia, São Paulo, SP, Brasil.

Os membros superiores são inervados pelos nervos do plexo braquial, portanto, ao bloqueá-lo, permitimos inter-
venções cirúrgicas nos membros superiores, sendo uma alternativa segura e eficaz à anestesia geral. Porém algumas 
complicações são descritas, como pneumotórax, lesão nervosa e bloqueio do nervo frênico. Paciente, feminino, 
34 anos, 119 kg e 168 cm de altura (índice de massa corpórea=42), estado físico II da classificação da Sociedade 
Americana de Anestesiologistas, foi submetida a osteossíntese de ombro à direita em cadeira de praia. História pre-
gressa de hipertensão arterial sistêmica e diabetes melito. Nega tabagismo ou doença pulmonar prévia.  Em sala 
operatória, foi monitorizada, havendo venóclise 20 g. Realizou-se anestesia geral combinada com bloqueio de plexo 
braquial via interescalênica. Indução com 300 mcg de fentanil, 200 mg de propofol, 50 mg de rocurônio, intubação 
orotraqueal com tubo 7,0 por laringoscopia direta, acoplada a ventilação mecânica protetora. Em seguida, posicio-
namos a paciente para a realização do bloqueio, antissepsia da região e visualização do plexo com ultrassonografia 
e probe curvilíneo. Usada agulha específica para bloqueio de nervo periférico e  injetados 20 mL de bupivacaína 
com vaso 0,25%. Procedimento sem intercorrências. Após 40 minutos na recuperação pós-anestésica, paciente quei-
xava-se de desconforto respiratório e dor torácia. Ao exame físico, consciente, havia visível esforço ventilatório, 
motricidade voluntária funcional ausente à direita e taquidispneia, mantendo saturação de O2 entre 89 e 95% em ar 
ambiente. Realizaram-se eletrocardiograma normal e radiografia de tórax, evidenciando elevação da cúpula diafrag-
mática à direita e gasometria arterial normal. Levantou-se a hipótese de bloqueio do nervo frênico com repercussão 
clínica. Instalada máscara facial de O2 com reservatório. Após 90 minutos na recuperação pós-anestésica, paciente 
encontrava-se estável, saturando 99%, referindo melhora do desconforto respiratório. Foi mantida na recuperação 
pós-anestésica por mais duas horas em observação, tendo alta para a unidade de internação sem queixas. O plexo 
braquial tem origem nos nervos cervicais inferiores C5 a T1, com contribuição ou não de C4 e T2. O nervo frênico 
sai do plexo cervical profundo, que tem sua origem nos nervos cervicais C2, C3 e C4, portanto próximo ao plexo 
braquial. A dispersão do anestésico local pode contribuir para seu bloqueio, porém as repercussões clínicas são mais 
comuns em pacientes obesos, com doença pulmonar obstrutiva crônica ou outra doença pulmonar de base. Diag-
nósticos diferenciais devem ser considerados, como: pneumotórax, bloqueio do nervo frênico, bloqueio do nervo 
laríngeo recorrente, broncoespasmo, reação alérgica, lesão neurológica direta ou injeção no neuroeixo.
Palavras-chave: Anestesia regional. Plexo braquial. Nervo frênico.
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87 Anestesia regional em paciente com 
múltiplas fraturas e pneumotórax bilateral
Kassia Fernanda Cordova1, Rodrigo Souza da Silva1, Gabriela Louvrier Nasser Aguiar2
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Introdução: Várias técnicas promovem analgesia e anestesia. No politrauma muitas vezes opta-se por anestesia 
geral, porém a escolha do melhor ato anestésico deve ser individualizada. Acredita-se que a anestesia regional em 
pacientes de alto risco diminua morbidade perioperatória e melhore resultados a curto e longo prazo, principal-
mente em traumas ortopédicos. Neste estudo, relata-se a anestesia regional para tratamento de múltiplas fraturas 
em paciente com pneumotórax bilateral de tratamento conservador. Relato de caso: Homem, 18 anos, vítima de 
colisão moto/anteparo com queda de 10 metros. Exames identificam pneumotórax bilateral, de tratamento conser-
vador, e múltiplas fraturas (clavívula esquerda, punho bilateral e exposta de fêmur direito). Paciente foi encaminhado 
para cirurgia. Realizamos raquianestesia e bloqueios periféricos guiados por ultrassom (interescalênico esquerda, 
cervical superficial esquerda, axilar bilateral). Paciente permaneceu estável durante procedimento, sem dor ou des-
conforto. Reavaliado na sala de recuperação e no quarto, apresentava-se sem dor ou efeitos adversos da anestesia. 
Discussão: O  trauma torácico é uma importante causa de morte; a abordagem cirúrgica raramente é necessária. 
O pneumotórax altera a ventilação/perfusão. Seu tratamento é a drenagem torácica, todavia, quando pequeno e com 
paciente assintomático, a observação pode ser indicada. Recomenda-se que pacientes com pneumotórax traumático 
ou risco de pneumotórax hipertensivo não sejam submetidos a anestesia geral até que seja realizada a drenagem, 
visto que um pneumotórax simples pode ser convertido a hipertensivo, com aumento da morbimortalidade quando 
paciente é submetido a ventilação com pressão positiva. A fim de evitar uma drenagem bilateral, optamos por múl-
tiplos bloqueios. Sabe-se que a manipulação óssea gera muita dor e a analgesia só é conseguida com altas doses de 
opioides, que podem causar náusea, vômito, prurido, retenção urinária e depressão respiratória. Além disso, trauma 
tecidual e cirurgias provocam reação inflamatória local e ativação neuroendócrina sistêmica. Anestesia regional 
bem-sucedida bloqueia entrada aferente neuronal, proporciona analgesia pós-operatória superior a anestesia geral 
pura e atenua a fisiopatologia cirúrgica. Acredita-se que diminui morbidade pós-operatória¹. O uso de bloqueios 
nesse caso permitiu manutenção do tratamento conservador do pneumotórax, boa analgesia pós-operatória e alta 
precoce. Paciente ficou satisfeito com procedimento.
Palavras-chave: Anestesia regional. Bloqueios periféricos.
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101 Bloqueio do nervo ciático e safeno para 
tenorrafia de Aquiles em paciente com 
antitrombótico
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Gabriela Louvrier Nasser Aguiar2
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Introdução: A escolha da técnica anestésica ideal é um desafio para os anestesistas. Em cirurgias dos membros 
inferiores, o bloqueio do neuroeixo é o método mais escolhido, sendo associado a redução de complicações trom-
boembólicas, cardiovasculares e pulmonares; porém apresenta suas contraindicações. O bloqueio de nervo periférico 
guiado por ultrassom pode ser uma alternativa. Neste trabalho, relata-se o bloqueio do nervo ciático e safeno para 
tratamento de ruptura de tendão de Aquiles em paciente com terapia antitrombótica. Relato de caso: masculino, 
64 anos, 97 kg, estado físico III da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas. História mórbida 
pregressa: hipertensão arterial sistêmica, diabetes melito, dislipidemia, infarto agudo do miocárdio (angioplastia 
percutânea com colocação de stents há 11 meses), tabagista (20 maços/ano). Medicações de uso contínuo: losartana, 
metformina, sinvastatina, ácido acetilsalicílico e clopidogrel. Paciente foi encaminhado para tratamento cirúrgico 
por ruptura de tendão Aquiles. Em razão da dupla antiagregação plaquetária, optou-se por sedação e bloqueio de 
nervo periférico guiado por ultrassom. Foram realizados bloqueio do nervo ciático em fossa poplítea e bloqueio do 
nervo safeno no canal dos adutores com ropivacaína 0,75% (20 mL e 15 mL, respectivamente). O tempo de latência 
foi de 13 minutos, e o procedimento cirúrgico durou 1 hora e 20 minutos, sem intercorrências. Paciente foi reava-
liado na sala de recuperação anestésica e na enfermaria, não apresentando dor ou efeitos adversos. Recebeu alta em 
menos de 24 horas. Discussão: Com o envelhecimento da população, cresce o número de pacientes com doenças 
cardiovasculares em uso de terapia antitrombótica. Em pacientes com stent coronariano e terapia plaquetária dupla 
(ácido acetilsalicílico + tienopiridínico), é contraindicado bloqueio do neuroeixo. Estudos demonstram uso seguro 
de bloqueios periféricos em pacientes com terapia antitrombótica (antiplaquetários e/ou anticoagulantes). O ultras-
som como adjuvante aumenta segurança e diminui número de complicações. Bloqueios periféricos estão associados 
a boa recuperação funcional, adequado controle da dor, risco reduzido de confusão aguda no pós-operatório e trom-
bose venosa profunda. Além disso, reduzem o uso de opioides, com seus possíveis efeitos colaterais. Neste caso, o uso 
de bloqueios permitiu uma anestesia satisfatória sem instrumentação da via aérea, forneceu boa estabilidade hemo-
dinâmica e nenhum efeito adverso. Paciente e equipe cirúrgica ficaram satisfeitos com procedimento.
Palavras-chave: Anestesia regional. Bloqueios periféricos.
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128 Manejo anestésico de paciente com 
doença de Charcot-Marie-Tooth
Ruan Barros de Oliveira1, Paulo Ricardo Rabello de Macedo Costa1, Nilo Garcia Cardoso Neto1, 
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Introdução: Doença de Charcot-Marie-Tooth, descrita em 1886, é atualmente a desordem neuromuscular heredi-
tária mais comum, com prevalência de 1:2.500. Existem diversas classificações, a depender do parâmetro utilizado. 
A doença é causada por alterações genéticas que culminam em uma degeneração axonal. Os sintomas motores 
e sensitivos iniciam-se nos membros inferiores, com progressão proximal, apresentando pé cavo, dificuldade na 
deambulação, pé caído, perda de sensibilidade, redução dos reflexos profundos, entre outros sintomas. Geralmente, 
inicia-se nas primeiras duas décadas de vida e apresenta lenta progressão. Relato: Paciente masculino, 26 anos, 
1,70 m, 80 kg, apresentando redução de trofismo em membros inferiores, em uso contínuo de gabapentina e trazo-
dona, programado para tratamento cirúrgico de instabilidade femuro-patelar direita. A técnica anestésica empregada 
foi anestesia venosa total utilizando dexmedetomidina em dose de ataque de 1 mcg/kg/10 minutos e manutenção de 
0,5 mcg/kg/h, remifentanil com dose de indução de 0,4 mcg/kg/min e manutenção de 0,16 mcg/kg/min e propofol 
em infusão alvo-controlada em 3,5 mcg/mL. Não foi utilizado bloqueador neuromuscular. Após indução anestésica, 
foram feitas intubação orotraqueal e manutenção em ventição mecânica controlada a volume. Realizou-se bloqueio 
do nervo femoral, guiado por ultrassonografia, utilizando 100 mg de ropivacaína 0,5%; como medicações adjuvan-
tes utilizamos dexametasona 10 mg e dipirona 2 g. O procedimento anestésico teve duração de aproximadamente 
330 minutos, sem intercorrências, e paciente foi extubado em sala e recebeu alta do centro cirúrgico em uma hora, 
livre de dor ou demais sintomas. Discussão: Por ser uma doença rara e com diversas divergências teóricas em rela-
ção ao bloqueio do neuroeixo, optamos por realizar bloqueio do nervo femoral guiado por ultrassonografia, em 
região inguinal, o qual promove analgesia eficiante em região do joelho no pós-operatório e, por ser feito por meio 
de ultrassonografia, apresenta menor chance de complicações e uso de menor dose de anestésico local, diminuindo 
a possibilidade de lesão nervosa direta. Em função de a doença atingir a musculatura esquelética, foi realizada uma 
técnica anestésica livre de anestésicos voláteis, cujo uso pode desencadear hipertermia maligna, e também foi optado 
pelo não uso dos bloqueadores neuromusculares, pela possibilidade de curarização residual e aumento das compli-
cações respiratórias pós-operatórias.
Palavras-chave: Bloqueio nervo femoral. Doença de Charcot-Marie-Tooth. Anestesia geral.
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131 Bloqueio paravertebral sob visualização 
direta via toracotomia em lobectomia
Patrícia Tayrine Grobe1, Bruna da Silva Ferreira1, Angélica Smiderle1,  
Angélica Adam Barth1, Fernanda Panazzolo Zenatto1
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Introdução: O bloqueio paravertebral é uma técnica de injeção de anestésico local adjacente à coluna torácica, na 
emergência dos nervos espinhais, que resulta no bloqueio ipsilateral somático e simpático de múltiplos dermátomos 
contínuos. Relato: Feminino, 55 anos, 74 kg, portadora de carcinoma de mama metastático, submetida a lobectomia 
inferior direita por conta da tumoração em segmento superior desse lobo, sugestivo de lesão secundária. Optou-se 
por anestesia geral balanceada associada a bloqueio paravertebral com infusão contínua para analgesia pós-opera-
tória. Monitorização com cardioscopia, pressão não invasiva, oximetria, temperatura, capnografia e pressão arterial 
invasiva em membro superior esquerdo. Venóclise em membro superior direito e acesso venoso central ecoguiado 
em veia jugular direita. Indução com remifentanil 0,4 mcg/kg/min, dexmedetomidina 0,5 mcg/kg/h, propofol 150 
mg, lidocaína 100 mg e rocurônio 45 mg. Após lobectomia, em campo cirúrgico, foi devidamente paramentada, e 
realizou-se punção paravertebral direita, com agulha Tuohy 17G, em espaço intercostal – tangenciando superior-
mente a costela – a nível da sexta vértebra torácica, com auxílio do cirurgião, sob visualização direta via toracotomia. 
Foram infundidos 10 mL de ropivacaína 1%, posicionou-se cateter subjacente à pleura parietal e manteve-se infusão 
contínua de ropivacaína 0,2% 6 mL/h ao término da cirurgia. Reavaliada após 15 horas do procedimento, paciente 
referiu dor intensa, sobretudo em ombro direito, com escala visual analógica de dor de 7. Decidiu-se pela realiza-
ção de bolus de 10 mL da solução e aumento do ritmo de infusão para 10 mL/h. Reavaliada depois de seis horas do 
ajuste da dose, referiu alívio importante da dor, com escala visual analógica de 3. Nos dias subsequentes, apresen-
tou melhora progressiva do controle álgico, com retirada do cateter após cinco dias em razão da retirada do dreno 
de tórax. Discussão: O uso do bloqueio paravertebral no tratamento da dor aguda e crônica tem se mostrado efe-
tivo com diminuição da morbidade. Comparado ao bloqueio epidural, o bloqueio paravertebral oferece a vantagem 
do bloqueio unilateral e está associado a menor incidência de efeitos adversos. As diretrizes para pacientes anticoa-
gulados são as mesmas adotadas para os bloqueios de neuroeixo. Entretanto, sob visualização direta, podem ser 
posicionados com segurança, mesmo em vigência de anticoagulação. Dessa forma, o bloqueio paravertebral, em rela-
ção ao bloqueio epidural, possibilita analgesia comparável e pode estar associado a menos efeitos colaterais adversos.
Palavras-chave: Toracotomia. Bloqueio paravertebral. Analgesia.
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136 Ultrassonografia na anestesia regional 
para amputação transtibial em paciente 
vasculopata
Jose Ferreira Buttenbender1, Emanoel Muniz1, Marcos Felipe Diniz Nunes Peixoto1, 
Alberto Fabian Munoz Herrera1, Andressa Melo Lima1
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Amputação de membro inferior é um procedimento frequente em pacientes vasculopatas, diabéticos e tabagistas. 
A maioria deles tem múltiplas comorbidades com alta mortalidade perioperatória  e não toleram bem alterações 
hemodinâmicas decorrentes da anestesia subaracnóidea ou geral. O bloqueio de nervo periférico é uma técnica 
alternativa e minimamente invasiva com maior estabilidade hemodinâmica e menos efeitos colaterais dos agentes 
anestésicos, diminuindo a morbimortalidade nos pacientes de alto risco. Paciente F. T. R., 80 anos, sexo masculino, 
estado físico IIIE da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, portador de diabetes melito tipo 
II e hipertensão, em uso de ciprofloxacino, metronidazol, captopril, insulina regular subcutânea e heparina sódica. 
Estava no oitavo dia pós-operatório de amputação do pé esquerdo por vasculopatia diabética quando deu entrada 
na emergência com área de necrose e foi indicada amputação transtibial pelo cirurgião vascular. Em sala cirúrgica 
foi monitorizado com frequência cardíaca (87 bpm), pressão arterial média (80 mmHg), saturação periférica de 
O2 (99), eletrocardiograma sinusal. Venóclise em membro superior esquerdo com jelco 18G. Foi realizada sedação 
com fentanil 50 mcg e 2,5 mg de midazolam. Prosseguiu-se, então, com o bloqueio dos nervos ciático via poplítea 
e nervo safeno em canal adutor ecoguiados com solução anestésica de 20 mL de ropivacaína a 0,5% em cada nervo. 
Durante ato cirúrgico, não apresentou nenhum pico hipertensivo ou taquicardia nem queixas de dor na sala de recu-
peração anestésica. A cardioestabilidade e a analgesia pós-operatória promovida pela anestesia regional são fatores 
determinantes na técnica anestésica de um paciente crítico. É uma abordagem alternativa para evitar a simpatecto-
mia e a vasodilatação decorrentes de anestesia do neuroeixo e geral, respectivamente. A distribuição do anestésico 
local nos pacientes diabéticos é prejudicada pela vasculopatia periférica. Isso contribui para menor necessidade 
de anestésicos locais. A disfunção neural periférica e a microangiopatia são determinantes para o sucesso dos blo-
queios em menores doses de anestésicos locais, como ropivacaína a 0,5%. A intoxicação por anestésicos locais é 
uma preocupação, pois as fibras neurais estão mais sujeitas à toxicidade anestésica graças ao estresse prévio causado 
pela hipóxia, ficando mais sensíveis a esses medicamentos. A ultrassonografia é a ferramenta de escolha para anes-
tesia regional, pois permite visualização direta dos nervos periféricos com identificação e localização precisa das 
estruturas, reduzindo a necessidade do estimulador de nervos, haja vista que a resposta muscular diminui propor-
cionalmente ao grau da neuropatia. 
Palavras-chave: Bloqueio ciático. Safeno. Amputação.
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171 Bloqueio interpleural: uma opção para 
analgesia pós-operatória
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Bruno Farah Alvarenga1, Rafael Vieira Alves1
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Introdução: Há uma preocupação cada vez maior com o aprimoramento de técnicas para promover anestesia e 
analgesia locorregionais eficientes, podendo reduzir o uso dos opioides no controle da dor, assim como os efei-
tos colaterais deletérios associados a essa classe. Com o avanço de tecnologias e conhecimentos difundidos sobre 
o assunto, o anestesiologista deve sempre ter um plano estabelecido para uma analgesia pós-operátória adequada, 
melhorando o desfecho clínico-cirúrgico do paciente. Método: Foi pesquisado o termo “bloqueio interpleural anal-
gesia” na base de dados SciELO, sendo encontrados dois artigos em português, escolhidos pela adequação ao tema e 
pelo limite de referências deste congresso. Resultado: Nos artigos foram comparados bloqueio interpleural e inter-
costal e bloqueio interpleural e epidural, realizados com anestésicos locais (bupivacaína e ropivacaína) e aditivos 
(opioides, cetamina, clonidina, adrenalina) como analgesia complementar à anestesia geral balanceada em pacientes 
submetidos a colecistectomia por via subcostal. Os bloqueios locorregionais resultaram em manutenção de menor 
concentração alveolar mínima dos anestésicos inalatórios, menor quantidade de opioides e analgésicos endoveno-
sos requeridos no intra e no pós-operatório, além de melhora da dor ao tossir. A analgesia fornecida pelo bloqueio 
interpleural parece ser superior, e sua técnica, de mais fácil execução e menor risco (punção única), quando compa-
rada ao bloqueio intercostal (punções múltiplas), não tendo sido evidenciada em nenhum paciente a complicação 
mais temida – pneumotórax – em radiografia de tórax de controle após os procedimentos. Porém o bloqueio epidu-
ral se mostrou superior ao interpleural na qualidade da analgesia pós-operátória. A escolha da técnica utilizada deve 
sempre ser baseada na experiência do anestesiologista que está conduzindo o caso, nas características anatômicas e 
clínicas do paciente e na disponibilidade de medicamentos e materiais no serviço de saúde. Conclusão: A analgesia 
multimodal, composta da técnica de bloqueio locorregional associada à anestesia geral balanceada, é indispensável, 
visto que apresenta baixo risco de evento adverso em sua execução por profissional experiente, proporciona satisfa-
ção quanto ao alívio da dor e reduz as complicações pós-operatórias, possibilitando uma recuperação mais rápida 
do paciente cirúrgico.
Palavras-chave: Bloqueio interpleural. Analgesia. Bloqueio regional.
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189 Bloqueio combinado femoral isquiático 
para analgesia pós-operatória de 
osteossíntese de tíbia
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Introdução: A necessidade de refinar o controle da dor pós-operatória é crescente. A anestesia regional outorga 
atenuação da dor sítio-específica, é despojada de efeitos adversos sistêmicos, restringe a imposição de opioides, é 
segura e de descomplicada aplicação. Bloqueios de nervos periféricos em cirurgias de membros inferiores aper-
feiçoaram a qualidade do tratamento da dor, expandindo os escores de satisfação em confronto com aqueles que 
receberam apenas analgesia sistêmica. O bloqueio de nervo femoral pode ser empreendido no ligamento inguinal 
ou na prega cutânea inguinal. Utilizando-se neuroeletroestimulação, podem ser detectadas contração do músculo 
sartório (estimulação do ramo anterior do nervo femoral) e contração do músculo quadríceps, ou sinal de patela 
dançante (estimulação do ramo posterior do nervo femoral). O bloqueio do nervo isquiático pode ser utilizado 
quando a anestesia integral do joelho é vital. O nervo isquiático é constituído de duas estruturas neurais distintas: 
o nervo tibial e nervo fibular. Relato de caso: Paciente masculino, 35 anos, 92 kg, 170 cm (índice de massa corpó-
rea 31,8 kg/m2), estado físico II da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, sem comorbidades, 
foi internado no serviço após fratura de tíbia proximal direita sofrida em colisão de moto. Exames laboratorial e 
cardiológico sem alterações. Foi submetido a cirurgia eletiva de osteossíntese da fratura de tíbia proximal direita. 
Realizou-se raquianestesia com 17 mg de bupivacaína isobárica para o procedimento cirúrgico. No final do procedi-
mento, foi realizado bloqueio de nervo femoral e bloqueio do nervo isquiático com neuroestimulador e agulha A100 
para analgesia pós-operatória com 20 mL de bupivacaína 0,25% em cada nervo. Durante 15 horas de pós-operatório, 
apresentou analgesia completa na região do membro operado. Ao final desse período, houve total recuperação do 
bloqueio motor e sensitivo. Discussão: O bloqueio de nervo femoral via inguinal por bloqueio do nervo isquiático 
e o via lateral média da coxa associado à raquianestesia como opções para controle da dor em osteossíntese de tíbia 
mostraram-se eficazes e seguros, de fácil execução, sem apresentar reações adversas, como prurido e retenção uriná-
ria, com o uso de opioides espinais.
Palavras-chave: Bloqueio periférico. Analgesia. Fratura de tíbia.
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192 Raquianestesia unilateral com baixa dose 
de bupivacaína isobárica em cirurgia de 
membro inferior
Andy Kaline Oliveira Andrade1, Kelma Dayana de Oliveira Silva Guerra1,  
Maria Luíza Versiani de Sena1

1Hospital Universitário Clemente Faria, Montes Claros, MG, Brasil.

Introdução: São frequentes os procedimentos cirúrgicos envolvendo apenas um membro inferior, nos quais a raquia-
nestesia unilateral apresenta algumas vantagens: redução da incidência de hipotensão arterial e recuperação mais 
rápida. O objetivo deste relato é demonstrar um bloqueio subaracnóide unilateral com bupivacaína isobárica em 
paciente submetida a cirurgia ortopédica de um membro inferior; alternativa segura para serviços que apresentam 
recursos materiais limitados. Relato: Mulher, 77 anos, candidata a redução e fixação abertas de fratura patelar direita. 
Ecocardiograma prévio com fração de ejeção de 26%; estado físico III da classificação da Sociedade Americana de 
Anestesiologistas. Não havia aparelho de ultrassom ou recursos de monitorização invasiva. Foi feita monitoriza-
ção com eletrocardiograma contínuo, pressão arterial não invasiva e oximetria de pulso. A paciente foi posicionada 
em decúbito lateral esquerdo para punção do espaço subaracnóide entre L3–L4 com agulha 25G tipo Quincke. 
Foi infundido 1 mL de bupivacaína isobárica a 0,5% em 30 segundos e mantida a posição de punção por 20 minutos. 
Houve bloqueio motor grau III de Bromage em membro inferior direito e ausência de bloqueio à esquerda, com blo-
queio sensitivo em T10. Hipotensão (queda da pressão arterial superior a 20% do valor inicial) foi observada em dois 
episódios, 10 e 30 minutos pós-punção, prontamente corrigidos com 5 mg de efedrina. Ademais foi mantida esta-
bilidade hemodinâmica durante os 35 minutos de procedimento. Ao final do ato cirúrgico, foram realizados novos 
testes do bloqueio, que permaneceu unilateral. A paciente recebeu alta da recuperação pós-anestésica 130 minutos 
após bloqueio. Discussão: A distância entre o lado direito e o esquerdo das raízes espinhais é de aproximadamente 
10 a 15 mm nas regiões lombar e torácica, sendo suficiente para produzir bloqueio unilateral das raízes nervosas. 
A utilização de raquianestesia unilateral tem aumentado nos últimos anos por produzir bloqueio motor de menor 
duração e em apenas um membro, evitando alterações hemodinâmicas oriundas do bloqueio simpático extenso. 
A bupivacaína isobárica é um anestésico de longa duração de ação, cuja dose de 5 mg, a 0,5%, proporciona tempo de 
recuperação de até 2,15 horas. Na paciente do relato, a escolha da técnica unilateral foi uma alternativa que visou à 
preservação máxima dos parâmetros hemodinâmicos, dado o contexto das comorbidades apresentadas pela paciente 
e das limitações impostas pela falta de recursos materiais do serviço em questão.
Palavras-chave: Raquianestesia unilateral. Bupivacaína isobárica. Bloqueio subaracnóideo.
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196 Manejo anestésico de paciente cardiopata 
portador de fração de ejeção 34% em 
cirurgia vascular periférica
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Introdução: A oclusão arterial aguda acarreta cessação abrupta do fluxo sanguíneo para determinada área de irri-
gação. A localização e a extensão da oclusão determinam a gravidade da isquemia. As principais causas da oclusão 
são trombose e embolia, associadas principalmente com flutter e fibrilação atriais. A oclusão arterial aguda é uma 
doença grave, podendo levar a amputação de membros e morte. Relato de caso: Paciente de 38 anos, sexo femi-
nino, 43 kg, 1,55 m, hipertensão arterial sistêmica, síndrome de ovários policísticos, déficit cognitivo por demência, 
estado físico IV da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, sem alergias, sem preditores de via 
aérea difícil. Ecocardiograma transtorácico apresentou três imagens ecogênicas, móveis, aderidas às paredes do ven-
trículo esquerdo, sugestivas de trombos, fração de ejeção do ventrículo esquerdo 34%. Em programação cirúrgica 
de amputação suprapatelar de membro inferior direito. Optou-se por realização de anestesia geral. Monitorização 
com oximetria de pulso, eletrocardiograma, pressão arterial invasiva e cateter central duplo lúmen em veia jugular 
interna direita, ansiólise (midazolam 1 mg e fentanil 50 μg). Anestesia periglótica com 6 mL de lidocaína 1%, indu-
ção anestésica com fentanil 150 μg, etomidato 15 mg, rocurônio 30 mg e intubação orotraqueal com tubo nº 7,0. 
Paciente foi mantida em ventilação mecânica com volume controlado. Para analgesia pós-operatória, foram reali-
zados bloqueios femoral (inguinal) e isquiático (interglúteo) com auxílio de ultrassonografia, e injetados 10 mL de 
lidocaína 2% com epinefrina e mais 10 mL de bupivacaína 0,5% com epinefrina em cada bloqueio, com duração de 
20 horas. Profilaxia para náusea e vômito no pós-operatório. Instalou-se dobutamina em bomba de infusão con-
tínua 3 μg/kg/min. Infundiu-se 1 concentrado de hemácia em razão do hemograma prévio com hemoglobina de 
7,5  mg/ dl. Foi colhida gasometria arterial, porém sem evidência de distúrbios acidobásicos. Infundira-se 250 mL de 
cristaloide. Paciente evoluiu estável. Ao final da cirurgia, houve reversão de bloqueio neuromuscular com sugamadex 
200 mg e extubação sem intercorrências. Foi encaminhada para Unidade de Terapia Intensiva sem droga vasoativa e 
hemodinamicamente estável. Discussão: A oclusão arterial aguda tem como etiologia presença de trombos ou êmbo-
los arteriais. A paciente apresentava três imagens ecogênicas, móveis, aderidas às paredes do ventrículo esquerdo, 
sugestivas de trombos, associadas a uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo 34% na ecografia. A associação da 
anestesia geral com bloqueios periféricos mostrou-se eficaz na manutenção da estabilidade hemodinâmica e da anal-
gesia pós-operatória.
Palavras-chave: Oclusão arterial aguda. Cardiopatia. Bloqueio periférico.
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219 Anestesia geral multimodal opioid-sparing 
associada ao quadrado lombar do tipo III 
para prostatectomia videolaparoscópica 
Luciana Mello Erthal1, Karen Figueiredo1, Sara Soares1, Anna Lucia Rivoli1,  
Sylvio Valença De Lemos Neto1

1Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: A anestesia do neuroeixo é técnica consagrada para determinados procedimentos cirúrgicos abdominais 
abertos. Entretanto, procedimentos videolaparoscópicos hoje já são realidade, como prostatectomia videolaparoscó-
pica. Esses, apesar de menos invasivos, possuem potencial de causar dor somática e visceral. Dessa forma, em um 
contexto contemporâneo de anestesia multimodal, os bloqueios interfaciais, como o quadrado lombar do tipo III, 
podem apresentar-se como uma estratégia satisfatória. Relato de caso: Paciente masculino, 65 anos, 62 kg, portador 
de adenocarcinoma de próstata, agendado para prostatectomia videolaparoscópica sob anestesia opioid-sparing mul-
timodal. Sem comorbidades, com avaliação perioperatória sem alterações clínicas ou de exames complementares 
significativas. Após monitorização padrão, foram iniciados dexmedetomedina em bomba infusora (1 mcg/kg/h por 
10 minutos) e cetamina em BI (0,3 mg/kg/h). Posteriormente, sucedeu-se à indução anestésica com lidocaína 100 mg 
via intravenosa, propofol 100 mg via intravenosa, esmolol 30 mg via intravenosa e rocurônio 70 mg via intravenosa 
e à intubação orotraqueal. A anestesia foi mantida com sevoflurano (concentração alveolar mínima 0,6, desmedeto-
medina (0,5 mcg/kg/h) e cetamina (0,2 mg/kg/h) em bomba infusora. Durante o ato, foram administrados 400 mg 
de lidocaína, 3 g de sulfato de magnésio, 10 mg de dexametasona, 40 mg de tenoxicam e 3 g de dipirona, via intra-
venosa, como estratégia multimodal. O procedimento cirúrgico teve duração de 130 minutos. Após, foi realizado 
o bloqueio quadrado lombar do tipo III, bilateralmente, guiado por ultrassonografia, e foram administrados, por 
agulha de Quincke 22G, após hidrodissecção com salina 0,9%, 15 mL de solução de bupivacaína 0,25% com dexame-
tasona 4 mg. O paciente foi encaminhado para a sala de recuperação pós-anestésica e, posteriormente, à enfermaria. 
Foi avaliado quanto a dor pós-operatória por meio da escala numérica verbal de dor (variando de 0–10) nos instan-
tes 0h, 1h, 6h e 24h, com resultados 2–0–0–0, respectivamente. A analgesia pós-operatória foi realizada apenas com 
dipirona 2g via intravenosa de quatro em quatro horas, não sendo necessário resgate com opioides. Deambulação foi 
iniciada 18 horas após a cirurgia, e a alta hospitalar ocorreu 48 horas após. Discussão: Os bloqueios interfaciais têm 
um importante papel no contexto da anestesia multimodal como técnica minimante invasiva para analgesia periope-
ratória, tendo em vista seu potencial anestésico somático e visceral. 
Palavras-chave: Quadrado lombar. Bloqueio regional. Anestesia multimodal.
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257 Bloqueio do plexo braquial por via 
posterior para cirurgia de úmero em 
paciente pré-obesa
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Introdução: O acesso ao plexo braquial pela via posterior representa uma alternativa, sendo conhecido por bloqueio 
paravertebral cervical. Em 1990, Pippa redescobriu a técnica, aplicando a perda da resistência para localização do 
plexo. Em 2005, nós o estudamos com neuroestimulador. O presente relato de caso ocorreu em paciente pré-obesa e 
com via aérea difícil. Relato do caso. Paciente feminina, 59 anos, 75 kg, 160 cm e índice de massa corpórea de 29,3. 
Venóclise com extracath 18G, monitorizarão com cardioscópio, pressão arterial não invasiva, oximetria de pulso e 
capnografia. Sedação com 100 μg de fentanil e 1 mg de midazolam. Paciente em posição sentada, marcadas as apófises 
de C6 e C7 e, na borda inferior de C6, com neuroestimulador com corrente de 0,60 mA e frequência de 2 Hz e agulha 
A100 até a obtenção do estímulo do nervo supraescapular com elevação do ombro, sendo injetados 20 mL de lido-
caína 1% com epinefrina e 20 mL de levobupivacaína em excesso enantiomérico com epinefrina a 0,25%. A analgesia 
foi avaliada pelo teste doloroso com agulha aos 20 minutos, estando bloqueados os seguintes nervos: supraescapular, 
supraclavicular, axilar, radial, musculocutâneo, mediano e ulnar. Em virtude da obesidade e das drogas vasoativas, foi 
realizada anestesia geral com propofol, fentanil, cisatracúrio e sevoflurano. A cirurgia feita foi osteossíntese de úmero 
proximal, com duração de 2h20 e 500 mL de sangramento. Após descurarização e extubação, foram pesquisados os 
nervos bloqueados e todos – supraescapular, supraclavicular, axilar, intercostobraquial, cutâneo muscular do braço, 
radial, musculocutâneo, mediano e ulnar – estavam bloqueados, com bloqueio motor total do membro superior. 
Na sala de recuperação anestésica, a paciente ingeriu suplemento alimentar (200 mL de Fresubin Jucy®) e foi liberada 
para o quarto sem hidratação venosa. A duração da analgesia foi de 20 horas, não necessitando de suplementação 
com opioides. Foi liberada para residência às 12 horas do dia seguinte.  Discussão: O bloqueio do plexo braquial pela 
via posterior na posição sentada em paciente pré-obesa com pescoço de difícil palpação com uso de neuroestimu-
lador demonstrou ser uma técnica confortável para a paciente, de fácil realização (processos espinhosos facilmente 
identificáveis), segura, eficaz com duração da analgesia em torno de 20 horas, sem efeitos colaterais dos opióides.
Palavras-chave: Bloqueio periférico. Plexo braquial. Plexo braquial via posterior. Cirurgia ortopédica. Cirurgia de 
úmero. Cirurgia de membro superior. Paciente pré-obesa. Anestesia regional. Neuroestimulador.
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267 Bloqueio do plano eretor da espinha 
bilateral como alternativa à peridural  
em cirurgia abdominal
Jéssica Damacena Galvão1, Karen Figueiredo1, Carolina Santos da Silveira1,  
Anna Lúcia Calaça Rivoli1, Sylvio Valença de Lemos Neto1
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Introdução: A anestesia multimodal combinada com peridural é a técnica padrão-ouro para laparotomias associa-
das à dor no pós-operatório. Contudo, bloqueios interfasciais são alternativas em casos de falha ou contraindicação 
à invasão do neuroeixo. Relato de caso: Paciente de 59 anos, 62 kg, estado físico II da classificação da Sociedade 
Americana de Anestesiologistas, hérnia de disco com radiculopatia, foi eleito a gastrectomia total. Optou-se por 
não invasão do neuroeixo e realização de anestesia geral balanceada associada bloqueio do plano eretor da espinha 
bilateral a nível de T6, guiado por ultrassonografia. Manutenção intraoperatória com sevoflurano em concentração 
alveolar mínima 0,7 e analgesia com cetamina 20 mg via intravenosa, sulfato de magnésio 3 g via intravenosa, dex-
medetomidina via intravenosa (manutenção: 0,5 mcg/kg/h) e ropivacaína 0,5% 20 mL, associados a lidocaína 1% 
10 mL titulados e clonidina 30 mcg + dexametasona 4 mg em cada lado do bloqueio do plano eretor da espinha. 
No intraoperatório houve necessidade de alargamento de incisão abdominal para esplenectomia, pancreatectomia 
corpo caudal, gastrectomia total, colectomia segmentar e colostomia, por infiltração tumoral. Cirurgia sem com-
plicações e paciente encaminhado à sala de recuperação anestésica . Na primeira hora de pós-operatório, apontou 
escala numérica verbal de dor 4/7 infraumbilical e no local da colostomia, sendo administrados 6 mg de morfina 
intravenosa, com melhora parcial da dor e alta para enfermaria. Após 20 horas, foi reencaminhado ao centro cirúr-
gico, escala numérica verbal 3/6, para realização de bloqueio do quadrado lombar tipo II de resgate bilateralmente 
com ropivacaína 0,5% 20 mL + dexametasona 4 mg de cada lado. Após 30 minutos, escala numérica verbal 0/4. 
Em 10 horas, paciente iniciou deambulação, sem necessidade de dose de resgate de opioide. Discussão: O bloqueio 
do plano eretor da espinha leva a bloqueio dos ramos dorsais e ventrais dos nervos torácicos espinhais e de fibras 
simpáticas. Esse bloqueio, associado à passagem de cateter, tem sido relatado como alternativa em cirurgias abdomi-
nais abertas. Entretanto, mais estudos são necessários para avaliar sua real eficácia quando comparado à peridural. 
No caso relatado, em virtude do aumento do porte cirúrgico, a altura do bloqueio não contemplou toda a região 
abdominal, com necessidade de bloqueio de resgate.
Palavras-chave: Bloqueio do plano eretor da espinha.

REFERÊNCIA
1. Tsui BCH, Fonseca A, Munshey F, McFadyen G, Caruso TJ. The erector spinae plane (ESP) block: a pooled review of 242 cases. J 

Clin Anesth. 2019;53:29-34. https://doi.org/10.1016/j.jclinane.2018.09.036

https://doi.org/10.1016/j.jclinane.2018.09.036


ANESTESIA REGIONAL

Sao Paulo Med J. 2021; 139(Suppl 2):218.     218

274 Bloqueio da fáscia clavipeitoral para cirurgia 
de fratura de clavícula: série de casos
Leticia Tramontin Mendes1, João Luizão1, Jessica Zamban1, Murilo Ricardo Vercka1, 
Gabriela Ghisi1

1Hospital de Clínicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.

Introdução: Fraturas de clavícula são comuns em hospitais de trauma, sendo 81% delas no terço médio. Tradi-
cionalmente, é realizado o bloqueio do plexo braquial via interescalênica associado ao bloqueio do plexo cervical 
superficial, que conferem boa analgesia pós-operatória. No entanto, como recentemente descrito, o bloqueio da fás-
cia clavipeitoral pode surgir como uma alternativa ao bloqueio do plexo braquial nesses casos. Relato de caso: 1) J. F., 
15 anos, 80 kg, estado físico I da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, fratura do terço médio 
da clavícula direita. Realizada anestesia geral: 200 mcg de fentanil, 200 mg de propofol, 50 mg de rocurônio, asso-
ciada a bloqueio do plexo cervical superficial com 10 mL de bupivacaína 0,25% com vasoconstrictor e bloqueio da 
fáscia clavipeitoral 15 mL medial e 15 mL lateral à fratura com o mesmo anestésico local, ambos guiados por ultras-
som. 2) A. T., 36 anos, 60 kg, estado físico I da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, fratura 
do terço médio da clavícula esquerda. Realizada anestesia geral: 180 mcg de fentanil, 200 mg de propofol, 40 mg de 
rocurônio. Os bloqueios periféricos foram exatamente os mesmos do caso 1. Foram realizados com agulha Stimu-
plex A50 mm, probe linear de alta frequência e técnica de agulhamento em plano de caudal para cefálico. O paciente 
1 manteve escala visual analógica de dor de 2/10 e 3/10 em 12 e 24 horas de pós-operatório; já o paciente 2 estava em 
1/10 e 2/10. Ambos não fizeram nenhum nível de bloqueio motor. Na prescrição hospitalar constava 1 g de dipirona 
de 8 em 8 horas, e ambos os pacientes tiveram alta na manhã seguinte ao procedimento. Discussão: A inervação da 
clavícula é complexa e não está completamente estabelecida ainda. Ela inclui o nervo supraclavicular (ramo do plexo 
cervical superficial), ramos do plexo cervical profundo e nervos subclávio, supraescapular e torácico longo (ramos 
do plexo cervical profundo)2. A fáscia clavipeitoral está descrita como uma camada fibrótica circular que envolve a 
clavícula. A inervação sensitiva da clavícula ocorre quando esses nervos penetram a fáscia e atingem a clavícula1. 
O bloqueio de fáscia clavipeitoral é recente e busca se tornar uma alternativa ao bloqueio do plexo braquial, uma vez 
que confere área de analgesia comparável e não faz bloqueio motor do membro superior. No entanto, ele deve ser 
associado ao bloqueio do plexo cervical superficial para que ocorra melhora na analgesia da pele1. Essas vantagens 
descritas melhoram a satisfação do paciente no pós-operatório e podem acelerar a alta hospitalar.
Palavras-chave: Anestesia regional. Ultrassom. Bloqueio fáscia clavipeitoral.
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290 Avaliação de dor, náuseas e vômitos  
pós-operatórios em artroplastia total 
primária de joelho
Bruno Ferreira Lima1, Aline Cristina Pavani1, Laura Ferreira Campos1,  
Alexandre Baptista da Silva1, Marcello Fonseca Salgado Filho1

1Centro de Ensino e Treinamentos, Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Jora, Juiz de Fora, MG ,Brasil.

Introdução: A artroplastia total de joelho compõe alto volume de cirugias ortopédicas na atualidade. Visando ao 
melhor resultado quanto à satisfação do paciente no controle pós-operatorio de dor e nauseas e vômitos, os bloqueios 
periféricos ecoguiados dos nervos femoral e ciático têm sido associados à raquianestesia em detrimento do uso de 
morfina no neuroeixo. Seguindo essa tendência, este trabalho tem por objetivo avaliar o controle de dor e nauseas e 
vômitos pós-operatorios em dois grupos de pacientes, comparando a técnica anestésica mais comumente utilizada, 
a raquianestesia com anestésico local associada a opioide no neuroeixo, à raquianestesia com anestésico local sem 
opioide no neuroeixo e associada a bloqueios dos nervos femoral e ciático via poplítea. Metodologia: No período 
de outubro de 2019 a janeiro de 2020, foram avaliados 20 pacientes, alocados cegamente em dois grupos, grupo 1 
(n=10) e grupo 2 (n=10), e aplicou-se questionário, no pós-operatório dentro de 6, 12 e 24 horas para avaliar a dor, 
náuseas e vômitos. Grupo 1 foi submetido à raquianestesia com anestésico local + opioide, e grupo 2 à raquianestesia 
com anestésico local + bloqueio de nervo ciático poplíteo e bloqueio de nervo femoral guiados por ultrassonografia. 
Resultados: Os dados quanto ao tempo de analgesia mostraram superioridade no grupo 2, em 24 horas de análise, 
sendo observada dor em 6 horas de 0,6±1,4 (p=0,39), em 12 horas de 4,7±3,5 (p=0,18) e em 24 horas de 4,7±2,9 
(p=0,01) no grupo 1 e dor em 6 horas de 1,4±2 (p=0,39), em 12 horas de 2,6±2,4 (p=0,18) e em 24 horas de 1,6±1,5 
(p=0,01) no grupo 2, apresentando diferença significativa entre os grupos pelo teste de Mann-Whitney. A necessi-
dade de uso de medicação de resgate, morfina 50 mcg/kg, foi de 60% no grupo 1 e 30% no grupo 2 (p=0,17). A análise 
de náusea e vômito no pós-operatório foi equiparada entre os grupos, sendo em 6 horas de 1% (p=1), em 12 horas 
de 4% (p=0,03) e em 24 horas de 1% (p=1) no grupo 1, e no grupo 2: em 6 horas de 1% (p=1), em 12 horas de 0% 
(p=0,03) e em 24 horas de 1% (p=1). Conclusão: Seguindo a tendência atual, a raquianestesia sem uso de opioide no 
neuroeixo e a com os bloqueios periféricos dos nervos femoral e ciático associados representam o melhor custo-be-
nefício entre analgesia e efeitos colaterais, favorecendo a recuperação e a qualidade de vida pós-cirurgia. 
Palavras-chave: Artroplastia total do joelho. Náusea e vômito no pós-operatório. Bloqueio femoral e bloqueio ciático.
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361 Bloqueio de nervos femural e ciático em 
paciente em uso de anticoagulante
Namir Rodrigues Afonso1, Andre Ângelo Cintra1, Francisco Juarez Filho1,  
Marcia Marilia Castro de Oliveira1

1Hospital Porto Dias, Belém, PA, Brasil.

Introdução: Bloqueio de neuroeixo é comumente utilizado em cirurgias ortopédicas que envolvam membro inferior, 
promovendo boa anestesia e analgesia, além de reduzir as chances de sangramento no perioperatório. Todavia, o uso 
de anticoagulantes traz riscos quando associado ao bloqueio de neuroexio, sendo prudente buscar outras técnicas 
anestésicas. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 80 anos, asmática grave, em uso de xarelto, deu entrada no 
centro cirúrgico para realização de revisão de artroplastia total de joelho. Optou-se pela técnica de bloqueio de plexos 
periféricos, associando bloqueio de nervo femural e bloqueio de nervo ciático pela via anterior, guiado por ultras-
sonografia com Doppler colorido, com técnica asséptica adequada, na dose 40 mL de novabupivacaína 0,1% SVC + 
lidocaína 0,4% sem vasoconstritor em cada nervo. Foi mantida em sedação com propofol (20  mcg/ kg/ minuto) em 
bomba de infusão. Procedimento sem intercorrências, e, ao final, paciente foi encaminhada para recuperação pós-
-anestésica consciente e orientada, eupneica, estável hemodinamicamente e sem queixas. Discussão: complicações 
hemorrágicas após bloqueio de neuroeixo são raras, contudo é necessária cautela quando há uso de medicamentos 
anticoagulantes por risco de hematoma espinhal. O hematoma espinhal é uma urgência neurológica mandatória de 
intervenção imediata para controle do sangramento (6–12 horas após os primeiros sintomas), com potencial de recu-
peração neurológica completa. A segunda maior causa de hematoma espinhal ocorre após bloqueio de neuroeixo, 
perdendo apenas para causa espontâneas/idiopáticas. O rivaroxaban (xarelto) é usado para prevenção de trombose 
venosa profunda, sobretudo em paciente submetidos a artroplastia total de joelho por via oral. Dessa forma, a lite-
ratura recomenda que o bloqueio de neuroeixo e a retirada de cateter de peridural possam ser efetuados após duas 
meias-vidas do anticoagulante. De maneira geral, o número de relatos na literatura a respeito das complicações da 
associação entre bloqueio de neuroeixo e anticoagulantes são escassas. Sendo assim, os bloqueios de nervos periféri-
cos são alternativas satisfatórias e seguras em pacientes com contraindicação aos bloqueios espinhais.
Palavras-chave: Raquianestesia. Anticoagulante.
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363 Bloqueio do grupo de nervos 
pericapsulares em cirurgia de fratura  
de fêmur em paciente idosa
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Introdução: Grupo de nervos pericapsulares é uma técnica descrita recentemente na literatura que envolve blo-
queio dos nervos da cápsula articular anterior do quadril: nervo femural, nervo obturador e, em menor grau, 
nervo obturador acessório. Os bloqueios regionais são muito empregados para analgesia, visando reduzir as doses 
de opioides no perioperatório. Relato de caso: paciente do sexo feminino, 94 anos, asmática, com bronquiectasia 
grave, diabética, foi submetida a artroplastia de quadril com bloqueio de nervo femural (20 mL de novabupivacaína 
com vasoconstritor a 0,2% + 20 mL lidocaína sem vasoconstritor a 0,4%), cutâneo femural lateral (5 mL de novabu-
pivacaína com vasoconstritor a 0,2% + 5 mL de lidocaína sem vasoconstritor 0,4%) e bloqueio do grupo de nervos 
pericapsulares (25 mL de novabuvacaína com vasoconstritor a 0,2% + 25 mL de lidocaína 0,4%), com auxílio de 
ultrassonografia com Doppler colorido. Monitorização padrão com cardioscópio, pressão arterial e oximetria de 
pulso, com duração de 60 minutos e sem intercorrências. Discussão: O bloqueio do grupo de nervos pericapsu-
lares, ao contrário do bloqueio de nervo femural, é puramente analgésico, com resultados satisfatórios descritos 
na literatura. Neste relato, foi associado a outros bloqueios para assegurar não somente bloqueio sensitivo como 
também o motor durante o ato operatório. Sendo assim, é prudente desenvolver novas formas de tratamento 
não invasivos visando aos pacientes não cirúrgicos ou àqueles com dor crônica de difícil controle, sobretudo em 
doenças que acometam o quadril.  Nesses casos, o bloqueio do grupo de nervos pericapsulares mostra-se uma 
importante alternativa de analgesia de alto potencial.
Palavras-chave: Raquianestesia. Anticoagulante.
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364 Anestesia peridural cervical para cirurgia 
ortopédicas do membro superior:  
estudo em dez pacientes
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Introdução: O trauma é a principal causa de morte nas primeiras quatro décadas de vida e representa desafio social 
e econômico. A anestesia peridural cervical é técnica útil para cirurgias envolvendo a parte superior do corpo, tendo 
sido descrita em 1933 e recentemente utilizada para fratura bilateral de úmero. O objetivo foi observar a segu-
rança da anestesia peridural cervical como técnica anestésica nas fraturas do úmero e da clavícula em dez pacientes. 
Método: Protocolo registrado Plataforma Brasil, aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa com assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido. Pacientes entre 20 e 60 anos, estado físico I ou II da classificação da Socie-
dade Americana de Anestesiologistas para cirurgia no úmero ou clavícula. Monitorização com pressão arterial não 
invasiva, eletrocardiograma, saturação periférica de O2. Pacientes sedados com fentanil intravenosa (1,0 μg.kg-1) e 
midazolam (1 mg) antes do bloqueio. Pacientes na posição sentada com a cabeça inclinada para frente. A pele e o 
tecido subcutâneo no espaço intervertebral C7 e T1 foram infiltrados com lidocaína a 1% (3 mL). Agulha Tuohy 
18G foi inserida no espaço de C7-T1 perpendicular à pele, identificado pela gota pendente, e um total de 15 mL de 
lidocaína 2% com epinefrina (7,5 mL) e bupivacaína 0,5% c/epi (7,5 mL) foram injetados através da agulha e, poste-
riormente, inseridos por cateter peridural. Avaliado número de tentativas, falhas, extensão do bloqueio sensitivo em 
oito nervos do membro superior e o bloqueio motor conforme escala: 1=ausência de bloqueio motor, 2=bloqueio 
motor quase completo (movimento possível, mas não contra resistência) e 3=bloqueio motor completo (ausência de 
movimento) aos 20 minutos. Após avaliação, foi realizada anestesia geral em virtude da posição de cadeira de praia. 
Resultados: Idade 32,5±13,5 anos, peso 66,0±11,6 kg e altura 161.3±9,4 cm, sendo seis homens e quatro mulheres. 
Em todos os pacientes a punção foi realizada na primeira tentativa, não ocorrendo falhas. Latência do bloqueio de 
2:05±0:26 min, duração da cirurgia de 2:26±0:35 h e analgesia de 3:44±0:29 h. Os nervos supraclavicular e axilar 
foram bloqueados em todos os pacientes, radial em 7, musculocutâneo em 6, mediano em 4, ulnar em 3, cutâ-
neo mediano antebraço em 2 e intercostobraquial em 8. Bloqueio motor grau 1 e grau 2 em cinco pacientes cada. 
Não  ocorreu nenhuma complicação e todos ficaram satisfeitos. Conclusão: Anestesia peridural cervical envolve 
administração de anestésicos locais no espaço peridural, resultando no bloqueio das raízes nervosas, permitindo 
reduzir consideravelmente a dose de anestésico local em comparação com outras técnicas regionais, como bloqueio 
do plexo braquial. Anestesia peridural cervical contínua fornece anestesia de alta qualidade e analgesia pós-opera-
tória por mais de 24 horas.
Palavras-chave:  Plexo braquial. Plexo cervical. Peridural. Anestésico local. Bupivacaína. Lidocaína. Cirurgia orto-
pédica. Membro superior.
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390 Anestesia multimodal associada a 
bloqueio do quadrado lombar para 
paciente com síndrome de Currarino
Ana Paula Souto Bezerra1, Flavia Vieira Guimaraes Hartmann1, Matheus de Bastos 
Cerqueira Soares Hungria1, Adriane Ferreira Bonatto Alves1, Lucas Gonçalves Silva1
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Introdução: O uso de anestesia multimodal com bloqueio regional guiado por ultrassonografia tem importante 
espaço para analgesia pós-operatória na população pediátrica, diminuindo o consumo de opioides e minimizando as 
complicações causadas pela dor. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 10 meses, 7,35 kg, portador de anomalia 
anorretal com fístula para colo vesical, admitido em sala operatória para realização de anorretoplastia sagital poste-
rior por videolaparoscopia. Admitido em sala, realizada monitorização contínua com cardioscopia, pressão arterial 
não invasiva, oximetria de pulso, temperatura. Submetido a indução inalatória sob máscara em sistema Baraka, 
venóclise com cateter plástico agulhado 22G. Foram administrados por via endovenosa sufentanil 0,3  mcg/ kg, lido-
caína 1,5 mg/kg, propofol 1,5 mg/kg, rocurônio 0,6 mg/kg. Intubação orotraqueal com tubo 4,0 com cuff, acoplado 
à ventilação mecânica no modo ventilação a pressão controlada. Não realizado peridural caudal em virtude de age-
nesia sacral, por isso optou-se por multimodal. Assim, administraram-se dexmedetomidina 0,5 mcg/kg, cetamina 
0,3  mg/ kg, dipirona 50 mg/kg, e realizou-se bloqueio do quadrado lombar bilateral com 12 mL (20 mg de ropiva-
caína e 30 mg de lidocaína sem vaso), mantendo bons parâmetros hemodinâmicos e boa analgesia no perioperatório. 
Discussão: A dor é um fenômeno no qual ocorre transmissão do estímulo nociceptivo desde o sistema nervoso 
periférico até o córtex cerebral através da medula. Assim, seu tratamento requer o uso de terapias multimodais. 
Dessa forma, a associação de duas ou mais drogas ou de técnicas analgésicas de classes diferentes, em doses meno-
res, tem como objetivo otimizar a qualidade, com menor incidência de efeitos adversos. Nesse tipo de paciente com 
agenesia parcial de sacro há dificuldade no bloqueio de neuroeixo, necessitando de alternativas para controle da dor. 
O bloqueio do quadrado lombar tipo I, descrito por Blanco em 2007, é feito pela injeção abdominal posterolateral 
de anestésico local na face anterolateral do músculo quadrado lombar, cobrindo toda a inervação sensível da parede 
abdominal e também bloqueando as vias aferentes viscerais para a medula (T6-L1). O bloqueio do quadrado lombar 
foi capaz de manter boa analgesia pós-operatória, mostrando ser uma opção promissora para esses casos.
Palavras-chave: Anestesia multimodal. Bloqueio do quadrado lombar. Pediatria.
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423 Bloqueio de nervos periféricos para 
amputação de membro inferior em 
paciente em uso de cilostazol
Lucas Augusto Carvalho e Raso1, Thales Resende Damião1, Paulo Ricardo Rabello de 
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1Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil.

Introdução: A anestesia regional periférica guiada por ultrassom apresenta-se como alternativa às técnicas que abor-
dam neuroeixo para cirurgias em membros inferiores de pacientes com contraindicações relativas ou absolutas. 
O objetivo deste relato é descrever a técnica anestésica utilizada para amputação supragenicular de membro inferior 
em paciente portador de doença arterial obstrutiva periférica em uso de cilostazol. Relato de caso: Paciente do sexo 
feminino, 73 anos, portadora de hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, hipotireoidismo e doença renal crônica, 
em uso regular de enalapril, carvedilol, hidroclorotiazida, sinvastatina, levotiroxina, ácido acetilsalicílico e cilostazol. 
Admitida em caráter de urgência para amputação supragenicular de membro inferior decorrente de doença arte-
rial obstrutiva periférica, apresentava preditores de via aérea difícil, com Mallampati IV, distância tireomentoniana 
<6 cm e abertura bucal menor que 3 cm. Submetida inicialmente a sedação endovenosa com midazolam (0,5 mg), 
fentanil (25 mcg) e dexmedetomidina (0,5 mcg/kg/h), procedendo-se em seguida ao bloqueio de nervos periféricos 
femoral, obturatório, cutâneo femoral lateral, isquiático e cutâneo femoral posterior ipsilaterais, com agulha A100, 
guiado por ultrassonografia. Administrados 200 mg de ropivacaína 0,5% (20 mL em nervo femoral, 10 mL em nervo 
obturatório e 10 mL em nervo cutâneo femoral lateral) e 200 mg de lidocaína com vasoconstrictor 1% (10 mL em 
nervo isquiático e 10 mL em nervo cutâneo femoral posterior), respeitando dose tóxica de anestésico local. O proce-
dimento foi realizado com sucesso, teve duração de 120 minutos e transcorreu sem intercorrências. Discussão: Este 
relato de caso demonstra a viabilidade, segurança e eficácia do bloqueio de nervos periféricos guiados por ultrassom 
como modalidade anestésica única para cirurgia de amputação de membro inferior em paciente em uso de cilostazol. 
Espera-se que este trabalho encoraje outros anestesiologistas a utilizarem a técnica descrita em indivíduos em que a 
anestesia de neuroeixo ou geral poderiam elevar os riscos ao paciente.
Palavras-chave: Amputação. Anestesia regional. Relato de caso.

REFERÊNCIA
1. Karm MH, Lee S, Yoon SH, Lee S, Koh W. A case report: the use of ultrasound guided peripheral nerve block during above knee 

amputation in a severely cardiovascular compromised patient who required continuous anticoagulation. Medicine (Baltimore). 

2018;97(9):e9374. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000009374

https://doi.org/10.1097/MD.0000000000009374


ANESTESIA REGIONAL

Sao Paulo Med J. 2021; 139(Suppl 2):225.     225

425 Bloqueio do nervo isquiático abordagem 
anterior para anestesia de paciente 
duplamente antiagregado
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Introdução: O bloqueio do nervo isquiático tem sido utilizado para procedimentos no membro inferior que neces-
sitem de anestesia dos músculos isquiotibiais, da parte posterior da coxa ou de todo o membro inferior abaixo 
do joelho, motor e sensitivo, com exceção da pele medial na perna e no pé, região inervada pelo nervo safeno. 
Diferentes abordagens ao nervo ciático têm sido descritas na literatura, porem a técnica anterior é uma das únicas 
rotineiramente utilizadas com o paciente em posição supina. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 56 anos, 
80 kg, hipertenso e diabético insulinodependente, duplamente antiagregado há quatro meses em razão de infarto 
agudo do miocárdio com supra de ST, internada para realização de enxerto cutâneo de região lateral de coxa direita 
em região poplítea e posterior de perna ipsilaterais após acidente motociclístico e tratamento cirúrgico de celu-
lite na região receptora. Realizada sedação endovenosa com 100 mcg de fentanil, 2 mg de midazolam e 150 mcg de 
clonidina, seguida de antissepsia rigorosa. Sob técnica asséptica, em posição supina, realizado bloqueio de nervo 
isquiático por via anterior, guiado por ultrassonografia com transdutor convexo de baixa frequência e neuroesti-
mulador, utilizando agulha A100. Resposta motora em coxa e panturrilha obtida com 0,5 mA. Injetados 30 mL de 
ropivacaína 0,5%. Em seguida, realizados bloqueios de nervo femoral e cutâneo lateral da coxa, sob mesma técnica, 
com 15 e 5 mL de ropivacaína 0,5%, respectivamente. Após 15 minutos, paciente liberado para a cirurgia sem inter-
corrências. Recebeu alta no dia seguinte sem queixas, não havendo necessidade de resgate com analgésicos durante 
a noite. Discussão: A abordagem anterior para bloqueio do nervo ciático é uma alternativa útil em pacientes que 
não podem ser posicionados na posição lateral em virtude de dor, trauma, presença de dispositivos de fixação exter-
nos que interfiram no posicionamento ou outros problemas. A visualização necessita do transdutor convexo, sendo 
a dupla abordagem com ultrassom e neuroestimulador mais adequada. Sua principal desvantagem em relação à 
via clássica é mais dor durante a punção por conta de profundidade e estruturas atravessadas pela agulha, exigindo 
melhor sedação para sua realização, porém a taxa de sucesso, o tempo para realização ou a duração do bloqueio são 
similares entre as técnicas.
Palavras-chave: Nervo isquiático. Anestesia regional. Relato de caso.
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432 Bloqueio da fáscia clavipeitoral e nervo 
supraclavicular para cirurgia de luxação 
acromioclavicular
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Introdução: A luxação acrômioclavicular está entre as lesões de ombro mais frequentes, correspondendo a 9% de 
todas as injúrias do ombro. A anestesia regional periférica guiada por ultrassonografia para cirurgia de ombro apre-
senta-se como alternativa às técnicas de anestesia geral, que usualmente são acompanhadas de manipulação da via 
aérea e maior grau de complexidade. Relato de caso: W. M. S., 23 anos, sexo masculino, estado físico PII da clas-
sificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas (tabagista), deu entrada no bloco cirúrgico para cirurgia 
de luxação acrômioclavicular à esquerda. Para o procedimento, foi realizada a monitorização da pressão arterial 
não invasiva, da oximetria de pulso e de eletrocardiograma. Realizou-se venóclise periférica com Abocath nº 20. 
Foi feita uma sedação no paciente utilizando midazolam 2 mg, fentanil 100 mcg e instalou-se oxigênio sob cate-
ter nasal a  2l/ min. Posteriormente, realizou-se o bloqueio da fáscia clavipeitoral e nervo supraclavicular com 15 mL 
de ropivacaína 0,75% e 15 mL de lidocaína com vasoconstritor 1,5%, ambos guiados por ultrassonografia. O pro-
cedimento foi realizado na posição de cadeira de praia, com duração de duas horas. Paciente permaneceu sedado e 
estável, em respiração espontânea com saturação de O2 maior ou igual a 98%, manteve ritmo cardíaco sinusal, fre-
quência cardíaca entre 68 e 78 bpm, pressão arterial média entre 75 e 85 mmHg e não teve dor no pós-operatório. 
 Discussão: Este relato corrobora a viabilidade e a eficácia dos bloqueios da fáscia clavipeitoral e do nervo supracla-
vicular como modelo anestésico único para tratamento cirúrgico da luxação acrômioclavicular. Ademais, almeja-se 
que esta descrição incentive outros anestesiologistas a usarem a técnica apresentada em paciente no qual a anestesia 
geral acarretaria uma elevação do risco cirúrgico.
Palavras-chave: Bloqueio de fáscia clavipeitoral. Bloqueio do nervo supraclavicular.
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434 Bloqueio bilateral do plano eretor da 
espinha em cirurgia cardíaca pediátrica 
via esternotomia
Patrícia Tayrine Grobe1, Karinne Akemi Sakuma1

1Hospital Infantil Jeser Amarante Faria, Joinville, SC, Brasil.

Introdução: Contribuição importante do anestesiologista na recuperação do paciente cardíaco é o controle da dor 
pós-operatória. A atenuação da resposta ao estresse no pós-operatório imediato em crianças reduz a morbidade. 
Em  geral, o manejo da dor perioperatória é realizado com o uso de opioides endovenosos, porém os bloqueios 
regionais podem ser utilizados de forma adjuvante objetivando melhores resultados. Relato: I. M. P., 4 anos, peso 
de 17,7 kg, altura de 112 cm, sem preditores de via aérea difícil, portador de comunicação interatrial e drenagem 
venosa anômala parcial de veias pulmonares. Submetido a cirurgia para correção da cardiopatia com incisão em 
esternotomia mediana e com circulação extracorpórea. Monitorização com cardioscopia, pressão arterial invasiva, 
oximetria, capnografia, diurese e temperatura. Indução anestésica com sufentanil 30 mcg, cetamina 30 mg e rocurô-
nio 15 mg. Intubação orotraqueal com tubo 5,0 com cuff. Dois acessos venosos periféricos e acesso central em jugular 
interna direita. Realizado bloqueio ecoguiado do plano eretor da espinha a nível de T8 com ropivacaína 0,2% 12 mL 
bilateralmente. Mantido com anestesia geral balanceada no período sem circulação extracorpórea com sevoflurano 
3%, dexmedetomidina 0,3 mcg/kg/h, sufentanil 1 mcg/kg/h. Durante a circulação extracorpórea (35 minutos), foi 
administrado bolus de 45 mg de propofol  e manteve-se  infusão contínua 7 mg/kg/h. Adjuvantes: dexametasona 
10 mg, cetorolaco 17 mg, dipirona 500 mg, ondansetrona 1,7 mg. Infusão de adrenalina em bomba de infusão con-
tínua 0,1 mcg/kg/min na saída de circulação extracorpórea. Ao final do procedimento – com duração de 2 horas e 
22 minutos –, paciente foi extubado em sala cirúrgica e transportado à Unidade de Terapia Intensiva, recebendo dex-
medetomidina 0,3 mcg/kg/h sem necessidade de suporte ventilatório e sem droga vasoativa. Em acompanhamento 
no pós-operatório imediato, paciente com escore de CRIES (Children’s Revised Impact of Event Scale) variando entre 
0 e 2, sendo predominante escore 0. Nas primeiras 24 horas, recebeu uma dose de 1,77 mg de morfina e duas de dipi-
rona 440 mg, sem prescrição de analgesia em horário fixo. Discussão: Anestesia regional na cirurgia pediátrica via 
toracotomia/esternotomia visa otimizar a analgesia pós-cirúrgica, com redução do uso de opioides e diminuição do 
risco de depressão respiratória. Além disso, os bloqueios regionais melhoram a oxigenação arterial, permitem um 
desmame precoce da ventilação mecânica, bem como diminuem a chance de complicações respiratórias. Apresenta, 
assim, melhor indicação quando a extubação precoce do paciente é desejada.
Palavras-chave: Esternotimia. Bloqueio do plano eretor da espinha. Analgesia perioperatória.
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548 Bloqueio de nervo frênico guiado por 
ultrassonografia para tratamento de 
soluços refratários
Sicilya Santos Marques1, Gisele Ribeiro Londe Campos1, João Paulo Jordão Pontes1, 
Celso Eduardo Borges1, Fernando Cássio do Prado1

1Centro de Ensino e Treinamentos, Hospital Santa Genoveva de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil.

Introdução: Soluço é uma contração espasmódica involuntária do músculo diafragma. Possui um arco reflexo com-
pleto, com seus ramos aferentes nos nervos frênico, vago e simpático; centro reflexo em tronco cerebral, núcleo 
frênico, formação reticular medular e hipotálamo; eferência principalmente no nervo frênico. Vários métodos podem 
ser usados   para tratar soluços, incluindo tratamento físico, medicamentoso e bloqueio de nervos. Quando tratamen-
tos físicos e farmacológicos falham, o bloqueio do nervo frênico é uma opção. Relato de caso: Paciente de 30 anos, 
feminino, 56 kg, estado físico PI, com história de soluços idiopáticos, vários episódios por minuto, refratários ao tra-
tamento clínico há um ano e quatro meses. Foi submetida a sequência de bloqueios de nervo frênico guiados por 
ultrassonografia. Na primeira tentativa, após monitorização básica, paciente foi sedada com fentanil 25 mcg e dor-
monid 5 mg e realizou-se bloqueio de nervo frênico à direita com 5 mL de ropivacaína 0,5%. Paciente apresentou 
melhora importante do quadro de soluços sem episódios durante a internação no centro cirúrgico e quatro episó-
dios durante a estadia na enfermaria, de leve intensidade. Retornou após 14 dias, referindo melhora na intensidade 
dos soluços, que se reduziram para cerca de 20% da intensidade inicial, sendo realizada nova tentativa à direita, com 
melhora completa naquele momento. Paciente manteve acompanhamento quinzenalmente com equipe de anestesio-
logia e optou-se por mais três tentativas de bloqueio à esquerda, que reduziram sucessivamente, segundo paciente, 
a frequência dos episódios de soluço, que passaram a ocorrer a cada 2–3 minutos. Em nenhum dos bloqueios a 
paciente apresentou sintomas respiratórios ou hipoxemia. Até o momento foram realizados cinco bloqueios, e a 
paciente refere satisfação de 9/10 com a terapêutica e melhora importante na qualidade de vida. Discussão: Soluços 
intratáveis  devem ser cuidadosamente investigados em razão do seu impacto significativo na qualidade de vida do 
paciente, pois são extremamente angustiantes e restringem as atividades do cotidiano. Sua etiologia pode ser ampla-
mente classificada como idiopática, psicogênica e orgânica, esta que inclui a estimulação do nervo frênico. Este é uma 
estrutura essencial e fundamental para a função diafragmática, exercendo um importante papel no arco reflexo do 
soluço. A cessação imediata dos soluços ocorre por bloqueio imediato do seu arco reflexo, havendo interrupção da 
via neural por bloqueio aferente e eferente.
Palavras-chave: Bloqueio. Nervo frênico. Soluços.
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549 Bloqueio do plano do eretor da espinha 
em portador de artrodese cérvico-sacral
Olympio de Hollanda Chacon Neto1, Cláudia Marquez Simões1, Ângela Maria Sousa1, 
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Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: O bloqueio do plano eretor da espinha tem se tornado uma opção de analgesia para casos em que o blo-
queio do neuroeixo é contraindicado. Bloqueios anestésicos diminuem o consumo de opioides no perioperatório e 
proporcionam controle álgico adequado, logo aceleram a recuperação pós-operatória, diminuem resposta inflama-
tória e a taxa de replicação celular. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 41 anos, 87 kg, 1,78 m, índice de massa 
corpórea 27,5 kg/m2, diagnóstico de carcinoma invasivo lobular clássico, T3N1, luminal em mama direita. Progra-
mada mastectomia radical direita com reconstrução de retalho do músculo reto abdominal. Passado cirúrgico de 
cirurgia de correção de escoliose aos 15 anos, com fixação cervico-sacral. Por conta de impossibilidade de bloqueio 
de neuroeixo, foi realizado bloqueio do plano do eretor da espinha à direita, com uso de ultrassonografia, no nível de 
T4, sendo administrados 20 mL de bupivacaína 0,25%, e havendo passagem de cateter interfascial e infusão contínua 
no intraoperatório de bupivacaína 0,1%, 10 mL/h. Realizada indução anestésica com sufentanil 20  mcg, propo-
fol 120 mg, cisatracúrio 10 mg e procedida intubação orotraqueal. Manutenção anestésica com propofol, regime 
ed indução alvo-controlada . Tempo cirúrgico total de 665 minutos, tempo anestésico de 740 minutos. Instalada 
analgesia controlada pelo paciente com fluxo contínuo de bupivacaína 0,1% 10 mL/h, bolus de 5 mL, bloqueio de 
15 minutos e quatro acionamentos em uma hora. Paciente extubada e encaminhada para recuperação pós-anesté-
sica. Tempo de permanência em recuperação pós-anestésica de 60 minutos, Aldrete-Kroulik 10. Não apresentou 
queixas em recuperação pós-anestésica. Prescrição de dipirona 2 g, de seis em seis horas, tramadol 100 mg, de oito 
em oito horas, e morfina 2 mg, se necessário. Nas primeiras 24 horas, dor máxima na escala visual numérica de 5/10 
durante movimentação, dor mínima de 0/10. Não recebeu dose resgate de morfina. Não acionou analgesia contro-
lada pelo paciente. Sem náuseas e vômitos. Cateter sacado no quarto dia pós-operatório. Alta hospitalar no quinto 
dia pós-operatório. Discussão: O bloqueio do plano do eretor da espinha, desenvolvido em 2016, demonstrou pro-
ver analgesia de parede torácica posterior, lateral e anterior. Há o bloqueio do ramo posterior das raízes nervosas. 
Estudos de imagem mostram inundação no espaço peridural pelo anestésico local, relacionado a analgesia visceral e 
bloqueio simpático. Anestesia regional está relacionada a menor inflamação pós-operatória quando analisada rela-
ção neutrófilos/linfócitos e menor consumo de opioides, diminuindo efeitos adversos e acelerando a recuperação 
do paciente. Pacientes com história prévia de cirurgia de coluna vertebral têm contraindicação relativa ao bloqueio 
peridural, por distribuição errática e aderências na dura-máter, sendo o bloqueio do plano do eretor da espinha uma 
opção assertiva para o caso.
Palavras-chave: Eretor da espinha. Plano do eretor da espinha. Anestesia regional.

REFERÊNCIAS 
1. Forero M, Adhikary SD, Lopez H, Tsui C, Chin KJ. The erector spinae plane block: a novel analgesic technique in thoracic 

neuropathic pain. Reg Anesth Pain Med. 2016;41(5):621-7. https://doi.org/10.1097/AAP.0000000000000451

2. Yang B, Qian F, Li W, Li Y, Han Y. Effects of general anesthesia with or without epidural block on tumor metastasis and mechanisms. 

Oncol Lett. 2018;15(4):4662-8. https://doi.org/10.3892/ol.2018.7870

https://doi.org/10.1097/AAP.0000000000000451
https://doi.org/10.3892/ol.2018.7870


ANESTESIA REGIONAL

Sao Paulo Med J. 2021; 139(Suppl 2):230.     230

553 Bloqueio femoral e cutâneo lateral 
femoral guiados por ultrassom para 
cirurgia de fratura de fêmur
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Introdução: Pacientes em uso concomitante de anticoagulantes e antiagregantes plaquetários são uma realidade 
cada vez mais comum na anestesia. O uso de ultrassonografia para realização de bloqueio periférico apresenta vários 
benefícios para esses pacientes, tais como redução de incidência de falha, menor tempo de latência e menor pro-
babilidade de punção vascular acidental. Relato de caso: Paciente de 82 anos, feminino, 59 kg, estado físico PIII, 
portadora de hipertensão arterial sistêmica, diabetes melito tipo II, hipotireoidismo, insuficiência renal crônica não 
dialítica e com antecedente de infarto agudo do miocárdio há seis meses com colocação de três stents. Fazia uso de 
indapamida, perindopril, bisoprolol, oxibutinina, levotiroxina, ácido acetilsalicílico, clopidogrel, insulina protamina 
neutra de Hagedorn e regular. Foi submetida a osteossíntese com haste femoral curta (PFN®) para tratamento cirúr-
gico de fratura transtrocanteriana instável de fêmur esquerdo. Optou-se por bloqueio de nervo femoral e cutâneo 
lateral da coxa guiado por ultrassonografia como técnicas anestésicas. Após venóclise periférica com cateter 18G, 
monitorização com eletrocardiograma, oximetria de pulso e pressão arterial invasiva, foi iniciado oxigênio nasal 
a 3 L/min e sedação com fentanil 50 mcg. O bloqueio do nervo femoral foi guiado por ultrassonografia com agu-
lha de neuroestimulação A50, sendo administrados 20 mL de solução de levobupivacaína 0,375%. Em seguida, foi 
localizado nervo cutâneo lateral da coxa, entre o músculo tensor da fáscia lata e o sartório, e injetados 5 ml de levo-
bupivacaína 0,375%. A efetividade do bloqueio foi testada com estímulo tátil e térmico. O procedimento cirúrgico 
durou 40 minutos e transcorreu sem intercorrências. A paciente manteve-se hemodinamicamente estável e com 
necessidade de mais 50 mcg de fentanil intravenoso. Após 1 hora de recuperação anestésica, paciente foi encami-
nhada para o leito e recebeu alta hospitalar após 10 dias de internação. Discussão: O bloqueio do nervo femoral 
proporciona analgesia na pele da face anterior da coxa, da maior parte da articulação do quadril e do periósteo 
do fêmur. Já o nervo cutâneo lateral femoral inerva a região cutânea lateral proximal da coxa. O bloqueio desses 
nervos periféricos superficiais guiados por ultrassonografia aparece como técnica anestésica atraente em pacien-
tes duplamente antiagregados, como do presente caso, em que a anestesia neuroaxial estaria contraindicada ou em 
que anestesia geral poderia levar a alterações hemodinâmicas significativas em paciente de alto risco cardiovascular.
Palavras-chave: Bloqueio. Antiagregação.
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567 O uso do bloqueio do plano do músculo 
transverso torácico como alternativa em 
abordagens de esterno: relato de caso
Leonardo Augusto Pivatto Ferro1, Gabriela Soares Piassi1, Luís Antonio Borges1,  
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Introdução: O desenvolvimento de diferentes técnicas para bloqueios periféricos tem aumentado exponencialmente 
nos últimos anos, muito em razão da ultrassonografia cada vez mais portátil e acessível. O impacto que a anestesia 
moderna teve com o uso crescente dos bloqueios periféricos guiados por ultrassonografia trouxe uma série de pos-
sibilidades e novas estratégias anestésicas e analgésicas para o período perioperatório. Este relato de caso tem como 
objetivo familiarizar o médico anestesiologista com o bloqueio do plano do músculo transverso torácico. Descrição: 
J. R. L., 54 anos, 90 kg, 183 cm, com histórico de trauma contundente em tórax causado por trauma auto/auto em 
janeiro de 2020 e consequente fratura do osso esterno. Inicialmente foram propostos acompanhamento e tratamento 
conservador da fratura, porém paciente evoluiu com dor ventilatória dependente associada a dificuldade de conso-
lidação da fratura, então a equipe de cirurgia torácica indicou resolução cirúrgica da fratura. Optou-se por realizar 
o bloqueio do plano do músculo transverso torácico com auxílio de ultrassonografia e probe linear, agulha Stimu-
loplex A50, sendo injetados 40 mL de ropivacaína a 0.375% bilateralmente em altura de T4/T5 em técnica clássica: 
paraesternal entre o músculo transverso torácico e o músculo intercostal. Foi associado à anestesia geral venosa total 
com 100 mcg de fentanil e mantido com propofol em bomba alvo-controlada e remifentanil contínuo, sem opiodes 
de ação prolongada. Paciente permaneceu sem dor no pós-operatório, recebendo alta na manhã seguinte da cirurgia 
(após 24 horas, aproximadamente), com satisfação da equipe cirúrgica e do paciente. Discussão: A prática anestésica 
se transforma à medida que novas técnicas surgem e se consolidam como alternativas mais seguras e eficazes. O blo-
queio do plano do músculo transverso torácico foi descrito em 2015 por Ueshima et al. e se mostrou uma excelente 
alternativa para controle da dor em cirurgias cardíacas em que a esternotomia representa uma importante causa de 
dor aguda e crônica no pós-operatório, bloqueando estímulos das fibras anteriores dos nervos intercostais entre T2 
a T6. No relato de caso em questão, o uso do bloqueio do plano do músculo transverso torácico permitiu a menor 
utilização de opiodes e alternativa ao bloqueio peridural em nivel torácico, opção excelente e menos invasiva para 
cirurgias com abordagem mediana do esterno.
Palavras-chave: Bloqueio do plano do músculo transverso torácico. Músculo transverso torácico. Bloqueio 
periféricos.
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604 Bloqueio do quadrado lombar tipo III 
bilateral para analgesia perioperatória  
em laparotomia exploradora
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Introdução: O bloqueio do quadrado lombar guiado por ultrassonografia foi descrito recentemente. Existem abor-
dagens orientadas pelo músculo quadrado lombar: lateral (quadrado lombar tipo I), posterior (quadrado lombar 
tipo II), transmuscular (quadrado lombar tipo III) e intramuscular (quadrado lombar tipo IV). A técnica analgésica 
evidenciou dispersão de anestésicos locais para raízes nervosas de L1, L2 e L3, podendo atingir os dermátomos de 
T6-L3. O quadrado lombar tipo III é o único que potencialmente se dispersa para o plexo lombar e possui estabili-
dade para inserção de cateter, porém apresenta maior grau de dificuldade técnica . Relato de caso: Paciente do sexo 
masculino, 26 anos, 86 kg, estado físico II da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas (usuário 
de drogas ilícitas), apresentou quadro séptico após abdômen agudo perfurativo (corpo estranho em reto). Indicada 
pela equipe cirúrgica laparotomia exploradora. Equipe anestésica optou por bloqueio bilateral do quadrado lombar 
tipo III guiado por ultrassonografia associado à anestesia geral multimodal. O quadrado lombar tipo III (inserção da 
agulha no plano fascial entre o músculo quadrado lombar e psoas) foi realizado com 10 mL de bupivacaína a 0,25% 
e 10 mL de lidocaína a 1%, total de 20 mL em cada lado, paciente em decúbito ventral, sem sintomas de irritação 
peritoneal. Seguiu-se anestesia geral. Durante a cirurgia, foram realizadas rafia do ponto de perfuração no reto, reti-
rada de corpo estranho e sigmoidostomia. Ao final do procedimento, paciente foi extubado e, após a recuperação, 
enviado à enfermaria. No pós- operatório imediato, utilizou apenas dipirona (1 g de seis em seis horas) conforme 
prescrição ortopédica, fazendo deambulação precoce após 13 horas de procedimento. Após 24 horas, foi necessário 
complemento com anti-inflamatórios (cetoprofeno 100 mg de 12 em 12 horas) e dipirona. Avaliado após 48 horas, 
apresentava ausência de sintomas álgicos. Recebeu alta no quarto dia, com antibioticoterapia oral, sem intercorrên-
cias. Discussão: O bloqueio do quadrado lombar pode ser utilizado como analgesia no intra e perioperatório em 
pacientes submetidos a cirurgia abdominal de grande porte. Possui maior versatilidade quando comparado ao blo-
queio dos planos transversos, em razão de sua proximidade com o tronco simpático e neuroeixo (quadrado lombar 
II e quadrado lombar III). Mostrou-se eficaz para manejo de dor e redução do uso de opioides. Destacou-se como 
aternativa aos bloqueios neuroaxiais, porém requer maior grau de compreensão anatômica e domínio com ultrasso-
nografia. Mais relatos ainda são necessários para avaliar corretamente a sua utilidade.
Palavras-chave: Bloqueio do quadrado lombar. Quadrado lombar 3. Bloqueio por ultrassonografia.
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622 Timectomia em paciente com miastenia 
graves sob bloqueio de músculo 
transverso do tórax
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Introdução: O manejo anestésico de pacientes com miastenia grave é desafiador, pois o uso de bloqueadores neu-
romusculares intraoperatórios nesses casos está associado a maiores tempos de internação em Unidade de Terapia 
Intensiva e de ventilação mecânica. Nesse contexto, o uso de anestesia loco-regional é uma alternativa para diminuir 
ou evitar essas medicações. Segue relato de paciente de 24 anos, 62 kg, com miastenia grave, sem comorbidades, sub-
metida a timectomia via esternotomia, com relato de alergia a amoxicilina, cefalexina e diclofenaco de sódio. Em uso 
de piridostigmina 60 mg quatro vezes ao dia e prednisona 20 mg duas vezes ao dia. Relato: Paciente admitida, posi-
cionada em decúbito dorsal horizontal, recebeu punção venosa em membro superior esquerdo 14G, pré-oxigenação 
com fração inspirada de O2 de 40%, indução anestésica com propofol 135 mg, remifentanil a 0,3 μg/kg/min e dexme-
detomedina a 0,2 μg/kg/h. Introduzida máscara laríngea no 3 e realizado o bloqueio de músculo transverso de tórax: 
paciente em posição supina, após assepsia e antissepsia, identificado o terceiro espaço intercostal com ultrassono-
grafia na posição vertical, a 3 cm do esterno; após rotação do transdutor para posição horizontal, identificaram-se, 
de anterior a posterior, pele e tecido subcutâneo, inserção do músculo peitoral maior, músculo transverso de tórax, 
pleura e pulmão; utilizando agulha 25x07 mm inserida a 1 cm medialmente, em plano, ao transdutor, posicionou-
-se sua ponta no espaço do músculo transverso de tórax, paralelamente à pleura, e, após aspiração negativa para 
sangue, foram injetados 7 mL de ropivacaína 1%, verificando-se dispersão lateral da solução. Processo repetido no 
quarto espaço intercostal ipsilateral e terceiro e quarto contralaterais. Paciente mantida em modo espontâneo, com 
sevoflurano a 1,0%, remifentanil a 0,15 μg/kg/min e dexmedetomedina a 0,2 μg/kg/h, com fração inspirada de O2 de 
30%, obtendo frequência respiratória de 20 incursões respiratórias por minuto e volume corrente médio de 350 mL. 
Cirurgia sem intercorrências. Paciente despertou sem queixas e foi encaminhada para a Unidade de Terapia Inten-
siva , com dipirona 1 g venosa, regular, de seis em seis horas, mas não consumiu opioides como resgate doloroso. 
Após 24 horas da cirurgia, paciente não utilizava analgesia regular. Discussão: Pacientes com miastenia grave podem 
apresentar respostas imprevisíveis com o uso de bloqueadores neuromusculares. A despeito dessa imprevisibilidade, 
o bloqueio do músculo transverso de tórax , com a paciente respirando em modo espontâneo, mostrou-se uma boa 
alternativa, de fácil execução e menor risco.
Palavras-chave: Timectomia. Boqueio músculo transverso do tórax.
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625 Implicações anestésicas de paciente 
portador de artrite séptica e recidiva 
tumoral cervical
Francisco Crizanto Rodrigues Filho1, Debora Dal Pai1, Florentino Fernandes Mendes1, 
Vasco Miranda Junior1

1Santa Casa de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil.

A artrite séptica, ou artrite infecciosa ou artrite piogênica, é uma doença aguda, agressiva, de alta morbidade, que 
pode evoluir com comprometimento sistêmico importante, com risco da própria vida. Dor acompanhada de sinais 
inflamatórios e derrame articular em uma única articulação deve sempre atentar para o diagnóstico diferencial de 
artrite séptica, especialmente quando associado a febre e outros sintomas conscitucionais. O cuidado maior deve-se 
ter com pacientes idosos e crianças, que podem carecer de sintomas mais importantes, ou pacientes com comorbi-
dades que possam ter evolução desfavorável. O prognóstico da doença está intimamente relacionado ao tempo de 
demora no diagnóstico e ao tratamento empregado. Persistem divergências quanto ao tratamento, havendo prefe-
rência de alguns para punção articular e de outros para artrotomia e drenagem. Relato de caso: Paciente masculino, 
56 anos, estado físico III da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, com recidiva metastática 
de melanoma em região cervical, portador de massa volumosa em região cervical anterior, evoluiu com hiperemia, 
derrame articular e dor em joelho direito há cerca de duas semanas quando procurou a emergência com febre, taqui-
cardia e mal-estar. Evoluiu com sinais de sepse, evidenciando-se uma monoartrite séptica. Indicadas artrotomia e 
drenagem da articulação. O paciente foi monitorizado com cardioscopia em quinto eletrodo e DII, oximetria de 
pulso e medida de pressão arterial não invasiva. Foi puncionado acesso periférico 18G em membro superior direito. 
A técnica anestésica de escolha foi o bloqueio do canal dos adutores e sedação, o bloqueio foi feito com 30 mL de 
ropivacaína a 0,5% com auxílio do ultrassom para localização das estruturas, e a sedação com midazolam 5 mg, fen-
tanil 150 mcg e cetamina 20 mg. Paciente manteve-se estável hemodinamicamente em ventilação espontânea com 
suporte de O2 sob óculos nasal 1 L/min, sem necessidade de manipulação da via aérea. Discussão: Na impossibili-
dade de um manejo seguro da via aérea, a anestesia geral deve ser evitada; a anestesia regional, quando possivel, deve 
ser a técnica de escolha. O caso apresentava grave distorção anatômica da via aérea e contraindicação relativa para 
bloqueio neuroaxial. A escolha do bloqueio do canal dos adutores com sedação proporcinou bom desfecho com esta-
bilidade hemodinâmica e segurança.
Palavras-chave: Canal dos adutores. Artrite séptica. Ortopedia.
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684 Bloqueio do plano eretor da espinha em 
nível lombar para debridamento de úlcera 
em glúteo
Ana Carolina Faria Batistote1, Alexandre Xavier Ferreira1, Alexandre da Silveira Alonso1
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Introdução: O bloqueio do plano eretor da espinha foi primeiramente descrito em 2016 como um bloqueio para dor 
neuropática torácica. Após esse período, sua utilização cresceu, sendo, hoje, amplamente empregado em analgesia 
intra e pós-operatória, principalmente em adultos, apresentando resultados satisfatórios no controle da dor. Relato 
de caso: Paciente de 56 anos, sexo feminino, 120 kg, estado físico III da classificação da Sociedade Americana de 
Anestesiologistas, hipertensa, diabética, cardiopata, com história de dois infartos agudos do miocárdio prévios, em 
centro cirúrgico para debridamento de úlcera em glúteo direito. Monitorização com cardioscópio, oximetria de pulso 
e pressão arterial não invasiva. Optou-se por realizar um bloqueio do plano eretor da espinha nível lombar (L3-L4) 
associado à sedação. Realizada medicação pré-anestésica com 2 mg de midazolam e 50 mcg de fentanil. Realizado o 
bloqueio do plano eretor da espinha a nível L3-L4 com agulha de boqueio A100, guiado por ultrassonografia, com 
administração de xilocaína 2% 20 mL + clonidina 150 mcg, sem intercorrências. Durante o intraoperatório paciente 
foi sedada com dexmedetomidina 50 mcg e permaneceu estável hemodinamicamente e sem queixas durante o proce-
dimento cirúrgico, que teve duração de 40 minutos. Discussão: O domínio de técnicas de bloqueio tem conquistado 
espaço cada vez maior entre os anestesiologistas. Apesar de sua recente descrição na literatura, o bloqueio relatado 
mostrou-se seguro e eficaz na analgesia intra e pós-operatória de diversos procedimentos. Indicado no momento 
adequado proporciona alívio da dor pós-operatória, reduz consumo de opioide e permite recuperação precoce do 
paciente, diminuindo os eventos adversos de uma internação prolongada.
Palavras-chave: Bloqueio eretor a espinha. Dexmedetomidina.
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712 Bloqueio do grupo de nervos pericapsulares 
em paciente portador de espondilite 
anquilosante para artroplastia total de quadril
Kalendra Vilete Oliveira de Almeida1, Valney de Morais Nunes Teixeira1,  
Dailson Mamede Bezerra1, Matheus Figueira1, Thalita Marqueze1
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Introdução: O bloqueio do grupo de nervos pericapsulares é um bloqueio novo, realizado com ultrassonografia. 
Foi desenvolvido após um estudo em cadáveres feito por Short e aprimorado por Philip (Peng), que proporciona 
analgesia para cápsula anterior de quadril, pois abrange os nervos obturador, obturador acessório e femoral. 
Em  situações de dificuldade para acesso neuroaxial, como em pacientes portadores de espondilite anquilosante, 
tornou-se uma opção válida. Espondilite anquilosante é uma doença reumática inflamatória comum que afeta o 
esqueleto axial, causada principalmente pela osteoproliferação. Rigidez espinhal, perda de mobilidade espinhal, 
sindesmófitos e anquilose são as características da doença. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 78 anos, 
85 kg, portadora de hipertensão arterial sistêmica e espondilite anquilosante, apresentou fratura transtrocantérica 
de fêmur esquerdo. Optou-se por artroplastia total de quadril. Realizada visita pré-anestésica com desenvolvimento 
de fluxograma anestésico: como a raquianestesia não teve sucesso, optou-se por intubação orotraqueal acordado 
(nasofibroscópio reservado em caso de falha de intubação orotraqueal) e bloqueio do grupo de nervos pericapsula-
res para analgesia pós-operatória. No momento cirúrgico, raquianestesia não teve sucesso após algumas tentativas 
(profissionais capacitados), então seguiu-se com intubação orotraqueal acordado com sucesso e bloqueio do grupo 
de nervos pericapsulares. Bloqueio regional foi realizado com auxílio ultrassonografia entre a iminência iliopúbica e 
artéria femoral. Foi feita punção em plano com agulha 22G Quincke. Injeção de 20 mL bupivacaína com vasocons-
tritor 0,25% (50 mg). Durante a cirurgia, o paciente manteve-se estável hemodinamicamente, sem necessidade de 
ajuste ou acréscimo de drogas. Extubação após o procedimento e ausência de dor. Encaminhada para pós-operatório 
imediato em Unidade de Terapia Intensiva. Em visita em leito de Unidade de Terapia Intensiva após 18 horas, não 
foram realizados analgésicos ou opioides. Recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva após 24 horas e hospitalar 
após 96 horas subsequentes ao bloqueio, deambulando com andador assintomática. Discussão: Planejamento anes-
tésico é fundamental para todos os procedimentos eletivos, principalmente quando associados a comorbidades que 
dificultem a prática anestésica. Além dos métodos convencionais utilizados para anestesia em paciente portador de 
espondilite anquilosante, o bloqueio do grupo de nervos pericapsularessurge como opção segura e eficaz no controle 
de dor. Reduz uso de opioides em neuroeixo e por via endovenosa. É um bloqueio relativamente novo e necessita de 
manejo ultrassonografia. Dessa forma, ainda encontra resistência por parte dos anestesistas.
Palavras-chave: Bloqueio do grupo de nervos pericapsulares. Espondilite anquilosante. Bloqueio periférico.
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719 Associação do bloqueio do gânglio 
esfenopalatino para o tratamento clínico 
da cefaleia pós-punção
Danilo Martins Correia1, Marcelo Carneiro da Silva1, Elialba Cascudo de Farias1,  
Leandro Tonhá de Castro1, Celedome Pereira dos Santos1

1Hospital Regional do Gama, Brasília, DF, Brasil.

Introdução: A cefaleia postural após uma punção da dura-máter é causa multifatorial e está associada a diminuição 
do volume de líquido cefalorraquidiano, com diminuição da pressão liquórica que acarreta tração de estruturas sen-
síveis do cérebro e provoca a cefaleia que costuma ser incapacitante e compromete as atividades diárias do paciente. 
Terapias conservadoras são comumente usadas como profilaxia e tratamento, porém com baixas taxas de sucesso 
como terapia única. Sabe-se que, mesmo após a restauração do volume intracraniano pela vasodilatação, a ativi-
dade parassimpática continua responsável pela persistência da dor. O objetivo do bloqueio do gânglio esfenopalatino 
intranasal bilateral com uso de anestésico local em cefaleia pós-punção dural é o alívio sintomático. O bloqueio não 
altera a produção de fluidos cerebrais. Seu efeito analgésico se deve ao bloqueio trigeminal e parassimpático, alte-
rando o tônus dos vasos meníngeos e a transmissão nociceptiva. O presente estudo visou observar a eficácia do 
bloqueio do gânglio esfenopalatino para o tratamento da cefaleia pós-punção da dura-máter como alternativa ao 
tratamento com tampão sanguíneo peridural, com menor invasividade e baixos efeitos adversos detectados no trata-
mento padrão. Métodos: Foram incluídos 23 pacientes com quadro típico de cefaleia pós-punção da dura-máter que 
necessitavam de tratamento clínico ou intervencionista pelo quadro de cefaleia incapacitante. Realizados os esclare-
cimentos antes da realização do procedimento anestésico e dadas as possibilidades de tratamento entre o bloqueio do 
gânglio esfenopalatino e o tampão sanguíneo peridural no fracasso do tratamento clínico. Os pacientes que optaram 
pela realização do bloqueio do gânglio esfenopalatino foram avaliados por questionário no momento da chegada ao 
centro cirúrgico e nos tempos de 16 minutos, 30 minutos e 24 horas após o procedimento ou até a alta hospitalar, se 
esta ocorresse em menos de 24 horas. Resultados: Dos 23 pacientes selecionados, 21 pacientes obtiveram sucesso no 
bloqueio do gânglio esfenopalatino, apesar de que, destes, três casos tiveram a necessidade de repetir o procedimento 
para ter a remissão do quadro álgico em 24 horas. Os pacientes apresentaram regressão significativa da dor já na 
primeira avaliação após procedimento, e, quando este era efetivo, estavam com ausência de dor em 24 horas. Conclu-
são: o bloqueio do gânglio esfenopalatino via intranasal com o uso de ropivacaína a 0,5% apresentou boa efetividade, 
sendo uma técnica simples, segura, com baixos efeitos colaterais durante o estudo e eficaz, com alívio imediato e pro-
longado da dor, obtendo boa satisfação dos pacientes quanto ao procedimento proposto.
Palavras-chave: Bloqueio regional. Cefaleia. Punção dural.
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729 Raquianestesia via posterior para cirurgia 
anorretal em regime ambulatorial
Sibelli Fabricia Oliveira dos Santos1, Raissa Chianca Mavignier de Noronha1,  
Marcelo Kenji Lima Nishina1, Luís Eduardo Imbelloni1, Lissandra Carvalho Leite Raposo1
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Introdução: Inúmeros procedimentos cirúrgicos são realizados com regime ambulatorial resultando em vantagens 
evidentes. Entretanto a cirurgia ambulatorial ainda apresenta desafios em virtude da expectativa de uma recuperação 
rápida logo após o término da anestesia. Dessa forma, a diminuição da dose do anestésico local reduz a duração do 
bloqueio sensorial, porém tal duração é prolongada quando se faz uso de anestésicos locais hipobáricos, tornando a 
técnica de raquianestesia via posterior um avanço para cirurgia anorretal em regime ambulatorial. O objetivo deste 
estudo foi avaliar a possibilidade de esses procedimentos serem realizados em regime ambulatorial com baixas doses 
de lidocaína. Método: A pesquisa foi intervencionista, prospectiva, descritiva, aleatória e com análise qualitativa e 
quantitativa dos dados, visando apenas à analgesia cirúrgica a partir de bloqueio sensitivo. Realizado no Hospital 
Municipal Santa Isabel com 20 pacientes portadores de doença hemorroidária, em estado físico I e II da classifica-
ção da Sociedade Americana de Anestesiologistas, que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e, 
posteriormente, foram submetidos a raquianestesia via posterior com solução hipobárica de lidocaína a 0,6% através 
de agulha 26G Quincke para cirurgias anorretais. A punção subaracnóidea foi realizada com o paciente em decúbito 
ventral. Ademais, os resultados foram avaliados pelo teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, e a média de idade 
pelo teste t de Student, com correção de Welch. O nível de significância adotado foi de 5%. Resultados: A dose de 
30 mg de lidocaína hipobárica a 0,6% (1,5 mL de lidocaína a 2% com adição de 3,5 mL de água destilada) propor-
cionou uma recuperação do bloqueio breve. Neste estudo, bloqueando, sobretudo, as raízes sensitivas, permite-se a 
deambulação imediata e a alta hospitalar após o preenchimento dos critérios de alta. Logo, observou-se que o uso de 
baixas doses de lidocaína hipobárica oferece diversas vantagens, particularmente para cirurgias ambulatoriais, como 
recuperação rápida, estabilidade hemodinâmica, risco reduzido de sintomas neurológicos temporários e satisfação 
do paciente. Conclusão: Concluiu-se que, a partir da análise desses dados e dos resultados obtidos nesta pesquisa, 
tornam-se extremamente relevantes o conhecimento e a disseminação dessa técnica, uma vez que pode ser empre-
gada em cirurgia anorretal com segurança em pacientes operados na posição de canivete (decúbito ventral).
Palavras-chave: Raquianestesia. Lidocaina. Bloqueio cirúrgicos ambulatoriais.
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742 Bloqueio do músculo eretor da espinha 
associado a ablação por radiofrequência no 
controle da dor oncológica: relato de caso
Leonardo Augusto Pivatto Ferro1, Gabriela Soares Piassi1, Thales Ricardo de Paula1, 
Gabriel José Redondano Oliveira1, Bárbara Guimarães de Melo Cardoso1

1Hospital Vera Cruz, Campinas, SP, Brasil.

Introdução: O uso de bloqueios periféricos são uma realidade na prática anestésica moderna. Esse relato tem por 
objetivo discutir o seu papel crescente como adjuvantes no tratamento e controle da dor oncológica, especialmente 
o bloqueio do músculo eretor da espinha, utilizado neste caso. Relato do caso: J. R. M., 64 anos, 72 kg, 176 cm, sexo 
masculino, estado físico II da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, portador de neoplasia de 
reto com metástases pulmonares, linfonodais e ósseas, em tratamento paliativo com radioterapia e quimioterapia. 
Indicada ablação por radiofrequência da metástase óssea em 7º arco costal à esquerda, realizada com sucesso, porém 
com queixa de dor no operatório imediato, com melhora a partir do 2º pós-operatório. Após sete meses, diante do 
aumento progressivo da dor, foi programada nova sessão de ablação. Em conjunto com equipe de radiologia inter-
vencionista, optou-se pela realização do bloqueio do plano do músculo eretor da espinha associado a anestesia geral. 
Após sedação leve (100 ug de fentanil + 2 mg de midazolam), sob monitorização completa e cateter nasal de O2 
(2  L/ min), foi realizado bloqueio com agulha A50 com auxílio do ultrassonografia para visualização das estruturas 
em posição sentado com infusão de 30 mL de ropivacaína (0,375%), com sucesso na primeira tentativa. Em seguida, 
fez-se indução da anestesia geral venosa total com remifentanil por indução alvo-controlada (6 ng/mL) e propofol 
por infusão alvo-controlada de Marsh (2,8 mg/mL). Procedimento transcorreu em quatro horas, sem intercorrências. 
Após extubação, paciente relatou ausência de dor e manteve-se assintomático até sua alta, no dia seguinte. Em segui-
mento pela equipe de paliativo na semana seguinte, foram referidas ausência de dor, melhora da qualidade do sono 
e diminuição do uso de medicamentos de uso contínuo para controle das queixas álgicas.  Discussão: O bloqueio do 
músculo eretor da espinha foi inicialmente descrito como técnica para analgesia pós-operatória de cirurgias toráci-
cas em 2016 por Forero et al. Por ser um bloqueio entre a fáscia do músculo eretor da espinha e o processo transverso, 
apresenta segurança e relativa facilidade de técnica, além de não promover bloqueio de neuroeixo. A escolha da rea-
lização do bloqueio do músculo eretor da espinha tornou o pós-operatório mais tolerável, permitindo conforto para 
pacientes com dor oncológica refratária.
Palavras-chave: bloqueio do plano eretor da espinha. Bloqueio do músculo eretor da espinha. Bloqueios periféricos.
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753 Bloqueio do canal dos adutores e 
do nervo ciático para ressecção de 
osteossarcoma em tíbia
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2Hospital Sírio-Libanês, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: Os bloqueios regionais são extremamente úteis não só por proporcionar anestesia para cirurgia em 
determinadas regiões do organismo, como também analgesia no pós-operatório. Além disso, podem ser adjuvan-
tes em técnicas combinadas com anestesia geral. A introdução da ultrassonografia possibilita a identificação dos 
nervos e outras estruturas, diminuindo as doses necessárias de anestésico local e seus efeitos adversos. Relato de 
caso: C. A. F., 11 anos, sexo masculino, peso de 28,4 kg, admitido na emergência com dor em perna direita há um 
mês. Radiografia de perna direita com imagem sugestiva de osteossarcama em tíbia direita. A biópsia da lesão con-
firmou o diagnóstico. A proposta terapêutica foi ressecção do tumor e colocação de endoprótese tibial após dois 
meses de quimioterapia neoadjuvante. Foi submetido a anestesia geral com propofol 1% seringa pré-cheia em bomba 
alvo-controlada, sufentanil 20 mcg e rocurônio 20 mg com intubação orotraqueal. Administrados também: cefuro-
xima 1,4 g, ácido tranexâmico 280 mg, cetamina 30 mg, omeprazol 20 mg, parecoxibe 20 mg, dexametasona 4 mg 
e dipirona 1,2 g. A seguir, foram realizados bloqueio do canal dos adutores com agulha de stimuloplex n. 50, inje-
ção de ropivacaína 0,2% 15 mL, bloqueio contínuo do nervo ciático via anterior com agulha de stimuloplex n. 50, 
injeção de ropivacaína 0,2% 10 mL e passagem de cateter para analgesia de resgate, todos guiados por ultrassom. 
Todo o perioperatório transcorreu sem intercorrências e necessidade de hemotransfusão, durante quatro horas e 
40 minutos. Paciente foi encaminhado ao Centro de Terapia Intensiva acordado, extubado, sem dor, estável, com 
acessos periféricos em membro superior esquerdo, pressão arterial média radial, sonda vesical com diurese horária, 
dreno em ferida operatória e cateter em nervo ciático. Discussão e conclusão: Em crianças, na maioria das vezes, 
é impossível realizar os bloqueios somente com sedação por via venosa. Assim, técnicas de anestesia inalatória, ou 
combinadas, são realizadas antes da anestesia locorregional. Nessas situações, é necessário ter mais cuidado com a 
realização dos bloqueios e as interações entre a anestesia geral e as manifestações sistêmicas dos bloqueios regionais. 
A anestesia regional guiada pela ultrassonografia tem revolucionado a boa prática. Proporciona segurança, mínimos 
efeitos sobre o organismo, analgesia perioperatória, diminuição da liberação de substâncias algogênicas na região 
operada, otimização das técnicas ambulatoriais, reabilitação precoce e integração clínica desde o momento pré-ope-
ratório até o pós-operatório.
Palavras-chave: Bloqueio do canal dos adutores. Bloqueio de nervo ciático. Ultrassom.
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757 Bloqueio de nervo femoral associado 
a bloqueio de nervo ciático na fossa 
poplítea guiados por ultrassom
Yasser Moura Hamidah1, Marcelo Carneiro da Silva1, Leandro Tonha de Castro1,  
Samuel Lopes Rabelo1, Adriana de Pinho Carvalho Demoner1

1Hospital Regional do Gama, Gama, DF, Brasil.

Introdução: A anestesia regional, atualmente, tem sido preferida em relação ao bloqueio do neuroeixo e à aneste-
sia geral para cirurgias de extremidades. São vários os benefícios de se realizar o bloqueio periférico em detrimento 
do bloqueio de neuroeixo, como melhor analgesia pós-operatória, menores repercussões hemodinâmicas, ausên-
cia de efeitos colaterais de opioides no neuroeixo, bem como os riscos da abordagem dos espaços neurais centrais. 
O nervo femoral é responsável pela inervação de: coxa anterior, quadril, fêmur, joelho e parte medial inferior da 
perna e pé. O nervo ciático inerva parte posterior da coxa e joelho, perna, tornozelo e pé. Pode-se conseguir aneste-
sia e analgesia de toda a perna distal com a combinação de bloqueios dos nervos femorais e ciático. Relato de caso: 
I. R. C., 67 anos, sexo feminino, apresentou fratura de maléolo lateral direito após queda da própria altura. Paciente 
era portadora de hipertensão arterial sistêmica, dislipidêmica, além de apresentar doença arterial coronariana, com 
obstrução de 95% de artéria circunflexa. Referia histórico prévio de infarto agudo do miocárdio em parede posterior. 
Fazia uso de losartana 50 mg duas vezes por dia, metoprolol 25 mg uma vez ao dia, anlodipino 5 mg uma vez ao dia, 
ácido acetilsalicílico 100 mg uma vez por dia, clopidogrel 75 mg uma vez por dia, atorvastatina 20 mg uma vez por 
dia. Apresentava ecocardiograma com hipocinesia das regiões basal e média inferior, ínfero-septal e apical septal e 
inferior. Fração de ejeção ventricular de 65%. Teste ergométrico prévio atingiu apenas 70% da frequência cardíaca 
máxima, 5,7 METs e foi inconclusivo para isquemia miocárdica. Exames laboratoriais sem alterações. Diante das 
comorbidades encontradas e da necessidade cirúrgica, optou-se pela realização da cirurgia apenas com bloqueios 
periféricos. Paciente monitorizada com eletrocardiograma, pressão arterial não invasiva e oximetria pulsátil. Foi rea-
lizado bloqueio do nervo femoral em região inguinal com 15 mL de ropivacaína a 0,5% e bloqueio do nervo ciático 
em fossa poplítea com 15 mL de ropivacaína a 0,5% ambos sob visualização ultrassonográfica. Bloqueio foi testado, 
e cirurgia foi realizada sem o registro de intercorrências, com paciente encaminhada para sala de recuperação anes-
tésica acordada e sem queixas álgicas. Discussão: Os bloqueios femorais e ciático requerem uma técnica básica do 
uso do ultrassom, com altas taxas de sucesso e baixas incidências de complicações. A paciente apresentava diversas 
comorbidades, principalmente cardiovasculares, que poderiam gerar efeitos indesejados em um bloqueio de neu-
roeixo. Os bloqueios combinados proporcionaram anestesia e analgesia intra e pós-operatórios adequados, bem 
como alta precoce da sala de recuperação anestésica .
Palavras-chave: Nervo femoral. Nervo ciatico. Bloqueio regional.
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814 Bloqueio do gânglio estrelado para 
tempestade elétrica em paciente 
portador de doença de Chagas
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Bernardo Ramos Prates1, Rafael Coelho Tibúrcio1

1Santa Casa de Belo Horizonte, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Introdução: A tempestade elétrica é definida como três ou mais episódios de arritmia ventricular em 24 horas ou 
a ocorrência incessante de arritmias ventriculares por mais de 12 horas. O mecanismo de desenvolvimento dessa 
condição permanece pouco conhecido, mas acredita-se que está relacionado a um estado de hiperatividade simpá-
tica, em associação a gatilhos como isquemia e/ou distúrbios hidreletrolíticos, em um coração vulnerável, elétrica 
ou estruturalmente. O tratamento envolve suporte hemodinâmico, uso de antiarrítmicos, tratamento de causas 
reversíveis, ablação do foco arritmogênico e/ou modulação simpática (sedação, intubação, modulação neuraxial). 
Relato do caso: Paciente do sexo masculino, 72 anos, hipertensão arterial sistêmica, ex-tabagista, portador de 
miocardiopatia chagásica, em uso de marcapasso por bloqueio atrioventricular total, admitido no Centro de Tera-
pia Intensiva em razão de síncope e episódios de taquicardia ventricular sustentada. Foi submetido a cardioversão 
química com amiodarona, no entanto, após três dias de internação no Centro de Terapia Intensiva, apresentou 
nova taquicardia ventricular sustentada instável, sendo realizadas cardioversão elétrica, intubação orotraqueal e 
iniciada sedação contínua. Ainda no Centro de Terapia Intensiva, nos quinto e sexto dias de internação, recorreu 
com taquicardia ventricular sustentada reentrante, com degeneração para ritmo de parada cardiorrespiratória. 
Foi aventada a hipótese de tempestade elétrica, e a equipe de anestesiologia foi acionada para realizar o bloqueio 
do gânglio estrelado. Este foi realizado bilateralmente, com lidocaína 1%, com volume de 5 mL, guiado por ultras-
sonografia, ao nível de C6. Imediatamente após a realização do bloqueio bilateral, houve reversão para o ritmo de 
marcapasso basal do paciente, sem recorrência de arritmias. O paciente, entretanto, evoluiu nos dias subsequentes 
com choque misto refratário, tendo evoluído para óbito no oitavo dia de internação hospitalar. Discussão: A ocor-
rência da tempestade elétrica está associada a taxas de mortalidade de até 14% nas primeiras 48 horas após sua 
manifestação, especialmente por deterioração da função cardíaca. Assim, o reconhecimento e tratamento imedia-
tos é primordial para o prognóstico do paciente. A modulação neuraxial, como tratamento adjuvante à tempestade 
elétrica, pode ser feita com anestesia epidural, bloqueio do gânglio estrelado, simpatectomia renal ou cardíaca. 
Considerando a instabilidade hemodinâmica do paciente e a menor invasividade do procedimento, optou-se por 
realizar o bloqueio do gânglio estrelado neste caso. Esse bloqueio pode reduzir em até 93% a ocorrência de arrit-
mias ventriculares imediatamente após o procedimento.
Palavras-chave: Tempestade elétrica. Arritmia ventricular. Bloqueio do gânglio estrelado.
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816 Manejo de fístula liquórica cutânea  
após analgesia peridural
Marcos Paulo Borges Diniz1, Renata de Paula Lian1, Mônica Braga da Cunha Gobbo1, 
Priscila Pechim de Andrade1, Daniel Giannini1

1Hospital da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, SP, Brasil.

Introdução: A fístula cutânea do líquido cefalorraquidiano é uma comunicação entre o espaço subaracnoídeo e 
a pele após procedimentos de acesso ao neuroeixo. Trata-se de uma complicação rara, cujo retardo no reconheci-
mento e no manejo pode levar a sintomas de hipotensão intracraniana, hematoma subdural e meningite. Relato 
de caso: Paciente de 77 anos, sexo feminino, estado físico III da classificação da Sociedade Americana de Aneste-
siologistas, portadora de tumor gástrico, hipertensão arterial e cardiopatia isquêmica. Admitida para realização de 
gastrectomia total com pancreatectomia caudal e esplenectomia. Paciente monitorizada no padrão da Sociedade 
Americana de Anestesiologistas, com acesso venoso central e pressão arterial invasiva. Realizado bloqueio peridural 
em  T12– L1, alocado cateter para analgesia pós-operatória, seguida de anestesia geral venosa total. Após 36 horas, é 
sacado cateter e observa-se saída de secreção serosanguínea pelo orifício. Foi avaliado pela equipe de neurocirurgia, 
que orientou conduta expectante. Estimou-se perda de 3 mL em gaze de curativo pela equipe de enfermagem. Sem 
sintomatologia referida. Discussão: As fístulas podem ocorrer após cirurgia da coluna vertebral, cateteres intrate-
cais e peridurais, punções lombares e anestésicos peridurais de injeção única. Os fatores de riscos incluem o uso de 
esteroides pelo efeito supressor na cicatrização, acesso ao neuroeixo através de tecido cicatricial pós-laminectomia, 
que pode apresentar capacidade de cicatrização prejudicada e passagens múltiplas no mesmo nível, principalmente 
se estiver usando a mesma agulha. A presença líquido cefalorraquidiano pode ser confirmada por testes que iden-
tifiquem a beta-2-transferrina ou a proteína beta no fluido. Os testes de glicose e proteína oferecem um meio mais 
rápido, porém menos específico. As opções de tratamento incluem medidas conservadoras, como curativos estéreis, 
sutura cutânea, repouso no leito em posições que minimizem a pressão do líquido cefalorraquidiano, assim como 
desidratação, o uso de glicerol e acetazolamida, a fim de promover a cicatrização fistulosa do trato. Intervenções mais 
invasivas, como cola de fibrina, escarificação do trato e correção cirúrgica, podem ser necessárias. O blood patch está 
indicado em casos de sintomas de hipotensão craniana e fistulas refratária a sutura cutânea. O uso do antibiótico 
ainda é incerto, podendo ser dispensável em pacientes afebris. A paciente em questão evoluiu assintomática, optamos 
então por tratamento conservador com curativo estéril e uso de acetazolamida. Observamos a regressão da fístula 
com 24 horas da retirada do cateter sem qualquer complicação maior.
Palavras-chave: Fistula liquórica. Peridural. Erro de punção.
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856 Anestesia poupadora de opioide 
e bloqueio femoral em cardiopata 
submetido a amputação: relato caso
Ariane Fonseca Almeida1, Jackson da Silva1, Bruna Miranda de Castro1,  
Luciano de Oliveira Correia1, Marcela Ielpo Meirelles Machado1

1Hospital Escola de Valença, Valença, RJ, Brasil.

Introdução: Anestesia poupadora de opioide já faz parte da prática anestésica diária. O protagonismo do opioide 
no controle da dor peroperatória e pós-operatória por muitos anos foi inquestionável, no entanto terapias combina-
das poupadoras de opioide, outrora desafiadoras, tomaram espaço e se firmam como excelente arsenal terapêutico. 
A infusão de opioides durante período intraoperatório pode estar associada a hiperalgesia, tolerância, náuseas e 
vômitos. Dexmedetomidina, alfa-2 agonista altamente seletivo, oferece sedação, analgesia e simpatólise; seu uso 
perioperatório associado à cetamina reduz a intensidade da dor pós-operatória e permite estabilidade cardiovascular. 
Bloqueio periférico guiado por ultrassom traz vantagens em relação às técnicas tradicionais, torna-se padrão-ouro 
por visualização de vasos e nervos, com deposição de anestésicos ao redor destes, e reduz complicações associa-
das à disautonomia diabética com vasculopatia periférica. Relato de caso: Paciente sexo masculino, 68 anos, 70 kg, 
estado físico IIIE, diabético e cardiopata (ecocardiograma com estenose aórtica e fração de ejeção 23%), submetido 
a amputação transfemoral direita, realizadas venóclise em membro superior esquerdo com jelco 20G e monito-
ração convencional. Foram feitos bloqueio femoral direito guiado por ultrassom com ropivacíana 0,25%, 20mL, 
complementação anestésica endovenosa com dexmedetomidina 1 mcg/kg, cetamina 1 mg/kg, propofol em bomba 
alvo-controlada, permanecendo em manutenção anestésica com ventilação assistida com máscara laríngea nº 4. 
Paciente manteve-se estável hemodinamicamente e relatou ausência de dor em membro no pós-operatório imediato 
e tardio. Discussão: A hiperalgesia induzida por opioides pode aumentar o estímulo doloroso, reduzindo a sua efi-
cácia analgésica. Além disso, os opioides podem estar associados a efeitos como náuseas e vômitos, que dificultam 
a recuperação. A dexmedetomidina diminui o requerimento de opioide e anestésicos gerais e não potencializa o 
efeito depressor respiratório quando titulado. Adicionalmente, reduz as respostas hiperdinâmicas (aumento da pres-
são arterial e frequência cardíaca), mediadas pelo sistema nervoso simpático, e atenua respostas cardiovasculares à 
cirurgia. A neuropatia autonômica do diabetes é uma complicação que confere aumento na morbimortalidade, logo 
a anestesia regional ajuda a modular a resposta neuroendócrina, bloqueiar estímulo nociceptivos e impedir a ativa-
ção simpática para controle da dor. Menores doses de anestésicos são necessárias, antecipando a alta e perimitindo 
uma abordagem mais segura.
Palavras-chave: Opioide. Bloqueio nervoso. Cardiopatia.
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857 Bloqueio do plano eretor da espinha  
para analgesia em segmentectomia: 
relato de caso
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Anderson Lachowski1, Rafael Justini Sposito1

1Hospital Santa Rita/Bom Samaritano, Maringá, PR, Brasil.

Introdução: O bloqueio do plano eretor da espinha tem se mostrado uma técnica muito atrativa pela sua facilidade 
de execução e baixa incidência de complicações graves. Neste relato de caso, apresentamos uma situação bem-su-
cedida em que foi aplicado o bloqueio do plano eretor da espinha em videotoracoscopia com objetivo de analgesia 
pós-operatória. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 64 anos, 165 cm, estado físico II da classificação da 
Sociedade Americana de Anestesiologistas, tabagista, submetido a segmentectomia por vídeo. Realizadas indução 
anestésica com fentanil, lidocaína, dextrocetamina, propofol e cisatracúrio, intubação orotraqueal com sonda duplo 
lúmen nº 39. Manutenção anestésica com sevoflurano e remifentanil e uso de drogas adjuvantes: tenoxicam, dipi-
rona, dexametasona. Paciente posicionado em decúbito lateral direito. Procedimento cirúrgico com duração de uma 
hora, com transoperatório sem intercorrências cirúrgicas ou anestésicas. Ao final da cirurgia, ainda com o paciente 
em decúbito lateral direito, usando o ultrassom com o probe linear em orientação sagital longitudinal, localizou-se 
o processo transverso de T5–T6, puncionado em plano com agulha Quincke 20G entre o processo transverso e o 
músculo eretor da espinha e instilara-se 20 mL de solução de bupivacaína 0,25% sem vasoconstritor. Paciente reposi-
cionado após o bloqueio, extubado em sala cirúrgica e encaminhado à sala de recuperação pós-anestésica consciente, 
referindo dor zero no momento da chegada à recuperação pós-anestésica. Na recuperação pós-anestésica, quando 
questionado, referia dor 3/10 apenas à inspiração profunda. Realizou pós-operatório em Unidade de Terapia Inten-
siva, manteve queixa álgica apenas à inspiração profunda, com graduação de 4/10 nas primeiras 24 horas. Realizada 
analgesia com dipirona 1 g nas primeiras 12 horas, sem necessidade de opioides para resgate. Recebeu alta da Uni-
dade de Terapia Intensiva para enfermaria com 20 horas de pós-operatório, analgesia com analgésico simples e 
tramadol a cada 8 horas, mantendo graduação da dor a todo momento de 4/10 em inspirações profundas. Rece-
beu alta hospitalar com menos de 48 horas com analgésicos simples e anti-inflamatórios não esteroides. Discussão: 
O bloqueio do plano eretor da espinha em nosso relato foi considerado satisfatório para o objetivo analgésico, sem 
necessidade de opioide forte de resgate. O que foi observado além do benefício analgésico foram a alta com menos 
de 24 horas da Unidade de Terapia Intensiva e a alta hospitalar com menos de 48 horas. Além disso, a aplicabilidade 
do bloqueio em cirurgia torácica, a facilidade de execução e as baixas taxas de complicações maiores tornam o blo-
queio promissor.
Palavras-chave: Bloqueio do plano eretor da espinha. Bloqueio regional. Anestesia.
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858 Bloqueio de nervos pericapsulares  
para artroplastia parcial de quadril  
em cardiopata: relato de caso
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1Hospital Escola de Valença, Valença, RJ, Brasil.

Introdução: As fraturas de colo de fêmur são frequentes em idosos, com consequente aumento da morbimortali-
dade. Trata-se de lesão dolorosa, levando ao uso rotineiro de opioides no perioperatório, contudo são drogas com 
efeitos colaterais indesejáveis. Como alternativa analgésica, podemos optar pela anestesia regional, com destaque 
para o bloqueio do grupo de nervos pericapsulares. Descreveremos o uso desse bloqueio como estratégia de anal-
gesia em cirurgia de artroplastia parcial de quadril esquerdo em paciente hipertensa, cardiopata, sem distúrbio 
cognitivo. Relato de caso: C. L. C., sexo feminino, 87 anos, 1,68 m, 51 kg, com fratura de colo de fêmur esquerdo. 
Escala numérica de dor 9/10. Ecocardiograma transtorácico mostrava fração de ejeção 38%, comprometimento 
moderado do ventrículo esquerdo; hipertrofia concêntrica moderada do ventrículo esquerdo; insuficiência mitral 
discreta; insuficiência aórtica discreta; estenose aórtica moderada; insuficiência tricúspide discreta; hipertensão pul-
monar. Optou-se por anestesia geral balanceada e bloqueio regional com bloqueio do grupo de nervos pericapsulares 
em virtude de a patologia de base ser uma contraindicação relativa à raquianestesia. O bloqueio foi realizado após a 
indução da anestesia geral, com a paciente em posição supina. Com o aparelho de ultrassonografia, foi identificada a 
eminência iliopúbica, o músculo psoas e seu tendão, a artéria femoral e o músculo pectíneo. Com agulha 21 gauges, 
100 milímetros, inserida em sentido lateral para medial, em plano, foi identificado o sítio entre o tendão do psoas, 
anteriormente, e o ramo púbico, posteriormente. Após aspiração com retorno de sangue negativo, foram infundidos 
15 mL de ropivacaína 0,25%. Foram utilizados apenas fentanil 100 microgramas venoso na indução anestésica e dipi-
rona 2 gramas venoso ao fim da cirurgia. Após término da anestesia, paciente despertou em bom estado, estável, com 
escala numérica de dor 1/10. Foi encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva para pós-operatório, sem necessidade 
de analgésicos nas 24 horas subsequentes. Discussão: O bloqueio do grupo de nervos pericapsulares é uma técnica 
desenvolvida em 2018 como estratégia analgésica para lesão no quadril, visto que a inervação da cápsula anterior da 
articulação do quadril é composta dos nervos femoral, obturador e obturador acessório; logo, o bloqueio capsular é 
o alvo central para analgesia nesse sítio e com excelentes resultados.
Palavras-chave: Bloqueio do grupo de nervos pericapsulares. Bloqueio. Fratura de colo de fêmur.
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867 Bloqueio regional para tratamento 
cirúrgico de fratura bimaleolar em 
paciente com miastenia grave
Tiago Couto Silva Pinheiro Chaves1, Leandro Tonha de Castro1, João Vitor Vilar Silveira1, 
Guilherme Miguel Tomé de Carvalho1, Samuel Lopes Rabelo1

1Hospital Regional do Gama, Brasília, DF, Brasil.

Introdução: Miastenia grave é uma doença autoimune pós-sináptica que cursa com auto-anticorpos contra recep-
tores de acetilcolina na junção neuromuscular. Acarreta fraqueza e fatigabilidade em músculos oculares, bulbares, 
membros proximais e respiratórios. Logo, pacientes portadores constituem um desafio na prática anestésica quando 
recebem anestesia geral por diversos fatores: sensibilidade aumentada a bloqueadores neuromusculares despolari-
zantes, resistência aos não despolarizantes, possibilidade de fadiga respiratória, extubação tardia e broncoaspiração 
no pós-operatório. Nesse grupo devemos priorizar técnicas anestésicas locorregionais sempre que possível. Relato 
do caso: Paciente do sexo feminino, 38 anos, estado físico III da classificação da Sociedade Americana de Aneste-
siologistas, portadora de miastenia grave generalizada e obesidade grau III. Em uso de piridostigmina, prednisona e 
fluoxetina. Timectomia há um ano. Encaminhada para tratamento cirúrgico de fratura bimaleolar na perna esquerda 
após queda. Realizadas monitorização padrão e sedação em infusão contínua com dexmedetomidina. Inicialmente 
optou-se por realizar raquianestesia com bupivacaína e morfina. Todavia, por dificuldades técnicas, não foi pos-
sível realizar a punção subaracnóidea. Então optou-se pela técnica de bloqueio de nervo periférico ecoguiada. 
Realizado bloqueio de nervo femoral com 15 mL de ropivacaína 0,5%, nervo cutâneo lateral da coxa com 5 mL 
de ropivacaína 0,5% e nervo ciático via infra glútea com 15 mL de ropivacaína 0,5%. Cirurgia realizada com gar-
rote pneumático com duração de 50 minutos sem intercorrências. Paciente foi encaminhada à sala de recuperação 
anestésica e, posteriormente, à enfermaria após uma hora sem dor. Foi reavaliada após 24 horas sem queixas e não 
necessitou de opioide. Recebeu alta hospitalar nesse momento. Discussão: A raquianestesia constitui a escolha mais 
comum para esse tipo de cirurgia. Contudo nesse caso não foi possível realizá-la. Como era um tratamento de fra-
tura bimaleolar em uma paciente portadora de miastenia grave, a escolha pela anestesia geral implicaria em menor 
controle álgico, maior morbidade e mortalidade para a doente. Dessa forma, os bloqueios de nervo periférico são 
uma escolha segura e eficaz, a fim de proporcionar anestesia adequada e analgesia pós-operatória. Por fim, existem 
evidências de que, em cirurgias de joelho, tornozelo e pé, os bloqueios de nervo periférico, comparados à raquia-
nestesia, proporcionam anestesia e analgesia pós-operatória mais prolongadas, diminuindo o consumo de opioide e, 
com isso, seus efeitos adversos.
Palavras-chave: Miastenia gravis. Fratura. Bloqueio de nervo periférico.
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872 Bloqueio do plano do eretor da espinha: 
um grande aliado
Diego Gonçalves Gonçalez1, Leandro Marques Correa1, José Luiz de Campos1,  
Thiago Romanelli Ribeiro1, Gabriel José Redondano Oliveira1

1Hospital Vera Cruz, Campinas, SP, Brasil.

Introdução: A utilização da técnica do bloqueio do plano do eretor da espinha pode ser um adjuvante importante 
para pacientes altamente debilitados e submetidos a grande estresse cirúrgico. Relato do caso: Paciente A. P. M., 
38 anos, diagnosticada com carcinoma espinocelular de colo uterino IIIb com metástase pulmonar, em tratamento 
para dor crônica neuropática e nociceptiva (lesão neoplásica pulmonar centrada na parede torácica em hemitórax 
esquerdo em contato com canal vertebral) de difícil controle com morfina, amitriptilina, alprazolam, pregabalina e 
metadona. Deu entrada no centro cirúrgico para implante intratecal de bomba para infusão de fármacos. Em regular 
estado geral, pressão arterial de 90x60 mmHg, frequência cardíaca de 84 bpm e saturação de O2 de 96% em cate-
ter nasal de oxigênio (3 L/min). Inquieta, relatando intensa dor em coluna lombar irradiada para membro inferior 
esquerdo. Em uso de Portocath. Após monitorização completa da paciente e mantida sob máscara não reinalante 
(6 L/min), foi iniciada sedação com fentanil 100 mcg via endovenosa, clonidina 150 mcg via endovenosa, cetamina 
20 mg via endovenosa e propofol 1% (indução alvo-controlada) via endovenosa. Realizado bloqueio do plano do 
eretor da espinha em nível de T11 guiado por escopia e injeção de ropivacaína 0,75% 20 mL. Iniciado tempo cirúr-
gico com punção em L3-L4 com agulha 14G para passagem guiada por escopia de cateter intratecal fixado ao nível 
de T4. Implantada bomba intratecal de fármacos (morfina 100.000 mcg, fentanil 250 mcg, ropivacaína 50 mg) em 
fossa ilíaca esquerda. Realizada a programação da bomba intratecal de fármacos para a administração de 400 mcg 
de morfina/24h. Durante todo o procedimento, a paciente se manteve em plano de sedação profundo, estática, em 
ventilação espontânea com pressão arterial, frequência cardíaca e saturação de O2 estáveis, controle da normotermia 
(36,5°C, sob uso de manta térmica) e normoglicemia (99 mg/dl). Administrados durante esse período 800 mL de 
cristaloides e ainda parecoxibe 40 mg via endovenosa, dipirona 2 g via endovenosa e ondansetrona 4 mg via endo-
venosa. Ao final da cirurgia, a paciente apresentou despertar rápido e sem alterações hemodinâmicas. O tempo 
anestésico foi de 2h10, e o cirúrgico de 1h40. Procedimento sem intercorrências. Discussão: O relato do caso apre-
senta de forma satisfatória a contribuição do uso do bloqueio do plano do eretor da espinha associado a sedação para 
a evolução anestésica e cirúrgica de forma adequada e estável, sem a necessidade da manipulação de via aérea e sem 
impacto hemodinâmico significativo, para uma paciente fisicamente debilitada e com alto estresse cirúrgico. Sugere 
uma proposta anestésica não apenas importante para as necessidades intraoperatórias, mas contribui para o bloqueio 
do plano do eretor da espinha para o controle da dor crônica no pós-operatório.
Palavras-chave: Bloqueio do plano eretor da espinha. Bloqueio do plano eretor da espinha. Bomba intratecal para 
infusão de fármacos.
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879 Bloqueio femoral contínuo em paciente 
submetido a artroplastia parcial de joelho
Marcus Vinícius Alves Vinaud1, João Paulo Jordão Pontes1, Luiz Roberto Morais Meira1, 
Lucas Borges Soares1, Flavia Fernandes Assis1

1Centro de Ensino e Treinamentos, Hospital Santa Genoveva, Uberlândia, MG, Brasil.

Introdução: Diante da elevada incidência de dor pós-operatória nas artroplastias de joelho e da importância do bom 
controle analgésico na reabilitação e consequente reconstrução funcional do joelho, torna-se cada vez mais neces-
sária a implementação de rotinas de dor aguda eficazes e com poucos efeitos colaterais associados nesses pacientes. 
Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 68 anos, 98 kg e estado físico PII da classificação da Sociedade Ameri-
cana de Anestesiologistas por hiperplasia prostática e obesidade, foi submetido à artroplastia parcial de joelho eletiva 
à esquerda. Como estratégia anestésica, optou-se pela anestesia subaracnóidea com bupivacaína isobárica 20 mg 
associada à sedação com midazolam 5 mg e fentanil 75 mcg, além de dexametasona 10 mg e ondasetrona 4 mg para 
a prevenção de náusea e vômitos. O procedimento aconteceu em aproximadamente duas horas, sem intercorrências. 
Ao final, foi realizado bloqueio de nervo femoral guiado por ultrassonografia com levobupicavaína com vasocons-
tritor 30 mL a 0,25% e instalação de cateter para analgesia contínua pós-operatória com ropivacaína 0,12% a 5 mL/h 
em bomba de analgesia controlada pelo paciente. A bomba permaneceu em infusão contínua da solução a 5 mL/h 
com programação de 48 horas, sem a opção de bolus adicional acionado pelo paciente. Foram realizadas avaliações 
com 12, 24 e 48 horas de pós-operatório, e, em todas as ocasiões, o paciente referiu escala visual analógica 0 e negou 
perda motora associada. Vale destacar que não foram utilizados opioides como analgesia pós-operatória. Discus-
são: Uma estratégia muito utilizada para o controle da dor nos pacientes submetidos a artroplastia parcial de joelho 
é a instalação de cateter peridural associada a analgesia controlada pelo paciente. O bloqueio femoral contínuo se 
mostrou mais eficaz e trouxe algumas outras vantagens em relação à analgesia contínua peridural, como a recupe-
ração mais rápida do paciente pelo seu controle álgico otimizado, possibilitando fisioterapia precoce. Além disso, 
o bloqueio femoral contínuo diminui significativamente a ocorrência de retenção urinária, hipotensão, obstrução 
intestinal e bloqueio motor. Outro ponto positivo é a redução de limitação da técnica anestésica por uso concomi-
tante de anticoagulantes profiláticos, que na abordagem peridural pode aumentar o risco de hematoma espinhal 
quando comparada aos bloqueios periféricos superficiais guiados por ultrassonografia. Por fim, o bloqueio femoral 
contínuo também reduziu o consumo de analgésicos de resgate no pós-operatório, possibilitando redução de custos 
associados à internação.
Palavras-chave: Bloqueio femoral contínuo. Artroplastia total de joelho. Anestesia regional.
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893 Paciente diagnosticado com espondilodiscite 
após tentativa anestesia subaracnóidea
Francine Tricia Queiroz de Britto1, Alexandre Xavier Ferreira1

1Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil.

Introdução: Espondilodiscite é uma doença infecciosa rara da coluna vertebral que acomete os discos e os corpos 
vertebrais contíguos. É uma patologia que se manifesta com dores difusas, vagas, de caráter insidioso, geralmente 
sem febre ou outros indícios de infecção. A etiopatogenia principal é a via hematogênica, mas pode ocorrer por 
traumas e procedimentos cirúrgicos e diagnósticos. O diagnóstico é difícil e tardio e, em virtude disso, apresenta ele-
vada morbidade. A investigação é realizada por exames de imagem, porém o diagnóstico definitivo é pela cultura do 
material colhido por punção. A anestesia subaracnóidea tem poucas contraindicações absolutas, sendo elas: a recusa 
do paciente, hipovolemia e infecção no local de lombar. Relato de caso: Paciente de 53 anos, sexo masculino, 80 kg, 
portador de hipertensão arterial crônica e diabetes melito, em uso irregular de losartana, metformina e glibencla-
mida. Admitido em centro cirúrgico para realizar amputação de hálux direito por gangrena, podendo a amputação 
ser ampliada. Paciente eletrocardiograma 15, orientado, eupneico, estável hemodinamicamente, estado físico PIII 
da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas. Apresentava amputação prévia de membro inferior 
esquerdo. Referia cervicalgia e lombalgia esporádicas, sem irradiações, intensas e com piora ao realizar movimen-
tos. Negava febre, cefaleia e outros sintomas. Após monitorização dos sinais vitais e venóclise periférica 18G, foi feita 
sedação com midazolam 2 mg e fentanil 50 mcg. Optou-se pela realização da raquianestesia, porém, ao realizar a 
punção lombar, o líquido cefalorraquidiano apresentou aspecto espesso, amarelado e purulento, sendo coletado para 
análise. A raquianestesia foi suspensa e optou-se por bloqueio de nervos periféricos do membro inferior. O proce-
dimento foi realizado sem intercorrências. Após a análise laboratorial, obteve-se o diagnóstico de espondilodiscite. 
Discussão: Apesar de o paciente não apresentar sinais ou sintomas que contraindicassem o bloqueio subaracnóideo, 
o que direcionou o nosso planejamento anestésico, deparamo-nos com um caso em que a técnica não pôde ser rea-
lizada, sendo necessário optar por outra. O reconhecimento das alterações liquóricas e a correta manipulação desta 
foram cruciais para se ter um diagnóstico preciso, além de impedirem um possível desfecho desfavorável. A indivi-
dualização da anestesia é sempre primordial, e conhecer e dominar diferentes técnicas é essencial em casos em que 
alguma técnica não é possível.
Palavras-chave: Anestesia subaracnóidea. Anestesia regional. Espondilodiscite.
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896 Manejo anestésico da fratura bilateral  
de membros superiores
Larissa Martins de Albuquerque1, Melina Cristino de Menezes Frota Ramos1,  
Danielle Maia Holanda Dumaresq1, Yapuena Modena Castro Silveira da Silva1,  
Durval Ícaro Martins Mendonça1

1Instituto Doutor José Frota, Fortaleza, CE, Brasil.

Introdução: O manejo de fratura bilateral de membros superiores é um desafio quando se opta por realizar apenas 
bloqueios periféricos como plano anestésico. A opção por bloqueios que evitam acometimento do nervo frênico é, 
então, fundamental nesses casos. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 39 anos, admitido no hospital vítima de 
queda de moto, apresentando trauma cranioencefálico grave, com contusão hemorrágica associado a trauma de face 
com múltiplas fraturas, além de fraturas bilaterais em região de antebraço. Paciente necessitou de suporte intensivo 
em Unidade de Terapia Intensiva por cerca de 30 dias, onde foi acompanhado pela neurocirurgia, que o condu-
ziu de forma conservadora. Após alta para enfermaria, foi indicada correção de fratura em membros superiores. 
Paciente admitido no centro cirúrgico para realização de correção de fratura de rádio bilateralmente. Encontrava-
-se um pouco desorientado, Glasgow 14. Realizadas identificação do paciente, monitorização e venóclise, seguidas 
de sedação com midazolam 5 mg. Foi feita antissepsia do membro, seguida de botão anestésico com 3 mL de lido-
caína 2% com vasoconstrictor e bloqueio costoclavicular guiado por ultrassonografia, com administração de 35 mL 
da solução de levobupivacaína com vasoconstrictor 3%, associado a lidocaína 0,6% com vasoconstrictor, além de 
bloqueio do nervo intercostobraquial em cada membro. Realizadas antissepsia dos membros, aposição dos campos 
cirúrgicos e passagem de faixa de Smarch. Inicialmente foi abordado o membro superior esquerdo e, posteriormente, 
o direito. Ausência de dor durante incisão. Administrados propofol 1% via intravenosa, em bomba de infusão con-
tínua, com taxa de infusão de 25 mcg/kg/min para sedação. Paciente não apresentou dessaturação durante toda a 
cirurgia nem necessitou de suporte de oxigênio. O procedimento durou cerca de quatro horas. Após sua finalização, 
foi realizado radiografia de controle, a qual não apresentava sinais de atelectasia ou outras alterações. Paciente evo-
luiu sem queixas álgicas no pós-operatório imediato. Discussão: A abordagem bilateral de fratura de membros 
superiores é um desafio quando se opta por bloqueio periférico. O bloqueio costoclavicular, então, configura-se uma 
excelente opção com essa finalidade, feito por via infraclavicular, sendo uma via segura e efetiva para anestesia de 
membro superior distal ao cotovelo, de fácil execução, em que se consegue visualizar os três fascículos do plexo uni-
dos e laterais às estruturas vasculares, poupando bloqueio do nervo frênico e possibilitando abordagens bilaterais.
Palavras-chave: Costoclavicular. Bloqueio. Bilateral.
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902 Anestesia regional em criança portadora 
de síndrome de Down
Patricia Yumi Sakamoto1, Mônica Braga da Cunha Gobbo1, Náira Bueno Seixas1,  
Rafael Fagundes Silva1, Marcos Paulo Borges Diniz1

1Hospital da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, SP, Brasil.

Introdução: Pacientes com síndrome de Down possuem particularidades que devem ser consideradas para o manejo 
anestésico adequado. Anomalias craniofaciais podem dificultar a abordagem de via aérea. A disfunção na regulação 
autonômica com resposta vagal exacerbada e inibição da ativação simpática podem resultar em bradicardia durante 
a indução anestésica com sevoflurano. Muitos pacientes possuem cardiopatia congênita e hipertensão pulmonar que 
podem ocorrer de forma independente. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 7 anos, 1,23 m, 30 kg, estado 
físico III da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, em programação de correção de instabili-
dade rótulo femoral direita. Paciente com síndrome de Down, submetido à cirurgia cardíaca para correção de defeito 
do septo atrioventricular aos 4 meses de idade, em uso de marcapasso cardíaco. Ecocardiograma recente com comu-
nicação intraventricular residual sem repercussão hemodinâmica e fração de ejeção normal. Exames laboratoriais 
normais, atualmente sem medicações contínuas. Paciente com refluxo gastroesofágico e alérgico a anti-inflamató-
rios. Optou-se por pré-medicação com midazolam 0,5 mg/kg via oral. Fez-se sedação endovenosa com cetamina 
1 mg/kg, clonidina 2 mcg/kg e propofol 0,5 mg/kg, sob cateter nasal de oxigênio, e raquianestesia com bupivacaína 
isobárica 0,5 mg/kg, com planejamento de bloqueio periférico guiado por ultrassom. Após início da cirurgia, equipe 
decidiu abordar também o joelho esquerdo. Ao término do procedimento de três horas, administrou-se dipirona 
30 mg/kg e optou-se por realizar peridural contínua com cateter e morfina 35 mcg/kg para analgesia pós-operatória. 
Ao final do primeiro dia de pós-operatório em Unidade de Terapia Intensiva, dor estava controlada com dipirona, 
com posterior retirada do cateter e alta para enfermaria. Discussão: Em virtude das alterações anatômicas, cardio-
vasculares e respiratórias congênitas, acredita-se que as técnicas de anestesia regional apresentem excelente indicação 
nas crianças com síndrome de Down. Apresentam vantagens em relação à anestesia geral e à analgesia sistêmica, 
baseadas no uso de opioides, que incluem a menor prevalência de efeitos adversos associados a esses fármacos, 
melhora da dor pós-operatória, atenuação da resposta inflamatória e do estresse cirúrgico, menor necessidade de 
manipulação da via aérea, estabilidade cardiovascular e redução de íleo paralítico. Dessa forma, é importante que o 
anestesiologista esteja familiarizado com as alterações funcionais e morfológicas que podem ocorrer nesses pacien-
tes, para que possa conduzir da melhor maneira possível a sua técnica anestésica.
Palavras-chave: Síndrome de Down. Anestesia regional. Criança.
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903 Bloqueio do plano transverso abdominal 
subcostal associado a bloqueio da bainha 
do reto abdominal para realização de 
gastrostomia
Luiza Ventura1, André dos Santos Carvalho1, Cesar Antônio Tavares da Rocha1,  
Jackson do Carmo Silva Junior1, José Luiz Raposeiras Alvarez1

1Instituto de Assistência Médica Ao Servidor Público Estadual do Estado De São Paulo, São Paulo, 
SP, Brasil.

Introdução: O bloqueio do plano transverso abdominal é utilizado para analgesia multimodal pós-operatória de 
cirurgias abdominais. Pouco se sabe sobre sua utilização na anestesia perioperatória. Este relato de caso descreve a 
associação do bloqueio do plano transverso abdominal subcostal com bloqueio da bainha do reto abdominal como 
anestesia perioperatória para realização de gastrostomia por via aberta. Relato: E. B. L., 55 anos, sexo masculino, 
41 kg, estado físico III da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, doença pulmonar obstrutiva 
crônica, com carcinoma espinocelular de esôfago estenosante PT4N1MX e programação cirúrgica de gastrostomia. 
Paciente com sialorréia e disfagia, espirometria com distúrbio ventilatório obstrutivo de grau leve, hemoglobina de 
11,6 g/dL e albumina 3,7 g/dL após reposições séricas e Mallampati III. Em virtude de possível via aérea difícil e risco 
de complicações cardiopulmonares, optou-se pela sedação com bloqueio do plano transverso abdominal subcostal 
à esquerda e de bainha do reto abdominal bilateral em região epigástrica. Paciente foi admitido em sala de centro 
cirúrgico, monitorizado, e foram posicionados cateter nasal e acesso venoso periférico. Realizados sedação com 
citrato de fentanila 0,0785 mg/mL + droperidol 2,5 mg/mL 1 mL e diazepam 5 mg e bloqueio com agulha Stimuplex 
22Gx2”, guiado por ultrassonografia com aparelho Sonosite NanoMaxx com transdutor linear, com utilização de 
45 mL de ropivacaína 0,26%. Deu-se início à gastrostomia com incisão mediana com o paciente lúcido, sem queixas 
álgicas. Durante preensão da parede anterior do estômago e sua tração, o paciente referiu náuseas, com autorresolu-
ção. No final da cirurgia, foi colocado afastador Farabeuf no sentido cranial em nível superior ao bloqueio realizado 
e o paciente referiu dor, sendo realizada cetamina 0,24 mg/kg e repetida em dose 0,12 mg/kg. Paciente se manteve 
lúcido durante todo procedimento, com sinais vitais estáveis. O procedimento cirúrgico foi encerrado sem intercor-
rências, e o paciente foi encaminhado à sala de recuperação pós-anestésica. Discussão: A anestesia para gastrostomia 
se baseia em anestesia geral ou infiltração local como método perioperatório. Lee et al. descreveram bloqueio do 
plano transverso abdominal subcostal com sedação para cirurgia de gastrostomia aberta como eficaz quando o blo-
queio é associado a opioide. Esses mesmos autores sugerem essa técnica anestésica em oposição à anestesia geral em 
pacientes de alto risco por ser mais segura. Nosso relato de caso também demonstra bloqueio do plano transverso 
abdominal subcostal e bloqueio de bainha do reto abdominal como método possível de anestesia perioperatória para 
realização de gastrostomia aberta.
Palavras-chave: Bloqueio do plano transverso abdominal. Gastrostomia. Bloqueio regional.
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905 Bloqueio de membro inferior para 
realização de amputação transfemoral  
em paciente de alto risco
Luiza Ventura1, Talison Silas Pereira1, Caio de Paula Ribeiro1, Mirian Gomes Barcelos1, 
Ronaldo Antônio da Silva1

1Instituto de Assistência Médica Ao Servidor Público Estadual do Estado de São Paulo, São Paulo, 
SP, Brasil;

Introdução: A amputação transfemoral usualmente é realizada com anestesia geral ou de neuroeixo, porém, em 
pacientes de alto risco cirúrgico, a relação risco-benefício de tais anestesias se torna dúbia. Assim podem-se utilizar 
técnicas alternativas como bloqueios regionais. Neste relato de caso apresentamos uma amputação transfemo-
ral realizada com bloqueio de nervos periféricos de membro inferior esquerdo. J. M. S., 71 anos, sexo masculino, 
50 quilogramas, doença pulmonar obstrutiva crônica, estado físico III da classificação da Sociedade Americana de 
Anestesiologistas, com história clínica de um mês de confusão mental e dificuldade de deambulação, internou-se 
em hospital em razão de oclusão arterial aguda de membro inferior esquerdo com cianose fixa e área de necrose 
infectada. Em exames complementares, apresentou hemoglobina sérica de 9,9 g/dL, creatinina 1,4 mg/dL e ureia 
86  mg/ dL. Tomografia de tórax com massa pulmonar em lobo superior direito e acometimento paratraqueal ipsilate-
ral de provável caráter neoplásico. Em virtude de elevado risco de complicações pulmonares, optou-se pela anestesia 
regional com os seguintes bloqueios: fáscia ilíaca, de nervo obturatório anterior e posterior e de nervo isquiático 
infraglúteo. Paciente taquicárdico, normotenso, referindo dor intensa em membro inferior esquerdo, foi admitido 
em sala de centro cirúrgico, monitorizado, e foram posicionados cateter nasal e acesso venoso periférico. Deu-se iní-
cio ao bloqueio com agulha Stimuplex 22Gx2” guiado por ultrassonografia com aparelho Sonosite NanoMaxx com 
transdutor linear. Foi utilizado um total de 40 mL de levobupivacaína 0,3% e 20 mL de lidocaína 1%. A amputação 
transfemoral ocorreu sem intercorrências. O paciente se manteve com sinais vitais estáveis e sem dor. Ao final do 
procedimento, o paciente foi encaminhado para a sala de recuperação pós-anestésica. Shamim et al. (2018) descre-
veram cinco pacientes submetidos a amputação transfemoral por meio de anestesia de nervos femoral e isquiático 
associado a sedação. Concluíram que tal técnica era satisfatória para ser realizada como anestesia transoperatória 
para pacientes com contraindicações a anestesia geral ou de neuroeixo. Nosso estudo também demonstrou que o blo-
queio de nervos periféricos é anestesia segura e factível para pacientes cirúrgicos de alto risco.
Palavras-chave: Bloqueio de nervos periféricos. Amputação transfemoral
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907 Bloqueio peridural associado a 
bloqueio do plano transverso abdominal 
em paciente portadora de esclerose 
lateral amiotrófica
Dijalma Guedes Aguiar1, Ana Carolina Nunes Rodrigues1, Daniel Veloso Viana Bomfim1, 
Maria Luiza Feitosa Menezes1

1Obras Sociais Irmã Dulce, Salvador, BA, Brasil.

Introdução: A esclerose lateral amiotrófica é uma doença dos neurônios motores que causa disfunção muscular e 
autonômica. A incidência é de 1/100.000, mais comum em homens. O comprometimento respiratório por uso de 
bloqueadores neuromusculares e o risco de broncoaspiração são fatores importantes para o manuseio anestésico. 
Relato de caso: Mulher, 37 anos, esclerose lateral amiotrófica com diagnóstico há dois anos, com comprometimento 
respiratório, em uso de pressão positiva em vias aéreas a dois níveis à noite. Indicada histerectomia abdominal por 
conta de miomatose com sangramento uterino anormal. À avaliação pré-anestésica: presença de colar cervical, Mal-
lampati I, reflexo de tosse preservado, hemoglobina 9,8, coagulograma normal e taquicardia sinusal. Recomendados 
pós-operatório em Unidade de Terapia Intensiva e otimização da hematimetria. Realizada peridural, nível L2–L3 – 
lidocaína 2% 9 mL + bupivacaína 0,5% 3 mL – e introduzido cateter peridural; sedação com dexmedetomidina em 
infusão contínua. Mantida em ventilação espontânea, sem oxigenioterapia. Após 1h30 de cirurgia e anestesia satis-
fatória, realizou-se bloqueio do plano transverso abdominal bilateral guiado por ultrassonografia (levobupivacaína 
0,25% 30 mL). Encaminhada estável ao Centro de Recuperação Pós-Anestésica e, posteriormente, à Unidade de 
Terapia Intensiva, onde permaneceu por 24 horas, sem necessidade de pressão positiva em vias aéreas a dois níveis e 
sem queixas clínicas. Discussão: A anestesia geral com bloqueadores neuromusculares não é recomendada por causa 
do risco de agravar a fraqueza dos músculos respiratórios. A paralisia prolongada e o bloqueio neuromuscular resi-
dual podem complicar a extubação traqueal, levar a apneia prolongada e pneumonia. A anestesia peridural associada 
ao bloqueio do plano transverso abdominal parece não ter implicações na doença, com baixo risco de agravamento 
da disfunção respiratória, e reduz o risco de desconforto respiratório em virtude da dor. A dexmedetomidina, mesmo 
em doses elevadas, não provoca depressão respiratória, e a bradicardia pode ser amenizada em infusão contínua. 
Assim, é uma opção para pacientes com risco de depressão respiratória. Conclusão: A anestesia peridural associada 
ao bloqueio do plano transverso abdominal é uma opção em paciente portador de esclerose lateral amiotrófica, pro-
vendo anestesia com estabilidade ventilatória e hemodinâmica e boa analgesia pós-operatória, evitando iatrogenia e 
prolongamento da internação. 
Palavras-chave: Esclerose lateral amiotrófica. Peridural. Fraqueza muscular.
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920 Bloqueio modificado dos nervos 
toracoabdominais em pacientes 
submetidos a gastroplastia vertical
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Introdução: A dor pós-operatória em pacientes submetidos a gastroplastia vertical laparoscópica é um desafio, e 
o uso de opioides para o controle da dor acarreta vários efeitos colaterais. O bloqueio modificado dos nervos tora-
coabdominais é uma alternativa para a analgesia das paredes toracoabdominal anterior e lateral, diminuindo o 
desconforto no pós-operatório. Este estudo tem como objetivo relatar uma série de casos da realização do bloqueio 
bloqueio modificado dos nervos toracoabdominais em 12 pacientes submetidos a gastroplastia vertical laparoscó-
pica. Relato de caso: Série composta de 12 pacientes, 10 mulheres e 2 homens, classificados como estado físico II 
da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas e submetidos a gastroplastia vertical laparoscópica. 
A idade média foi de 35 anos e o índice de massa corpórea médio foi de 37,4 kg/m2. A monitoração ocorreu com 
cardioscópio, capnógrafo, oxímetro de pulso e aparelho de pressão arterial não invasiva. Após indução e intubação, 
foi colocado um transdutor convexo de baixa frequência sobre o ângulo costocondral em plano sagital, injetando-se 
ropivacaína a 0,2% bilateralmente entre o músculo transverso abdominal e o plano inferior da cartilagem costal com 
uma agulha de calibre 22 e 100 mm. Os quatro primeiros pacientes receberam 40 mL de ropivacaína, e os demais 
60 mL. Foi realizada anestesia geral balanceada. Após a gastroplastia vertical laparoscópica, foi instalado um dispo-
sitivo de analgesia controlada pelo paciente contendo solução de 0,5 mg/mL de morfina, programado em bolus de 
4 mL por uso. Cinco pacientes relataram dor moderada a grave uma hora após a cirurgia e dor leve a moderada nas 
horas seguintes; quatro desses haviam recebido apenas 40 mL de ropivacaína e uma paciente com histórico de cirur-
gias abdominais e que apresentou hipotermia no pós-operatório recebeu 60 mL. Três pacientes relataram dor após 
duas horas da gastroplastia vertical laparoscópica, sendo duas com dor moderada e uma com dor grave, todas rela-
taram dor de leve intensidade nas horas seguintes. Duas pacientes sentiram dor após quatro horas da gastroplastia 
vertical laparoscópica, uma referindo dor leve e a outra dor grave. Esta apresentava abdominoplastia prévia, e ambas 
referiram dor de leve intensidade nas horas seguintes. Uma paciente teve dor de leve intensidade após 12 horas de 
cirurgia, e um paciente relatou total ausência de dor nas primeiras 24 horas após a gastroplastia vertical laparoscó-
pica. Quatro pacientes não utilizaram analgesia controlada pelo paciente nas primeiras 24 horas, e o consumo médio 
de morfina foi de 5,33 mL. Discussão: O bloqueio modificado dos nervos toracoabdominais apresenta grande poten-
cial como técnica de analgesia na parede toracoabdominal anterior e lateral para controle da dor pós-operatória na 
gastroplastia vertical laparoscópica, além de ser eficaz na redução do consumo de opioides no pós-operatório.
Palavras-chave:  Cirurgia bariátrica. Analgesia. Bloqueio periférico.
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929 Bloqueio regional em paciente 
politraumatizado: relato de caso
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Introdução: A escolha de técnica anestésica em pacientes vítimas de politrauma depende de vários fatores, como 
limitação de movimentos, instabilidade hemodinâmica, interações medicamentosas e retardo do esvaziamento 
gástrico causado pelo trauma. Relato de caso: J. P. S., 25 anos, sexo masculino, 80 kg, vítima de trauma moto/carro, 
negou qualquer tipo de comorbidade, usuário crônico de maconha e, no dia do acidente, relatou ter feito uso de 
cocaína junto com ingesta de bebida alcoólica. Foi admitido em centro cirúrgico agitado, com hálito etílico, satu-
rando 98% em ar ambiente, frequência cardíaca de 116 bpm, pressão arterial de 138x98 mmHg, com ferimento 
corto-contuso de 24 cm em parte anterior da região distal de coxa direita. Equipe cirúrgica relatou lesão de pro-
cesso transverso de vértebra lombar (L3), e sua proposta cirúrgica foi lavagem de ferimento, associado à sutura 
no local. Foi realizada clonidina 150 mg diluída em 100 mL soro fisiológico via endovenosa e preparou-se solução 
de lidocaína 2% sem vasoconstritor 20 mL para bloqueio femoral e obturatório, guiado por ultrassom e agulha 
de estimulador de nervo. Procedimento anestesico-cirúrgico teve duração de 60 minutos, com paciente colabora-
tivo e, após, foi encaminhado à sala de recuperação anestesica estável hemodinamicamente. Discussão: Pacientes 
politraumatizados que necessitam de procedimentos cirúrgicos de urgência são considerados um desafio para o 
anestesiologista, pois são considerados de estômago cheio, e sua condição pré-trauma pode não ser conhecida. 
Pacientes usuários de cocaína e bebidas etílicas podem ser beneficiados com uso de alfa-2 agonista tanto para 
sedação como para diminuição do estímulo adrenérgico. Os bloqueios de plexo ou de nervos periféricos estão 
bem indicados nas anestesias de extremidades por apresentarem vantagens em relação à anestesia espinhal, espe-
cialmente por causarem poucas alterações hemodinâmicas. O bloqueio femoral associado com obturatório foi 
escolhido em razão do conhecimento anatômico da inervação do local cirúrgico, observando-se bons resultados 
tanto para a anestesia, como para a analgesia pós-operatória.
Palavras-chave: Bloqueio regional. Politrauma
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936 Bloqueio de fáscia ilíaca em pacientes 
submetidos artroplastia total de joelho: 
série de casos
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1Universidade Federal do Maranhão, São Luís, MA, Brasil.
2Hospital São Domingos, São Luís, MA, Brasil.

Introdução: A artroplastia total de joelho provoca grande trauma tecidual, tornando a dor pós-operatória de grande 
intensidade uma das principais queixas dos pacientes. A administração de opioides para o controle da dor pro-
move efeitos adversos, como náuseas, vômitos e depressão respiratória. O bloqueio da fáscia ilíaca torna-se uma 
grande opção para a analgesia pós-operatória, uma vez que reduz o uso de opioides. Este estudo tem como objetivo 
relatar uma série de casos do bloqueio da fáscia ilíaca em cinco pacientes submetidos a artroplastia total de joe-
lho. Relato de caso: Cinco pacientes do sexo feminino, com idade média de 72,2 anos (intervalo de 63 a 86 anos) e 
tempo médio de cirurgia de 104 minutos (intervalo de 80 a 130 minutos), foram submetidas à artroplastia total de 
joelho. Foi realizado o bloqueio da fáscia ilíaca com uso de 40 mL de ropivacaína 0,2%, guiado por ultrassonogra-
fia. O transdutor transversal foi colocado próximo à prega femoral, lateralmente à artéria femoral, e movimentado 
lateralmente para identificação do músculo sartório. O bloqueio foi realizado com agulha de 100 mm inserida no 
plano de feixe do ultrassom, injetando-se o anestésico local entre a fáscia e o músculo iliopsoas. A técnica anesté-
sica utilizada foi raquianestesia com levobupivacaína isobárica a 0,5%, com agulha 27G do tipo Whitacre, no espaço 
entre L3-4, alcançando nível de bloqueio sensorial em T10. As pacientes foram monitoradas com eletrocardiografia, 
capnografia, oximetria de pulso e pressão arterial não invasiva. A cirurgia e a anestesia ocorreram sem intercorrên-
cias. Duas pacientes não apresentaram efeitos colaterais nas primeiras 24 horas, três pacientes relataram sonolência 
nesse período – e uma delas apresentou tontura associada. Todas retornaram à alimentação nas primeiras 24 horas 
pós-operatórias, com tempo médio de 10 horas (intervalo de 2 a 18 horas). Três pacientes voltaram a deambular 
18 horas após a cirurgia, e duas não deambularam nas primeiras 24 horas. Uma paciente relatou a eliminação de fla-
tos nas primeiras 24 horas após a artroplastia total de joelho. A ausência de dor foi observada em duas pacientes nas 
primeiras 24 horas após a cirurgia, e as demais pacientes relataram dor nesse período, sendo duas com episódio de 
dor moderada com 18 horas da artroplastia total de joelho e uma com dor leve após 24 horas da artroplastia total de 
joelho. Discussão: O bloqueio da fáscia ilíaca apresentou grande potencial como técnica de anestesia regional para 
o controle da dor pós-operatória na artroplastia total de joelho, além de ser uma estratégia poupadora de opioides, 
diminuindo os efeitos colaterais decorrentes do seu uso.
Palavras-chave: Bloqueio periférico. Manejo da dor. Artroplastia de joelho.
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941 Bloqueio contínuo do compartimento  
da fáscia ilíaca para controle de dor  
pós-operatória
Ricardo Del Negro Barroso Freitas1, Marcus Alexandre Brito Aviz1, Fabrício Tavares 
Mendonça1, Angelo Rossi Neto1, Rodrigo Gomes Minas Novas1
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Introdução: O bloqueio do compartimento da fáscia ilíaca foi primeiro descrito por Dalens et al. em 1989 e, ao 
longo dos anos, comprovou-se uma boa técnica de anestesia regional para cirurgias do quadril e fêmur. Relato 
de caso: Paciente do sexo masculino, 65 anos, relatou história de fratura de fêmur há dez anos tratada com 
implante de haste intramedular, evoluindo com osteomielite crônica e, logo, com dor crônica em membro infe-
rior esquerdo, sendo necessário uso habitual de acetaminofeno associado à codeína para realizar suas atividades 
diárias.  Apresentava-se proposta cirúrgica de revisão séptica de fêmur com retirada de material de síntese, desbrida-
mento e colocação de cimento com antibiótico. A técnica anestésica empregada foi combinada com anestesia geral 
balanceada e raquianestesia. Ao final do procedimento, foi realizado bloqueio do compartimento da fáscia ilíaca 
sonoguiado com 20 mL de ropivacaína a 0,3% e inserção de cateter plástico sobre agulha J14 no sítio de forma estéril. 
Paciente permaneceu com o cateter por 72 horas, sendo realizado repiques a cada 24 horas com 20 mL de soluções 
progressivamente menos concentradas de ropivacaína (0,3, 0,25 e 0,2%). Recebeu alta após o quarto dia de pós-ope-
ratório deambulando, sem dor, cateter removido sem sinais inflamatórios, não tendo sido necessária administração 
de outras drogas analgésicas fora dipirona 1 g de seis em seis horas. Discussão: Com o avanço do conceito de anal-
gesia multimodal, há crescente necessidade da expansão do conhecimento do anestesiologista quanto ao bloqueio 
das diferentes vias da dor. O trabalho de Lako et al. compara um grupo que recebeu morfina endovenosa a outro 
com bloqueio do compartimento da fáscia ilíaca contínuo e evidenciou-se analgesia semelhante com menos sedação 
e progressão mais célere da dieta no segundo grupo. Outro ponto a se destacar é que, em virtude do desabasteci-
mento de insumos pela pandemia da COVID-19, houve conveniência no uso do Abocath como cateter periférico 
para realização do bloqueio contínuo. Os autores não identificaram dificuldade técnica adicional ou quebra da pro-
priedade estéril do dispositivo no período observado. Dessa forma, o presente relato é relevante para compor a 
literatura sobre o bloqueio do compartimento da fáscia ilíaca, bem como ampliar a descrição de técnicas para a anal-
gesia pós-operatória.
Palavras-chave: Compartimento da fáscia ilíaca. Anestesia regional. Bloqueio periférico contínuo.
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942 Bloqueio do plano eretor da espinha  
em cirurgia cardíaca: relato de caso
Ravenna Gonçalves da Costa1, Daniel Vieira de Queiroz1, Fabricio Martins Malafaia1, 
Danielle Bastos Mendes1

1Hospital Federal dos Servidores do Estado, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: Por um longo período, a anestesia em cirurgia cardíaca baseou-se em altas doses de opioides e outras 
fármacos de meia-vida prolongada. Com o passar dos anos, passou-se a buscar fatores que possibilitassem redução 
do tempo de recuperação pós-cirúrgica, de extubação e de permanência hospitalar. Os bloqueios regionais desta-
cam-se por potencialmente atuarem nesses três itens. Apresentamos um caso bem-sucedido de bloqueio do plano 
eretor da espinha em cirurgia cardíaca. Relato de caso: Mulher de 30 anos, 64 kg, 156 cm, programada para reali-
zar troca valvar mitral por quadro de estenose mitral grave. Apresentava dispneia aos esforços e, ao ecocardiograma, 
área valvar de 0,8 cm2. Após sedação com midazolam e fentanil, foi realizado bloqueio do plano eretor da espi-
nha ao nível de T6 com injeção de 20 mL de bupivacaína 0,25% em cada lado. A anestesia geral foi induzida com 
fentanil, etomidado, rocurônio e lidocaína. A paciente foi extubada em sala cirúrgica, sem intercorrências. Foi enca-
minhada para unidade coronariana com escala de Aldrete 10 e sem queixas álgicas. A analgesia pós-operatória foi 
mantida sem necessidade do uso de opioides de resgate nas primeiras nove horas. Recebeu alta hospitalar após sete 
dias e não foram relatadas intercorrências significativas durante a internação. Discussão: O bloqueio do plano ere-
tor da coluna constitui um bloqueio troncular em que se deposita anestésico local superficial ao processo transverso 
do tórax e profundamente ao músculo eretor da espinha, sendo realizado predominantemente no nível da coluna 
torácica. O bloqueio do plano eretor da espinha conta com uma sonoanatomia clara e simples, de fácil execução e 
bem tolerado pelos pacientes. É uma estratégia de analgesia multimodal que contribui para redução da resposta ao 
estresse, da demanda de anestésicos durante a cirurgia e dos escores de dor após o procedimento. Estratégias mul-
timodais poupadoras de opioides podem tratar adequadamente a dor por meio dos efeitos aditivos ou sinérgicos, 
permitindo a redução de eventos adversos e complicações relacionados ao uso desses fármacos. A realização do 
bloqueio do plano eretor da espinha também poderia contribuir como um excelente adjuvante no processo de extu-
bação precoce e retorno à ventilação espontânea, reduzindo a morbidade pós-operatória e o tempo de internação. 
Há, ainda, poucas publicações sobre seu uso em cirurgia cardíaca. Entretanto, diante de tais benefícios citados, pode-
mos considerar a introdução dessa prática em nosso meio.
Palavras-chave:  Cirurgia cardíaca. Bloqueio do plano eretor da espinha.

REFERÊNCIA 
1. Bousquet P, Labaste F, Gobin J, Marcheix B, Minville V. Bilateral parasternal block and bilateral erector spinae plane block 

reduce opioid consumption in during cardiac surgery. J Cardiothor Vasc Anesth. 2021;35(4):1249-50. https://doi.org/10.1053/j.

jvca.2020.07.021

https://doi.org/10.1053/j.jvca.2020.07.021
https://doi.org/10.1053/j.jvca.2020.07.021


ANESTESIA REGIONAL

Sao Paulo Med J. 2021; 139(Suppl 2):261.     261

945 Utilização de bloqueio do grupo capsular 
em artroplastia de quadril
Joao Paulo William Piassa1, Camille Gurgel1

1Hospital de Forças Aéreas do Galeão, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: Pacientes com fratura de quadril apresentam alto potencial de dor em pré e pós-operatório, podendo ser 
necessárias altas doses de opioides para o controle das queixas álgicas, o que leva a necessidade de novas alternativas 
para seu controle. Os bloqueios de nervos periféricos são parte de uma anestesia multimodal, com objetivo de pro-
piciar adequado controle da dor, com vantagem significativa em relação ao uso de opioides sistêmicos, propiciando 
adequado controle dessa anestesia. Este estudo tem por objetivo fazer o relato de dois casos em que a técnica de blo-
queio do grupo de nervos pericapsulares foi utilizada a fim de demonstrar a eficácia analgésica do bloqueio para 
cirurgias de quadril no pós-operatório imediato e a possível ocorrência de bloqueio motor. Relato de Caso: Caso 1: 
F. S. P., sexo masculino, 20 anos, sem comorbidades, estado físico I da classificação da Sociedade Americana de Anes-
tesiologistas, fratura de cabeça de fêmur por trauma, queda da própria altura. Submetido a raquianestesia com 20 mg 
de bupivacaína isobárica, procedimento cirúrgico com duração de quatro horas. Caso 2: M. P. G. 79 anos, câncerde 
cólon e sigmoide com metástase óssea, fratura patológica de cabeça de fêmur. Submeteu-se a raquianestesia com 
15 mg de bupivacaína isobárica, procedimento cirúrgico com duração de cinco horas. Método: Realizado bloqueio 
do grupo de nervos pericapsulares, em ambos pacientes. Após término do procedimento cirúrgico, com auxílio de 
ultrassonografia, infundiram-se 15 mL ropivacaína a 0,5%. Os pacientes foram avaliados na 3°, 6°,12° hora após a 
realização do bloqueio do grupo de nervos pericapsulares, sendo utilizada a escala de dor visual numérica, além de 
avaliação do bloqueio motor utilizando a escala de avaliação da força muscular. O consumo de opioides foi avaliado 
a partir das medicações administradas nas 12 horas após o bloqueio. Discussão: Ambos os pacientes apresenta-
ram analgesia eficiente após 12 horas do procedimento, sem perda da força muscular, mesmo com a concentração 
de 0,5% do anestésico, com a técnicabloqueio do grupo de nervos pericapsulares. Não foi necessária a utilização de 
opioides para controle da dor nesses pacientes.
Palavras-chave: Bloqueio do grupo de nervos pericapsulares. Anestesia regional. Consumo de opioides.
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959 Bloqueio de plano eretor da espinha 
guiado por ultrassonografia como técnica 
de analgesia
Flavia Fernandes Assis1, Matheus Braga Gomides de Sousa2, Lucas Gonçalves Gomes2, 
João Paulo Jordão Pontes2

1Hospital Santa Genoveva, Uberlândia, MG, Brasil.
2Centro de Ensino e Treinamento Hospital Santa Genoveva, Uberlândia, MG, Brasil.

Introdução: O controle da dor pós-operatória em cirurgia torácica é um desafio. A analgesia padrão, baseada no 
uso de opioides, está associada a efeitos colaterais como depressão respiratória, e até mesmo o bloqueio peridural 
está associado a efeitos adversos relacionados à função respiratória. O bloqueio do plano eretor da espinha, então, 
vem como uma alternativa que reduz os efeitos colaterais relacionados à anestesia de neuroeixo e ao uso abusivo de 
opioides. Relato de caso: Paciente masculino, 45 anos, estado físico PI da classificação da Sociedade Americana de 
Anestesiologistas, foi encaminhado ao centro cirúrgico para realização de segmentectomia e pleurodese à direita por 
pneumotórax de repetição. Ao final do procedimento, foi realizado bloqueio do plano eretor da espinha guiado por 
ultrassonografia com passagem de cateter 18G para analgesia com bolus intermitentes. No primeiro pós-operatório, 
paciente queixou-se de dor intensa. Optou-se por realização de bolus de 10 mL de lidocaína a 2%. Paciente evoluiu 
com melhora parcial da dor (manteve dor leve, que foi tratada com dipirona 1 g via intravenosa) e perda de sensi-
bilidade térmica nos dermátomos de T2 a T4. Manteve-se sem queixas. No segundo dia de pós-operatório, paciente 
foi reavaliado pela manhã apresentando dor moderada com restrição respiratória pela dor. Optou-se pela realização 
de 5 mL de levobupivacaína a 0,75% diluídos em 15 mL se soro fisiológico 0,9%. Após cerca de duas horas, paciente 
relatava melhora importante da dor, movimentação ativa, fáscies atípica, sem dor à inspiração profunda e foi man-
tido o uso apenas de dipirona 1 g via intravenosa a cada seis horas como analgésico, sem necessidade de opioides. 
Cateter peridural retirado no terceiro dia de pós-operatório, sem intercorrências. Discussão: Atualmente, cada vez 
mais tem-se optado por manejo da dor pós-operatória com ferramentas de anestesia locorregional, reduzindo a 
necessidade de opioides. Há estudos que demonstram benefícios do uso do bloqueio do plano eretor da espinha em 
pacientes submetidos a cirurgia torácica, e outra vantagem desse bloqueio é que há opção de injeção em bolus ou 
manutenção de cateter para analgesia contínua, como no caso acima descrito. O paciente em questão teve benefício 
importante com o uso desse bloqueio. Não houve complicações e atingiu-se bom controle álgico.
Palavras-chave: Anestesia regional. Cuidados pós-operatórios.

REFERÊNCIA 
1. Adhikary SD, Liu WM, Fuller E, Cruz-Eng H, Chin KJ. The effect of erector spinae plane block on respiratory and analgesic outcomes 

in multiple rib fractures: a retrospective cohort study. Anaesthesia. 2019;74(5):585-93. https://doi.org/10.1111/anae.14579

https://doi.org/10.1111/anae.14579


ANESTESIA REGIONAL

Sao Paulo Med J. 2021; 139(Suppl 2):263.     263

963 Pentabloqueio para amputação de antepé 
em paciente portador de epidermólise 
bolhosa
Marlon Ferreira Santos1, Eurivan Lima Santos1, Edno Magalhães1, Roberto Sodre Farias1, 
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Introdução: A epidermólise bolhosa é uma doença genética rara com mutações em genes que codificam proteínas de 
integridade e adesão celular caracterizadas por fragilidade mucocutânea e formação de bolhas, induzida por trauma. 
As bolhas em mucosas podem sangrar abundantemente, e a cicatrização irregular leva a deformidades, tais como 
microstomia, adesão da língua ao assoalho da boca e estenoses esofagianas e laríngeas, todas concorrendo para grave 
desnutrição neoplasia epidermoide e via aérea difícil. Relato de caso: Paciente de 26 anos, sexo masculino, portador 
de epidermólise bolhosa, admitido para realização de amputação de antepé esquerdo em razão de neoplasia epi-
dermoide. À visita pré-anestésica, apresentava múltiplas bolhas e crostas por toda a pele com poucas áreas de pele 
íntegra. Atrofia muscular intensa e fusão dos dedos das mãos e pés, com membros inferiores mantidos em flexão por 
conta de extensa fibrose. Ao exame de via aérea, apresentava: micrognatia, abertura da boca menor que três dedos, 
Mallampati IV e dentes em péssimo estado de conservação. Monitorização multiparamétrica, punção da veia jugular 
interna direita guiada por ultrassonografia em razão da ausência de rede venosa periférica acessível. Realizado penta-
bloqueio com solução de 10 mL de lidocaína 1% com vasoconstritor, 10 mL de ropivacaína 0,5%, e realizada sedação 
de manutenção com dexmedetomidina 0,2 mcg/kg/h. Intraoperatório sem intercorrências; no pós-operatório não 
foi necessário o uso de opioides para analgesia. Discussão: A presença de preditores de via aérea difícil, o risco de 
sangramento ao manuseio de via aérea, as múltiplas lesões e crostas em pele na região dorsal tornaram difíceis a 
anestesia geral e a abordagem de neuroeixo. O pentabloqueio foi uma opção eficaz em fornecer anestesia sensitiva ao 
pé, evitando assim complicações na manipulação da via aérea ou a disseminação de infecção para o sistema nervoso 
central com a abordagem do neuroeixo. A anestesia regional pode ser utilizada desde que o local de bloqueio esteja 
livre de lesões. Deve-se evitar o volume e/ou a pressão excessiva durante a infiltração do anestésico local pelo risco 
de se causar lesão cutânea. O uso da dexmedetomidina garantiu ausência de depressão respiratória, estabilidade car-
diovascular, analgesia e sedação adequeda para realização do procedimento. Assim, na epidermólise bolhosa deve-se 
enfatizar o emprego das técnicas de anestesia regional e o cuidado na monitorização, manipulação e analgesia do 
paciente considerado frágil.
Palavras-chave: Pentabloqueio. Epidermólise bolhosa. Anestesia regional.
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972 Anestesia para artroplastia total de joelho 
em paciente com apneia obstrutiva do 
sono grave
Matheus Braga Gomides de Sousa1, Anastácio de Jesus Pereira1, Lorraine Ferreira Guimarães1, 
Celso Eduardo Rezende Borges1, João Paulo Jordão Pontes1

1Centro de Ensino e Treinamento, Hospital Santa Genoveva, Uberlândia, MG, Brasil.

Introdução: Com aumento da prevalência da obesidade na população brasileira, cirurgias ortopédicas estão cada 
vez mais frequentes nos centros cirúrgicos, entre elas a artroplastia de joelho com implante de próteses. Relato de 
caso: Paciente masculino, 57 anos, índice de massa corpórea de 42,2, com síndrome de apneia obstrutiva do sono, 
índice de apneia e hipopneia >30/hora, em uso de pressão positiva contínua nas vias aéreas domiciliar com pressões 
não informadas. Submetido a artroplastia de joelho com implante de próteses. Após monitorização básica e cate-
ter nasal de O2, sedado com cetamina 0,4 mg/kg e dexmedetomidina contínua (1 ug/kg/h em 20 minutos seguido 
por 0,5  ug/ kg/h), realizada raquianestesia com bupivacaína isobárica 20 mg e 75 ug de clonidina. Ao final, realizado 
bloqueio femoral com passagem de cateter 16G, guiado por ultrassom, com 30 mL de ropivacaína 0,3%. Em reava-
liações com 8/24/36/48 horas pós-operatório, apresentou escore máximo de dor 2 da escala visual analógica, sendo 
repetidos 20 mL de ropivacaína 0,2% nas horas 24 e 48. Não apresentou bloqueio motor durante avaliações. Reti-
rado cateter no momento de alta hospitalar. Discussão: Síndrome da apneia obstrutiva do sono é definida pelos 
quadros de hipopineia ou apneia durante o sono, considerada grave quando ocorre um número superior a 30 por 
hora, sendo mais incidente em pessoas obesas. Em geral, fármacos analgésicos e sedativos podem causar efeito mais 
intenso e depressor do sistema nervoso central em obesos com SAOS, causando obstrução das vias aéreas superio-
res. Dessa forma, o uso de sedativos como a dexmedetomidina e cetamina se tornam mais seguros, uma vez que 
apresentam menor risco de relaxamento dos músculos da orofaringe e obstrução da via aérea alta. Atroplastia total 
de joelho é um procedimento doloroso cujo o controle adequado da dor é um importante fator para satisfação do 
paciente, redução do tempo de internação e de complicações2. Visando a menor utilização de opioides, o bloqueio 
de neuroeixo (raquianestesia) se torna mais interessante no intraoperatório, de modo que não manuseia a via aérea 
e reduz o risco da depressão respiratório no pós-operatório. O uso de bloqueio periférico contínuo tem se mostrado 
boa alternativa no pós-operatório, reduzindo consumo de opioide e suas complicações, apresentando menor escala 
de dor e menor tempo de estadia hospitalar. Este relato reforça a importância do cuidado anestésico em pacientes 
com SAOS grave no manejo perioperatório visando uma sedação com baixo risco de obstrução de via aérea asso-
ciado a bom controle analgésico com técnicas menos invasivas e sem uso de opioides.
Palavras-chave: Artroplastia de joelho. Apneia obstrutiva do sono. Cateter femoral.
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984 Bloqueio paravertebral + peitoral do tipo 
II com sedação e sem anestesia geral para 
mastectomia radical modificada
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Introdução: O bloqueio peitoral do tipo II é um bloqueio superficial da parede torácica, que pode ser utilizado para 
fornecer analgesia em cirurgias da mama. Na maioria das vezes o bloqueio peitoral do tipo II é associado à aneste-
sia geral para o tratamento de dor pós-operatória1. Contudo, sabe-se que pacientes com doença pulmonar crônica 
preexistente, mesmo que clinicamente estáveis e controlados, apresentam risco elevado de complicações pulmonares 
pós-operatórias2. Objetivo: Relatar o uso da técnica de bloqueio peitoral do tipo II em paciente enfisematosa subme-
tida a mastectomia total radical sem anestesia geral. Relato de caso: Paciente M. G. P. S., 72 anos, estado físico PIII 
da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, procedimento: mastectomia total radical modificada 
à esquerda por carcinoma infiltrante de mama, grau II. Apresentava disfunção cardíaca grau I controlada e enfisema 
pulmonar bilateral em uso contínuo de formoterol + budesonida, acetilcisteína, bamifilina e tiotrópio. A monitori-
zação consistiu em: cardioscopia; pressão não invasiva; oxímetria de pulso e capnografia. Realizou-se a venóclise no 
membro superior direito, com cateter 20G, sendo procedida a sedação, com doses tituladas de midazolam 4 mg e 
manutenção com propofol em bomba infusora alvo-controlada. Posicionada em decúbito lateral esquerdo, realizou-
-se analgesia por bloqueio paravertebral esquerdo (ropivacaína 0,7%, 20 mL total, entre L3 e L5) + bloqueio peitoral 
do tipo II (ropivacaína 0,5%, 20 mL total), ambos guiados por ultrassom; como adjuvantes: cetamina 20 mg, tenoxi-
cam 40 mg + clonidina 100 mcg em solução fisiológica 0,9% via intravenosa. A paciente permaneceu sob ventiliação 
espontânea durante o procedimento cirúrgico, que durou 120 minutos, sem intercorrências, e foi encaminhada à 
enfermaria com Aldrete 10. Ela não relatou queixa álgica, náusea/vômito ou sinais flogísticos 24 horas após a cirurgia 
e foi utilizada dipirona regular no pós-operatório imediato. Discussão: Neste relato, utilizou-se o bloqueio peito-
ral do tipo II como anestesia primária com bloqueio paravertebral para prevenção de complicações associadas a 
anestesia geral, redução de náuseas/vômito e analgesia no pós-operatório. Raros são os relatos que utilizam o blo-
queio peitoral do tipo II e paravertebralcom sedação para realização de mastectomia. Com as técnicas associadas, a 
paciente não apresentou intercorrências no intraoperatório e permaneceu 24 horas sem solicitar analgesia, somente 
com dipirona regular. Assim, a combinação de bloqueio peitoral do tipo II e paravertebral com sedação surge como 
uma alternativa para pacientes submetidas a mastectomia que apresentem comorbidades que possam se complicar 
por anestesia geral.
Palavras-chave: Bloqueio peitoral do tipo II. Mastectomia radical. Anestesia regional.
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986 Bloqueio dos nervos femoral e cutâneo 
lateral da coxa guiado por ultrassom em 
paciente anticoagulado
Izabella Cristina Morais Barbosa Batista1, Saulo Gonçalves Filho1, Juliana Gouveia Nakamura1, 
Davyd Fonseca Andrade1, Filipe Maia1

1Clínica de Anestesia, Goiânia, GO, Brasil.

Introdução: Existem diversas propostas para reduzir a dor no pós-operatório. O uso de raquianestesia com opioide 
tem sido efetiva para alívio da dor em muitas cirurgias de membros inferiores, porém podem apresentar efeitos 
adversos, como prurido, retenção urinária, náuseas e vômitos, ou ser contraindicada, por exemplo, em pacientes 
em uso de anticoagulantes. Bloqueios periféricos vêm sendo cada vez mais empregados para esse fim, com boas res-
postas e menos efeitos colaterais. Apresentamos um paciente com contraindicação para bloqueio de neuroeixo, com 
proposta anestésica alternativa. Relato de caso: Paciente hipertenso, diabético, portador de arritmia em uso de anti-
coagulante, com Relação Normatizada Internacional alargado e correção prévia de fratura proximal do fêmur com 
haste intramedular, evoluiu com migração do parafuso de bloqueio proximal, desconforto, sendo necessária a reti-
rada do componente. Como proposta anestésica, foi realizada sedação com 1 mg de midazolam e 50 mcg de fentanil, 
seguido pelo bloqueio do nervo femoral e do nervo cutâneo lateral da coxa direitos, guiado por ultrassonografia, com 
20 mL em cada nervo de lidocaína a 1,5%. É mantido no intraoperatório com anestesia venosa alvo-controlada com 
propofol em modelo de Schinnider, modo efeito e alvo de 1,5 ng/mL, mantendo sinais vitais estáveis e duração de 
40 minutos. Acordou sem dor, com bloqueio parcial do membro anestesiado, sem hematomas ou outras intercorrên-
cias. Discussão: O conhecimento da anatomia e de noções básicas de ecografia pelo anestesiologista é fundamental 
para realizar qualquer tipo de anestesia regional, como os bloqueios abordados, que fazem parte da anestesia do 
plexo lombar, por acesso posterior, por meio do compartimento do psoas e do bloqueio 3 em 1, por via inguinal. 
Estudos mostram bons resultados para analgesia em cirurgias ortopédicas de quadril, fêmur e joelho. O quadril 
é inervado por três nervos; o nervo femoral (L2-4); nervo ciático através do nervo do quadrado femoral (L4-S3); 
nervo obturador através da sua divisão anterior (L2-4). O nervo cutâneo lateral da coxa é responsável pela área da 
pele através da qual a incisão cirúrgica é feita. A analgesia completa envolve bloquear os quatro nervos. Os bloqueios 
nervosos comumente realizados incluem o do plexo lombar, do compartimento da fáscia ilíaca e do nervo femoral. 
O presente caso busca relatar a importância de bloqueios periféricos como opção para anestesia e analgesia de cirur-
gias ortopédicas, cada vez mais utilizadas na prática anestésica.
Palavras-chave: Bloqueio periférico. Anticoagulantes. Ultrassom.
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1007 Hidrodissecção como tratamento 
adjuvante de neuropraxia (pé caído)  
por compressão do nervo fibular
Carla Juliana Ribas1, Douglas Vicente Pinto Levier1, Ana Carolina Cardoso Alves1, 
Gustavo Marcinko1

1Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, Itajaí, SC, Brasil.

Introdução: A lesão do nervo fibular é a mais comum por seu curso superficial e a fácil compressão do nervo na 
cabeça da fíbula. Ela está relacionada com posicionamento ou acolchoamento inadequados por longos períodos, 
podendo resultar em pé caído, que é a incapacidade de realizar dorsiflexão do pé e queixas sensoriais, como pares-
tesia e dor. Estudos demonstraram que a realização de hidrodissecção profunda do nervo tem ajudado na melhora 
de sintomas sensoriais, principalmente em dor neuropática. Essa é uma técnica guiada por ultrassom descrita para 
tratamento de compressão nervosa, usando uma solução para separação do nervo de tecidos e estruturas adjacen-
tes. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 62 anos, chegou ao serviço referindo parestesia em terço médio e 
distal da perna esquerda e pé caído. Relatou que o quadro se iniciou há três meses, após internação em que ficou 
acamado com coxim na região posterior do joelho, aguardando cirurgia do quadril. Já havia iniciado tratamento 
da neuropraxia com fisioterapia e ondas de choque, porém com pouca melhora. Optou-se por realizar, como tera-
pia adjuvante, hidrodissecção do nervo fibular no nível logo abaixo da fossa poplítea com 30 mL de soro glicosado 
5% e 10 mg de dexametasona. Foi utilizada agulha A100, guiada por ultrassom com técnica em plano. Paciente evo-
luiu com melhora dos sintomas sensoriais e discreta melhora na extensão dos pododáctilos em 24 horas após o 
procedimento. Discussão: A hidrodissecção tem como objetivo liberar tecidos que estão causando aderência e apri-
sionamento, bem como restaurar sua função. Um benefício potencial da hidrodissecção ocorre com a liberação da 
pressão na nervi nervorum, fora do epineuro que inervam e regulam a função e a descarga dos nervos principais, 
além da vasa nervorum, que são pequenos vasos sanguíneos na superfície dos nervos que nutrem o nervo principal 
e as veias que drenam os metabólitos desses nervos. O aprisionamento resulta em estase e isquemia, acumulando 
toxinas na parte danificada do nervo. Embora existam poucos estudos sobre os riscos e beneficios dessa técnica em 
evolução, esse procedimento minimamente invasivo pode ser considerado um adjuvante no tratamento de lesões por 
compressão nervosa antes da intervenção cirúrgica, uma vez que os estudos realizados apresentaram bons resultados 
sem intercorrências relatadas.
Palavras-chave: Neuropraxia. Hidrodissecação. Nervo fibular.
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1015 Bloqueio do plano eretor da espinha: 
analgesia eficaz no pós-operatório de 
toracoscopia
Daniele Tailla Oliveira1, Rodrigo de Lima e Souza1, Ricardo Lucas Motta Albuquerque1, 
Marcio Henrique Mendes1, Francisco Tadeu da Mota Albuquerque1

1Centro de Ensino e Treinamento Hospital Madre Teresa, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Introdução: O bloqueio do plano eretor da espinha foi descrito pela primeira vez em 2016 no tratamento de dor torá-
cica neuropática. Em 2017 foi relatada a sua utilização em casos de cirurgia bariátrica, torácica e fraturas de arcos 
costais. Este relato tem por objetivo demonstrar o sucesso desse bloqueio na condução pós-operatória de pacientes 
submetidos a videotoracoscopia. Relato de dois casos em videotoracoscopia: Caso 1: A. S. F., 30 anos, sexo mascu-
lino, estado físico I da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, submetido a lobectomia inferior 
direita. Caso 2: C. L. O., 77 anos, sexo feminino, estado físico III da classificação da Sociedade Americana de Aneste-
siologistas, submetida a segmentectomia pulmonar esquerda com linfadenectomia mediastinal. Anestesia: anestesia 
geral venosa total associada a bloqueio do plano eretor da espinha com auxílio de ultrassonografia, punção única a 
nível de T5 e injeção de 20 mL de ropivacaína 0,5% unilateral. Analgesia: dipirona 2 g no intraoperatório. Evolução: 
extubados e enviados à Unidade de Terapia Intensiva sem queixas álgicas. Analgesia de resgate: Caso 1 – dipirona 1 
g após quatro horas de extubação. Caso 2 – dipirona 1 g após duas horas de extubação. Nenhum paciente recebeu 
opioide para analgesia de resgate. Discussão: O músculo eretor da espinha se estende ao longo do comprimento da 
coluna toracolombar junto aos seus processos transversos. Essa localização permite ao bloqueio do plano eretor da 
espinha ampla expansão crânio caudal, cobrindo múltiplos dermátomos. A vantagem mais significativa é sua sim-
plicidade e segurança, pois a injeção é distante de estruturas críticas, como a pleura. Além disso, o seu uso para o 
tratamento da dor pós-operatória resulta em melhor reabilitação pulmonar, facilitando a expulsão de secreções e 
impedindo complicações. Nos casos apresentados, houve boa eficácia analgésica e tolerabilidade ao uso dessa téc-
nica. Analgesia contínua por meio de introdução de cateteres nesse plano também pode ser usada. Dessa forma, o 
bloqueio do plano eretor da espinha surge como uma alternativa eficaz para o manejo analgésico peroperatório de 
cirurgias torácicas, poupando o uso de opioides e seus efeitos indesejáveis.
Palavras-chave: Bloqueio do plano eretor da espinha. Analgesia. Toracoscopia.
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1019 Bloqueio da cápsula posterior do joelho 
para controle de dor pós-operatória em 
artroplastia total de joelho
Henrique Gioppo Calegari1, Eduardo Bianchini1, Rafael de Castilhos Vidor1,  
Leandro Iran Rosa1

1Hospital Nossa Senhora da Conceição, Tubarão, SC, Brasil.

Introdução: O controle de dor pós-operatório em pacientes submetidos a artroplastia total de joelho é um fator 
determinante para melhor recuperação cirúrgica. Atualmente a anestesia multimodal tem assumido um papel 
importante no manejo de dor, reduzindo o consumo de opioides e seus efeitos colaterais. O bloqueio entre a artéria 
poplítea e a cápsula posterior do joelho é uma técnica anestésica que promove analgesia satisfatória para esse tipo de 
procedimento. Relato de caso: J. F. F., 75 anos, estado físico III da classificação da Sociedade Americana de Aneste-
siologistas, submetido a artroplastia total de joelho direito. Paciente monitorizado com cardioscopia, oximetria de 
pulso e pressão arterial não invasiva, cateter nasal de O2 4 L/min. Optou-se por realizar anestesia combinada com 
bloqueio subaracnóideo e, ao final do procedimento, bloqueio cápsula posterior do joelho. Paciente foi colocado em 
decúbito lateral direito após sedação com 5 mg de midazolam. Realizada punção no espaço de L3–L4, agulha 27G 
de Quincke, paramediana com punção única e refluxo de líquor com administração de 14 mg de bupivacaína 0,5% 
hiperbárica sem opioide intratecal. Ao final do procedimento, optou-se por realizar bloqueio cápsula posterior do 
joelho. Utilizando ultrassom com transdutor curvo de baixa frequência, foi escaneada a fossa poplítea até a visua-
lização dos côndilos femorais e a artéria poplítea, puncionado o local de anteromedial a posteromedial com uma 
agulha Stimuplex A100 mm até que a ponta da agulha estivesse 1 a 2 cm da borda lateral da artéria poplítea. Foram 
então injetados 25 mL de ropivacaína 0,5% sob visualização direta, observando sua dispersão. Na sala de recuperação 
anestésica, paciente se manteve estável e sem queixas, tendo alta após duas horas. No primeiro dia pós-operatório, 
paciente referiu escala visual analógica 0 e negou efeitos colaterais. Apresentou controle de dor satisfatório nas pri-
meiras 24 horas com fisioterapia ativa, sem comprometimento motor e necessidade de uso de opioide como resgate, 
tendo alta hospitalar com 36 horas de pós-operatório. Discussão: Artroplastia total de joelho está associada com 
intensa dor pós-operatória. Assim, a maioria dos pacientes necessitam de doses de opioides para melhor controle da 
dor pós-operatória e início de reabilitação precoce. Entretanto, sabe-se dos inúmeros efeitos colaterais dos opioides. 
O bloqueio da cápsula posterior do joelho surgiu como uma alternativa para o controle de dor da face posterior do 
joelho. O bloqueio da cápsula posterior do joelho promove um controle satisfatório nas primeiras 48 horas após o 
procedimento. Além disso, contribui para redução do tempo de internação e a reabilitação motora precoce. 
Palavras-chave: Cápsula posterior do joelho. Artroplastia. Joelho.
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1038 Bloqueios regionais combinados em 
analgesia de mastectomia radical bilateral 
e reconstrução plástica
Maysa Siqueira Oliveira Pinheiro1, Larissa Maria Puridade Maciel1, Bruno Zeuxis de Siqueira1, 
Guilherme Peixoto Mendonça1, Adriana Navarro Machado1
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Introdução: O planejamento da analgesia pós-operatória em pacientes submetidos a mastectomia radical com 
reconstrução exerce influência importante na recuperação cirúrgica, bem como possibilidade de evitar efeitos cola-
terais adversos pós-operatórios causadas pelo uso aumentado de anestésicos venosos, como opioides. Neste caso, a 
combinação de bloqueio do plano eretor da espinha e bloqueio do plano transverso abdominal foi alternativa eficaz 
no controle da dor, garantindo boa recuperação e bem-estar da paciente em cirurgia torácica-abdominal de maior 
porte. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 54 anos, peso de 75 kg, estado físico PII da classificação da Socie-
dade Americana de Anestesiologistas por antecedente de câncer de mama, Mallampati II, sem preditores de via aérea 
difícil. Negou alergias ou uso crônico prévio de medicações. Propostos realização de mastectomia radical bilateral, 
esvaziamento ganglionar axilar e reconstrução plástica, com uso de retalho abdominal (unilateral). Admitida em 
sala operatória, monitorizada, realizaram-se midazolam 3 mg via endovenosa. Posicionada sentada, foi realizado 
bloqueio do plano eretor da espinha guiado por ultrassonografia com 40 mL de ropivacaína 0,4% bilateralmente, ao 
nível de T5. Após, foi posicionada em decúbito dorsal horizontal e realizou-se bloqueio do plano transverso abdo-
minal subcostal guiado por ultrassonografia com 20 mL de ropivacaína 0,3% (à direita). Indução anestésica com 
fentanil 200 mcg, propofol (em infusão alvo-controlada), rocurônio 50 mg e manutenção com remifentanil e propo-
fol (em bombas de infusão contínua). A cirurgia ocorreu sem intercorrências, com tempo cirúrgico de 210 minutos, 
sem necessidade de correção de pressão arterial com vasopressores, e não houve picos pressóricos ou aumento de 
frequência cardíaca. Extubação realizada em sala operatória e paciente encaminhada à sala de recuperação anestésica 
sem queixas álgicas. Acompanhada pela equipe anestésica, sem queixas de dor nas 24 horas seguintes ao procedi-
mento, manteve apenas analgesia de com dipirona 2 g (sob demanda). Discussão: O bloqueio eretor da espinha 
é um bloqueio regional importante na anestesia de cirurgias torácicas, mostrando-se eficaz na analgesia tanto no 
intraoperatório como também pós-operatório. O bloqueio transverso abdominal plano promove analgesia na pele e 
nos músculos da parede abdominal. O acesso subcostal desse bloqueio mostra-se com eficaz resolução para analge-
sia de abdome superior também na transição toracoabdominal, como no caso descrito. A combinação de bloqueios 
regionais tem demonstrado bons resultados na analgesia operatória, com baixo índice de complicações adversas em 
cirurgias de grande porte. São necessários ainda mais treinamento técnico e estudos para sua disseminação de forma 
ampla e padronizada.
Palavras-chave: Bloqueio regional. Bloqueio do plano eretor da espinha. Bloqueio do plano transverso abdominal.
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1043 Bloqueio periférico contínuo para 
controle de dor no pós-operatório após 
amputação supra-genicular
Guerryman Alves Coelho1, Tiago de Almeida Lemos1, Arthur Martins de Barros  
Ferraz dos Santos1, Maisa Jacob Gottschalk1

1Hospital Pitangueiras, Jundiaí, SP, Brasil.

Introdução: A dor inadequadamente controlada tem consequências fisiológicas e psicológicas indesejáveis, como 
aumento da morbidade pós-operatória, recuperação e retorno retardados à vida diária normal, podendo evoluir 
como dor crônica. A analgesia regional por meio de cateteres periféricos impacta diretamente a dor aguda, redu-
zindo essas complicações. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 24 anos, 65 kg, submetido a amputação 
supra-genicular do membro inferior esquerdo em virtude da recidiva de osteossarcoma. Realizada raquianestesia 
para procedimento cirúrgico, que durou 45 minutos, sem intercorrências. Após o término, optou-se por realiza-
ção de bloqueio periférico contínuo dos nervos femoral e isquiático esquerdos. Utilizou-se técnica asséptica, guiada 
por ultrassom e com administração de 20 mL de ropivacaína 0,2% + dexametasona 4 mg em cada sítio de punção. 
Após injeção em single shot, ainda guiado por ultrassonografia, realizou-se passagem de cateter peridural com agulha 
Tuohy 17G em ambos os sítios. Na sala de recuperação pós-anestésica após duas horas, paciente mantinha-se sem 
queixas álgicas e sem bloqueio motor e recebeu alta para o quarto. No primeiro dia pós-operatório, apresentou dor 
moderada (escala visual analógica 4/10). Foram administrados 10 mL de ropivacaína 0,2% + lidocaína 1% em cada 
cateter, com alívio imediato da dor. Não necessitou de opioides fortes durante internação, recebendo alta no seguno 
dia pós-operatório sem queixas álgicas, com prescrição de analgésicos comuns, gabapentina e duloxetina. Nos pri-
meiros dias em domicílio, apresentou controle de dor, utilizando-se apenas de analgésicos comuns. Discussão: O uso 
de cateteres periféricos para controle de dor aguda no pós-operatório reduz significativamente o uso de opioides, 
diminuindo a ocorrência de náuseas/vômitos, sonolência e a dependência, prevenindo de forma significativa sua 
cronificação. É preciso investir na divulgação dessas técnicas com a finalidade profilática, terapêutica e prognóstica, 
objetivando à popularização e diminuição de custos, trazendo tais procedimentos para a rotina na prática anestésica.
Palavras-chave: Bloqueio regional. Bloqueio periférico. Analgesia.
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1048 Bloqueio da fáscia ilíaca como estratégia 
poupadora de opioides em vítimas de 
trauma: relato de caso
Bárbara Nunes Terol1, Fabricio Tavares Mendonça1, Marcus Aviz1

1Centro de Ensino e Treinamento, Hospital de Base do Distrito Federal, Brasília, DF, Brasil.

Introdução: O bloqueio do compartimento da fáscia ilíaca foi inicialmente introduzido para analgesia em fraturas 
do quadril. Pretende-se relatar sua aplicação em caso de fratura de fêmur distal em idosa. Relato de caso: C. N. A. 
C., 64 anos, refere uso crônico de opioide por artrite reumatoide, apresentava fratura de fêmur há seis dias. Admi-
tida em sala operatória de urgência para correção cirúrgica. Referiu dor intensa, com escala visual analógica 7/10, 
que impedia realização da raquianestesia. Realizou-se então bloqueio do compartimento da fáscia ilíaca guiado por 
ultrassonografia, com jelco 14G – em razão da falta de materiais e insumos adequados, consequência da pandemia 
da COVID-19 – e foram administrados 20 mL de ropivacaína 0,3%. Foi fixado jelco conectado a um polifix, seguido 
de nova administração de ropivacaína 0,3% (10 mL) com posicionamento e dispersão adequados. Após 15 minutos, 
paciente referiu melhora da dor, com escala visual analógica 2/10. Procedeu-se à raquianestesia, com administra-
ção de 12,5 mg de bupivacaína hiperbárica sem adjuvantes. Realizada sedação com dexmedetomidina 1 mcg/kg em 
20 minutos, seguida de manutenção com 0,3 mcg/kg/h, além de sulfato de magnésio em dose única de 10  mg/ kg. 
Após término do procedimento, paciente foi encaminhada assintomática para sala de recuperação pós-anestésica 
com escala visual analógica 0/10. Recebeu alta para enfermaria após três horas, foram mantidos cateter plástico 
14G e polifix para administração posterior. Realizada visita após 18 horas do bloqueio, quando paciente apresen-
tava escala visual 3/10 e queixa de dor leve – iniciada após 10 horas do bloqueio. Como a paciente já apresentava 
alta programada, foram administrados 20 mL de ropivacaína 0,2% e retirou-se o cateter. Paciente não solicitou 
analgesia de resgate com opioide na enfermaria e referiu mudança de insatisfeita para muito satisfeita após blo-
queios. Recebeu alta com pontuação 180/200 no questionário da qualidade de recuperação pós-operatória (QoR-40). 
 Discussão: Esse bloqueio tornou-se amplamente utilizado em departamentos de emergência em razão de sua efi-
ciência e facilidade de execução – não exige ultrassonografia ou neuroestimulador. Mostrou-se capaz de bloquear os 
nervos femoral, obturador e cutâneo lateral. Sua aplicação ganha destaque nos idosos vítimas de trauma ao poupar 
opioides e, assim, reduzir delirium e depressão respiratória. 
Palavras-chave: Anestesia regional. Trauma. Idoso.
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1050 Desarticulação de membro superior  
com duplo bloqueio por câncer e  
dor de difícil controle
Jessica Lídia de Souza1, Emilio Carlos Del Massa1, Lucas Reis Rosa1, Luiza Meira de 
Azevedo Souza1, Karen Yumi Miyashiro1

1Casa De Saúde Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: O câncer é um grupo de doenças com morbimortalidade elevada, não raro associada a dor oncológica 
quando um tumor pressiona ossos, nervos ou órgãos. Apresentamos caso de desarticulação de membro superior 
esquerdo, com intensa dor oncológica. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 70 anos, histórico de cirurgia 
de câncer epidermólide em membro superior esquerdo e fratura de clavícula há sete e dez anos, respectivamente. 
Hipertensão arterial sistêmica prévia, em uso de losartana 25 mg de 12 em 12 horas, além de tramadol, dipirona e 
amitriptilina para manejo da dor. Perda da função motora progressiva. Atualmente dor 8 de EAS. Exames antígeno 
carcinoembrionário 3,68; antígeno de câncer 19-9 16,85; Antígeno de câncer 125 17,80; tomografia computadori-
zada de tórax, massa tumoral sólida, liquefação central em cavo axilar esquerdo envolvendo feixe vasculo-neural da 
região. Após avaliação pré-anestésica e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em sala operatória,  realizou-se 
monitorização por pressão arterial não invasiva, saturação periférica de O2, eletrocardiograma, capnografia (após 
intubação orotraqueal). Medicação pré-anestésica com midazolam 2 mg, sufentanil 5 mcg via endovenosa; bloqueio 
do plexo braquial contínuo com ultrassonografia e agulha 18G Touhy, sendo administradas levobupivacaína 0,25% 
com vaso 12,5 mg e lidocaína 1% 50 mg e instalado cateter. Na passagem do cateter, paciente dessaturou, sendo indu-
zido com sufentanil 0,3 mcg/kg, propofol 2 mg/kg, succinilcolina 1 mg/kg, intubação orotraqueal com tubo 7,5 com 
cuff. Procedeu-se a capnografia, ausculta e ultrassonografia para presença de lung slide. Indicado ainda bloqueio do 
eretor da espinha nível T5 guiado por ultrassonografia e agulha A100 Stimuplex e injeção de levobupivacaína capa-
cidade vital 0,25% 75 mg, lidocaína 1% 250 mg sem vaso, 50 ml. Completada monitorização com pressão arterial 
invasiva com jelco 20G radial direita e punção jugular interna direita duplo lúmen 7F. Manutenção com sevoflrano 
em concentração alveolar mínima 1,5–2,0 CAM, rocurônio 0,5 mg/kg, cetamina 0,2 mgkg/h, clonidina 1 mg/kg, 
sufentanil 0,1 mcg/kg. Utilizou-se noradrenalina até 0,15 mcg/kg/min desde início da cirurgia até início de recu-
peração anestésica. No intraoperatório constatou-se hipercalemia corrigida com solução polarizante. Não houve 
necessidade de transfusão. Total de cristaloide de 3.100 mL. Tempo cirúrgico de sete horas, extubação em sala opera-
tória. Desconforto respiratório em recuperação anestésica, utilizado decúbito elevado em 60 graus, e O2 em máscara 
com melhora da saturação de O2, saturação periférica de O2 de 90–92% para 95–97%. Permaneceu em recuperação 
anestésica prolongada por seis horas, alta para enfermaria em Aldrete-Kroulik 10. Discussão: O duplo bloqueio utili-
zando duas ou mais técnicas traz benefícios pela utilização de menos anestésicos, favorecendo a pronta recuperação. 
Entretanto, as técnicas utilizadas trouxeram um retardamento na recuperação imediata, porém um benefício ainda 
maior na recuperação global.
Palavras-chave: Desarticulação de membro superior. Duplo bloqueio com complicação. Dor de difícil controle.
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1063 Anestesia peridural para correção 
cirúrgica de aneurisma de aorta 
abdominal roto tamponado
Piêrro Anderson Carlos1, Luís Gabriel de Paula Cardoso1, André Elias Abreu Passos1, 
Gustavo Siqueira Elmiro1, Gilberto Clemente Pereira1

1Hospital de Urgências de Gôiania, Gôiania, GO, Brasil.

Introdução: Aneurismas de aorta abdominal são uma patologia comum nos grandes centros cirúrgicos, e a téc-
nica anestésica usual para correção é a anestesia geral, por oferecer relaxamento muscular adequado e estabilidade 
hemodinâmica. Contudo, no pico da pandemia da COVID-19, diversas medicações ficaram escassas. Novas possi-
bilidades anestésicas tiveram de ser introduzidas para não deixar sem resolução as emergências cirúrgicas. Relato de 
caso: Paciente do sexo masculino, 70 anos, hipertenso, estado físico III da classificação da Sociedade Americana de 
Anestesiologistas. Deu entrada no centro cirúrgico em caráter de urgência para correção de aneurisma abdominal 
roto tamponado de 10 cm de diâmetro. A cirurgia proposta foi um Bypass aorto-bifemoral, Profundoplastia bila-
teral, endarterectomia femorais bilaterais. Ato anestésico iniciado com monitorização por meio de cardioscopia e 
oximetria de pulso, pressão arterial invasiva em artéria radial direita e acesso central em veia subclávia direita. Anes-
tesia peridural com punção em nível de T12-L1, com agulha de Tuohy 17G, sob técnica de Dogliotti, feita dose teste 
com 3 mL de lidocaína a 2% com vaso, passado o cateter peridural e injetados 10 mL de lidocaína com vaso a 2% 
associado a 2 mg de morfina e 10 mL de bupivacaína com vaso a 0,5%, sedado com 2,5 mg de midazolam; as doses 
foram repicadas conforme necessidade. Iniciada a cirurgia, foi colocada prótese de Dacron até as artérias femorais. 
O ato cirúrgico durou 11 horas, foram transfundidas sete bolsas de hemácias, quatro de plasma e quatro de criopre-
ciptado. Apesar do sangramento, a pressão arterial média não oscilou significativamente, mas houve dificuldade no 
fechamento da parede abdominal. Foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva, permaneceu lá por cinco dias 
em tratamento de pneumonia, o cateter peridural para analgesia foi mantido por três dias, e paciente foi para enfer-
maria, recebendo alta no oitavo dia pós-operatório. Discussão: A anestesia peridural pode ser utilizada como técnica 
anestésica única ou combinada. É capaz de diminuir liberação de catecolaminas, arritmias, isquemia perioperató-
ria, resposta endócrina e metabólica ao trauma cirúrgico, oferecendo analgesia pós-operatória adequada. No auge 
da pandemia, as Unidades de Terapia Intensiva ficaram lotadas e o hospitais sem as principais medicações usadas na 
anestesia geral (hipnóticos, bloqueadores neuromusculares, opioides). Então o anestesista optou pela anestesia peri-
dural, considerando a carência de insumos e a urgência do caso.
Palavras-chave: Anestesia peridural. Aneurisma abdominal. Falta de medicações.
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1067 Bloqueios do plano subpectíneo, do 
cutâneo femoral lateral e bloqueio do 
grupo de nervos pericapsulares para 
osteossíntese do fêmur
Leonardo Saraiva Guimarães de Oliveira1, Carolina Werner de Souza Vianna2,  
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2Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.
3Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Introdução: O quadril possui inervação complexa e, então, sua abordagem por bloqueios periféricos anestésicos é 
desafiadora para se atingir anestesia cirúrgica adequada. Relato de caso: Sexo feminino, 82 anos, 65 kg, hipertensão 
e insuficiência cardíaca classe III de New York Heart Association (fração de ejeção do ventrículo esquerdo: 32%), 
usuária de losartana, carvedilol e espironolactona, candidata a osteossíntese do fêmur com haste intramedular por 
fratura transtrocantérica em membro inferior direito. Ao exame físico apresentava-se consciente, estável hemodina-
micamente e eupneica. Após monitorização padrão e invasiva, realizaram-se os bloqueios do nervo cutâneo femoral 
lateral (5 mL de ropivacaína 0,5%), do plano subpectíneo (15 mL) e bloqueio do grupo de nervos pericapsulares 
(20 mL) e sedação com dexmedetomidina (1 mcg/kg + 0,5 mcg/kg/h) e cetamina (0,5 mg/kg). A cirurgia trans-
correu sem intercorrências, sem complementação anestésica e com Escala de agitação e sedação de Richmond -3. 
Nas 24 horas de seguimento, não houve queixas álgicas ou requisição de opioides. Discussão: A cápsula anterior do 
quadril é coberta pelo plexo lombar através dos nervos femoral, obturador e obturador acessório, e a posterior pelo 
plexo sacral através os nervos ciático, glúteo superior e ramo para o quadrado femoral. A face lateral da coxa é área 
do nervo cutâneo femoral lateral, também ramo do plexo lombar. Em estudo histológico viu-se que os nociceptores 
concentram-se na cápsula anterior, sendo a cápsula posterior ocupada por mecanorreceptores. Ou seja, o plexo lom-
bar é o responsável cardinal pela anestesia do quadril. Há relato de que o bloqueio do plexo sacral também é exigido 
para obter a anestesia. Contudo, optou-se por abordar apenas o plexo lombar, pelos grupos de nervos pericapsulares 
(os alvos são os ramos terminais do nervo femoral e nervo obturador acessório, no plano entre o tendão do músculo 
psoas e o ramo púbico, entre a espinha ilíaca anteroinferior e a eminência ileopúbica), plano subpectíneo (os alvos 
são os ramos articulares do nervo obturador, entre os músculos pectíneo e o obturador externo) e nervo cutâneo 
femoral lateral (entre os músculos sartório e o tensor da fáscia lata). Apesar da proximidade, há dúvidas se o grupo de 
nervos pericapsulares atinge o plano subpectíneo, e então abordou-se a área. Anestesiou-se o nervo cutâneo femoral 
lateral, pois o grupo de nervos pericapsulares não cobre o sítio de incisão. Ao realizarmos esses bloqueios, evitou-se 
o bloqueio do neuroeixo e a anestesia geral, auxiliando na estabilidade hemodinâmica do paciente. Existem poucos 
relatos em que o grupo de nervos pericapsulares tenha sido efetuado com intuito anestésico. Assim, são necessários 
ensaios clínicos para avaliar sua eficácia nesse cenário e se a suplementação do nervo obturador é imperiosa. 
Palavras-chave: Anestesia regional. Dor pós-operatória. Fratura de quadril.

REFERÊNCIAS 
1. Bugada D, Bellini V, Lorini LF, Mariano ER. Update on selective regional anesthesia for hip surgery patients. Anesthesiol Clin. 

2018;36(3):403-15. https://doi.org/10.1016/j.anclin.2018.04.001

2. Girón-Arango L, Peng PWH, Chin KJ, Brull R, Perlas A. Pericapsular Nerve Group (PENG) block for hip fracture. Reg Anesth Pain 

Med. 2018;43(8):859-63. https://doi.org/10.1097/AAP.0000000000000847

https://doi.org/10.1016/j.anclin.2018.04.001
https://doi.org/10.1097/AAP.0000000000000847


ANESTESIA REGIONAL

Sao Paulo Med J. 2021; 139(Suppl 2):276.     276

1086 Bloqueio simpático após cateterização de 
nervo ciático para avaliação de simpatectomia
Luiz Alberto dos Anjos Romanini1
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Introdução: A doença arterial obstrutiva periférica dos membros inferiores é geralmente decorrente de fenôme-
nos ateroscleróticos associados a fatores de risco, sendo os mais frequentes hipertensão arterial sistêmica, diabetes 
melito, tabagismo, idade avançada e doença cardiovascular. Apresentaremos um caso de doença arterial obstru-
tiva periférica em que foi proposta revascularização do membro acometido após discussão com a equipe cirúrgica. 
Por sugestão da anestesia, realizou-se bloqueio contínuo do ciático para avaliação do bloqueio simpático. Relato de 
caso: Paciente M. R. M., 46 anos, sexo feminino, parda, dislipidêmica, tabagista (23 maços/ano), negava diabetes 
melito ou hipertensão arterial sistêmica. O exame do membro inferior direito evidenciava cianose com pele desca-
mativa em hálux há três meses, dor intensa e claudicação intermitente, sem história de trauma prévio. A arteriografia 
do membro inferior direito evidenciou fluxo preservado até artérias femoral comum, superficial e profunda direitas, 
constatando oclusão da artéria poplítea direita e artérias à vazante. Iniciado tratamento clínico com anticoagulação 
e, após esclarecimento e aceitação do procedimento proposto, com Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
assinado, optou-se por bloqueio contínuo do nervo ciático à direita. Exame físico: peso de 50 kg, altura de 1,55 m, 
pressão arterial de 120x70 mmHg, frequência cardíaca de 68 bpm, lúcido, orientado no tempo e no espaço, bom 
estado geral,colaborativa, aparelho cardiovascular com 2 bulhas cardíacas normofonéticas sem sopros, aparelho res-
piratório murmúrio vesicular presente e sem ruídos adventícios, abdome livre, Mallampati II, estado físico II da 
classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas. Na sala cirúrgica, paciente foi monitorizada com eletro-
cardiograma, pulso oxímetro, pressão arterial não invasiva e temperatura, posicionada em decúbito lateral esquerdo. 
Foi utilizado ultrassom portátil com probe linear multifrequencial. Realizaram-se assepsia e antissepsia da região da 
fossa poplítea direita e do aparelho (probe). Ultrassom Doppler pré-simpatectomia farmacológica de fluxo em arté-
ria tibial anterior: 30,2cm²/s e pós evidenciou melhora de 20% do fluxo em artéria tibial anterior e presença de pulso 
palpável tibial posterior. Cateter em nervo ciático foi mantido por sete dias em bomba de infusão contínua com ropi-
vacaína 0,2% a 3 mL/h, com manutenção dos achados. Em seguida realizaram simpatectomia lombar que permitiu 
reperfusão evidenciada em ultrassom Doppler arterial com velocidade de pico sistólico 78,13; velocidade diastólica 
final 30,05 com membro inferior direito com pulso femoral, poplíteo e tibial posterior presentes, sem lesão trófica, 
indolor, sem empastamento e boa perfusão distal no retorno em um mês. Discussão: Hoje em dia, cada vez mais 
bloqueios e procedimentos guiados por ultrassom são utilizados em detrimento de técnicas usuais que aumentam 
o tempo de recuperação e internação. Em nosso caso, evitamos um procedimento complexo e invasivo, diminuindo 
chance morbimortalidade e amputação precoce.
Palavras-chave: Bloqueio guiado por ultrassom. Cateterização de nervo ciático. Simpatectomia química.
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1097 Bloqueio plano da fáscia transversalis 
para dor no pós-operatório tardio de 
herniorrafia inguinal
César Antonio Tavares da Rocha1, Pedro Augusto Tavares Dall’aglio1, Ana Paula  
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Introdução: A dor na região inguinal após as hernioplastias é um sintoma comum nas primeiras 24 horas do 
pós-operatório, melhorando com o uso de analgésicos e diminuindo progressivamente. A dor inguinal crônica pós-
-herniorrafia é uma síndrome dolorosa, tardia, na região previamente operada, caracterizando-se por uma sensação 
de dor ou parestesia que pode se irradiar para os genitais e a coxa, sendo classificada em três tipos: dor neuropática, 
dor somática e disejaculação. Relato de caso: F. R. G., 55 anos, masculino, realizou hernioplastia inguinal direta com 
colocação de tela. No décimo dia de pós-operatório retornou com dor inguinal excruciante e contínua com irradia-
ção para região inguinal direita, sem melhoras com analgesia escalonada. Optou-se pela realização do bloqueio plano 
da fáscia transversalis. Paciente colocado em decúbito lateral, utilizado um transdutor linear de alta frequência pelo 
fato de o paciente ser magro. Realizado um escaneamento anatômico sistemático de medial para lateral e superficial 
para profundo, identificando os músculos oblíquo externo, oblíquo interno e o transverso do abdômen, seguindo 
posteriormente até o músculo transverso do abdômen penetrar em sua aponeurose, a fáscia toracolombar. O mús-
culo quadrado lombar é frequentemente visível apenas posterior à aponeurose do músculo transverso abdominal. 
Agulhamento realizado em plano na direção anterior para posterior, passando pelos músculos oblíquos externo e 
interno, visando à ponta afilada do músculo transverso do abdome. A posição correta da agulha é sinalizada pela 
criação de uma bolsa de anestésico local entre a fáscia transversa do abdômen e a fáscia transversalis. Aplicado um 
volume de 20 mL de ropivacaína 0,5%. O anestésico local injetado se espalha sobre a superfície interna do mús-
culo quadrado lombar e bloqueia as porções proximais de T12 e os nervos de L1, produzindo bloqueio dos ramos 
anteriores e laterais desses nervos, ou seja, os nervos ilioinguinal e iliohipogástrico. Após a realização do bloqueio 
anestésico, o paciente relatou desaparecimento das dores. Discussão: O conhecimento e manejo do anestesista na 
terapêutica multimodal é primordial para obtenção de bons resultados a curto e longo prazo no manejo de pacien-
tes com dores nos pós-operatório, sendo o bloqueio plano da fáscia transversalis uma importante ferramenta para 
pacientes com dores intensas no pós-operatório de cirurgias realizadas na região inguinal.
Palavras-chave: Anestesia. Regional. Fáscia transversalis.
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1103 Tromboembolismo pulmonar após 
raquianestesia para cirurgia de fratura  
de fêmur
Poliana da Silva Gomes1, Isadora Magalhaes Melges1, Lais Silva Carvalho1,  
Francine Lemos Freitas Fontoura1, Luiz Felipe Oliveira Gondim1

1Hospital Julia Kubitschek, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Introdução: O tromboembolismo pulmonar, apesar de rara no intraoperatório, pode ter sua incidência aumentada 
quando associada a raquianestesia, principalmente nas cirurgias de membro inferiores. Relato de caso: Mulher, 
58 anos, hígida, estado físico II da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, internada por fra-
tura de fêmur. Sem alteração laboratoriais. Em uso de enoxaparina 40 mg/dia. Encaminhada para a cirurgia cinco 
dias após a admissão. Frequência cardíaca 130 (sinusal), saturação de O2 92% e pressão arterial 120x70 mmHg. 
 Realizada sedação (2 mg midazolan + 50 mcg fentanil) e raquianestesia nível L3-L4 (12,5 mg de bupivacaína iso-
bárica + 80 mcg de morfina). Após dez minutos, paciente apresentou instabilidade hemodinâmica, pressão arterial 
70x50 mgHg, administrado 1 mg de metaraminol. Progressão para pressão arterial 50x30, frequência cardíaca 32, 
alargamento de qrs, seguido de parada cardiorrespiratória em assistolia. Reversão da parada cardiorrespiratória após 
cinco minutos de reanimação cardiorrespiratória. Encaminhada ao Centro de Terapia Intensiva com noradrenalina 
40 mL/h, frequência cardíaca 142 bpm, pressão intra-abdominal 136/85, intubação orotraqueal, ventilação mecâ-
nica, ventilação controlada a volume com fração inspirada de O2 100% sato 80%. Ultrassom Point-of-Care: veia 
cava dilatada, sem variação respiratória, linha B no ápice direito, ventrículo esquerdo com hipertrofia ventricu-
lar esquerda normocontrátil, ventrículo direito dilatado com hipocinesia difusa, veia femoral direita parcialmente 
compressível. Eletrocardiograma taquicardia sinusal, bloqueio de ramo direto. Gasometria arterial: pH 7,26 pressão 
parcial de CO2 90,9 pressão parcial de O2 55,3 HCO3 33,9, base excesso 12,6, saturação de O2 83%, ureia 129, creatina 
4,85, sódio 152, troponina 0,169, potássio 7,4, cloro 95, parada cardiorrespiratória 64, relação normatizada interna-
cional 1,1, hemoglobina 10,5, global de leucócitos 36.720, plaquetas 194.000. Realizada trombólise com alteplase. 
Após dez horas, paciente evoluiu com nova parada cardiorrespiratória em atividade elétrica sem pulso, sem retorno 
após a reanimação cardiorrespiratória. Declarado óbito. Hemodiálise com tromboembolismo pulmonar maciço. 
Discussão: Incidência de tromboembolismo pulmonar relacionada a raquianestesia é rara e existem poucos estudos 
publicados. Nakamura et al. (2017) comparou a anestesia peridural combinada com a anesteisa geral x raquianes-
tesia em cirurgias de artroplastias de quadril e joelho. Houve incidência maior de tromboembolismo pulmonar 
relacionada a última. A raquianestesia ocasiona uma perda de tônus simpática, levando a vasodilatação periférica 
acentuadas, com uma diminuição do retorno venoso e redução da pre carga. A vasodilatação é provável fator con-
tribuinte para o tromboembolismo. O aumento da pressão dos vasos pulmonares pelo embolo, somado à redução 
da pré-carga, faz com que mecanismos fisiológicos compensadores fiquem deletados, agravando a extensão da lesão 
pulmonar. Medidas profiláticas como uso de anticoagulantes, abordagem precoce das fraturas, botas pneumáticas e 
incentivo a deambulação, tendem a reduzir a sua incidência. Em relação ao tratamento, está bem sedimentado que 
mais importante é que seja instituído precocemente e que os profissionais envolvidos estejam aptos.
Palavras-chave: Raquianestesia. Tromboembolismo. Fratura ortopédica.
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1108 Três bloqueios periféricos como 
alternativa analgésica na osteotomia 
distal do fêmur: relato de caso
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de Souza Neves1, Cláudia Marquez Simões1
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Introdução: A osteotomia varizante do fêmur é uma opção terapêutica para correção de deformidades angulares do 
joelho, sobretudo quando associadas a osteoartrite. É realizada uma fratura com posterior fixação dos segmentos, 
objetivando um desvio do eixo mecânico, minimizando assim a sobrecarga na região lateral do joelho. O procedi-
mento tem elevada capacidade dolorosa no pós-operatório, e a realização de bloqueios periféricos pode apresentar-se 
como uma boa estratégia para controle álgico. Relato de caso: Paciente sexo masculino, 48 anos, estado físico II 
da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas por osteoartrite de joelho, 81 kg, foi submetido a 
osteotomia varizante do fêmur direito. O procedimento foi realizado sob anestesia geral com indução venosa com 
sufentanila, propofol e rocurônio e manutenção com halogenado, sob intubação orotraqueal. Como proposta de 
analgesia pós-operatória, foram realizados três bloqueios periféricos – nervo femoral, ciático e cutâneo lateral femo-
ral – com o intuito de analgesia do compartimento distal da coxa ao final do procedimento. Os bloqueios foram 
realizados com solução de ropivacaína a 0,2%, sendo 10 mL em nervo femoral e 5 mL na abordagem de nervo ciático 
por via anterior e 5 mL em nervo cutâneo lateral femoral. Antes da extubação, optou-se por administração de mor-
fina 6 mg para controle álgico, considerando o período de latência dos bloqueios. O paciente manteve-se sem dor 
pós-operatório imediato, bem como nos dois dias que se seguiram ao procedimento, recebendo alta do serviço de 
dor. Discussão: O nervo femoral é responsável pela inervação do segmento anteromedial da pele e dos músculos da 
coxa e toda a extensão do fêmur, excetuando-se os côndilos, cuja inervação é realizada pelo nervo ciático. A incisão 
foi realizada na região lateral da coxa, território que recebe ramos do nervo cutâneo lateral femoral. Logo, a combina-
ção desses bloqueios possui abrangência como estratégia de analgesia pós-operatória. Ao optar-se pela realização de 
múltiplos bloqueios, é importante atentar-se aos limites tóxicos dos anestésicos locais. Portanto, optou-se por dimi-
nuir a massa anestésica por meio da redução da concentração de ropivacaína. Essa estratégia pode ter repercussão no 
bloqueio do nervo ciático, embora esse não seja essencial para analgesia do fêmur distal. Considerando o aumento 
do tempo de latência dos bloqueios consequente da redução da massa anestésica, optou-se pela administração de 
morfina, visando reduzir escore de dor no pós-operatório imediato, fator que interfere na avaliação da contribuição 
dos bloqueios no pós-operatório imediato.
Palavras-chave: Analgesia regional fêmur. Bloqueios periféricos de membros inferiores. Analgesia osteotomia fêmur distal.

REFERÊNCIAS 
1. Hadzic A. Ultrasound-guided nerve blocks for the lower extremity. In: Hadzic A. Hadzic’s Textbook of Regional Anesthesia and 

Acute Pain Management. 2nd ed. New York: McGraw-Hill; 2012. p. 595-626.

2. Wang JW, Hsu CC. Distal femoral varus osteotomy for osteoarthritis of the knee. Surgical technique. J Bone Joint Surg Am. 

2006;88 Suppl 1 Pt:100-8. https://doi.org/10.2106/JBJS.E.0082

https://doi.org/10.2106/JBJS.E.0082


ANESTESIA REGIONAL

Sao Paulo Med J. 2021; 139(Suppl 2):280.     280

1114 Bloqueio do plano transverso abdominal 
como técnica única em cirurgia abdominal
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Davi Luis Cordeiro Sales Porto1, Alfredo Guilherme Haack Couto1
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Introdução: O bloqueio do plano transverso abdominal guiado por ultrassonografia consiste na deposição de anes-
tésico local entre os músculos oblíquo interno e transverso abdominal, a qual tem se mostrado uma alternativa 
anestésica viável em cirurgias que envolvem a parede anterior abdominal (T6 a L1), possibilitando procedimentos 
anestésicos poupadores do arsenal farmacológico como um todo. Relato de caso: Paciente feminina, 30 anos, 38 kg, 
desnutrida grave, em tratamento quimioterápico paliativo para câncer de colo uterino avançado estágio IV (Interna-
tional Federation of Gynecology and Obstetrics). Após quadro de distensão abdominal, com parada de eliminação 
de flatos e fezes, queda do estado geral e vômitos incoercíveis, observou-se, na tomografia computadorizada de 
abdômen, a presença de massa tumoral englobando ureteres, bexiga e segmentos do retossigmóide, cursando com 
obstrução local, sendo indicada colostomia de urgência pela equipe cirúrgica. Paciente admitida na sala operatória, 
monitorada com cardioscópio, pressão arterial não invasiva, oximetria de pulso e venóclise em membro superior 
esquerdo com jelco 20G. Realizado o bloqueio do plano transverso abdominal à direita guiado por ultrassonogra-
fia com agulha 22G, boa visualização de estruturas e injeção de levobupvacaína 0,5% 10 mL + lidocaína 2% 10 mL. 
O procedimento cirúrgico foi iniciado dez minutos após o bloqueio abdominal, tendo duração total de 55 minutos, 
não apresentando nenhuma intercorrência hemodinâmica durante todo o ato, somente referindo um leve descon-
forto pela paciente à manipulação peritoneal. Com o término do procedimento, foi encaminhada à enfermaria sem 
queixas álgicas (Aldrete 10). Discussão: Alternativamente ao bloqueio neuroaxial, as técnicas de analgesia e anestesia 
com uso de bloqueios regionais vêm ganhando espaço por conta da menor invasibilidade e de menores riscos, prin-
cipalmente na população cujas comorbidades têm aspectos relevantes no desfecho anestésico-cirúrgico. Um menor 
consumo de anestésicos voláteis e opioides é observado quando a técnica é empregada na anestesia, como na anal-
gesia multimodal, sendo uma alternativa viável em situações extremas, nas quais os riscos superam os benefícios no 
manejo anestésico tradicional. A literatura também corrobora, demonstrando a eficácia em procedimentos em que 
existe pouca ou nenhuma manipulação de estruturas com inervação visceral. Dessa forma, em razão da síndrome 
consumptiva num estado avançado da paciente, o bloqueio do plano transverso abdominal foi escolhido como téc-
nica anestésica única para realização do procedimento cirúrgico em questão.
Palavras-chave: Bloqueio do plano transverso abdominal. Bloqueio regional.
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1132 Anestesia peridural contínua para 
hernioplastia inguinal em paciente  
com múltiplas comorbidades
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Introdução: Pacientes idosos possuem condições clínicas que limitam as técnicas anestésicas em cirurgias pela baixa 
tolerância aos efeitos do estresse anestésico-cirúrgico. É dever do anestesiologista minimizar as chances de eventos 
graves no paciente e ofertar condições ao cirurgião de atuar. Uma dessas técnicas trata-se do bloqueio nervoso contí-
nuo, que pode prolongar a anestesia e reduzir o risco de reações adversas medicamentosas. Relato de caso: Masculino, 
83 anos, estado físico III da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, 58 kg, portador de doença 
renal crônica com plano de correção de hérnia inguinal bilateral recidivada para inserção do implante de Tenckhoff 
para diálise peritoneal posteriormente. Hipertenso, portador de doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão 
pulmonar com pressão sistólica de artéria pulmonar 75 mmHg. Dá entrada na sala de cirurgia contactuando, está-
vel e em ar ambiente. Monitorizado, pré-oxigenado e sedado com 0,5 mg de midazolam intravenoso. Sentado para 
punção peridural, entre os processos espinhosos de T10 e T11, com passagem de cateter peridural.  Testado e fixado 
na marcação de 10 cm na pele. Injetados 10 mL de ropivacaína 0,5% via cateter peridural e evidenciado bloqueio 
sensitivo ao nível de T6. Permaneceu em decúbito dorsal, acordado, com cateter nasal de oxigênio. Condições cirúr-
gicas referidas como ótimas. Após 1 hora e 30 minutos, findada a cirurgia, sem intercorrências, estava estável durante 
o procedimento. Foi feita dose subsequente de ropivacaína 0,5% 10 mL e retirou-se cateter peridural. Entregue no 
Centro de Terapia Intensiva sem dor, estável, sem bloqueio motor em membros inferiores. Evolução satisfatória no 
Centro de Terapia Intensiva, onde permaneceu por um dia e teve alta hospitalar no segundo dia de pós-operatório, 
sem queixas. Discussão: Neste caso a opção da técnica anestésica se deu pela anestesia epidural em razão de sua com-
provada atenuação da resposta ao estresse cirúrgico, da redução da morbidade e mortalidade em pacientes de alto 
risco e do encurtamento do tempo de internação hospitalar. A cirurgia abdominal prévia aumenta a dificuldade da 
cirurgia, de modo que a manutenção do cateter peridural permitiu a possibilidade de prolongar a anestesia. Já o uso 
de anestésico local apenas se deu pelos riscos intrínsecos da realização de opioides no neuroeixo, dadas a senescên-
cia do paciente e as chances de depressão respiratória – já maximizadas pelo uso de sedativo e de retenção urinária. 
A retirada do cateter peridural se deu pelo tempo cirúrgico curto e pelo fato de que sua manutenção não é isenta de 
risco, incluindo complicações graves, como meningite e abscesso peridural.
Palavras-chave: Peridural contínua. Anestesia regional. Peridural.

REFERÊNCIA 
1. Brull R, Macfarlane AJR, Chan VWS. Spinal, epidural, and caudal anesthesia. In: Miller RD, Cohen NH, Eriksson LI, Fleisher LA, 

Wiener-Kronish JP, Young WL. Miller’s Anesthesia. 8th ed. Philadelphia: Elsevier; 2014. p. 1684-720.



ANESTESIA REGIONAL

Sao Paulo Med J. 2021; 139(Suppl 2):282.     282

1133 Anestesia locorregional em paciente 
com oclusão arterial aguda e 
tromboembolismo pulmonar
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Introdução: A anemia falciforme é uma doença hematológica congênita que acomete cerca de 30 milhões de pes-
soas no mundo. Mais prevalente na população com ascendência africana e mediterrânea, consiste em uma mutação 
que leva a formação de hemoglobina S, levando a manifestações vaso-oclusivas na microcirculação decorrentes do 
formato deficitário dos eritrócitos, causando crises álgicas. Além disso, os doentes podem apresentar crises aplásti-
cas, sequestro esplênico, síndrome torácica aguda e insuficiência renal perioperatória. A doença é um desafio para o 
anestesiologista, tendo em vista a necessidade de se minimizar hipoxemia, acidose, hipotermia e de se manter a euvo-
lemia, todos possíveis deflagrantes de crises da doença. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 19 anos, 1,70 m, 
72,3 kg, pré-diabetes, dislipidemia e com traço falciforme, apresentando tromboembolismo pulmonar. Iniciou-se 
enoxaparina em dose plena, realizaram-se exames para investigação de possíveis trombofilias associadas. No dia 
seguinte, apresentou oclusão arterial aguda e foi indicada embolectomia de emergência. Chegou ao centro cirúrgico 
apresentando dor em membro inferior esquerdo e estável hemodinamicamente. Tendo em vista quadro pulmonar, 
traço falciforme de base e anticoagulação plena, optou-se por realização de bloqueio de nervo femoral associado a 
sedação. Iniciada infusão de dexmedetomidina e de dextrocetamina e novos bolus conforme a necessidade, asso-
ciada a midazolam. Realizado bloqueio de nervo femoral de membro inferior esquerdo guiado por ultrassom, com 
ropivacaína e lidocaína. A cirurgia foi realizada sem intercorrências e a paciente encaminhada à Unidade de Tera-
pia Intensiva sem queixas e sem novos sinais de descompensação. Discussão: O manejo de pacientes anticoagulados 
envolve aspectos de segurança em anestesia. Uma vez que o bloqueio do neuroeixo com uso concomitante de anti-
coagulantes representa o principal fator de risco para hematoma espinhal, optou-se por um bloqueio periférico 
com auxílio de ultrassonografia, prática segura em pacientes anticoagulados quando utilizada por mãos experientes. 
 Realizou-se ainda sedação com mínima depressão respiratória em razão do risco aumentado de hipoxemia.
Palavras-chave: Bloqueio femoral. Oclusão arterial aguda. Anemia falciforme.
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1138 Bloqueio do plano do eretor da espinha para 
analgesia perioperatória de toracotomia
Murilo Neves de Queiroz1, Thiago Cavalcante Magalhães1
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Introdução: O bloqueio do plano do músculo eretor da espinha é um novo bloqueio fascial para o tratamento da dor 
torácica. É um bloqueio com múltiplas vantagens sobre outros procedimentos porque é feito mais distante do neu-
roeixo e o paciente não é exposto às complicações típicas da anestesia neuraxial, como risco de hematoma espinhal/
peridural, lesão nervosa e infecção do sistema nervoso central. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 33 anos, 
90 kg, diagnóstico de metástase para pulmão, com indicação de toracotomia para ressecção de focos de metástases 
pulmonares à direita. Realizado bloqueio do plano eretor da espinha à direita guiado por ultrassonografia, infu-
são de 10 mL de ropivacaína 0,5% e passagem de cateter 16G no plano do eretor da espinha. Intubação orotraqueal 
com tubo duplo lúmen sem intercorrências, uso de fentanila 250 mcg, propofol em indução alvo-controlada (alvo 
3  mcg/ mL) e rocurônio 100 mg. Com o paciente posicionado em decúbito lateral esquerdo, foram realizados mais 
10 mL de ropivacaína 0,5% pelo cateter antes da cirurgia, seguidos de mais uma infusão de ropivacaína 0,5% 15 mL 
no final do procedimento. Anestesia mantida com propofol indução alvo-controlada com alvo entre 2,5–3 mcg/mL 
guiado por entropia e remifentanil com dose fixa de 0,03 mcg/kg/min. Intraoperatório de quatro horas e meia, sem 
intercorrências. Paciente extubado após dipirona 2 g, parecoxibe 40 mg e Sugammadex 200 mg via endovenosa, sem 
relato de dor. No pós-operatório foram administrados dipirona 1 g a cada seis horas e tramadol 100 mg via endove-
nosa a cada oito horas na Unidade de Terapia Intensiva; novo bolus de 20 mL de ropivacaína 0,3% no cateter após 
12 horas do procedimento. Não foi necessário uso de outro analgésico no pós-operatório, paciente não se queixou 
de dor ou incomodo na região torácia e recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva após 24 horas. Discussão: Pro-
porcionar analgesia adequada após uma toracotomia pode ser um desafio. O bloqueio do plano eretor da espinha 
é uma alternativa às técnicas paravertebrais, intercostais e epidurais, sendo a segurança na execução do bloqueio a 
sua vantagem mais significativa. Com a introdução da ultrassonografia na prática da anestesia regional, os bloqueios 
dos planos interfasciais ficaram cada vez mais populares, ganharam destaque e maior aplicabilidade. Nesse sentido, 
o bloqueio do plano eretor da espinha tem se mostrado uma técnica versátil. Contudo, ensaios clínicos ainda são 
necessários para avaliar a eficácia desse bloqueio e extensão da analgesia que pode ser obtida.
Palavras-chave: Bloqueio do plano eretor da espinha. Eretor da espinha. Cirurgia cardíaca.
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19 Dificuldade ventilatória no transoperatório 
de mediastinoscopia após lesão vascular
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Introdução: A mediastinoscopia é fundamental no estadiamento e diagnóstico de afecções do mediastino.  Apesar de 
sua elevada segurança, algumas raras complicações podem ser desafiadoras para o anestesista. Relato de caso: 
Paciente masculino, 24 anos, hígido e sem passado cirúrgico, queixa de dispneia leve. Internado para mediasti-
noscopia com biópsia de massa mediastinal e linfonodos. Monitorização padrão na sala de cirurgia, mais pressão 
arterial invasiva. Indução anestésica precedida de três minutos de pré-oxigenação. Intubação orotraqueal rápida e 
sem dificuldades, Cormack-Lehane 2A, com tubo número 8 com cuff via laringoscopia direta, seguida de dessatu-
ração importante com recuperação lenta. Sem intercorrências durante a cirurgia até a ocasião da lesão acidental de 
tronco branquiocefálico direito. Durante o controle do sangramento, houve perda da curva de capnografia, apesar da 
adequação das conexões e posicionamento do tubo. Esse foi reposicionado sob visualização direta, mas não houve 
expansão torácica, retorno da capnografia ou melhora da saturação. Extubado para realização de broncoscopia, que 
evidenciou colabamento de brônquios. Hipóxia grave culminou em parada cardiorrespiratória, revertida após três 
ciclos de reanimação cardiorrespiratória e seletivação esquerda proposital de tubo 6,5, forçando ultrapassagem da 
obstrução. Exame físico detectou pneumotórax hipertensivo à direita, prontamente drenado, resultando em otimiza-
ção ventilatória e transporte do paciente até setor de hemodinâmica para cirurgia endovascular. Paciente extubado 
sem intercorrências no dia seguinte na Unidade de Terapia Intensiva. Diagnosticado linfoma não Hodgkin e iniciado 
tratamento em regime hospitalar. Discussão: Comprometimento de via aérea não é esperado após lesões de veia ázi-
gos e artéria inominada, as mais comuns em mediastinoscopia, mas pode ocorrer nas lesões de carótidas ou vasos 
tireoidianos. Ainda não há um protocolo oficial para o manejo desses casos, mas a comunicação eficaz da equipe é a 
chave para condutas direcionadas e rápidas, além de minimização de danos.
Palavras-chave: Mediastinoscopia. Lesão de tronco braquiocefálico. Anestesia.
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59 Quimioterapia intra-arterial para 
retinoblastoma: complicações  
durante anestesia
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Retinoblastoma é o tumor primário maligno mais comum na infância. Um dos seus tratamentos é a quimiotera-
pia intra-arterial, que consiste na canulação da artéria oftálmica para a administração de medicação antineoplásica 
de forma seletiva, com menor toxicidade e maior eficácia comparada à quimioterapia sistêmica. A quimioterapia 
intra-arterial é amplamente realizada em centros oncológicos, apesar de desconhecida por muitos anestesiologis-
tas. Durante sua realização, há relatos de intercorrências graves, como reflexos autonômicos, acesso vascular central 
e coroidopatia. Caso 1: paciente do sexo masculino, 1 ano e 1 mês, retinoblastoma em olho esquerdo. Na nona 
sessão de quimioterapia intra-arterial , apresentou, ao final da injeção de carboplatina, taquicardia, hipotensão e 
dessaturação. Apresentou também edema periorbitário e de língua. Após suspeita de anafilaxia, recebeu adrena-
lina (1 mcg/kg) e hidrocortisona (10 mg/kg), com resposta transitória. Foi encaminhado à Unidade de Terapia 
Intensiva com adrenalina 0,3 mcg/kg/min, com desmame em poucas horas. Teve boa evolução e recebeu alta hos-
pitalar no dia seguinte. Caso 2: paciente sexo feminino, 3 anos e 3 meses, retinoblastoma em olho direito. Na sexta 
sessão de quimioterapia intra-arterial, apresentou, após a injeção de contraste iodado, taquicardia, hipotensão e 
dessaturação, com melhora após adrenalina (1 mcg/kg), hidrocortisona (10 mcg/kg) e difenidramina. Foi encami-
nhada à Unidade de Terapia Intensiva, tendo alta hospitalar no dia seguinte. Caso 3: paciente do sexo masculino, 
1 ano e 1 mês, com retinoblastoma bilateral. Na quarta sessão de quimioterapia intra-arterial, após injeção de mel-
falano, apresentou dessaturação, taquicardia e hipotensão. Recebeu adrenalina (1 mcg/kg – 5 doses), ringer lactato 
40 mL/kg, hidrocortisona (4  mg/ kg) e difenidramina. Encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva, sem agentes 
vasopressores. Foi desintubado após estabilização inicial. A principal suspeita para os três casos apresentados foi 
de anafilaxia. A relação temporal com as medicações administradas aponta para os quimioterápicos ou contraste 
iodado como agentes desencadeantes prováveis. Outra suspeita diagnóstica seria reação adversa ao meio de con-
traste por quimiotaxia, relacionada às propriedades químicas do contraste e dependentes de dose e taxa de infusão. 
Uma terceira possibilidade seriam reflexos autonômicos associados à quimioterapia intra-arterial, que se manifestam 
frequentemente com redução da complacência pulmonar, embora também possam ocorrer bradicardia e hipotensão. 
Sua etiologia permanece sob investigação, embora especule-se que ocorra em resposta à cateterização arterial, qui-
miotaxia ou hipersensibilidade ao antineoplásico.
Palavras-chave: Retinoblastoma. Quimioterapia intra-arterial. Reflexos autonômicos.
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86 Edema pulmonar por pressão negativa 
em cirurgia otorrinolaringológica
Paula de Souza Mota1, Fernanda Sousa Machado Borges1, Dário Humberto de Paiva1, 
Wendel Souza1

1Clínica de Anestesia, Goiânia, GO, Brasil.

Introdução: O edema pulmonar por pressão negativa é uma complicação anestésica que exige rápido reconheci-
mento. É mais comum após obstrução de vias aéreas superiores. É causado pelo esforço inspiratório contra uma 
obstrução, gerando pressão negativa. Nós relatamos um caso de edema pulmonar por pressão negativa após aneste-
sia geral eletiva, no qual o rápido diagnóstico permitiu recuperação clínica sem quaisquer prejuízos a longo prazo. 
Relato de caso: Masculino, 11 anos, 60 kg, estado físico I da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologis-
tas. Septoplastia, adenoidectomia por vídeo e turbinectomia. Anestesia geral balanceada. Indução venosa: sufentanil 
15 mcg, propofol 80 mg, atracúrio 25 mg. Intubação orotraqueal tubo nº6 com cuff. Mantido sob ventilação mecâ-
nica e sevoflurano. Hidratação com soro fisiolígico 0,9% 850 mL. Cirurgia durou duas horas, sem intercorrências. 
 Reversão do bloqueio neuromuscular. Ao acordar, paciente mordeu o tubo e manifestou esforço inspiratório como 
reflexo. Prosseguimos com extubação. Em seguida, apresentou dessaturação (86%) e taquipneia com melhora após 
O2 sob máscara 6 L/m. Ausculta pulmonar com estertores. Levantada a hipótese de edema pulmonar por pressão 
negativa, administrou-se furosemida 20 mg. Recebeu alta para o quarto após duas horas na sala de recuperação anes-
tésica, com cateter nasal de O2 3l/m e saturação periférica de O2 96%. Reavaliado após seis horas: permaneceu com 
O2 (saturação periférica de O2 caía para 87% se retirado), frequência respiratória de 40 incursões respiratórias por 
minuto e ausculta pulmonar diminuída em bases e crepitações em ápices. Tomografia computadorizada de tórax: 
broncogramas aéreos e condensação em lobo inferior esquerdo, sugestivo de edema alveolar difuso. Conduta: anti-
biótico, dexametasona, nebulização com beclometasona de 12 em 12 horas e fisioterapia respiratória. Avaliado por 
pneumologista, que sugeriu manter tratamento e observação. No dia seguinte, paciente apresentou melhora clí-
nica, e foi retirado o O2. Recebeu alta dois dias após cirurgia, assintomático, com ausculta com crepitações esparsas. 
 Discussão: O edema pulmonar por pressão negativa é uma complicação potencialmente fatal. As causas mais comuns 
são: infecções de vias aéreas superiores, tumores, laringoespasmo, mordida do tubo endotraqueal, aspiração de corpo 
estranho etc. O mecanismo se dá por uma pressão negativa no pulmão durante inspiração na tentativa de vencer 
a obstrução da via aérea, gerando um vácuo. Ocorre, então, aumento da pressão hidrostática capilar, superando 
a pressão coloidosmótica e levando ao extravasamento de fluido para o alvéolo, resultando em edema pulmonar 
não cardiogênico. O quadro clínico apresenta-se com hipoxemia, taquipneia, dispneia, expectoração rósea, sibilos e 
estertores. O tratamento baseia-se em suporte ventilatório, broncodilatadores, diuréticos etc. O edema pulmonar por 
pressão negativa é uma complicação transitória com prognóstico favorável se diagnosticado e tratado precocemente.
Palavras-chave: Edema pulmonar por pressão negativa. Pediatria. Complicações.
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105 Complicações do uso do ácido 
tranexâmico no intraoperatório
Noemy Matos Hirokawa1, Bruna Martins Liberali1, Nathalia Martins Fonseca1,  
David Ferez2

1Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, SP, Brasil.
2Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: O ácido tranexâmico é um derivado sintético do aminoácido lisina que inibe a fibrinólise e vem sendo 
a cada dia mais utilizado nas especialidades cirúrgicas por seu baixo custo e por efeitos colaterais amenos. Contudo, 
apresenta complicações. Teoricamente esperam-se eventos trombóticos por sua ação antifibrinolítica, o que difere 
dos achados na literatura. Método: Revisão bibliográfica por buscas no PubMed com os descritores “general anes-
thesia”, “tranexamic acid” e “complications”; com data de publicação inferior a cinco anos. Foram encontrados dois 
artigos de relevância considerando-se sua metodologia e respeitando o regulamento do congresso. Resultado: Há 
base sólida na literatura que demonstra a eficácia do ácido tranexâmico nas diversas especialidades cirúrgicas, desta-
cando seu benefício na redução de perda sanguínea perioperatória e pós-operatória e da necessidade de transfusão 
sanguínea. Dentre as complicações, destacaram-se a reação anafilática em paciente de 15 anos e convulsões no pós-
-operatório em pacientes submetidos a cirurgia cardíaca. Neste segundo, destaca a possibilidade de a convulsão estar 
relacionada com doses elevadas de ácido tranexâmico. Comumente o ácido tranexâmico é administrado entre 30 
a 100 mg/kg, porém doses menores não reduzem o risco de convulsão no pós-operatório. Não foi encontrada evi-
dência do aumento de eventos trombóticos. Conclusão: Há um número limitado de complicações do uso de ácido 
tranexâmico no intraoperatório, afirmando o benefício desse medicamento ao reduzir a mortalidade com o controle 
de hemorragia intra e pós-operatória. Os anestesiologistas devem estar preparados para a possibilidade de reação 
anafilática pelo manejo de diversos medicamentos intraoperatório. Mais estudos são necessários para estabelecer 
doses seguras de ácido tranexâmico para cirurgias a fim de reduzir convulsões no pós-operatório. 
Palavras-chave: Complicações. Ácido tranexâmico. Intra-operatório.
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141 Anisocoria reversível após indução anestésica 
para colecistectomia videolaparoscópica
Letícia Nunes de Morais1, Etelvina Karditsa Cruz Moreno1, Leopoldo Palheta Gonzalez1, 
Christiane Rodrigues da Silva1

1Universidade Federal do Amazonas, Manaus, AM, Brasil.

Introdução: Anisocoria é um condição caracterizada por uma diferença mínima de 0,4 mm no tamanho das pupi-
las, de etiologia multifatorial, sendo um achado perturbador e incomum durante a anestesia. Discreta assimetria 
entre o diâmetro das pupilas pode ser considerada fisiológica, porém diferenças mais acentuadas devem levantar a 
suspeita de lesão do nervo oculomotor. Dentre as causas destacam-se distúrbios neurológicos, vasculares, oftalmo-
lógicos e farmacológicos. Relato de caso: Mulher, 65 anos, estado físico PII da classificação da Sociedade Americana 
de Anestesiologistas, portadora de hipertensão arterial sistêmica crônica, sem alteraçōes clínicas ou laboratoriais, 
com indicação de colecistectomia videolaparoscópica. Na sala operatória, após monitorização habitual, foi realizada 
punção para peridural T11-T12, com agulha Tuohy 16G, com perfuração da dura-máter e extravasamento de aproxi-
madamente 4 mL de líquor, optando-se por não dar continuidade ao procedimento. Na indução anestésica, realizada 
pré-oxigenação com O2 100% sob máscara facial, com administração de dexmedetomidina (30 mcg), midazolam 
(2 mg), lidocaína (60 mg), fentanil (100 mcg), propofol (100 mg), rocurônio (45 mg), sendo mantida em ventila-
ção mecânica com sevoflurano (concentração alveolar mínima=1,5%). Paciente estável ao início do procedimento, 
evoluiu com instabilidade hemodinâmica e resposta ao uso de vasoconstritores. Foi observada no intraoperatório 
presença de anisocoria significativa, com pupila esquerda medindo aproximadamente 4 mm e pupila direita 1 mm, 
sendo solicitada imediata avaliação e acompanhamento do serviço de neurocirurgia. A cirurgia teve duração de 
240 minutos, sendo observadas, ao término do procedimento, após extubação, reversão total da anisocoria, pupi-
las isocóricas e fotorreativas ao exame físico. Paciente evoluiu sem queixas no pós-operatório, com realização de 
tomografia computadorizada de crânio e resultado normal, recebendo alta hospitalar após a confirmação do exame. 
Discussão: No caso referido, lesão prévia de III par craniano confirmado pela ausência de fotoreação, associada a 
miose desencadeada pelos anestésicos, figurou como a principal hipótese diagnóstica. Anisocoria é uma condição 
que exige identificação e investigação de patologias neurológicas, entretanto pode ser a tradução de uma condição 
benigna e autolimitada. Recomenda-se que o exame pupilar de rotina faça parte da avaliação pré-anestésica, bem 
como no intraoperatório para adoção de condutas adequadas. 
Palavras-chave: Anisocoria. Anestesia.
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150 Literatura recente das complicações na 
hipotermia não intencional intraoperatória
Mariana Favaro de Santana1, Fabiana Carolina Santos Rossi1, David Ferez1

1Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: Todo procedimento anestésico e cirúrgico apresenta a possibilidade de complicações. Nesse cenário o 
paciente é tirado de sua homeostasia térmica com queda em seu metabolismo, perda de temperatura para o meio e 
detrimento de sua regulação. Portanto, a hipotermia intraoperatória é um evento adverso comum. Método: Foi rea-
lizada uma busca ativa nas bases de dados PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde sobre o tema utilizando 
palavras-chave hypothermia e intraoperative e review nas publicações de 1999 a 2019. Foram listados 13 trabalhos e 
selecionados os dois mais recentes por conta da limitação do congresso. Discussão: No pré-operatório deve-se con-
siderar os possíveis fatores de riscos como idade, tipo de procedimento e necessidade de reposição volêmica, fatores 
que contribuem nas escolhas dos fármacos utilizados e dos cuidados necessários intraoperatório. A prevenção tem 
início no pré-aquecimento do paciente, pois, na indução da anestesia, o paciente chega a reduzir em 20% a produ-
ção de calor, e a monitorização da temperatura na rotina deve ser enfatizada. Alguns anestésicos apresentam ação 
vasodilatadora e facilitam a perda de calor e muitos inibem o centro termorregulador. Métodos para diminuir a 
exposição e o aquecimento ativo são os mais empregados, porém soluções venosas contribuem para diminuir essa 
perda. Agravos cardiovasculares apresentam a principal causa de morbidade decorrente de hipotermia, mas tam-
bém interferem na coagulação, na função renal, na alteração no sistema imunológico, na diminuição da tensão entre 
oxigênio subcutâneo, reduzindo a demanda de oxigênio e predispondo a infecções e diminuindo a cicatrização. 
Conclusão: A hipotermia apresenta em determinados cenários efeitos extremamente indesejados nos pacientes e é 
necessário o conhecimento pré-operatório para compreender possíveis complicações. Dessa forma, ao utilizar medi-
das preventivas em cirurgias necessárias, diminui-se a possibilidade de hipotermia intraoperatória não intencional, 
utilizam-se mecanismos ativos de aquecimento e diminuem-se as perdas, favorecendo um pós-operatório melhor, 
de recuperação tecidual mais rápida.
Palavras-chave: Hipotermia. Complicações. Intraoperatória.
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170 Desafios na anestesia em paciente 
usuário de cocaína: relato de caso
Adriana Belle1, Lucas Lima1, Fernanda Furigo1, Marcelo Queiroz1, Fabio Regatieri1

1Hospital São Camilo Pompeia, São Paulo, SP, Brasil.

O uso de cocaína causa hiperestimulação simpática, sendo comuns aumento da frequência cardíaca, hipertensão 
e vasocontrição coronariana no perioperatório. Tendo em vista tais efeitos, associado ao uso de narcóticos pelos 
pacientes, é importante discutirmos o manejo anestésico nessa situação. Paciente, masculino, 95 kg, 172 cm (índice 
de massa corpórea=32,1), estado físico II da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas. Asmático, 
doença pulmonar obstrutiva crônica, ansioso e usuário de cocaína. Submetido a uvulopalatofaringoplastia, septo-
plastia e amigdalectomia. Indução com 100 mcg de fentanil, propofol em infusão contínua e 70 mg de rocurônio. 
Intubação orotraqueal com tubo 7,5 com cuff, por laringoscopia direta, sem intercorrências. Manutenção da anestesia 
com solução de ringer lactato 500 mL com 25 mL de lidocaína 2%, 75 mcg de clonidina, 3 g de magnésio em bomba 
de infusão contínua, em taxa de 1 mL/kg/h e remifentanil em bomba de infusão contínua (0,05 –  0,20  mcg/ kg/min). 
Paciente extubado e encaminhado à recuperação pós-anestésica. Iniciou com quadro de agitação, ansiedade, pres-
são arterial 140x90 mmHg, seguido de sangramento oronasal, relatando escala visual analógica 5/10. Administrados 
3 mg de morfina e reavaliado com melhora dos níveis pressóricos. Avaliação otorrionolaringológica visualizou 
hematoma palatal comprometendo vias aéreas, indicando nova intubação orotraqueal de urgência com uso de video-
laringoscopia e tubo de menor calibre, em sequência rápida e reabordado pelo cirurgião, sendo encaminhado à 
Unidade de Terapia Intensiva em intubação orotraqueal. Alta hospitalar após quatro dias. A meta no manejo anes-
tésico de pacientes usuários de cocaína é evitar extremos hemodinâmicos, assim reduzimos o consumo de oxigênio 
pelo miocárdio. A redução do tempo de esvaziamento gástrico sugere intubação orotraqueal em sequência rápida, 
mesmo com jejum adequado. O uso de beta-bloqueadores está contraindicado, pois leva a vasocontrição corona-
riana. Para controle dos níveis pressóricos, é bem indicado o uso de nitroglicerina, por exemplo. A indução com 
alfa-2 agonistas também está no arsenal de medicações benéficas nessa situação, visto que reduz o tônus simpático. 
Agentes inalatórios podem sensibilizar o miocárdio à ação das catecolaminas, sendo preferível evitá-los, apesar de 
estudos não demonstrarem desfechos piores.
Palavras-chave: Cocaína. Complicações anestésicas.
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190 Linfangioma de face comprometendo  
via aérea: relato de caso
Arthur Levy Albuquerque de Almeida1, David Ferez1, Everton Sidney da Conceição Carvalho1, 
Rodrigo Veras Queiroz de Almeida1, Ticiane Araruna Cruz1

1Beneficência Portuguesa de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: Os linfangiomas são tumores benignos de vasos linfáticos que afetam a cabeça e o pescoço. Podem 
ter origem congênita ou desenvolver-se ao longo da vida, acometendo, sobretudo, crianças. A literatura enfoca os 
desafios sobre a via aérea antes da remoção do tumor. Relato do caso: K. B. G. A., 18 anos, feminino, 62 kg, 1,57 m, 
estado físico I da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, portadora de depressão e linfangiomas 
da face desde o nascimento. Realiza a 18a abordagem cirúrgica para reconstrução de hemiface esquerda com retalho 
livre microcirúrgico. Ao exame apresenta fusão de comissura labial à esquerda com abertura bucal de 2 cm, exten-
são cervical satisfatória, normognata, upper lip bite test grau 2, sem história de apneia do sono (0 - STOP-Bang), 
distância esterno-mentoniana e tireomentoniana normais. Diante de caso de provável via aérea difícil, foi escolhida 
a intubação orotraqueal acordada. Monitorizada com cardioscopia, saturação de O2, pressão arterial não invasiva e 
capnografia em standby. Procedeu-se à anestesia tópica em cavidade oral com lidocaína 10% spray e sedação com 
midazolam 2 mg, cetamina 15 mg e dexmedetomidina 1 mcg/kg, por via venosa, mantendo sedação nível da Escala 
de agitação e sedação de Richmond de 0 a -1. Introduzido videolaringoscópio C-Mac para via aérea difícil no 4 com 
visualização da glote, Cormack-Lehane 1, e prosseguida intubação orotraqueal com cânula aramada nº 7,0 com cuff 
de acordo com técnica de videolaringoscópio sem direcionador. Administrados propofol 150 mg e sufentanil 50 mcg. 
Avaliada intubação orotraqueal com ausculta pulmonar e capnografia. Mantida a anestesia com abordagem multi-
modal em bomba de infusão contínua: remifentanil 0,1 a 0,2 mcg/kg/min, dexmedetomidina 0,3 mcg/kg/h, cetamina 
0,15 mg/kg/h, MgSO4 30mg/kg e dose única de droperidol 1,25mg. Manteve-se estável hemodinamicamente. Ao tér-
mino do procedimento, optou-se por confecção de traqueostomia. Na Unidade de Terapia Intensiva, empregou-se 
analgesia controlada pela paciente venosa de cetamina permanecendo com o dispositivo até o quinto dia pós-cirúr-
gico, oferecendo conforto sem efeitos colaterais importantes. DISCUSSÃO: Frente a uma potencial via aérea difícil, a 
intubação orotraqueal acordada é a conduta mais adequada, porém existe o desafio de uma analgesia eficiente. O uso 
do spray de lidocaína associado a fármacos anestésicos de ação multimodal que interferem pouco no drive respirató-
rio foi uma escolha que obteve bom resultado associada a videolaringoscópio. A abordagem multimodal da anestesia 
e analgesia no pós-operatório imediato na paciente com quadro depressivo teve relevância para analgesia e menor 
risco de abuso de opioides.
Palavras-chave: Linfangioma. Via aérea dificil. Airway.
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202 Complicações da transfusão sanguínea 
intraoperatória
Fabiana Carolina Santos Rossi1, Gustavo Moreno Cecilio1, Mariana Favaro de Santana1, 
David Ferez1

1Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: A cirurgia é um evento pró-inflamatório e pró-trombótico. A anestesia geral também contribui para esses 
efeitos, predispondo a complicações trombóticas. Embora transfusões intraoperatórias salvem vidas, quando reali-
zadas sem necessidade estão associadas a maior índice de infecção hospitalar, complicações trombóticas e aumento 
de mortalidade. Métodos: O presente estudo é uma revisão bibliográfica narrativa, com a finalidade de analisar as 
complicações da transfusão sanguínea intraoperatória. Foi utilizada a plataforma PubMed, pesquisado os termos 
intraoperative blood transfusion e complications. Analisados os resumos relevantes publicados no intervalo de 2014 
e 2019, selecionaram-se dois artigos de maior relevância sobre o tema por conta da limitação do Congresso Paulista 
de Anestesiologia. Resultados: Nos Estados Unidos, foi realizado um estudo multicêntrico que analisou a associação 
de transfusão sanguínea intraoperatória e o desenvolvimento de tromboembolismo venoso, com um follow-up de 
30 dias. Observou-se que os pacientes que receberam qualquer quantidade de transfusão sanguínea desenvolveram 
chances significantemente maiores de apresentarem fenômeno tromboembólico, mesmo quando realizado ajuste 
estatístico quanto a idade, sexo, entre outros fatores. Um estudo de coorte realizado em Taiwan selecionou idosos que 
passaram por cirurgia ortopédica eletiva e analisou os desfechos quanto a tempo cirúrgico, dias de internação e deli-
rium pós-operatório comparando pacientes que receberam transfusão sanguínea e pacientes que não necessitaram 
dela. Os resultados mostraram que houve maior tempo de hospitalização, maior tempo cirúrgico e maior incidência 
de delirium pós-operatório nos pacientes que receberam transfusão sanguínea intraoperatória, independentemente 
do estado de anemia na admissão. CONCLUSÃO: A transfusão sanguínea intraoperatória é uma técnica ampla-
mente utilizada, porém aumenta os riscos de eventos tromboembólicos, infecção hospitalar e, consequentemente, 
aumenta também a mortalidade. Novos estudos são fundamentais controlando os fatores confundiores.
Palavras-chave: Transfusão de sangue intraoperatória. Complicações.
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218 Falha de extubação
Livia Palma Stievano1, Mauricio Luiz Malito1, Mariana Mika de Sousa Uema1

1Faculdade de Ciências Médicas, Santa Casa de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: A falha de extubação trata-se de uma das complicações relacionadas ao procedimento anestésico. É a 
inabilidade de tolerar a remoção do tubo translaríngeo com necessidade de restituir suporte ventilatório entre 24 
e 72 horas após remoção tubo endotraqueal (2 a 25% dos pacientes extubados). Relato de caso: Paciente S. A. R. 
T., 71 anos, sexo feminino, diabetes melito tipo II, insulino-dependente, hipertensa, dislipidêmica, com obesidade 
grau II foi submetida a histerectomia videolaparoscópica com salpingo-ooforectomia bilateral por adenocarcinoma 
endometrioide. Sem antecedentes cirúrgicos prévios e alergia a penicilina. Exame físico sem alterações e abertura 
bucal normal, Mallampati II, flexão e extensão do pescoço normais, distância esterno-mento maior que 12,5 cm. 
Não  apresentava alterações em exames laboratoriais e complementares. No procedimento anestésico foi reali-
zada monitorização, sedação com midazolam 1,5 mg e fentanil 50 mcg, seguida de raquianestesia em L4-L5 com 
administração de fentanil 25 mcg, morfina 100 mcg e bupivacaína pesada 15 mg; indução anestésica lenta após desni-
trogenação com oxigênio 100% com fentanil 250 mcg, propofol 150 mg, atracúrio 50 mg; posição de Trendelenburg 
e insuflação pneumoperitônio com quatro horas de duração e volume cristaloides 2.500 mL, total de opioide de 
400 mcg de fentanil e um repique de bloqueadores neuromusculares 20 mg duas horas antes da extubação. Realizada 
descurarização com atropina 1,0 mg e neostigmina 2,5 mg. Ao extubar, paciente apresentava volume corrente e fre-
quência respiratória baixas, estava levemente confusa e sonolenta, seguindo-se com reintubação. Paciente apresentou 
melhora de padrão respiratório e nível de consciência, sendo optada pela extubação. Após quatro horas, paciente 
evoluiu novamente com bradpneia e rebaixamento de nível de consciência, e foi realizada reintubação. Procedeu-se a 
tomografia computadorizada de crânio sem alterações e avaliação da neurologia, a qual descartou qualquer causa 
neurológica. Paciente foi encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva em intubação orotraqueal e extubada um dia 
após, sem intercorrências. Discussão: A extubação dificil associa-se a estenose subglótica não reconhecida ou grave 
edema pela retirada tubo endotraqueal. As principais causas de reintubação são: insuficiência respiratória aguda, 
obstrução das vias aereas, broncoespasmo, bloqueadores neuromusculares residual e efeitos colaterais dos opioides. 
Assim, os pacientes de risco devem ser identificados pela história clínica, por exame fisico e extubados com preditor 
de patência da via aérea, porém os testes diagnósticos e os preditores são ainda deficitários.
Palavras-chave: Extubação. Falha na extubação.
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237 Relato de um caso de pneumoencéfalo 
após anestesia peridural para  
nefrectomia parcial
Wyndira Marhalle Simiao Nunes Venancio Andrade1, Denize Debortoli Kipper1,  
Emerson Alexandre P. de Carvalho1

1Hospital Angelina Caron, Curitiba, PR, Brasil.

Introdução: O bloqueio peridural é uma técnica difundida para analgesia, inclusive pós-operatória. Não é isenta 
de complicações. A identificação do espaço peridural com injeção de ar pode levar a coleção gasosa intracraniana. 
Relato de caso: Mulher, 50 anos, obesa mórbida, estado físico III da classificação da Sociedade Americana de Anes-
tesiologistas realizou pré-operatório para cirurgia bariátrica, apresentando achado ocasional de tumoração renal 
esquerdo em ultrassom, até então assintomática. Decidiu-se por nefrectomia parcial. Optou-se por bloqueio peri-
dural pela técnica de perda da resistência do ar associada a anestesia geral. Procedimento anestésico realizado sem 
intercorrências e sem indícios de perfuração da dura-máter. Cirurgia ocorreu sem complicações. Após reversão da 
anestesia geral, paciente manteve-se sonolenta, porém com adequado volume corrente, optando-se pela extubação. 
Manteve-se estável na sala de recuperação anestésica, ainda muito sonolenta, e foi liberada após índice de Aldrete 
e Kroulik de 9. Após seis horas, foi solicitada avaliação anestésica no quarto por quadro e torpor. Transferida para 
Unidade de Terapia Intensiva, apresentou gasometria arterial com acidose respiratória (pH=6,9 e pressão parcial 
de CO2=118), optando por reintubação. Na tomografia evidenciou-se presença de pneumoventrículo à esquerda. 
Permaneceu por mais 24 horas na Unidade de Terapia Intensiva, recebendo alta da em ventilação espontânea. 
Discussão: A perfuração da dura-máter com injeção de ar pode levar ao aparecimento de pneumoencéfalo. A tomo-
grafia de crânio é fundamental para diagnóstico. Os sintomas são causados por hipertensão intracraniana, podendo 
haver cefaleia, disartria, convulsões, queda do nível de consciência, desorientação, tontura, hemiparesia, náuseas e 
vômitos, tendo intensidade e duração a depender do local de distribuição do ar e do volume injetado. Geralmente a 
conduta é expectante; se necessário, a drenagem cirúrgica do ar deve ser realizada. Conclusão: Há possibilidade de 
complicações iatrogênicas durante bloqueio peridural como pneumoencéfalo. A técnica de injeção de ar é a que mais 
apresenta complicações. Medidas profiláticas devem ser adotadas, como preferir soro fisiológico para o teste de resis-
tência. Em casos suspeitos de pneumoencéfalo, o diagnostico deve ser confirmado por tomografia. 
Palavras-chave: Pneumoencéfalo. Peridural. Complicação anestésica. 
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249 Lesão nervosa simultânea de nervo 
lingual e hipoglosso em paciente 
submetida a mamoplastia
Jaqueline Rodrigues Beckhauser1, Ana Carolina Cardoso Alves1, Daniel Duarte Nora1, 
Abel Fernando Rech1

1Hospital e Materndiade Marieta Konder Bornhausen, Itajaí, SC, Brasil.

Durante a anestesia geral, lesões nervosas podem ocorrer na faringolaringe. Os nervos mais lesionados são: hipo-
glosso, lingual e laríngeo recorrente. As lesões podem acometer um único nervo ou agredir dois nervos em conjunto. 
A combinação dos nervos lingual e hipoglosso é rara, sugerindo que suas causas são multifatoriais. A associação 
de condições anatômicas e variações nas técnicas anestésicas está igualmente envolvida. Descrevemos um caso de 
paralisia combinada após mamoplastia sob anestesia geral. Paciente do sexo feminino, 33 anos, estado físico II da 
classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, prognata, com proposta cirúrgica de retirada de prótese 
mamária. Submetida a anestesia geral balanceada, Mallampati/Cormack I, intubação orotraqueal por laringoscopia 
direta atraumática, utilizado tubo orotraqueal 7,0, sem intercorrências. Ao final da cirurgia, que teve duração de duas 
horas, foi extubada com auxílio de Guedel. Encaminhada a recuperação pós-anestésica com Aldrete ≥ 9. Após alta, 
relatou parestesia, dificuldade para expor a língua e para falar. Após uma semana, retornou por persistência de pares-
tesia e hemiparesia lingual à direita. Com este relato, destaca-se que até condutas anestésicas consideradas rotineiras 
devem ser realizadas com cuidado e perícia, pois podem causar efeitos adversos ao paciente. Diante de qualquer 
queixa pós-operatória, deve haver avaliação precoce e atenção especial ao relato dos sintomas. Poucos casos de lesão 
combinada são encontrados na literatura, dificultando a determinação de causa específica. Alguns referem-se à difi-
culdade de intubação orotraqueal com diversas tentativas, outros a uso de dispositivos supraglóticos, e também 
encontram-se variações anatômicas como causas aparentes. No que se relaciona à função dos nervos, os sinais e sin-
tomas são autolimitados. Há relatos que apresentam melhora em quatro semanas para nervo lingual. Já para o nervo 
hipoglosso, a resolução pode ocorrer em dois meses para 50% dos pacientes e quatro meses para 80%. Dziewas et al. 
buscaram, em bases da PubMed e da MEDLINE, entre 1926 e 2013, publicações que relatassem pacientes com sin-
tomas de lesão do hipoglosso que tiveram manipulação de via aérea. Foram achados apenas 69 casos; desses, 15 com 
lesão combinada hipoglosso e laríngeo recorrente e oito hipoglosso e lingual. Atualmente, não existem protocolos 
específicos para lesões de nervos cranianos, embora tenham sido descritos benefícios com doses altas de esteroides 
em paralisia, bem como as combinações com anti-inflamatórios não esteroides e vitamina B1.
Palavras-chave: Paralisia nervosa. Nervo lingual e hipoglosso. Complicações da anestesia geral.
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272 Anestesia multimodal para controle de 
náusea e vômito no pós-operatório em 
paciente com paralisia cerebral
Thiago Fernando Ruicci Ribeiro Silva1, Jose Eduardo Orosz1, Walmor Elias Calil Filho1, 
Edgar Yugue1, Ana Paula Andrade1

1Hospital da Pontifícia Universidade Católica de de Campinas, Campinas, SP, Brasil.

Introdução: Náuseas e vômitos pós-operatórios são comuns e podem ser atenuados. Complicações provenientes 
desse problema acarretam insatisfação do paciente, aumento de custos e tempo de internação. O conhecimento dos 
fatores de risco pré-operatórios e de condutas eficazes é fundamental para sua prevenção. Relato de caso: A. S. M., 
16 anos, sexo masculino, 150 cm, 40 kg, estado físico II da classificação da Sociedade Americana de Anestesiolo-
gistas por paralisia cerebral, com distúrbio cognitivo leve, foi submetido a liberação muscular em membro superior 
esquerdo. Optamos por anestesia geral, com infusão alvo-controlada de propofol, fentanil 3 mcg/kg, lidocaína 1% 
sem vasoconstritor 1 mg/kg e rocurônio 0,6 mg/kg. Prosseguimoscom intubação orotraqueal, sem intercorrência. 
Associamos bloqueio de plexo supraclavicular guiado por ultrassonografia com ropivacaína 0,3 % 14 mL, sem inter-
corrência. Ondansetrona 0,1 mg/kg, pré-despertar, e dexametasona 0,1 mg/kg logo após indução. O paciente teve 
alta da recuperação pós-anestésica em uma hora e alta hospitalar no primeiro dia pós-operatório, sem referir dor ou 
náusea e vômito. Discussão: O desafio desse caso era vencer a insatisfação do paciente em relação a seus antecedentes 
anestésicos, que incluía demora para despertar, náusea e vômito no pós-operatório e dor. Em sua primeira anestesia, 
foi submetido a anestesia venosa associada a bloqueio de plexo interescalênico, terapêutica antiemética com Dramin 
e dexametasona, no entanto apresentou dor e náusea e vômito no pós-operatório, adiando sua alta. Em sua segunda 
anestesia, foi optado por anestesia venosa, sem uso de bloqueio de plexo, terapêutica antiemética com ondansetrona 
e dexametasona, evoluindo também com dor e agitação na recuperação pós-anestésica, adiando sua alta. A avalia-
ção do risco de náusea e vômito no pós-operatório e sua profilaxia visando ao bem-estar dos pacientes e à redução 
de custos têm sido frequentes em publicações médicas. Mesmo com essa preocupação, vômitos no pós-operatório 
ainda ocorrem em 30% dos pacientes. Em nosso caso, atingimos o objetivo, ou seja, diminuir uso de opioides e dor 
com o bloqueio supraclavicular, anestesia venosa total, objetivando a prevenção de náusea e vômito no pós-operató-
rio e a satisfação do paciente. 
Palavras-chave: Náusea e vômito no pós-operatório. Paralisia cerebral. Bloqueio de plexo.
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288 Relato de caso: reversão de bloqueio 
completo do ramo esquerdo intermitente 
após descurarização
Lisa Wu Yei Yum1, Janaynna Rios de Moraes Souza1, Marcia Ghellar1, Jorge Hamilton 
Soares Garcia1

1Hospital Governador Celso Ramos, Forianópolis, SC, Brasil.

Introdução: O bloqueio completo de ramo esquerdo é habitualmente permanente, no entanto pode decorrer de 
forma intermitente, dependendo da frequência cardíaca. As alterações eletrocardiográficas podem ser confundidas 
com doença arterial coronariana, doença valvar ou cardiomiopatia. Relato de caso: F. R., sexo masculino, 36 anos, 
82 kg, 1,70 m. Sem comorbidades. Ausculta cardíaca e pulmonar normais. Exames: destacavam-se creatina: 2,7  mg/ dl 
e potássio: 5,2 mEq/l. Eletrocardiograma: sinusal com 78 bpm e padrão compatível com sobrecarga atrial esquerda, 
sobrecarga ventricular esquerda e bloqueio completo do ramo esquerdo. Procedimento cirúrgico: ureterolitotripsia 
por cálculo renal. Monitorização: cardioscopia, pressão arterial não invasiva e oximetria. Indução anestésica com 
propofol (2 mg.kg-1), remifentanil (0,2 μg.kg-1.min-1) e atracúrio (0,4 mg.kg-1), seguida de intubação orotraqueal e 
ventilação mecânica. Na manutenção, usaram-se O2, ar e isoflurano (fração inspirada de O2 0,5, isoflurano 1,2%) 
e remifentanil (0,2 μg.kg-1.min-1). Foram usadas: morfina 8 mg, dipirona 2 g, cafazolina 2 g, dexametasona 10 mg, 
ranitidina 5 mg e ondasetrona 4 mg. Cirurgia teve duração de 25 minutos e paciente manteve-se com frequência car-
díaca 78-90. Realizada a reversão do bloqueio neuromuscular com neostigmine 2 mg e atropina 1 mg – na qual o 
paciente apresentou uma diminuição da frequência cardíaca e reversão do bloqueio completo do ramo esquerdo para 
condução normal durante dez minutos. Em seguida, apresentou aumento de sua frequência cardíaca para 96 bpm 
e retomada do padrão de bloqueio completo do ramo esquerdo, com o qual foi encaminhado à sala de recuperação 
anestésica. Discussão: O bloqueio completo do ramo esquerdo em geral é permanente, mas pode ocorrer de forma 
transitória. O mecanismo não está definido; parece resultar de interrupções anatômicas ou fisiológicas num ramo 
condutor causadas por alterações intrínsecas – hipertrofia, dilatação ventricular, depressão funcional, neurogênica 
– ou extrínsecas – hipercalemia ou fármacos. A maior parte dos bloqueios completos do ramo esquerdo intermi-
tente é dependente de frequência cardíaca. O valor capaz de desencadear a aberração da condução é chamado de 
valor crítico. Sutis variações, como 1-2 bpm acima deste, podem alterar o eletrocardiograma. Pacientes com bloqueio 
completo do ramo esquerdo dependente da frequência cardíaca têm períodos refratários prolongados. Com frequên-
cia cardíaca mais altas, o potencial de membrana não diminui normalmente e condiciona um atraso da condução 
do impulso elétrico, gerando o bloqueio completo do ramo esquerdo. Neostigmina e o propranolol diminuem a 
frequência cardíaca e normalizam o potencial de membrana. Embora o desenvolvimento ou a remissão desses blo-
queios durante a anestesia sejam incomuns, é imprescindível estar atento para a sua ocorrência, pois podem estar 
associados com sérias patologias e efeitos adversos na função ventricular.
Palavras-chave: Bloqueio de ramo esquerdo. Descurarização. Bloqueadores neuromusculares.
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317 Embolia aérea antecedendo a craniotomia
Marcos Aurélio Corrêa de Oliveira1, Gabriel Souza Cury1, Cláudia Lutke1,  
Maria Angela Tardelli1

1Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: A embolia aérea é uma complicação possível nas neurocirurgias, especialmente naquelas em posição 
sentada, e exige diagnóstico precoce para evitar a deterioração hemodinâmica Relato: Mulher, 25 anos, submetida a 
calostomia posterior em virtude de epilepsia refratária. Induzida anestesia geral com midazolam, propofol, sufentanil 
e atracúrio. Realizada intubação orotraqueal e manutenção do plano anestésico com isoflurano, sufentanil e propofol. 
Alocado cateter venoso central sob técnica de Seldinger, guiado por ultrassonografia, em veia jugular interna direita 
e cateterizada artéria radial esquerda, ambos os procedimentos sem intercorrências. Paciente mantida em ventila-
ção mecânica protetora, com capnografia em torno de 30 mmHg e saturação periférica de O2 100% e pressão arterial 
média=65 mmHg. Foi posicionada em posição sentada e iniciou-se procedimento cirúrgico. Após a trepanação, 
ainda durante a incisão dos planos superficiais, ocorreu queda súbita da capnografia para 19 mmHg e dessaturação 
para 92%, porém com manutenção do volume minuto ofertado. Ajustada fração inspirada de O2 para 100% e che-
cado posicionamento do tubo traqueal. Houve progressão do quadro, com CO2 ao final da expiração de 12 mmHg, 
saturação periférica de O2 77% e hipotensão com pressão arterial média 50 mmHg. Feita a hipótese de embolia aérea, 
foi avisado à equipe cirúrgica e foram aspirados 40 mL de sangue do cateter venoso central.  Realizou-se compres-
são jugular, foram abertas todas as vias de infusão e utilizou-se bolus de efedrina. Paciente apresentou melhora dos 
sinais vitais dez minutos após as condutas iniciais. Continuado procedimento cirúrgico, três horas após a primeira 
intercorrência, a paciente apresentou novo episódio de queda súbita da capnografia para 17 mmHg e dessaturação 
de 82%, sem ocorrência de hipotensão. Feita nova hipótese de embolia aérea, foram realizadas as mesmas medidas, 
além de lavagem do campo cirúrgico com soro fisiológico, com rápida recuperação dos sinais vitais e sem ocorrência 
de hipotensão. Foi encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva após o procedimento, estável hemodinamicamente, 
intubada, em ventilação mecânica. Paciente teve alta da Unidade de Terapia Intensiva no segundo dia pós-ope-
ratório, com alta hospitalar no 14o, sem sequelas neurológicas. Discussão: A embolia aérea por via venosa é uma 
complicação de alto risco nas craniotomias em posição sentada, cujo diagnóstico pode ser um desafio na ausência do 
Doppler precordial ou da ecocadiografia transesofágica, padrão-ouro para esse diagnóstico. O anestesiologista deve 
estar atento à possibilidade desse evento durante todo procedimento cirúrgico, devendo agir precocemente para evi-
tar desfechos desfavoráveis.
Palavras-chave: Embolia aérea. Embolia gasosa. Neurocirurgia.
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327 Acondroplasia associada à compressão 
medular: como manejar a via aérea?
Pedro Leite Capeto1, Laise Angelica Cunha Velloso2, Sergius Arias Rodrigues de Oliveira1

1Hospital Central da Aeronáutica, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
2Hospital Maternidade Leila Diniz, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: Caracterizada por uma mutação no gene que codifica o receptor do fator de crescimento fibroblástico 
3, a acondroplasia é a forma mais comum de nanismo. Essa patologia geralmente cursa com alterações craniofaciais, 
esqueléticas, espinhais e de via aérea. Relato de caso: J. P. B. O., sexo feminino, 5 anos, 13 kg, 85 cm, portadora de 
acondroplasia e estenose de forame magno, internou para realização de craniectomia suboccipital com laminectomia 
de C1, apresentando exames laboratoriais normais. Na ressonância magnética do crânio, foi observada proeminência 
óssea na margem posterior do forame magno, comprimindo de modo acentuado a medula e associada a espessa-
mento dural. A radiografia dinâmica de coluna cervical não evidenciou instabilidade ou rigidez e a polissonografia 
não indicou apneia obstrutiva. Ao exame físico, apresentava pescoço curto, prognatismo, hipoplasia de face média, 
distância esternomentoniana de 9,5 cm, distância interincisivos maior que 3 cm e índice de Mallampati II. O his-
tórico anestésico prévio incluía exames realizados sob anestesia geral com máscara laríngea, sem intercorrências. 
Na sala de cirurgia, a indução anestésica foi realizada com sevoflurano, lidocaína, propofol e fentanil e não houve 
dificuldade para ventilação sob máscara facial. A estabilização manual em linha foi realizada por um segundo anes-
tesiologista, e a intubação orotraqueal foi realizada sob videolaringoscopia, com tubo aramado de 4,5 mm e Bougie. 
Ao final do procedimento (sem intercorrências), foi realizada a troca do tubo por um simples de 4,5 mm, sob video-
laringoscopia, a pedido da equipe de terapia intensiva. A extubação ocorreu após 24 horas, no Centro de Terapia 
Intensiva, na presença de um broncoscopista e sem complicações. A paciente recebeu alta para a enfermaria 72 horas 
após o procedimento cirúrgico. Discussão: A avaliação pré-anestésica deve focar no planejamento da abordagem da 
via aérea com diferentes dispositivos. A intubação com o paciente acordado deve ser tentada sempre que possível, 
bem como as opções que menos mobilizarem a coluna cervical. A presença de médico com experiência em bron-
cofibroscopia traz mais segurança durante a intubação e a extubação do paciente, e a reserva de vaga em unidade 
fechada faz-se fundamental. 
Palavras-chave: Acondroplasia. Videolaringoscopia. Compressão medular.
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329 Síndrome da implantação do cimento 
ósseo: relato de caso
Leticia Avila de Souza1, Bianca Pereira Fressato1, Gustavo Vieira Ramos Ferreira1,  
Roberto Salvador de Souza Guimaraes1, Bruno Ribeiro Leite1

1Hospital Universitario Alzira Velano, Alfenas, MG, Brasil.

 Introdução: A síndrome da implantação do cimento ósseo é caracterizada por hipóxia, hipotensão ou ambas e/ou 
por perda inesperada da consciência, que ocorre no momento da cimentação em pacientes submetidos a artoplas-
tia de quadril cimentada, com incidência de 20% dos casos. Entre esses, 0,5-1,7% progridem para arritmias, choque 
ou parada cardíaca, sendo, portanto, uma importante causa de mortalidade e morbidade intraoperatória. Relato de 
caso: Paciente do sexo feminino, 84 anos, portadora de hipertensão arterial sistêmica, doença pulmonar obstrutiva 
crônica, alzheimer e estenose aórtica moderada foi admitida no bloco cirúrgico para troca de prótese de quadril 
por diagnóstico de soltura crônica. Foi submetida a bloqueio subaracnóideo com 17,5 mg de bupivacaína isobárica 
e 80 mcg de morfina e monitorizada com pressão arterial não invasiva, eletrocardiograma, oximetria e colocado 
cateter nasal O2 3l/min. Posicionada em decúbito lateral esquerdo, foi iniciado procedimento. Antes da implan-
tação do cimento, foram administrados 10 mg de efedrina. Paciente mantinha-se estável hemodinamicamente até 
que, durante período de secagem do cimento, apresentou súbita bradicardia, hipotenão, hipóxia e rebaixamento do 
nível de consciência com progressão para parada cardiorrespiratória em ritmo atividade elétrica sem pulso. Inicia-
das manobras de reanimação cardiopulmonar e infundido 1 mg de adrenalina, com retorno a ritmo sinusal após 
dois ciclos de reanimação cardiorrespiratória. Procedeu com intubação orotraqueal e estabilização hemodinâ-
mica com noradrenalina e foi encaminhada ao Centro de Terapia Intensiva ao término do procedimento cirúrgico. 
Paciente permaneceu no Centro de Terapia Intensiva em ventilação mecânica e em uso de drogas vasoativas, indo a 
óbito no 18º dia pós-operatório. Discussão: Uma das teorias da etiologia e fisiopatologia consiste na embolização que 
ocorre com o resultado do desenvolvimento de altas pressões intramedulares durante a inserção da cimentação e da 
prótese. Os êmbolos atingem pulmão, coração e coronárias, promovendo alterações ventilatórias e cardiovasculares 
com gravidade variável. Neste caso, ocorreu síndrome da implantação do cimento ósseo classficado em grau 3, com 
incidência de mortalidade em 88% em 30 dias. O manejo anestésico inclui identificação dos fatores de risco, comu-
nicação da equipe, vigilância intraoperatória e ressuscitação imediata. Assim, apesar de a síndrome da implantação 
do cimento ósseo ser um fenômeno comum nas artoplastias com prótese cimentada, uma vez que em 20% ocorre 
hipotensão e hipóxia moderada, há a possibilidade de repercussão mais drástica como o caso relatado, exigindo, por-
tanto, atenção, preparo e estabilização por parte do anestesiologista.
Palavras-chave: Síndrome da implantação do cimento ósseo. Artoplastia de quadril cimentada. Cimento ósseo.
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366 Baixas doses de benzodiazepínico em 
sedação para paciente com maldição  
de Ondina
Marina Menezes de Souza1, André dos Santos Carvalho1, César Antonio Tavares  
da Rocha1, Lia Mayumi Kubota Kamada1, José Luiz Raposeiras Alvarez1

1Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: A maldição de Ondina é uma das formas de apresentação de um acidente vascular encefálico de circu-
lação posterior, marcada por falência dos mecanismos de controle da respiração automática (involuntária). O uso de 
agentes sedativos geralmente levam a hipoventilação por obstrução de via aérea superior ou depressão respiratória 
em planos mais profundos de sedação. Descreveremos um caso de uma paciente que apresentou depressão respi-
ratória após sedação superficial com baixas doses anestésicas. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 55 anos, 
hipertensa, acidente vascular encefálico isquêmico há três meses, apresentou-se para realização de endoscopia diges-
tiva alta por sintomas de disfagia de transmissão como sequela de acidente vascular encefálico extenso de território 
posterior, com proposta de realizar gastrostomia. Realizadas anamnese direcionada e avaliação pré-anestésica, libe-
rada por baixo risco do procedimento endoscópico. Paciente evoluiu com apneia após sedação endovenosa com 
diazepam 2 mg e fentanil 50 mcg, sendo necessária reversão com naloxona e flumazenil, seguida de boa evolu-
ção em sala de recuperação anestésica. Após uma semana, foi realizada nova abordagem, optando-se por anestesia 
geral venosa total, indução com propofol, remifentanil e rocurônio, com reversão do bloqueio neuromuscular com 
Sugammadex ao fim do procedimento. Paciente foi encaminhada à recuperação anestésica em respiração espontâ-
nea e baixo fluxo de oxigênio. Discussão: A síndrome de hipoventilação alveolar central é uma condição rara, pouco 
descrita em adultos, cujo diagnóstico não é consenso na literatura, caracterizada por falha no controle autonômico 
da respiração durante o sono. O termo maldição de Ondina geralmente se refere à condição congênita, mas também 
se refere aos casos adquiridos. Segundo a mitologia germânica, Ondina era uma ninfa oceânica que condenou seu 
infiel amante à perda de todos os movimentos e funções que não exigissem seu desejo consciente. Classicamente, são 
pacientes que esquecem de respirar enquanto dormem. Os objetivos da anestesia desses pacientes envolvem minimi-
zar a depressão respiratória em busca de evitar ventilação mecânica prolongada, com preferência ao uso de agentes 
de curta duração, evitando agentes inalatórios por dependerem da ventilação pulmonar para eliminação. Neste caso, 
observamos que mesmo o uso de baixas doses de benzodiazepínico associado a opioide levando a uma sedação 
superficial podem evoluir com importante depressão respiratória nesses pacientes.
Palavras-chave: Endoscopia. Sedação. Maldição de Ondina.
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376 Convulsão clônica no intraoperatório 
de neurocirugia para correção de mal 
formação arteriovenosas
Vanessa de Paula Silva1, Victorio dos Santos Junior1, Jair de Castro Junior1,  
Osmar José da Silva Junior1, Henrique Carvalheira Kizner1

1Faculdade de Medicina de Marília, Marília, SP, Brasil.

Introdução: A adequação do fluxo sanguíneo cerebral durante procedimentos neurocirúrgicos é fundamental para 
evitar comprometimento do tecido cerebral. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 38 anos, submetido a neuro-
cirurgia para correção de malformação arteriovenosa parietal. Realizada anestesia geral balanceada com remifentanil, 
propofol, sulfato de magnésio e sevoflurano (concentração alveolar mínima – 0,5). A monitorização intraoperató-
ria constituiu-se de pressão arterial invasiva, cardioscópio (DII, V3 e V5), oximetria de pulso, capnografia e indice 
bispectral. A fração inspirada de O2 foi mantida em 35% e a pressão parcial de CO2 entre 30 e 35 mmHg. Durante o 
fechamento da dura-máter, o paciente apresentou episódio convulsivo clônico após a pressão arterial sistólica atin-
gir valores de 140 mmHg. Imediatamente, para reduzir a pressão sistólica, administrou-se 1 mg/kg de propofol, 
em bolus, e fez-se infusão contínua de nitroprussiato de sódio para manter a pressão arterial sistólica <100 mmHg. 
Com a redução da pressão arterial sistólica, houve controle do quadro convulsivo. Após 24 horas de pós-operató-
rio, a avaliação clínica e radiológica não mostrou comprometimento neurológico. Paciente recebeu alta hospitalar, 
segundo protocolo da equipe de neurocirurgia. Discussão: Após excisão cirúrgica da malformação arteriovenosa 
cerebral, o tecido cerebral normal ao redor da lesão está sujeito a hiperperfusão, um fenômeno denominado sín-
drome de ruptura da pressão de perfusão normal ou hiperemia oclusiva. De acordo com essa teoria, as artérias que 
suprem as malformação arteriovenosa cerebrais tornam-se dilatadas cronicamente, predispondo o território vascular 
cerebral normal circundante a uma disfunção autorreguladora com paralisia vasomotora. Esse fenômeno possibi-
litaria a ocorrência de lesão cerebral por hiperperfusão, como edema e hemorragia. O fechamento da dura-máter, 
juntamente com o aumento da pressão arterial sistólica, pode ter provocado episódio de hipertensão intracraniana 
com comprometimento do fluxo sanguineo encefálico e causado o quadro convulsivo. Conclusão: O controle da 
pressão arterial é fundamental para evitar complicações de hiperfluxo cerebral após a ressecção completa das mal-
formações arteriovenosas cerebrais.
Palavras-chave: Convulsão intraoperatória. Malformação arteriovenosa. Anestesia em neurocirurgia.
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380 Relato de caso: anestesia para 
laparoscopia em paciente portadora  
de angioedema hereditário
Luciano Ramalho Alves Correa1, Alison Rodrigo Lucas1, Íris Rodrigues1,  
Luiz Estevão Vasconcelos Teixeira de Melo1, Marco Pollo Ferreira1

1Unimed BH, Betim, MG, Brasil.

Introdução: O angioedema hereditário é uma doença autossômica dominante caracterizada por recorrentes episó-
dios de angioedema sem urticária ou prurido, que atinge principalmente o trato respiratório superior. Episódios de 
edema de laringe podem levar a asfixia e morte se não tratados corretamente. As crises não melhoram com o uso de 
corticoides, anti-histamínicos ou adrenalina. Relato de caso Paciente C. L. S., 24 anos, portadora de angioedema here-
ditário, com proposta de cirurgia laparoscópica ginecológica para tratamento de endometriose. Admitida no centro 
cirúrgico após avaliação pré-anestésica. Em uso de oxandrolona regularmente, tendo sido orientado pelo imunolo-
gista dobrar a dose nos dois dias anteriores e nos dois dias após a cirurgia. Foram administrados 10  mL/ kg de plasma 
fresco congelado 30 minutos antes do procedimento, conforme orientações pré-operatórias. Realizada indução anes-
tésica com propofol 150 mg, lidocaína 100 mg, cisatracúrio 8 mg e remifentanil em bomba de infusão contínua. 
Manutenção anestésica com 1 concentração alveolar mínima de sevoflurano e remifentanil em indução alvo-contro-
lada, a critério do anestesiologista. Extubada com sucesso na sala de cirurgia e encaminhada à sala de recuperação 
anestésica. Atos anestésico e cirúrgico sem intercorrências. Discussão: O angioedema hereditário é uma deficiência 
ou disfunção do inibidor de C1 (C1-INH). O edema ocorre em razão de uma produção excessiva de bradicinina, 
não estando a histamina diretamente envolvida em sua fisiopatologia. As duas formas da doença são identificadas 
pela deficiência ou disfunção do C1-INH (tipos I e II, respectivamente) e podem ser detectadas pelos níveis séricos 
anormais do complemento. O tipo I representa 85% dos casos da doença. No tratamento das crises agudas, deve ser 
administrado plasma fresco congelado para reposição de C1-INH. A profilaxia deve ser realizada também por meio 
da infusão de plasma fresco congelado para prevenção de agudizações antes de procedimentos cirúrgicos. A preven-
ção de episódios recorrentes de angioedemas inclui o uso de oxandrolona cronicamente. O diagnóstico correto da 
patologia, assim como a adoção de condutas pontuais acerca do manejo anestesiológico, são fundamentais para o 
sucesso das abordagens cirúrgicas nesses pacientes.
Palavras-chave: Angioedema. C1-INH. Bradicinina.
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410 Manejo anestésico de paciente com 
neurofibromatose tipo I: um relato de caso
Luciane Bonella1, Camila Ranzatti Stringuetti1, Luís Antonio Borges1,  
Herbert de Miranda Henriques Neto1, Maysa Geralda Pimenta de Figueiredo1
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Introdução: A neurofibromatose tipo I é uma síndrome de caráter hereditário autossômica dominante com inci-
dência de 1:2.600-3.000 pessoas. O gene da neurofibromatose tipo I encontra-se no braço longo (q) do cromossomo 
17, e aproximadamente 50% dos casos são heranças familiares e 50% mutações novas, geralmente no cromossomo 
paterno. As manifestações clínicas se iniciam por manchas café com leite, sardas axilares e/ou inguinais, nódulos de 
Lisch e neurofibromas. Além disso, podem apresentar displasia óssea, distúrbios neurológicos, hipertensão e trans-
formação maligna dos tumores ao longo dos anos. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 39 anos, 55 kg, estado 
físico II da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas por neurofibromatose tipo I, com perda audi-
tiva e visual leve. História familiar de neurofibromatose tipo I em progenitora e filho. Ao exame físico, apresentava 
manchas café com leite e neurofibromas pelo corpo, deformidade dentofacial, com dificuldade na fala e mastiga-
ção. Pressão arterial 110x70 mmHg, frequência cardíaca 78 bpm, satuação de O2 97%. Foi submetida a anestesia 
geral balanceada induzida com sufentanil 30 mcg, rocurônio 30 mg, propofol 120 mg, lidocaína 50 mg, clonidina 
50 mcg e cetamina 15 mg e mantida com sevoflurano 2% para realização de cirurgia ortognática. O procedimento 
teve duração de 2h30, a paciente apresentou sangramento intenso, com perda sanguínea estimada de 2 L, tendo sido 
transfundidos 2 concentrado de hemácias no intraoperatório. Ao término do procedimento, apresentava edema exa-
cerbado em região maxilar, sendo levada à Unidade de Terapia Intensiva hemodinamicamente estável, intubada, 
sob sedação com midazolam e fentanil, pressão arterial de 110x60 mmHg, frequência cardíaca de 82 bpm e satura-
ção de O2 de97%, hemoglobina 9,3 e hematócrito 28%. Dentro de dois dias, houve estabilização do quadro clínico, 
tendo sido extubada com posterior alta da Unidade de Terapia Intensiva. Discussão: A neurofibromatose tipo I é 
uma doença hereditária sem cura que cursa com severas deformidades e morbimortalidade elevada em casos mais 
severos. Em virtude da friabilidade e da hipervascularização dos tecidos, existe a possibilidade de sangramentos 
abundantes, principalmente em cavidade oral. Portanto, diante dessa patologia, uma abordagem perioperatória com 
uso de antifibrinolíticos, reserva sanguínea e cuidados intensivos no pós-operatório deve ser observada.
Palavras-chave: Neurofibromatose. Anestesia geral. Complicações.
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419 Crise convusiva após baixa dose de 
lidocaína endovenosa: relato de caso
Jefferson de Sousa Costa1, Fábio Couto Araújo1, Leandro Fellet Miranda Chaves1, 
Fernando Cicero Ribeiro1
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Introdução: A lidocaína é uma das causas mais comum de convulsões induzidas por medicamentos em pacientes 
internados. A incidência de convulsões induzidas pela lidocaína é de aproximadamente 5,7/1.000, sendo quatro vezes 
maior que a incidência provocada por outras medicações (1,3/1.000 casos). Curiosamente, a lidocaína pode suprimir 
manifestações epileptogênicas, sendo sua concentração plasmática decisiva para efeito protetor ou indutor de crises 
convulsivas. Concentrações entre 0,5-5 μg/mL são utilizadas para inibir crises convulsivas. Porém, quando a média 
plasmática está entre 8 e 9 μg/mL, pode ocorrer convulsão por conta da inibição de mecanismos neuronais inibitó-
rios. Relato de caso: Mulher, 43 anos, estado físico I da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, 
60 kg, CVF será substituído por:  capacidade funcional maior que 4 METS, negou uso diário de medicações. Em pro-
gramação para septoplastia. Realizadas monitorização básica e venóclise com cateter 20. Programada anestesia geral 
venosa total. Utilizados 40 mg de lidocaína para evitar dor após infusão de propofol. Após bolus da lidocaína, houve 
crise convulsiva tônico-clônico generalizada, sendo revertida após bolus de 70 mg de propofol. Verificou-se glicemia 
capilar, que evidenciou níveis plasmáticos normais. Não houve nova manifestação de epilepsia nem tampouco alte-
ração do status neurológico durante período de recuperação na sala de recuperação anestésica, onde foi constatada 
manutenção da estabilidade hemodinâmica. Considerações finais: A toxicidade dos anestésicos locais depende de 
vários fatores, tais como dose, presença ou ausência de comorbidade, idade do paciente e velocidade de administra-
ção. Em concentrações menores, pode estar relacionada a deficiências de glicoproteína alfa-1-glicoproteína ácida e 
albumina. Hipoestesia em língua, distúrbios visuais, mioclonia e queda do sensório são sinais e sintomas não graves 
relacionados à intoxicação pela lidocaína, enquanto os achados mais graves são convulsão, coma, parada respirató-
ria e depressão cardiovascular. Os mecanismos de indução de crises convulsivas provocados por este anestésico local 
não são completamente compreendidos. Sabe-se que há um bloqueio seletivo de sinapses de neurônios corticais ini-
bitórios e que, em níveis plasmáticos maiores, leva a atividade excitatória provocada pelo glutamato.
Palavras-chave: Crise convulsiva. Baixa dose. Lidocaína.
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428 Desafio do manejo anestésico na 
síndrome das pernas inquietas
Sarah de Moraes Pedro Moisés1, Gabriel da Costa Mourad1, Ronie Muniz Marques1, 
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Introdução: A síndrome das pernas inquietas é uma desordem neurológica prevalente na população em geral. O sub-
diagnóstico da doença e seu não tratamento têm implicações relevantes no manejo anestésico dos pacientes afetados. 
Na consulta pré-anestésica, a identificação de fatores de risco, o nível de controle dos sintomas e o tratamento de cau-
sas secundárias são imprescindíveis para definir a estratégia ideal e evitar possíveis complicações cirúrgicas. Relato 
de caso: Paciente do sexo feminino, 84 anos, estado físico II da classificação da Sociedade Americana de Anes-
tesiologistas, hipertensa, com hipotireoidismo em tratamento e ex-tabagista, sem diagnóstico neurológico prévio, 
interna para ser submetida a facectomia com implante de lente intraocular. Relata privação de sono na noite ante-
rior por ansiedade. Iniciada dose de ataque de dexmedetomidina via intravenosa em bomba infusora 0,7 mcg/kg 
em dez minutos. Paciente relatou parestesia, dor e uma sensação de urgência incontrolável de movimentar os mem-
bros inferiores. Solicitou que suas pernas fossem contidas para que a cirurgia prosseguisse. Iniciada sedação com 
doses escalonadas de propofol. O quadro se agravou e inviabilizou a continuidade do procedimento. Optou-se por 
indução anestésica com propofol (150 mg) e instalação de máscara laríngea. Manutenção anestésica realizada com 
sevoflurano 1,5%. Cirurgia realizada sem novas intercorrências. Ao despertar, paciente apresentava ressurgimento 
dos sintomas em grande intensidade. O episódio evoluiu para resolução espontânea após uma hora. Discussão: Em 
procedimentos oftalmológicos, a sedação consciente é frequentemente empregada como forma de conciliar ansiólise 
e imobilidade voluntária do paciente. A privação de sono, por vezes associada a ansiedade no dia anterior ao pro-
cedimento, bem como à necessidade de permanecer imóvel durante o processo, são fatores agravantes da síndrome 
das pernas inquietas. No caso apresentado, a paciente negou conhecimento prévio dessa condição. Uma anamnese 
direcionada revelou que ela preenchia os critérios diagnósticos estipulados pela classificação internacional dos trans-
tornos do sono. Embora a literatura reporte benefício com o uso ambulatorial de clonidina, a sedação com o alfa-2 
agonista dexmedetomidina não foi suficiente para evitar o desenvolvimento dos sintomas. O acompanhamento 
ambulatorial da paciente por equipe especializada foi necessário para a exclusão de causas reversíveis da síndrome e 
seu controle sintomático com agentes orais.
Palavras-chave: Síndrome das pernas inquietas
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429 Inibição enzimática em paciente  
que recebeu alfentanil
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Introdução: O metabolismo hepático do alfentanil é menos previsível que de outros opioides, como sufentanil e fen-
tanil. Essa característica se deve à variabilidade individual significativa da CYP3A4 hepática, a enzima primeiramente 
responsável pela biotransformação do alfentanil. Essa alteração pode provocar atraso no despertar perioperatório do 
paciente. Segue relato de caso de paciente com possível alteração enzimática. Paciente A. O. B., 55 anos, submetida 
a cirurgia de gastroplastia videolaparoscópica, foi induzida para anestesia geral com alfentanil, propofol e rocurônio 
sem intercorrências. Mantida anestesia com propofol e remifentanil alvo-controlados. Relato de caso: Ao término 
da cirurgia, às 12h50, foram administrados 400 mg de sugamadex e 0,5 mg de flumazenil. A paciente apresentou 
abertura ocular, índice bispectral 91, obedecia a comando verbal, e, em seguida, prosseguimos à extubação man-
tendo guedel e máscara facial com O2 a 100%. A paciente não apresentou drive ventilatório com queda da saturação 
para 80%. Foi realizada ventilação manual, porém não foi eficaz para melhoria da saturação de O2, que havia caído. 
Optamos pela passagem de máscara laríngea 3,5 com retorno da saturação para 97%. Posteriormente à ventilação, 
não se manteve eficaz. A paciente respondia a estímulos verbais com abertura ocular e movimentação de membros 
inferiores, porém não mantinha drive respiratório se não fosse estimulada. Foi optado pela reintubação orotraqueal 
com nova cânula 7,5 sob indução venosa com propofol 200 mg e rocurônio 30 mg e mantida com anestesia inalató-
ria com sevoflurano por dez minutos. Após esse período, a paciente mantinha índice bispectral com valores acima 
de 80, respondia a comando verbal de abertura ocular, movimentação de membros inferiores e superiores, acenava 
com a cabeça, porém apresentava resposta ventilatória ineficaz, realizando poucos movimentos ventilatórios, com 
baixos volumes, não sendo eficaz para manutenção da saturação de O2. Foi optado pela manutenção do tubo orotra-
queal e pela internação na Unidade de Terapia Intensiva para suporte ventilatório. A paciente foi capaz de manter boa 
saturação de forma espontânea após 24 horas de internação, sendo realizada extubação orotraqueal com segurança. 
Conclusão: Ampla variedade de compostos químicos, incluindo muitos fármacos, pode interagir com o sistema do 
citocromo P450 e causar aumento da atividade (indução enzimática) ou inibição enzimática. A alfentanila, que pos-
sui meia-vida de eliminação relativamente curta, pode ter ação prolongada em decorrência de um comprometimento 
do metabolismo.
Palavras-chave: Alfentanil. Inibição. Enzimática. Citocromo P450.
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443 Síndrome da implantação óssea do 
cimento durante artroplastia do joelho: 
relato de caso
Juliana Gonçalves Reis Dornela1, Graziella Câmara Santos Lopes1, Rafaela Rodrigues Sousa1, 
Renato Santiago Gomez1, Werlley Meira de Oliveira1

1Hospital Luxemburgo, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Introdução: A síndrome da implantação óssea do cimento é uma causa de morbidade e mortalidade intraoperató-
ria em cirurgias ortopédicas que utilizam a colocação do cimento ósseo sob pressão. A etiologia é pouco elucidada, 
mas existem algumas hipóteses: 1) metilmetacrilato ocasiona vasodilatação; 2) partículas de cimento, osso, ar, pla-
quetas, fibrina embolizam no átrio direito e na artéria pulmonar; 3) aumento da pressão intramedular durante o 
procedimento – considerado o principal fator causador da liberação desses elementos para a circulação. É sabido 
que a síndrome da implantação óssea do cimento gera redução da oxigenação, da pressão arterial média, do débito 
cardíaco e do volume sistólico, além do aumento da resistência vascular pulmonar. Relato de caso: Paciente do 
sexo feminino, 64 anos, obesa grau II, portadora de hipertensão arterial sistêmica e depressão, sem história de aler-
gia. Admitida em bloco cirúrgico assintomática para ser submetida a artroplastia de joelho direito. Após adequada 
monitorização e punção de acesso venoso periférico, realizou-se sedação com midazolam, fentanil e raquianeste-
sia utilizando 20 mg de bupivacaína isobárica e 80 mcg de morfina intratecal. Punção realizada em nível de L3-L4 
com agulha tipo Quincke 25G. No perioperatório, logo após a implantação do cimento ósseo, a paciente apresentou 
quadro de agitação, sudorese, palidez, hipotensão, dispneia e dessaturação. De imediato foram adotadas medidas 
de suporte ventilatório e hemodinâmico, por meio de ventilação sob máscara facial e uso de metaraminol, com boa 
resposta e reversão total dos sintomas ainda no intraoperatório. Após o término da cirurgia, a paciente manteve-se 
estável hemodinamicamente, sem alterações neurológicas e com adequado padrão respiratório. Discussão: A sín-
drome da implantação óssea do cimento pode apresentar sinais não fulminantes e transitórios, como ocorrido no 
caso descrito, ou sinais fulminantes, com alterações cardiovasculares importantes. Objetivando a prevenção e a 
minimização dos efeitos da síndrome da implantação óssea do cimento, cabe ao anestesiologista saber identificar 
pacientes com fatores de risco para tal, entre eles: estado físico III e IV da classificação da Sociedade Americana de 
Anestesiologistas, idade avançada, hipertensão pulmonar, metástase óssea, doença pulmonar obstrutiva crônica, uso 
de diuréticos e de warfarina. Além disso, é imperativa a atenção do anestesiologista no momento da implantação do 
cimento ósseo para garantir o suporte adequado e imediato quando necessário.
Palavras-chave: Sindrome da implantação óssea do cimento. Anestesia. Cimento ósseo.
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446 Parada cardiorrespiratória em lactente 
com doença de Pompe
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Introdução: A doença de Pompe é uma doença hereditária na qual ocorrem mutações no gene que codifica a alfa-gli-
cosidase ácida, acarretando acúmulo lisossomal de glicogênio. Na forma infantil, alterações como fraqueza muscular 
generalizada, miocardiopatia, hipotonia, hepatomegalia e insuficiência respiratória manifestam-se já nos primeiros 
quatro meses de vida. Relato de caso: C. S. M., feminino, 5 meses, 6 kg, estado físico IIIE da classificação da Socie-
dade Americana de Anestesiologistas, portadora de cardiomiopatia hipertrófica, comunicação interatrial e hipotonia 
generalizada, em investigação para doença de Pompe, a ser submetida a gastrostomia. Monitorada com cardios-
cópio, oximetria de pulso e pressão arterial não invasiva. Acesso venoso por cateter central de inserção periférica. 
 Realizada  indução inalatória com sevoflurano 8% e oxigênio 100% sob máscara por cinco minutos. A primeira 
tentativa de intubação orotraquel foi malsucedida pela falta de plano anestésico, então recebeu propofol 2 mg via 
endovenosa. Subitamente, evoluiu com bradicardia (60 bpm) seguida de parada cardiorrespiratória em assistolia, 
apesar de atropina 0,1 mg via endovenosa. Iniciadas manobras de reanimação com compressões torácicas exter-
nas, adrenalina 50 mcg via endovenosa e intubação orotraqueal com tubo 3,5 mmDI. Após 20 minutos, apresentou 
fibrilação ventricular e foi administrado choque de 20J com desfibrilador bifásico com retorno para ritmo sinu-
sal. O procedimento foi suspenso, a veia femural esquerda foi cateterizada e a paciente foi encaminhada à Unidade 
de Terapia Intensiva em ventilação mecânica e aminas vasoativas (noradrenalina 0,2 mcg/kg/min e dobutamina 
5   mcg/ kg/ min via endovenosa). Conclusão: As doenças neuromusculares são desafiadoras na prática anestésica. 
A forma infantil da doença de Pompe confere grave acometimento do tecido muscular esquelético, levando a mio-
cardiopatia hipertrófica, que pode evoluir para dilatada por destruição das fibras musculares cardíacas. Em virtude 
da hipertrofia do ventrículo esquerdo, podem desenvolver taquiarritmias supraventriculares e morte súbita, prin-
cipalmente em situações de infecção, febre, desidratação e anestesia geral. Os cuidados com uso de fármacos na 
indução anestésica desses pacientes são primordiais. Uma revisão de série de casos de pacientes com doença de 
Pompe submetidos a anestesia geral demonstrou ser elevada a ocorrência de arritmias e parada cardiorrespiratória 
com uso de propofol e sevoflurano em altas concentrações, sendo a cetamina capaz de proporcionar maior estabili-
dade hemodinâmica com menor variabilidade da pressão arterial diastólica.
Palavras-chave: Doença de Pompe. Parada cardiorrespiratória. Lactente.
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451 Mortalidade perioperatória relacionada a 
anestesia em até 30 dias em uma coorte 
de 9.870 cirurgias
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Introdução: As intervenções que se relacionam à qualidade do cuidado perioperatório estão diretamente ligadas aos 
desfechos clínicos apresentados. Embora atualmente dispomos de alta tecnologia, que proporcionou modernização 
das técnicas anestésicas e garantiu segurança aos pacientes submetidos ao ato anestésico-cirúrgico, complicações e 
óbitos permanecem sendo eventos frequentes. Por isso, conhecer o perfil dos pacientes que têm desfechos adversos e 
estudar as suas causas é fundamental para se instituir processos de melhoria do cuidado perioperatório.  Objetivou-se 
determinar a incidência e os riscos pré-operatórios e classificar a causa dos óbitos na internação em até 30  dias 
 pós-operatório. Métodos: Coorte retrospectiva, realizada no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que analisou 
todos os casos de óbitos trans e pós-operatórios entre agosto de 2018 e maio de 2019. Busca realizada por meio do 
ambiente de informações gerenciais. Os dados foram revisados, e três anestesiologistas os classificaram em relação a 
sua provável causa. Para tal, utilizou-se como base o estudo do Australian and New Zealand College of Anaesthetists. 
Posteriormente, identificou-se a relação temporal entre os óbitos relacionados à anestesia, bem como os procedi-
mentos cirúrgicos mais prevalentes e os fatores de risco associados. Resultados: A mortalidade perioperatória na 
instituição foi de 112 óbitos (1,1%) de um total de 9.879 cirurgias realizadas. A maioria dos pacientes foi representada 
por ≥ estado físico III da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas (97,3%) em cirurgias de urgên-
cia ou emergência (67%). Os óbitos mais frequentes foram após 48 horas da cirurgia (72,3%). Transfusão e cirurgia 
de maior porte foram identificados como fatores independentes associados a mortalidade precoce. O procedimento 
que resultou em maior índice de óbitos foi a laparotomia exploradora (27,9%), seguida de neurocirurgias de menor 
porte (11,7%). Somente dois casos foram relacionados a anestesia ou a fatores sob o controle do anestesista. A maior 
parte dos óbitos foi considerada inevitável (56%), isto é, aconteceria independentemente da ação anestésico-cirúr-
gica, e 25% foram atribuídos a fatores cirúrgicos. Conclusão: Óbitos diretamente associados a anestesia foram raros, 
sendo a maior parte associada a condições avançadas de doenças. Linhas de cuidado para otimização do manejo dos 
pacientes cirúrgicos precisam ser adotadas, mas a gravidade dos pacientes submetidos a cirurgia reflete a falha no sis-
tema básico de atendimento e uma oportunidade de compartilhamento de decisões desde o pré-operatório.
Palavras-chave: Mortalidade perioperatória. Fatores de risco. Mortes relacionadas a anestesia.
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460 Visão geral da efetividade do uso de 
Sugammadex na reversão de anafilaxias 
induzidas pelo rocurônio
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Márcia Tedesco1

1Centro Universitário São Camilo, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: A anafilaxia é uma situação grave e deve ser manejada eficientemente. Quando esta ocorre durante o ato 
anestésico, diversas drogas podem ser a causadora. Entre elas, o rocurônio, um bloqueador neuromuscular, sendo 
o agente desencadeador da anafilaxia na maioria dos casos. A presente narrativa visa avaliar se o uso de seu rever-
sor especifico (Sugammadex) no manejo da anafilaxia tem papel importante no desfecho da emergência. Método: 
Foi feito um estudo observacional retrospectivo revisando a base de dados PubMed desde 2015 e selecionando os 
artigos de maior relevância para a discussão. Assim, será possível analisar com uma visão geral se a técnica citada 
possui relevância no desfecho do manejo de anafilaxias induzidas por rocurônio. Resultados: Foram selecionados 
dois artigos. Em um deles foram relatados dois casos de anafilaxia induzida pelo rocurônio, no outro artigo foram 
analisados 11 trabalhos de anafilaxia. Desses, oito foram causados pelo rocurônio. Desses oito casos, os anestesis-
tas que conduziram a anafilaxia afirmam não ter percebido benefício na aplicação do Sugammadex em três casos, 
percebendo efetividade possivelmente em outros três casos. Em cinco casos não houve aumento da pressão arterial 
e em seis casos a demanda de adrenalina não foi diminuída. Entretanto, na análise de outros relatos de caso, o uso 
do Sugammadex foi efetivo na estabilização hemodinâmica, porém ainda foi necessária a administração de adrena-
lina. Conclusão: A anafilaxia induzida pelo rocurônio é um fato, entretanto os benefícios do uso de seu reversor para 
tratar a emergência continuam incertos. É sabido da subjetividade dos estudos por se tratarem de relatos de caso e, 
com a impossibilidade de realizar estudos de maior nível de evidência, a conduta nessas situações deve ser guiada 
baseando-se, acima de tudo, na prática do anestesista. Além disso, mesmo que alguns relatos apontem que não houve 
melhora com uso do reversor, existem outros que corroboram essa conduta, associando a ela o uso da adrenalina, 
tendo em vista que não gera iatrogenia. Sendo assim, o uso do Sugammadex pode ser empregado nessas situações. 
Para conseguirmos maiores evidências, mais estudos se fazem necessários.
Palavras-chave: Rocurônio. Sugammadex. Anafilaxia.
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461 Neuropraxia do nervo lingual e do nervo 
hipoglosso após anestesia geral com 
máscara laríngea
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Leonardo Paiva de Autran Nunes1, Délio Henrique Vieira da Silva2
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Introdução: Todo paciente submetido a anestesia geral está sujeito a complicações decorrentes do procedimento. 
Nessa linha de raciocínio, o uso da máscara laríngea é uma boa opção na realização da anestesia geral, uma vez que 
é menos invasiva do que a intubação orotraqueal. Aspiração do conteúdo gástrico, trauma, lesão nervosa, disfagia, 
rouquidão e dor são problemas raros, mas que podem ocorrer. Dentre essas, vale a pena destacar a lesão nervosa, 
sendo os nervos mais acometidos o hipoglosso, o laríngeo recorrente e o lingual. O objetivo deste trabalho é rela-
tar e discutir um caso de neuropraxia do nervo lingual e do nervo hipoglosso após o uso de máscara laríngea. 
Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 33 anos, 85 kg, sem doenças prévias, estado físico I da classificação da 
Sociedade Americana de Anestesiologistas, encaminhado ao centro cirúrgico para realizar ureterorrenolitotripsia 
com inserção de cateter duplo J no rim esquerdo. Submetido a anestesia geral balanceada, com ventilação mecânica 
controlada a pressão (pressão inspiratória de 15, frequência respiratória de 12 e pressão expiratória final positiva 
de 5).  Indução anestésica feita com propofol 150 miligramas, fentanil 100 microgramas e lidocaína 100 miligra-
mas e passada máscara laríngea número 4 com cuff (máscara laríngea de primeira geração). Manutenção realizada 
com sevoflurano a 2%. Procedimento cirúrgico com duração total de 50 minutos e anestesia de 70. Paciente está-
vel, sem intercorrências durante o intraoperatório, apresentava-se com os seguintes sinais vitais: pressão arterial de 
120x85 mmHg, frequência cardíaca de 90 bpm e saturação periférica de O2 de 100%. Ao fim do procedimento, apre-
sentou paralisia de língua após retirada da máscara laríngea, mais precisamente neuropraxia dos nervos lingual e 
hipoglosso, diagnosticado pelo seu quadro clínico de disgeusia, parestesia na porção anterior e paralisia unilateral 
da língua. Realizados a reposição de vitamina B6 e os exercícios de estimulação orientados pela fisioterapia e pela 
fonoaudiologia, obtendo resolução espontânea do quadro após quatro meses. Discussão: Classicamente, a paresia 
de nervo lingual e hipoglosso não ocorre após uso de máscara laríngea. Quando ocorre, essa intercorrência costuma 
ser benigna, evoluindo com resolução espontânea dentro de meses. Há medidas que reduzem a incidência desse 
problema, como não usar óxido nitroso e utilizar máscara laríngea de número adequado (entre 4 e 5). Logo, a impor-
tância de discutir esse caso é mostrar que, mesmo ao usar adequadamente a máscara laríngea, complicações podem 
ocorrer, e o anestesiologista precisa estar capacitado para fazer o diagnóstico clínico da patologia e orientar sua evo-
lução favorável ao paciente.
Palavras-chave:  Anestesia geral. Máscara laríngea. Neuroapraxia. Nervo lingual. Nervo hipoglosso.
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481 Manejo de choque anafilático perioperatório 
e a importância do diagnóstico precoce
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Introdução: A anafilaxia é uma reação de hipersensibilidade sistêmica grave que traz risco iminente à vida. 
 Classicamente apresenta sinais cutâneos, respiratórios e colapso circulatório, que se iniciam após exposição a agente 
desencadeante. Sua incidência perioperatória é de 1:3.500-20.000 casos, com mortalidade em torno de 5%. Essa 
variedade deve-se à dificuldade diagnóstica em pacientes sob anestesia, pois os sinais clínicos são menos pronun-
ciados, podendo estar ausentes em razão da hipnose, além da dificuldade em encontrar o fator desencadeador em 
virtude dos múltiplos agentes utilizados. Relato de caso: A. A. E. S. G., sexo feminino, 18 anos, 50 kg, estado físico II 
da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas (asma em remissão, sem crises ou necessidade de tra-
tamento no último ano), negava alergia. Submetida a correção de lipodistrofia glútea unilateral sob raquianestesia + 
anestesia geral. Procedimento proposto em decúbito dorsal ventral, sendo utilizado tubo orotraqueal aramado nº 7, 
com fixação adequada após ausculta e uso de coxins para proteção ergonômica. Uma hora após início do procedi-
mento, paciente evoluiu com exacerbação de pressão de vias aéreas e queda progressiva de saturação periférica de O2 
associada a redução de murmúrio vesicular bilateral. Suspeitando de broncoespasmo, retornamos paciente ao decú-
bito dorsal horizontal, iniciando ventilação manual (fração inspirada de O2: 100%) e interrompendo infusão de todas 
as medicações, exceto por sevoflurane 1%. Realizados 8 puffs de salbutamol, hidrocortisona 500 mg via endovenosa, 
cetamina 50 mg e Sulfato de magnésio 1 g, insuficientes para melhora. Progressão para anafilaxia grave (grau 3), 
com queda abrupta da pressão arterial (pressão arterial média=34) e manutenção do broncoespasmo.  Optou-se por 
dose de adrenalina 1 mcg/kg, que reverteu o quadro por cinco minutos, quando nova dose foi necessária. Após nova 
reversão do quadro, optou-se por manutenção de adrenalina na dose 0,01 mcg/kg/min, suspensão de procedimento 
cirúrgico (realizada apenas sutura de ferida operatória) e encaminhamento da paciente para a Unidade de Terapia 
Intensiva em ventilação mecânica. Discussão: Embora seja um evento raro, a mortalidade da anafilaxia periopera-
tória é alta, visto que ocorre em um ambiente monitorado. Para redução desse índice, todo anestesiologista deve 
estar apto a reconhecer e tratar a anafilaxia, e a hipótese deve ser sempre levantada diante de episódio de broncoes-
pasmo e colapso circulatório, mesmo que sinais cutâneos estejam ausentes. O tratamento deve ser precoce e se basear 
na interrupção de agentes desencadeantes associado a fluidoterapia agressiva e adrenalina, cuja dose não deve ser 
retardada. Também deve-se obter controle da via aérea (intubação orotraqueal), e adjuvantes como B2 agonistas e 
corticoides podem ser utilizados de forma complementar.
Palavras-chave: Anafilaxia. Anafilaxia perioperatória. Adrenalina.
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486 Sobrecarga ventricular direita seguida 
de disfunção ventricular esquerda após 
broncoespasmo
Irapuã José Garcia Júnior1, Monica Machado Baptista1, Alli Gomberg Oliveira1,  
Marcelo Grisólia1

1Hospital Federal da Lagoa, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: Broncoespasmo é uma complicação comum na anestesia. Seu reconhecimento e seu tratamento ade-
quados são essenciais para o desfecho. Não só o comprometimento respiratório, mas também as alterações cardíacas 
consequentes ao broncoespasmo e ao seu tratamento influenciam o prognóstico.. Relato de caso: Paciente do sexo 
feminino, 63 anos, obesidade grau II, sem outras comorbidades, foi submetida a herniorrafia incisional sob aneste-
sia geral e peridural. Evoluiu, contudo, com quadro de broncoespasmo intraoperatório, sendo tratado com pressão 
positiva de via aérea de forma repetida e adrenalina venosa na concentração de 1:200.000, sem resposta satisfató-
ria. Com evolução do quadro para hipotensão, bradicardia e infradesnivelamento do segmento ST, foi constatada 
parada cardiorrespiratória em assistolia. Após degeneração para fibrilação ventricular e desfibrilação, houve retorno 
ao ritmo sinusal após 25 minutos de reanimação. Contudo, ao ecocardiograma transtorácico, realizado à beira leito, 
foi evidenciada hipocinesia de ventrículo direito. Recebeu alta após quatro dias, com novo ecocardiograma reve-
lando hipocinesia de ponta do ventrículo esquerdo, função sistólica de ventrículo esquerdo preservada e ausência 
de alterações em câmaras direitas. Discussão: A fisiopatologia da alteração hemodinâmica que levou a parada car-
diorrespiratória suscita discussões. Estudos correlacionam disfunção ventricular em pacientes sem doença arterial 
coronariana à estimulação simpática exacerbada em um episódio de estresse, como na síndrome de Takotsubo. 
No caso em tela, além da descarga adrenérgica em resposta ao broncoespasmo, a epinefrina venosa seria outro possí-
vel fator contribuinte. Contudo, a disfunção relatada na síndrome de Takotsubo é de câmeras esquerdas e transitória. 
Por outro lado, sabe-se que grandes pressões e volumes pulmonares induzidos por ventilação mecânica promovem 
crescentes diferenças de pressões entre as vias aéreas e pleural. Quando essa diferença de pressão excede a pressão 
da artéria pulmonar, ocorre aumento da resistência vascular pulmonar, o que pode impedir a ejeção do ventrículo 
direito e o enchimento do ventrículo esquerdo. O aumento da pressão intratorácica também pode contribuir com 
a redução do retorno venoso. Assim, o aumento da resistência vascular pulmonar e da pressão intratorácica dimi-
nuindo o retorno venoso cria um estado crítico de ejeção do ventrículo direito para o ventrículo esquedo, levando 
a um baixo débito cardíaco. Nesse caso, as manobras repetidas de pressão positiva para reverter o broncoespasmo 
pode ter levado a uma fisiopatologia semelhante que culminou na parada cardiorrespiratória.
Palavras-chave: Broncoespasmo. Disfunção ventricular. Anestesia.
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524 Intubação nasal por broncofibroscopia 
em paciente com via aérea difícil por 
síndrome de Nager
Helga Bezerra Gomes da Silva1, Eduardo dos Reis Peixoto1, Gabriel Ferraz  
Campos Basilio1, Vinícius Oliveira Domingues1, Rafael Sanches Ferreira1

1Centro de Ensino e Treinamento, Centro de Anestesiologia, Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil.

Introdução: A síndrome de Nager, ou disostose acrofacial de Nager, é uma doença rara causada por uma mutação no 
gene SF3B4, com má-formação facial (micrognatia, retrognatismo, entre outras) e defeitos menores em membros. 
Relato de caso: Paciente de 22 anos, sexo feminino, com síndrome de Nager, sem outras comorbidades. Previamente 
realizou cirurgia de avanço mandibular sob anestesia geral, em que foi feita traqueostomia após insucesso de pro-
gressão de broncofibroscópio por via oral e nasal. Realizada nova nasofibroscopia e verificada perviedade de coanas 
bilateral. Cirurgia proposta: timpanomastoidectomia à direita. Ao exame, peso: 40 kg, altura: 1,39 m e índice de 
massa corpórea: 20,7. Presença de hipoplasia radial e encurtamento bilateral de polegares. Vias aéreas com microg-
natia importante, Mallampati IV, retrognatismo severo, distância interincisivos: 1,75 cm, distância tireomentoniana: 
7 cm, distância mentoesternal: 16,5 cm. Impossibilidade de mordida do lábio superior. Iniciada sedação com fen-
tanil (10 mcg) e dextrocetamina (35 mcg). Na primeira tentativa de intubação orotraqueal por broncofibroscopia, 
houve falha na progressão do fibroscópio. Em seguida, optou-se por intubação nasotraqueal com broncofibrosco-
pia. Após visualização de cordas vocais, indução com propofol, fentanil, midazolam e succinilcolina. Manutenção 
anestésica com sevoflurano e remifentanil. Extubação com remifentanil em bomba de infusão contínua, sem inter-
corrências. Discussão: A síndrome de Nager, por estar relacionada à micrognatia, associa-se a via aérea díficil. 
Durante o pré-operatório, deve-se investigar alterações ósseas (principalmente mandibulares e em vértebras cervi-
cais) e cardiológicas (que essa paciente não apresentava), além de verificar perviedade de coanas, frequentemente 
atrésicas. É comum realizar traqueostomia para a anestesia geral, o que ocorreu com essa paciente pela falha de intu-
bação broncofibroscópica. No presente caso, evitou-se o uso de benzodiazepínicos durante a sedação em razão da 
associação com obstrução, motivo para a administração de cetamina e fentanil em dose baixa para a nasofibroscopia. 
Deve ser feito planejamento para extubação na presença de via aérea difícil, com o paciente em plano superficial e até 
mesmo com uso de guia trocador de tubo caso ocorra necessidade de reintubação de emergência.
Palavras-chave: Doenças raras. Intubação. Micrognatismo.
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593 Pseudocolinestarase atípica em paciente 
submetida a timpanoplastia
Laura Rotstein Ramalho1, Bruna Menezes1, Alli Gomberg Oliveira1,  
Mariana da Silva Chaves1, Claudia Pereira Borges1

1Hospital Federal da Lagoa, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: A succinilcolina é um relaxante muscular despolarizante e sua metabolização ocorre no plasma por uma 
enzima produzida no fígado: a pseudocolinesterase ou butirilcolinesterase. Se deficiente, observa-se apneia prolon-
gada em razão da presença de altos níveis plasmáticos do bloqueador neuromuscular. A deficiência dessa enzima 
pode ser genética (autossômica recessiva) ou adquirida, relacionada ao uso de determinadas medicações. Nos hete-
rozigotos, a recuperação ocorre em 15 a 30 minutos, enquanto os homozigotos mostram importante aumento na 
duração da ação da succinilcolina, que pode se estender por 2,5 a 6 horas. O diagnóstico é realizado por técnicas 
genéticas moleculares que identificam a variante plasmática. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 45 anos, 
65 kg, 162 cm, previamente hígida, foi submetida a timpanotomia. Foi monitorizada com oximetria de pulso, car-
dioscópio e pressão arterial não invasiva. Sinais vitais dentro da normalidade. Realizada anestesia geral, após indução 
com lidocaína 80 mg, fentanil 150 mcg, propofol 200 mg e succinilcolina 80 mg. Manutenção realizada com sevoflu-
rano e remifentanil. O procedimento teve duração de 120 minutos, sem intercorrências, e a paciente manteve sinais 
estáveis durante todo o período. Ao final, após a interrupção do remifentanil e do halogenado, a paciente apresen-
tava pupilas fotorreagentes, movimentação palpebral e interação visual com examinador, porém mantinha apneia. 
Nesse momento, o volume corrente máximo foi de 119 mL, com fração expirada do sevoflurano nula e sequên-
cia de quatro estímulos de 0. Não houve reversão da apneia, sendo a paciente transferida para o Centro de Terapia 
Intensiva, onde permaneceu sedada com propofol em infusão contínua, em ventilação mecânica, mantendo sinais 
vitais estáveis. Após seis horas, paciente foi extubada, com sequência de quatro estímulos 4 e T4/T1 igual a 95%. 
 Discussão: A deficiência de pseudocolinesterase é um distúrbio genético adquirido que afeta a capacidade do corpo 
de metabolizar ésteres de colina, como a succinilcolina. Em geral, não há sinais ou sintomas da doença. Suspeita-se 
quando há uma recuperação prolongada da função neuromuscular após anestesia geral em que a succinilcolina foi 
administrada. A herança genética é atribuída a mutações no gene BChE. A paciente em questão foi submetida ao 
teste genético, sendo revelada como heterozigota para as duas variantes analisadas do gene BChE, com percentual da 
atividade enzimática relativa ao controle de 37,24%.
Palavras-chave: Pseudocolinesterase. Atípica. Succinilcolina.
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601 Tromboembolia pulmonar após raquianestesia 
para cirurgia de fratura de fêmur
Antonio Leonardo da Fonseca Pinto Coelho1, Elisa Oliveira Gonçalves Martins1, 
Anderson Proust Gonçalves de Souza1, Leandro Fonseca de Carvalho1,  
Helena Araujo Damasceno1

1Hospital Júlia Kubitschek, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Introdução: A tromboembolia pulmonar, apesar de rara no intraoperatório, pode ter sua incidência aumentada 
quando associada a raquianestesia, principalmente nas cirurgias de membros inferiores. Relato de caso: Mulher, 58 
anos, hígida. Internada por fratura de fêmur. Sem alterações laboratoriais. Risco cirúrgico: estado físico II da classi-
ficação da Sociedade Americana de Anestesiologistas. Iniciada enoxaparina 40 mg/dia. Encaminhada para cirurgia 
cinco dias após a admissão. Frequência cardíaca 130 bpm (sinusal), saturação de O2 92% em ar ambiente, pres-
são arterial de 120x70 mmHg. Realizada sedação (2 mg de midazolan + 50 mcg de fentanil) e raquianestesia L3-L4 
(12,5 mg de bupivacaina isobárica + 80 mcg de morfina). Após dez minutos, pressão arterial de 70x50 mmHg. 
Administrado 1 mg de metaraminol. Progressão para pressão arterial de 50x30 mmHg, frequência cardíaca 32 bpm, 
alargamento de QRS, seguida de parada cardiorrespiratória em assistolia. Reversão para ritmo sinusal após cinco 
minutos de reanimação cardiopulmonar. Encaminhada ao Centro de Terapia Intensiva com noradrenalina 40 mL/h, 
frequência cardíaca 142 bpm; pressão arterial 136x85 mmHg; saturação de O2 80% em fração inspirada de O2 100% 
em ventilação mecânica. Ultrassom Point-of-care: veia cava dilatada, sem variação respiratória, linhas B no ápice 
D. Ventrículo esquerdo com hipertrofia ventricular esquerda normocontratil, ventrículo direito dilatado com hipo-
cinesia difusa, veia femoral direita parcialmente compressível. Eletrocardiograma: taquicardia sinusal, bloqueio de 
ramo direto. Gasometria arterial: pH: 7,26/ pressão parcial de  CO2: 90,9/ pressão parcial de O2: 55,3/ bicarbonato: 
33,9/ déficit de base: 12,6/ saturação de O2: 83%/ ureia: 129/ creatina: 4,85/ sódio: 152/ creatinoquinase: 205/ crea-
tinoquinase-MB: 33/ troponina: 0,169/ potássio: 7,4/ cloro: 98/ parada cardiorrespiratória: 64/ tempo de atividade 
de protrombina: 1,1/ púrpura trombocitopênica trombótica adquirida: 1,1/ hemoglobina : 10,5/ global de leucóci-
tos: 36.720/ plaquetas: 194.000. Realizada trombólise com alteplase. Após dez horas, paciente evoluiu com parada 
cardiorrespiratória em atividade elétrica sem pulso, sem retorno após reanimação cardiorrespiratória. Hipótese diag-
nóstica: tromboembolismo pulmonar maciço. Discussão: Incidência de tromboembolismo pulmonar relacionado a 
raquianestesia é rara e existem poucos estudos publicados. Nakamura et al. (2017)1 compararam a anestesia peridural 
combinada com anestesia geral vs. raquianestesia em cirurgias de artroplastias de quadril e joelho. Houve incidên-
cia 48% maior de tromboembolismo pulmonar relacionado com a última. A raquianestesia ocasiona uma perda do 
tônus simpático, levando a vasodilatação periférica acentuada, com uma diminuição do retorno venoso e redução 
da pré-carga. A vasodilatação é o provável fator contribuinte para o tromboembolismo. O aumento da pressão dos 
vasos pulmonares pelo embolo, somado à redução da pré carga, faz com que mecanismos fisiológicos compensado-
res fiquem deletados, agravando a extensão da lesão pulmonar. Medidas profiláticas, como uso de anticoagulantes, 
abordagem precoce das fraturas, botas pneumáticas e incentivo à deambulação, tendem a reduzir sua incidência. 
Em relação ao tratamento, está bem sedimentado que o mais importante é que seja instituído precocemente e que os 
profissionais envolvidos estejam aptos.
Palavras-chave: Tromboembolia pulmonar. Fratura de fêmur.
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613 Abordagem de via aérea dificil não 
predita e situação não intubo e  
não ventilo: relato de caso
Mauricio Magalhaes1, Douglas Siqueira Santos2, Fabio Rafael de Santana1,  
Paula Manuela Araujo da Silva3, Julio Cesar Mendes Brandao1
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3Hospital Universitário, Aracaju, SE, Brasil.

Introdução: Via aérea difícil é um dos quadros com maior índice de complicações permanentes em anestesiolo-
gia. No entanto, quando se trata de uma via aérea difícil não prevista e relacionada a situação descrita como não 
intubo e não ventilo, pode ser ainda mais nefasta. Objetivo: Descrever um caso raro de abordagem de via aérea 
dificil não predita de não intubo e não ventilo e suas potenciais complicações. Relato de caso: Paciente do sexo femi-
nino de 84 anos com biópsia de tumor de nasofaringe programada. Na avaliação, percebeu-se que a paciente não 
tinha antecedentes anestésico-cirúrgicos. Ao exame das vias aéreas, apresentava Mallampati III, abertura bucal de 
3 cm, distância tireomento 6,5cm, mentoesternal 14 cm, circunferência do pescoço menor que 40 cm e boa exten-
são do pescoço. Possuia exame de imagem evidenciando não comprometimento da via aérea. Antes do inicio da 
indução anestésica, foi realizada rinolaringoscopia pelo otorrinaringologista que realizaria o procedimento e foram 
visualizadas sem dificuldades a laringe e a fenda glótica por toda a equipe. Após preparo, monitorização (segundo a 
resolução do Conselho Federal de Medicina 2174/2017) e pré-oxigenação, iniciamos a indução com remifentanila, 
propofol e lidocaína venosos. Após alcançar plano profundo, percebemos que a paciente ventilava com pressão posi-
tiva sob máscara, mas com necessidade de pressões mais altas. Dessa forma, optamos por introduzir uma cânula de 
guedel. A partir daí, não conseguimos mais ventilar, sendo percebido sangramendo na via aérea. Procedeu-se á aspi-
ração, seguida de nova tentativa de ventilação sem sucesso. Foi tentada a laringoscopia direta após aspiração da via 
aérea, mas sem sucesso. A situação de não intubo e não ventilo foi declarada, e optamos por passar uma máscara 
laríngea número 3. Esta não progrediu completamente, não sendo efetiva para a ventilação. O estado da paciente 
deteriorou-se para dessaturação arterial de oxigênio rapidamente e, por isso, optamos por realizar uma punção cri-
cotireóidea para fornecer oxigenação de emergência, sendo restauradsa então a ventilação e a curva de capnografia. 
 Discussão: Situações de não intubo e não ventilo são raras emergências anestésicas. A disponibilidade de máscara 
laríngea e fibroscopia não eliminam a necessidade de acesso traqueal cirúrgico de emergência em caso de falha na 
oxigenação. A presença de patologia de cabeça e pescoço deve exigir avaliação criteriosa.
Palavras-chave: Não intubbo não ventilo.Via aérea difícil. Emergência.
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618 Dissecção coronariana em cateterismo 
eletivo: relato de caso e revisão da literatura
Marina Cordeiro Fernandes1, Victor Moisés Nunes1, Thales Abreu Tedoldi1,  
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1Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: A dissecção coronariana induzida por cateterismo é um evento raro. No entanto, acarreta risco de 
vida iminente, com incidência descrita de 0,1%. O objetivo deste relato de caso é ilustrar uma situação em que 
houve dissecção coronariana e seu manejo. Relato de caso: Paciente de 66 anos, sexo masculino, diabético e hiper-
tenso foi internado para realizar angioplastia eletiva coronariana. O procedimento iniciou bem, porém o stent 
então implantado embolizou e, durante tentativa de lançamento deste, ocorreu dissecção de tronco coronariano. 
Paciente então evoluiu com instabilidade hemodinâmica, sendo realizadas intubação orotraqueal + instalação 
de oxigenação por membrana extracorpórea pela equipe de cirurgia cardíaca. Houve então a balão intra-aórtico. 
 Ecocardiograma transtorácico realizado no momento indicava déficit contrátil discreto anterolateral e fração de eje-
ção de 50%. Acidentalmente, a oxigenação por membrana extracorpórea instalada decanulou, com grande perda 
sanguínea e evolução para choque misto (cardiogênico + hemorrágico) e parada cardiorrespiratória, com reanima-
ção e, após cinco minutos, retorno à circulação espontânea. Foi retirado balão intra-aórtico de artéria femoral direita, 
implantada oxigenação por membrana extracorpórea nesse sítio e realizada transfusão de concentrados de hemácias. 
Realizou-se cirurgia vascular implanta endoprótese em femoral esquerda, cessando sangramento. Encaminhado à 
Centro de Terapia Intensiva, paciente manteve-se internado por dez dias, com melhora progressiva de quadro clínico 
até transferência para enfermaria, onde apresentou dor precordial e eletrocardiograma com supradesnivelamento 
de segmento ST com períodos de bloqueio atrioventricular. Levado ao centro de hemodinâmica, entrou em parada 
cardiorrespiratória, sendo iniciadas manobras com auxílio de compressor torácico elétrico por mais de uma hora. 
Nesse período, foi diagnosticado com trombose dos stents e tentou-se a sua desobstrução. Não houve sucesso na rea-
nimação e paciente evoluiu para óbito. Discussão: A dissecção de coronárias durante cateterismo eletivo é um evento 
adverso e pouco frequente. Ressalta-se, neste caso, o manejo clínico e a mobilização de equipes para controle da com-
plicação e de todos os eventos adversos subsequentes.
Palavras-chave: Angioplastia coronária. Trombose de stent. Instabilidade hemodinâmica.
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619 Evento de iminência de broncoaspiração 
em paciente usando dulaglutida e em 
jejum prolongado
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1Clínica Médica e Anestesiologia Dr. Ivan Vargas, São Paulo, SP, Brasil.
2Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP, Brasil.
3Hospital São Camilo - Perdizes, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: As intercorrências em via aérea são importantes e de potencial gravidade em anestesia, entre as quais 
a broncoaspiração. Existem situações clínicas e medicações que interferem no tempo de esvaziamento gástrico. 
Os  agonistas do receptor do peptídeo-1 semelhante ao glucagon mimetizam a ação das incretinas e são fárma-
cos recentemente aprovados no Brasil não apenas para tratamento da diabetes melito tipo II, como também para 
tratamento da obesidade. Relato do caso: Paciente do sexo masculino, 54 anos, 130 kg, 1,75m (índice de massa cor-
pórea=43), com diagnósticos de diabetes melito II, apneia obstrutiva do sono, refluxo gastroesofágico, hipertensão 
arterial sistêmica, depressão, alcoolismo e esteatose hepática, foi admitido para cirurgia eletiva de ureterolitotripsia 
endoscópica e colocação de duplo J por litíase renal. Em uso de losartana, desvenlafaxina, topiramato, anlodipina, 
metformina e dulaglutida, administrados no dia anterior. Em 18 horas de jejum para sólidos e cinco horas para líqui-
dos claros. Indicada anestesia geral, indução com fentanil, propofol e rocurônio, seguida de intubação orotraqueal, 
manutenção com sevoflurane e propofol contínuo. Duração dos procedimentos de uma hora. Durante a aspiração da 
orofaringe para a extubação, antes de se esvaziar o cuff da sonda traqueal, o paciente apresentou vômito em grande 
quantidade, no qual se podia reconhecer alimentos sólidos não digeridos. A extubação foi atrasada e finalizada só 
quando o paciente mostrou-se totalmente acordado e obedecendo ordens. Discussão: A broncoaspiração é evento 
crítico e grave em anestesia. Condições como obesidade, gestação, diabetes melito II e uso de alguns medicamentos 
atrasam o esvaziamento gástrico, entre os quais a dulaglutida e outros miméticos das incretinas. Apesar do tempo 
prolongado de jejum, o paciente apresentou vômito ao emergir da anestesia geral e só não ocorreu broncoaspiração 
porque ainda estava intubado. Não encontramos complicações semelhantes associando anestesia geral e miméti-
cos das incretinas na literatura. É necessária ainda a realização de pesquisas para o devido esclarecimento dos riscos 
associados ao uso dessa classe de fármacos no pré-operatório, visando ao estabelecimento de protocolos específicos 
para esses pacientes.
Palavras-chave: Dulaglutida. Broncoaspiração. Jejum prolongado.
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621 Choque anafilático na sala de recuperação 
pós-anestésica: relato de caso
Thiago Gadelha Batista dos Santos1, Alana Vieira Lucena Gomes1, Isla Santos Bezerra1, 
Sergio Veloso da Silveira Menezes1, Ruy Leite de Melo Lins Filho1
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Introdução: Choque anafilático durante anestesia geral é uma complicação grave e tem como principais sintomas 
alterações cutâneas e/ou de mucosas. O objetivo deste relato é descrever o caso de um paciente que evoluiu com 
hipotensão refratária na sala de recuperação pós-anestésica. Relato de caso: Homem, 17 anos, 60 kg, estado físico I 
da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, sem antecedentes cirúrgicos, submetido à apendicec-
tomia de urgência realizada sob anestesia geral balanceada com fentanil (3 mcg/kg), propofol (2 mg/kg) e rocurônio 
(0,6 mg/kg), manutenção foi realizada com remifentanil (0,2 mcg/kg/min) e sevoflurano. Após indução anestésica, 
o paciente evoluiu com rash cutâneo difuso e urticária, sendo administradas hidrocortisona (5 mg/kg), prometa-
zina (50 mg) e difenidramina (50 mg). O paciente evoluiu sem sinais de instabilidade durante todo o procedimento 
com duração de 90 minutos. Foi extubado em sala e encaminhado à sala de recuperação anestésica, quando, após 
15 minutos, apresentou quadro de hipotensão grave (pressão arterial média=40 mmHg) e taquicardia (frequên-
cia cardíaca=120 bpm). Administrada epinefrina (50 mcg) em bolus e feita expansão com cristaloide (10 mL/kg). 
A despeito de dois bolus de 50 mcg de epinefrina e expansão volêmica (20 mL/kg), a hipotensão era persistente, 
necessitando de epinefrina em infusão contínua (0,5 mcg/kg/min). Não houve sintomas respiratórios. Paciente foi 
encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva , ficou 24 horas para manejo de droga vasoativa, recebeu alta no sétimo 
dia pós-operatório. Discussão: Anafilaxia constitui uma reação de hipersensibilidade grave, mediada por imunoglo-
bulinas E (IgE) e G (IgG). As manifestações clínicas envolvem pele, mucosas, vias aéreas, sistemas cardiovascular e 
gastrintestinal, podendo estar relacionadas com aumento na triptase sérica, cuja dosagem não foi realizada por não 
haver disponibilidade no serviço. O diagnóstico sindrômico foi de choque anafilático secundário a reação de hiper-
sensibilidade grau III pela hipotensão de início súbito, associada a taquicardia, semelhante a nossa evolução clínica, 
apesar de ter ocorrido de forma mais tardia ao final do procedimento. Os antibióticos estão entre as principais causas, 
porém nosso paciente não fez uso prévio. Entre as drogas anestésicas, os bloqueadores neuromusculares não despo-
larizantes são relacionados a maior indução de anafilaxia perioperatória, sendo o rocurônio responsável por 56% dos 
casos, o que nos faz inferir ter sido essa a droga. Deve-se considerar a anafilaxia como um diagnóstico diferencial 
diante do quadro de hipotensão refratária e de surgimento inesperado no período perioperatório.
Palavras-chave:  Anafilaxia. Recuperação pós-anestésica. Choque refratário.
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633 A genética molecular relacionada a 
síndrome da hipertermia maligna
Clara Brito de Souza1, Natália Alves Regis1, Nicole Oliveira Capoli de Sousa1,  
Tamyris Silva Alves1

1Universidade de Uberaba, Uberaba, MG, Brasil.

Introdução: A hipertermia maligna humana é uma síndrome hipermetabólica hereditária autossômica dominante 
desencadeada pela exposição aos anestésicos inalatórios halogenados e à succinilcolina em pacientes geneticamente 
suscetíveis. A ocorrência independe de faixa etária, etnia ou gênero, e a incidência é rara. Em pacientes suscetíveis 
a hipertermia maligna humana, ocorrem mutações no gene dos receptores que controlam os níveis de Ca++, o que 
ocasiona produção excessiva desse íon durante a crise de hipertermia maligna humana pela exposição a agentes 
desencadeantes, e os sintomas são taquicardia, taquipneia, hipercapnia, hipertermia, rigidez muscular, rabido-
miólise e acidose metabólica. Com isso, o diagnóstico é baseado no quadro clínico. O tratamento de hipertermia 
maligna humana consiste, principalmente, em interromper a exposição aos agentes desencadeantes e administrar 
dantrolene sódico intravenoso. O prognóstico depende do diagnóstico precoce associado ao tratamento específico. 
Metodologia: Foi realizada uma revisão sistemática da literatura a partir da leitura de diversas plataformas de artigos 
científicos. Foram incluídas produções cientificas que têm como tema central a elucidação da base genética molecu-
lar da hipertermia maligna. Resultados: A partir da análise de diversos artigos, dez artigos foram incluídos na revisão 
sistemática. Esses foram incluídos por apresentarem estudos que abordam etiologia, fisiopatologia, diagnóstico e 
tratamento. Foram encontradas na literatura pesquisas em busca de uma elucidação da base genética molecular da 
hipertermia maligna humana para melhor entendimento da etiologia da doença. Tem sido claramente visto que os 
indivíduos suscetíveis a hipertermia maligna humana apresentam uma desordem do músculo esquelético relacio-
nada com uma liberação descontrolada de Ca² do retículo sarcoplasmático. Dois genes são conhecidos por serem 
relacionados com a suscetibilidade a hipertermia maligna humana e pelo menos mais quatro estão em processo de 
identificação positiva. A maioria dos estudos demonstraram que a mutação MSH1 associada ao gene RyR1 no locus 
cromossômico 19q13.1 é a mutação mais frequente descrita, representando mais de 50%. Conclusão:   Portanto, a 
hipertermia maligna humana é um condição que apresenta diversas variações fenotípicas, explicadas pela diver-
sidade de genes com que podem interagir, mas que ainda não foram esclarecidos. Assim, o desvendamento da 
heterogeneidade genética da hipertermia maligna humana e a determinação da suscetibilidade mostram-se impor-
tantes para o planejamento de anestesias seguras e melhorias nas estratégias terapêuticas.
Palavras-chave: Hipertermia maligna. Mutações genéticas. Prognóstico.
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640 Via aérea difícil em paciente portador  
da sequência de Pierre Robin
Guilherme di Camillo Orfali1, Cézar Daniel Snak de Souza1, Cláudia Lutke1,  
Jose Luís Gomes do Amaral1

1Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: A sequência de Pierre Robin é uma condição rara caracterizada pela tríade micrognatia, glossoptose e 
dificuldade respiratória por obstrução da via aérea. A presença de fenda palatina é comum (87%), mas não obrigató-
ria. Trata-se de um complexo sintomático, não específico, com incidência estimada de 1:8.500-14.000 nascimentos e 
igual distribuição entre os sexos. Em 60% dos casos, a sequência de Pierre Robin está associada a outras síndromes 
(exemplo: Stickler). A expressão clínica da sequência de Pierre Robin é bastante heterogênea, variando desde leve 
dificuldade respiratória até graves crises de asfixia. A depender do grau de hipoplasia mandibular, indica-se tera-
pia conservadora com medidas clínicas (exemplo: ventilação prona com intubação ou dispositivo supraglótico) ou 
intervenção cirúrgica precoce (exemplo: glossopexia, distração osteogênica da sínfise mandibular, traqueostomia, 
gastrostomia etc.). Relato de caso: Y. B. S. C., 1 anos e 5 meses, sexo masculino, estado físico IV da classificação da 
Sociedade Americana de Anestesiologistas, recém-nascido pré-termo (28 semanas), adequado para a idade gestacio-
nal, muito baixo peso (1.500 g), com histórico de parada cardiorrespiratória secundária à hipoxemia por pneumonia 
broncoaspirativa, permanecendo em intubação orotraqueal por mais de 45 dias após nascimento. Evoluiu com sepse 
tardia (candidemia), broncodisplasia, estenose subglótica e doença do refluxo gastroesofágico. À ectoscopia, notava-
-se desnutrição grave e micrognatia. Propostas laringossuspensão, adenoidectomia e colocação de tubo de ventilação 
bilateral pela otorrinolaringologia. O procedimento foi realizado sob anestesia geral balanceada, utilizando-se mida-
zolam 1 mg, fentanil 20 mcg e atracúrio 2,5 mg para indução e sevoflurano para manutenção anestésica. Intubação 
orotraqueal realizada com auxílio de videolaringoscópio McGrath® e Bougie pediátrico, sendo obtida visualização 
glótica classe Cormack-Lehane III somente após pressão para trás, para cima, para a direita o terço inferior da cartila-
gem tireoidiana. Paciente foi intubado com sonda orotraqueal nº 3,5 com cuff, fixado a 10 cm da rima labial superior. 
O procedimento cirúrgico ocorreu sem demais intercorrências. O paciente foi levado à Unidade de Terapia Inten-
siva hemodinamicamente estável em intubação orotraqueal + ventilação mecânica. Discussão: A sequência de Pierre 
Robin é uma condição bem descrita de via aérea difícil em pediatria, com taxas de insucesso de intubação orotra-
queal de até 63%. A maioria das referências traz a intubação guiada por fibroscopia como padrão-ouro em cenários 
eletivos. No caso em questão, houve sucesso no manejo da via aérea com técnicas alternativas, tais como: videola-
ringoscópio e Bougie pediátrico. De acordo com guidelines publicados pelas diferentes sociedades de manejo de via 
aérea difícil, são a chave para o manejo adequado da via aérea, neste e outros pacientes, baseando-se em: (1) reco-
nhecimento precoce de possível dificuldade associada ao manejo da via aérea; (2) preparo da sala com dispositivos 
de resgate (ex: dispositivo supraglótico e kit de cricotireoidostomia); (3) solicitação antecipada de ajuda qualificada.
Palavras-chave: Anestesiologia. Pediatria. Via aérea difícil.
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646 Supradesnivelamento do segmento ST no 
perioperatório de cirurgia não cardíaca: 
um caso de Takotsubo
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Introdução: A síndrome de Takotsubo é uma cardiomiopatia induzida por estresse, definida como disfunção transi-
tória e segmentar do ventrículo esquerdo com alterações eletrocardiográficas sugestivas de doença coronária aguda, 
porém com ausência de coronariopatia obstrutiva. A hipótese mais provável é que seja consequente à elevação aguda 
das concentrações séricas de catecolaminas, o que acontece após importante estresse emocional ou físico. Relato de 
caso: Paciente do sexo feminino, 70 anos, hipertensa em uso de losartana 100 mg/dia, assintomática do ponto de 
vista cardiovascular, em programação cirúrgica de colectomia direita por neoplasia de cólon. A programação anes-
tésica era uma anestesia combinada (peridural lombar e anestesia geral balanceada). No momento da entrada da 
paciente na sala, encontrava-se levemente taquicárdica e com sinais de ansiedade. Foi sedada com 2 mg de diaze-
pam e 50 mcg de fentanil para realização da peridural. Nesse momento, a paciente evoluiu com rebaixamento do 
nível de consciência e quadro de taquicardia ventricular monomórfica com pulso, sendo revertido com 150 mg de 
amiodarona e procedida intubação orotraqueal. Após a reversão da taquicardia, passou a apresentar supra de ST ao 
monitor, confirmada com eletrocardiograma em V3 e V4, sendo a paciente encaminhada diretamente para a hemo-
dinâmica. Cineangiocoronariografia evidenciou ausência de lesões obstrutivas e ventrículo esquerdo aumentado em 
virtude de hipocinesia importante dos segmentos apicais e hipercinesia dos segmentos basais (aspecto de síndrome 
de Takotsubo). Na evolução em Unidade de Terapia Intensiva foram solicitados curva de troponina (primeira hora: 
7,5; terceira hora: 4,8; vigésima hora: 0,7) e ecocardiograma transtorácico (fração de ejeção 69%, comprometimento 
miocárdico segmentar do ventrículo esquerdo de grau discreto). Paciente permaneceu na Unidade de Terapia Inten-
siva por dois dias, sendo encaminhada à enfermaria completamente assintomática do ponto de vista cardiovascular, 
acompanhada pela cardiologia e em programação para nova abordagem cirúrgica, que foi realizada sem intercorrên-
cias após um mês, com prévia realização de medicação pré-anestésica. Discussão: O referido caso teve como objetivo 
relatar um acontecimento perioperatório raro e serve para demonstrar que o evento anestésico-cirúrgico pode se 
comportar como um agente desencadeante de estresse emocional, destacando o papel da medicação pré-anestésica 
como possível método de prevenção de tais eventos.
Palavras-chave: Supradesnivelamento do segmento ST. Síndrome de Takotsubo.
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657 Choque anafilático associado ao uso  
de Sugammadex: relato de caso
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Introdução: O Sugamadex é uma gama ciclodextrina que foi desenvolvida como agente de ligação seletiva para 
reversão do bloqueio neuromuscular, inclusive o bloqueador neuromuscular profundo, induzido pelos relaxantes 
musculares não despolarizantes do tipo esteroides. Esse agente tem uma cavidade central que encapsula o núcleo do 
bloqueadores neuromusculares, possuindo maior afinidade pelo rocurônio, e inibe a sua ligação aos receptores da 
acetilcolina na junção neuromuscular, revertendo rapidamente o bloqueio neuromuscular. Relato de caso: Doente 
do sexo feminino, 28 anos, estado físico I da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, submetida à 
cirurgia odontológica em regime de urgência sob anestesia geral venosa total com duração de 40 minutos. Não houve 
relatos de intercorrências no intraoperatório. O relaxamento muscular durante o procedimento foi mantido com 
rôcuronio 40 mg. No fim da cirurgia o doente mantinha bloqueio neuromuscular com duas respostas no train-
-of-four, sendo administrados 200 mg de Sugammadex. Cerca de 30 segundos após a sua administração, a doente 
desenvolveu queda do nível de consciência, hipotensão e rash cutâneo generalizado. Foram administrados adrena-
lina 300 mcg, metilprednisolona 150 mg, ranitidina 25mg e etomidato 25 mg. Optou-se por reintubação. Paciente foi 
transferida para Unidade de Terapia Intensiva e extubada duas horas após a intercorrência. Discussão: O Sugamma-
dex é uma droga biologicamente inativa e não tem afinidade por nenhum receptor conhecido, sendo um fármaco 
bem tolerado e com perfil de eficácia e segurança demonstrado em diversos ensaios clínicos. Os efeitos adversos mais 
comuns são vômitos, xerostomia, taquicardia, tonturas e hipotensão. Entretanto, após sua introdução, foram regis-
trados casos de anafilaxia e choque anafilático, apesar de raros. O tempo médio para o aparecimento dos sintomas é 
de até cinco minutos e é necessário rapidez na identificação e no diagnóstico e adequado tratamento. Ainda não se 
sabe o motivo da ocorrência de reações com o Sugammadex, porém suspeita-se da sensibilização dos pacientes por 
ciclodextrinas encontradas em alimentos.
Palavras-chave: Sugammadex. Anafilaxia.
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701 Falha de extubação após discectomia 
cervical via anterior
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Introdução: Até 6,1% dos pacientes submetidos a cirurgia de coluna cervical via anterior apresentam complica-
ções respiratórias pós extubação1. Os mecanismos mais frequentemente responsáveis são edema local e hematoma1. 
Alguns estudos enumeram fatores de risco para complicação, visando auxiliar na decisão do melhor momento 
para a extubação1. Relataremos um caso pouco usual de complicação. Relato de caso: Paciente masculino, 70 anos, 
70 kg, diabético, com fibrilação atrial crônica e acidente vascular encefálico prévio (sem sequelas), foi submetido a 
discectomia de C3-C5 por via anterior direita para tratamento de estenose de canal vertebral e mielopatia espondi-
lótica. Anestesia geral balanceada e intubação orotraqueal com videolaringoscópio, em tentativa única, atraumática. 
O procedimento durou 270 minutos e foram administrados 2.500 mL de ringer lactato, sem transfusão de hemo-
componentes. Foi observado sangue em aspiração de vias aéreas superiores e no cuff da cânula endotraqueal após 
extubação, tosse intensa e persistente, hemoptise em pequena quantidade e eliminação de corpo estranho na expec-
toração. Apesar disso, o paciente manteve-se eupneico sob nebulização de oxigênio e estável hemodinamicamente. 
Encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva. No pós-operatório imediato, a tomografia mostrou área de desconti-
nuidade na parede lateral direita da hipofaringe e enfisema em partes moles com extensão até mediastino superior. 
Evoluiu com disfonia, disfagia, cornagem e insuficiência respiratória 32 horas após extubação e foi reintubado sem 
intercorrências. Nasofibroscopia mostrou edema de parede lateral direita de hipofaringe e base de língua, hema-
toma de prega vocal direita e fenda em região de seio piriforme direito. Foi extubado no quarto dia pós-operatório 
sob visualização direta com broncoscopia, mas reintubado no sexto dia pós-operatório por rebaixamento de nível 
de consciência e dessaturação, por provável sepse de foco pulmonar e infecção de ferida operatória. No 15o dia pós-
-operatório, extubado após cuff leak test positivo, mas foi reintubado, após três dias, por novo rebaixamento de nível 
de consciência. Traqueostomizado no 26o dia pós-operatório. Discussão: A suspeita de lesão cirúrgica direta da via 
aérea foi confirmada pelos exames de imagem no pós-operatório imediato, mas não havia sinais clínicos que con-
traindicassem a extubação em sala operatória, tampouco exigissem a reintubação imediata. Nos fatores de risco para 
eventos adversos respiratórios elencados na literatura1, estavam presentes apenas idade avançada e diabetes melito 
tipo II. Mesmo ausentes os fatores de risco mais comuns, há necessidade de observação intensiva da função respira-
tória após as cirurgias de coluna cervical via anterior.
Palavras-chave: Discectomia cervical. Falha de extubação. Via aérea.
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730 Parada cardiorrespiratória em bloqueio 
do neuroeixo para cirurgia ortopédica: 
relato de caso
Yasser Moura Hamidah1, Marcelo Carneiro da Silva1, Leandro Tonha de Castro1,  
Samuel Lopes Rabelo1, Guilherme Miguel Tomé de Carvalho1

1Hospital Regional do Gama, Gama, DF, Brasil.

Introdução: A parada cardiorrespiratória após um bloqueio do neuroeixo é um evento relativamente raro. Sabe-se 
que sedação excessiva e hipoxemia são fatores que contribuem na bradicardia grave e assistolia. Auroy et al. regis-
traram dez casos de parada cardiorrespiratória em 35.439 bloqueios subaracnóides – 2,5 para cada 10.000 – contra 
0 casos em 5.561 bloqueios epidurais. Cook et al. descobriram uma taxa de 0,04 de parada cardiorrespiratória para 
cada 10.000 bloqueios do neuroeixo em 707.425 casos. Relato de caso: Descreve-se o caso de M. B. L., 77 anos, sexo 
masculino, que iria ser submetido a uma artroplastia de quadril a esquerda. Paciente hipertenso, ex-tabagista, ex-e-
tilista. Apresentava cicatriz entre L1 e S1 em razão de cirurgia de coluna realizada há 25 anos por polineuropatia 
amiloidótica familiar, sem apresentar sequelas. Exames laboratoriais normais, eletrocardiograma com bloqueio de 
ramo direto e radiografia de tórax com cardiomegalia; ecocardiografia transtorácica à beira leito com contratilidade 
fisiológica. Foi puncionado dois acessos venosos periféricos com jelco 14G, monitorizado com eletrocardiograma, 
oximetria pulsatil e pressão arterial invasiva; foram administrados 3 mg de midazolam e 30 mcg de fentanil. Em posi-
ção sentada, após múltiplas tentaivas, foi realizado bloqueio subaracnóideo com 15 mg de bupivacaína isobárica e 
80 mcg de morfina. Após 20 minutos, foi detectada falha de bloqueio e, após o insucesso de novas tentativas, fora rea-
lizado com dificuldade bloqueio epidural com 20 mL de ropivacaína 1%. Após o término da injeção de ropivacaina, 
paciente apresentou hipotensão (pressão arterial média 20 mmHb), rebaixamento do nível de consciencia, respira-
ção em gasping e ausência de pulso central, ritmo cardíaco sinusal, frequência cardíaca 64. Prontamente reconhecida 
parada cardiorrespiratória em atividade elétrica sem pulso e iniciadas manobras de reanimação cardiorrespiratória, 
administrando-se adrenalina e realizando-se intubação orotraqueal. Após segundo ciclo de reanimação cardiorres-
piratória, paciente apresentou retorno à circulação espontânea e, com a cirurgia suspensa, foi então encaminhado 
para Unidade de Terapia Intensiva. Discussão: No bloqueio de neuroeixo, são diversas as possíveis causas de parada 
cardiorrespiratória, como hipoxemia, sedação intensa, bradicardia, baixo débito, punções inadvertidas da dura-má-
ter, infusão venosa de anestésico local, bem como sua velocidade de infusão, descarga parassimpática, entre outros. 
O tratamento instituído é basicamente o tratamento da parada cardiorrespiratória com manobras de reanimação 
cardiorrespiratória de qualidade e o tratamento da causa base, que pode ser respectivamente oxigenação adequada, 
administração de um parassimpatolítico, vasopressor e, em casos de intoxicação por anestésico local, emulsão 
lipídica. No caso, as manobras de reanimação cardiorrespiratória com administração de adrenalina e intubação oro-
traqueal foram suficientes para retorno da circulação espontânea.
Palavras-chave: Parada cardiorrespiratória. Bloqueio de neuroeixo.
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743 Extubação em paciente com intubação 
orotraqueal difícil não predita:  
um relato de caso
Guilherme Bonassi Brechmacher1, Eduardo Seiji Takeushi1, Rodrigo Teixeira Magalhães1, 
Christiano Matsui1

1Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: A extubação e recuperação são etapas críticas do ato anestésico. Na literatura estão disponíveis guideli-
nes acerca do manejo de via aérea, porém a maioria foca principalmente na intubação do paciente. Este relato de caso 
discute o processo de extubação segura de um paciente com via aérea difícil não predita. Relato de caso: Paciente do 
sexo masculino, 66 anos, com diagnóstico de doença arterial obstrutiva periférica aorto-ilíaca bilateral, submetido 
a anestesia geral para realização de ponte tromboendarterectomia aortofemoral bilateral eletivamente, com antece-
dentes de acidente vascular encefálico isquêmico há um mês da data, hipertensão arterial sistêmica, diabetes melito 
tipo II, dislipidemia, fibromialgia, obesidade (índice de massa corpórea 36,57) e tabagismo. Apresentava Mallam-
pati tipo II, pescoço curto e circunferência cervical maior de 43 cm. Com o paciente adequadamente posicionado e 
material de via aérea difícil em sala, foram realizadas indução anestésica e ventilação sob máscara facial. À laringos-
copia, foi observada lesão ovalada e pediculada em região de base de língua e valécula, de aproximadamente 1,5 cm, 
associada a edema de epiglote, dificultando a visualização de pregas vocais (Cormack e Lehane modificada: 3A). 
Realizada intubação orotraqueal com auxílio do broncoscópio flexível, cânula 8,5 com cuff. Procedimento cirúr-
gico ocorreu sem intercorrências. Realizada anestesia tópica traqueobrônquica, epiglótica e de pregas vocais por 
broncoscópio com lidocaína 2%, associada a passagem de sonda trocadora, extubação com paciente desperto e em 
ventilação espontânea, sem intercorrências. Observados padrão respiratório e nível de consciência por 20 minutos, 
paciente foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva sob nebulização. Discussão: A extubação é um processo 
eletivo, que consiste na transição entre situação controlada e não controlada e é etapa crítica da anestesia, requerindo 
adequado planejamento e boa execução. Mais de um terço das complicações maiores de vias aéreas ocorrem durante 
esse processo. Muito disso se deve ao fato de grande parte dos guidelines de manejo de via aérea difícil serem voltados 
principalmente para o momento de indução anestésica, não detalhando intraoperatório e extubação. Diante disso, 
a Sociedade de Via Aérea Difícil elaborou guideline para extubação e recuperação pós-anestésica, dividindo o pro-
cesso em quatro etapas: planejamento; preparo; execução; cuidados pós-extubação. Neste relato de caso, o paciente 
foi extubado acordado e com auxílio de sonda trocadora. Apesar de não diminuir a taxa de reintubação, em mãos 
experientes, a sonda trocadora é um instrumento útil na extubação. 
Palavras-chave: Extubação. Sonda trocadora. Via aérea difícil não predita. 
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749 Obstrução de via aérea com 
dexmedetomidina e propofol: 
importância da vigilância  
no pós-operatório
Samira Fernanda Silva Serra1, Marcio de Sá Faleiros1, Marcelo Kac1

1Hospital Unimed - Contorno, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Introdução: A utilização de drogas que promovam a sedação sem comprometer as vias aéreas e aumentar o risco de 
hipoxemia são ideais em procedimentos diagnósticos e ambulatoriais, bem como intubação acordado. O objetivo 
deste relato de casos é demonstrar o risco de obstrução de via aérea superior na sala de recuperação pós-anestésica 
em uso de prévio de propofol com dexmedetomidina. Relato de caso: Trata-se de dois pacientes masculinos sub-
metidos a implante de eletrodo medular, sob sedação, em decúbito ventral, com tempo médio de 90 minutos, sendo 
paciente 1 (P1) de 21 anos, 80 kg, diabético tipo I, Mallampati I, e o paciente 2 (P2) de 78 anos, 63 kg, hipertenso, 
Mallampati II. Realizada sedação com dexmedetomidina 0,7 mcg/kg/h e propofol 1,5 mcg/mL Schneider alvo no P1 
e 1,0 mcg/mL Marsh no P2. Sem relato de intercorrências durante o ato anestésico, foram encaminhados para sala 
de recuperação anestésica conscientes, orientados e em ar ambiente. P1 evoluiu após cinco minutos na sala de recu-
peração anestésica com dessaturação (80%), evidenciado obstrução de via aérea superior. P2 apresentou obstrução 
da via aérea superior após dez minutos, com dessaturação leve (88%). Ambos assistidos com extensão cervical e oxi-
genioterapia por cateter nasal, apresentando recuperação do quadro. Discussão: Obstrução das via aérea superior 
e depressão respiratória são efeitos colaterais comuns de muitos agentes sedativos e anestésicos e podem colocar a 
ventilação e a oxigenação em risco. Muito tem se discutido sobre sedativos isentos desses efeitos colaterais, de modo 
a oferecer uma sedação segura e que garanta a via aérea superior pérvia. No entanto estudos mais recentes demons-
tram que drogas elegíveis, como propofol em baixas doses e dexmedetomidina, estão relacionados a obstrução da 
via aérea superior. A dexmedetomidina, promovida como droga ideal por conferir proteção da via aérea, mínimo 
comprometimento do centro respiratório e delírio, conforme a literatura atual, tem sido associada a possível agente 
causador desse evento adverso. Conclui-se que nenhuma droga é totalmente isenta de repercussões respiratórias ou 
protege inerentemente a via aérea. É dever do anestesiologista o cuidado integral do paciente em todo o periopera-
tório, principalmente na sala de recuperação anestésica. É necessária a adequada vigilância do paciente, visando ao 
seu bem-estar e à sua segurança.
Palavras-chave: Obstrução. Dexmedetomidina. Propofol.
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788 Impacto da anestesia periglótica no 
paciente no momento da extubação: 
revisão bibliográfica
Karine Grillo de Freitas1, Amanda Sá da Silva1, Raissa Meirelles Abreu Vasconcelos1

1Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil.

Introdução: O reflexo das vias aéreas, como tosse, é comumente, acompanhado de alterações graves da hemodinâ-
mica durante o momento de extubação, além de outros efeitos, como: dor de garganta, disfagia, laringoespasmo e 
broncoaspiração primária. E é baseado nisso que há o crescimento e a elucidação da técnica de anestesia traqueal. 
O procedimento consiste na instilação via spray de ropivacaína 0,75% ou lidocaína 4% na região traqueal, glótica, 
epiglótica e de base da língua antes da inserção do tubo endotraqueal. O objetivo de tal ação é diminuir a resposta de 
extubação, a dor de garganta no pós-operatório e os demais sintomas decorrentes da extubação, além de evitar flu-
tuações hemodinâmicas. Com isso, a finalidade do presente estudo é realizar uma revisão sistemática a respeito do 
tema, demonstrando os benefícios decorrentes da técnica e complementar a literatura, visto que há escassez de estu-
dos nessa área, e, consequentemente, capacitar e atualizar profissionais da área, visando ao melhor atendimento e à 
qualidade de vida do paciente. Método: Foi realizada uma pesquisa na literatura existente a respeito do tema, tendo 
como foco os sites da SciELO, PubMed e LILACS, no período de tempo entre os anos de 2012 e 2020. Resultados: 
Após análise dos dados, por meio de estudos epidemiológicos, conclui-se que há altas taxas de redução dos efeitos 
colaterais da intubação orotraqueal, principalmente no momento da extubação com a prática da anestesia perigló-
tica. Conclusões: Por meio desta revisão bibliográfica, podemos concluir que a anestesia periglótica é um método 
simples, rápido e não invasivo capaz de proporcionar conforto durante os procedimentos de intubação e extubação. 
É comprovado que esse método não produz alterações hemodinâmicas e não possui contraindicações. Sendo assim, 
espera-se que a adesão à técnica aumente ao longo dos anos por parte dos anestesiologistas.
Palavras-chave: Ropivacaína. Tosse. Anestesia periglótica. 
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804 Dificuldade de intubação traqueal em 
paciente com tumor cervical: relato de caso
Stephanie Hein de Carvalho1, Diogo Rodrigues dos Santos1, Ana Luíza Castro da Cruz1

1Hospital Geral do Grajaú, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: Tumores na região cervical podem causar alterações das vias aéreas superiores que podem dificultar, 
ou até mesmo impedir, a intubação traqueal. Um paciente identificado com via aérea difícil é um desafio para o 
anestesiologista, que necessita programar estratégias baseadas em suas habilidades e nos equipamentos disponíveis. 
Relato do caso: Homem, 61 anos, 58 kg, ex-tabagista, portador de hipertensão arterial sistêmica, doença pulmonar 
obstrutiva crônica, tumor cervical a esclarecer, disfagia e rouquidão. Proposta cirúrgica de traqueostomia e gastros-
tomia. Ao exame: desidratado, inspiração com esforço, ausculta com roncos. Cavidade oral sem obstrução visível. 
Massa palpável em região cervical anterior. Tomografia computadorizada do pescoço: lesão expansiva em traqueia 
(C2-C5), com redução de luz (menor diâmetro de 7 mm), e em região esofágica logo abaixo, direcionada para luz de 
traqueia, desviada para esquerda. Na cirurgia: paciente monitorizado, venóclise com cateter 20G. Em decúbito dorsal 
e proclive, foi pré-oxigenado em máscara facial, orofaringe anestesiada com lidocaína spray 10% e fentanil 50 mcg via 
intravenosa. Colocado cateter nasal. Fibroscopia: visualizado estreitamento periglótico, tecido friável e impossibili-
dade de passagem de tubo traqueal. Administrados 50 mcg de fentanil e iniciada traqueostomia com anestésico local 
(lidocaína 2%). Confirmada via aérea definitiva, foram administrados propofol 150 mg e fentanil 150 mcg, acopla-
dos a ventilação mecânica e mantidos com sevoflurano 1% para gastrostomia, que transcorreu sem intercorrências. 
Cessado sevoflurano, o paciente despertou, retornando à ventilação espontânea sem desconforto, com saturação 
periférica de O2 de 97%. Foi para recuperação pós-anestésica , evoluindo sem queixas. Recebeu alta após quatro dias 
da cirurgia, mantendo acompanhamento ambulatorial. Discussão: Existem diversos fatores responsáveis por uma 
via aérea difícil. Há uma interação complexa entre paciente, cenário clínico e habilidade do profissional que fará o 
procedimento. Ao detectarmos esses fatores, é essencial a disponibilidade de equipamentos apropriados, o conheci-
mento das técnicas de via aérea definitiva e anestesia. A intubação por fibroscopia é benéfica quando existe qualquer 
tipo de patologia das vias aéreas, tais como tumores na laringe ou na faringe. O uso de videolaringoscopia, fibro-
broncoscopia e máscara laríngea para intubação está associado com 95-100% de chance de sucesso no controle de via 
aérea. Neste relato, o fibroscópio auxiliou a visualização da laringe e a lesão friável, que impossibilitaria a passagem 
de tubo traqueal sem risco de sangramento importante e broncoaspiração.
Palavras-chave: Anestesiologia. Via aérea dificil. Tumor cervical.
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809 Reação de hipersensibilidade 
perioperatória ao látex: relato de caso
Larissa Martins Silva1, Daniella Gonçalves de Araújo1, Lígia Nascimento  
Figueiredo Amaral1, Icaro Emanuel Cruz e Melo1, Rafael Coelho Tibúrcio1

1Santa Casa de Belo Horizonte, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Introdução: As reações de hipersensibilidade no intraoperatório constituem uma síndrome multissistêmica aguda 
e são um desafio ao anestesiologista, tanto pela gravidade potencial quanto pela dificuldade de reconhecimento 
precoce, especialmente quando o paciente se encontra encoberto por campos cirúrgicos. A incidência estimada 
dessa condição é 1:10s000 anestesias e pode acometer múltiplos sistemas, com manifestações cardiovasculares, 
respiratórias e cutâneas. As principais causas de anafilaxia perioperatória são: uso de antibióticos, bloqueadores neu-
romusculares, corante azul patente, clorexidine e látex. Relato do caso: Paciente L. M. S. P., sexo feminino, 62 anos, 
portadora de doença de Parkinson, obesidade, psoríase e neoplasia de endométrio. Foi admitida em sala cirúrgica em 
ar ambiente, monitorizada com eletrocardiograma, pressão arterial não invasiva e oximetria de pulso e foi puncio-
nado acesso venoso periférico J20. Realizada anestesia geral balanceada, seguida de bloqueio transverso abdominal. 
Ao término, a paciente apresentou dessaturação, acompanhada de rash cutâneo e hipotensão, caracterizando reação 
de hiperssensibilidade grau 2. Foram administrados 20 mcg de epinefrina, seguidos de jatos de broncodilatador e de 
hidrocortisona, com resolução do broncoespasmo e melhora importante do rash. A paciente não apresentou colapso 
circulatório. Após estabilização clínica, optou-se por encaminhar a paciente intubada ao Centro de Terapia Intensiva 
em razão da persistência do edema de face e mucosas. Considerando a principal hipótese da equipe anestésica, os 
dispositivos de látex foram substituídos e, no primeiro dia pós-operatório, foi colhido o IgE para látex, o qual foi rea-
gente: 26,9 (volume residual: >3,5). A paciente apresentou boa evolução, tendo alta do Centro de Terapia Intensiva 
no segundo dia pós-operatório. Discussão: As reações de hipersensibilidade devem ser prontamente identificadas e 
tratadas com administração de baixas doses de epinefrina e cristaloides. Além disso, considera-se a administração de 
corticoides e/ou anti-histamínicos. Após episódio de hipersensibilidade, especialmente se não houver relato de aler-
gias prévias, deve-se realizar investigação para elucidação da possível causa para evitar episódios futuros. A alergia 
ao látex acomete cerca de 2% da população e é mais comum em pacientes com maior exposição e previamente sensi-
bilizados, como profissionais de saúde, pacientes com múltiplas abordagens cirúrgicas, além dos atópicos, e aqueles 
com história de alergia a frutas/vegetais frescos. Essas reações geralmente ocorrem em fases mais tardias do procedi-
mento, após exposição e manipulação importante de mucosas.
Palavras-chave: Reação de hipersensibilidade. Látex.
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818 Um caso de intoxicação por anestésico 
local em cirurgia para confecção de fístula 
arteriovenosa
Vitor Bruno Santiago1, Beatriz S M do Logar2, Thiago J Ramos2, Paulo H.  
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Introdução: Anestésicos locais são utilizados para analgesia e anestesia em procedimentos cirúrgicos. Eles promo-
vem o bloqueio de impulsos nervosos pela inativação de canais de sódio voltagem-dependentes. O bloqueio será em 
maior ou menor grau, a depender da quantidade de anestésico infundida e sua reversão costuma ser espontânea e 
completa. Diferentemente de outras drogas, eles são depositados no local-alvo e sua absorção sistêmica diminui a 
eficácia do bloqueio e potencializa possíveis efeitos adversos. Este trabalho objetiva relatar um caso de intoxicação 
por anestésico local, durante anestesia locorregional, dando ênfase ao quadro clínico apresentado e ao seu manejo. 
Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 41 anos, 56 kg, portadora de hipertensão arterial sistêmica e doença 
renal crônica estágio V, foi submetida a uma confecção de (fístula arteriovenosa) braquiocefálica por trombose ante-
rior e necessidade de diálise. Admitida em sala operatória e monitorizada (pressão arterial não invasiva, oximetria, 
cardioscopia), apresentando sinais vitais dentro da normalidade. Puncionado acesso venoso em membro superior 
esquerdo J18G. Iniciada oxigenação a 100% sob máscara de Hudson 3 L/min e sedação com midazolam 2 mg e fen-
tanil 50 mcg via endovenosa. Realizado bloqueio de plexo braquial direito, via interescalênica e infraclavicular, com 
auxílio de ultrassonografia e agulha Stimuplex 50 mm. Injetada solução de ropivacaína 0,5% e lidocaína 1% (volume 
total 50 mL). Após cinco minutos de bloqueio, a paciente relatou sensação de boca seca e agitação piscomotora, 
evoluindo, a seguir, com taquicardia sinusal e pico hipertensivo. Após dois minutos, iniciou-se crise convulsiva tôni-
co-clônica generalizada. Prontamente ofertado o suporte de oxigênio e administrados: midazolam 4 mg, propofol 
100 mg, além de fentanil 50 mcg e rocurônio 50 mg via endovenosa. Foi introduzida a máscara laríngea número 4 
e acoplada a ventilação mecânica. A manutenção anestésica foi realizada com óxido nitroso e infusão de propofol 
2% em indução alvo-controlada. Houve estabilidade hemodinâmica  e término das convulsões após a intervenção. 
O procedimento cirúrgico ocorreu sem intercorrências. Revertido bloqueio neuromuscular com Sugammadex endo-
venosa. Extubação com paciente apresentando os mesmos parâmetros neurológicos pré-operatórios. Discussão: No 
caso em questão, a transição das manifestações neurológicas para as cardiovasculares, decorrentes da toxicidade por 
anestésicos locais, ocorreram de forma muito rápida. Entretanto, a sedação leve permitiu identificar os sintomas e 
instiruir o tratamento adequado sem que houvesse prejuízos maiores à paciente.
Palavras-chave: Anestesia. Anestésico local. Toxicidade sistêmica.
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838 Estrabismo pós-infusão de morfina 
endovenosa: relato de caso
Alexandre Rimuardo de Barros Padilha1, Artur Souza Rosa1, Felipe Souza  
Thyrso de Lara1, Carlos Eduardo Menegusse Andrade1

1Santa Casa de Misericórdia de Santos, Santos, SP, Brasil.

Introdução: A morfina permanece como um dos principais analgésicos opioides para controle de dor intensa, seja 
ela aguda, seja crônica. Doses de 0,05 a 0,1 mg/kg costumam ser suficientes no resgate de dores pós-operatórias onde 
não se obteve adequada analgesia durante a cirurgia. Apesar de seu perfil seguro de utilização endovenosa, a droga 
ainda apresenta possíveis efeitos adversos, como o do caso em questão. Relato do caso: Paciente de 46 anos, estado 
físico II da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, 81 kg, 1,63 m, sexo feminino, com história de 
episódios recorrentes de dor em epicôndrio direito há quatro meses. Diagnosticada com colecistite calculosa crônica, 
foi internada no serviço hospitalar para videocolecistectomia eletiva. À entrevista pré-anestésica, negava comorbida-
des e uso de quaisquer medicações diariamente, porém afirmava ser tabagista (10 maços/ano) e ter alergia a salsicha. 
Exames pré-operatórios dentro da normalidade. Submetida a anestesia geral balanceada sob venopunção com Abo-
cath 22G e intubação orotraqueal por laringoscopia indireta (videolaringoscopia) por apresentar Cook 3a. Intubação 
orotraqueal com tubo 7,5 com cuff. Proteção ocular bilateral com pomada oftálmica e oclusão por esparadrapo. 
Na indução, administraram-se lidocaína 2% sem vasoconstrictor 80 mg, midazolam 2 mg, fentanil 250 ug, propofol 
120 mg, cisatracúrio 14 mg, clonidina 75 ug. Manutenção de hipnose por sevoflurano a 2%. O procedimento durou 
1h30, tendo-se realizado dose 8 mg de morfina 40 minutos antes da extubação, momento em que a paciente desen-
volveu reação alérgica grau I na região da venóclise. Ao despertar, a paciente apresentava queixa de turvação visual, 
náusea e vertigens, tornando-se notável um estrabismo divergente pronunciado. Realizou-se tomografia computa-
dorizada de crânio e fundoscopia, sem alterações, bem como avaliações clínicas da neurologia e oftalmologia sem 
indícios de morbidade adquirida. Aventou-se como hipóteses: neurite óptica por estresse, crise psicossomática ou 
reação adversa medicamentosa. Após período de 24 horas de observação, a enferma melhorou gradualmente do qua-
dro. Discussão: Entre os efeitos adversos possíveis do uso de morfina estão: sonolência, vertigem, náusea, vômitos, 
depressão ventilatória, disforia, fraqueza, turvações visuais, desorientação, entre outros. Deve-se sempre estar atento, 
a fim de prontamente identificá-los e trata-los, sendo esse um dever do anestesista para com seu paciente.
Palavras-chave: Morfina. Estrabismo. Pós-operatório.
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849 Intubação acordado em via aérea difícil 
por tumor laríngeo
Patrícia de Araújo Pinto Teixeira1, Raissa Hortense Torres de Arruda1

1Hospital Geral do Grajaú, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: A via aérea difícil prevista e não prevista, assim com o paciente de estômago cheio, são grandes desa-
fios a serem superados no escopo da anestesiologia. A garantia de permeabilidade de via aérea e correta intubação 
do paciente, quando indicada, sem eventos adversos como a broncoaspiração, são imprescindíveis para a anestesia 
segura e o sucesso do ato anestésico. Este relato de caso visa apresentar o manejo de uma via aérea difícil prevista em 
paciente para procedimento de urgência, considerado estômago cheio, e seu desfecho favorável diante das estratégias 
realizadas. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 74 anos, 60 kg, ex-tabagista, portador de doença pulmo-
nar obstrutiva crônica e diagnóstico atual de câncer laríngeo, com afagia progressiva, em alimentação exclusiva 
por sonda enteral e hipersalivação. Deu entrada no pronto-socorro desta instituição com histórico de dispneia, tosse 
e febre há sete dias, evoluindo para franca insuficiência respiratória com fadiga muscular, dispneia e dessaturação. 
Após rápida triagem, o paciente foi encaminhado para o centro cirúrgico e foi indicada traqueostomia de urgên-
cia. Paciente não soube referir útima refeição; aspiração de sonda com conteúdo importante de resíduo gástrico. 
Diante do quadro de via aérea difícil, prevista por distorção anatômica por tumor laríngeo e considerando o paciente 
de estômago cheio, foi optada pela intubação acordado sob visualização de videoscópio. Após esclarecimento para o 
paciente do procedimento, foi realizada anestesia tópica de fauces com lidocaína spray 1% e lidocaína gel 2%, além 
de sedação leve com 50 mcg de fentanil. Após comprovação de anestesia adequada, seguiu-se intubação acordado 
sob visualização de videoscópio com observação de distorção anatômica importante e intubação com tubo traqueal 
7,0 mm, sem intercorrências. Após insuflação do cuff, o paciente foi induzido com 120 mg de propofol, 100 mcg de 
fentanil e 20 mg de atracúrio. O ato anestésico seguiu sem intercorrências. Discussão: O manejo de vias éreas é apti-
dão mandatória na prática da anestesiologia. Em sua rotina, o anestesiologista se deparará com diversas situações 
desafiadoras relativas ao manejo de vias aéreas, sendo, portanto, de suma importância o conhecimento de técnicas 
diferenciadas de intubação, assim como a priorização da segurança do paciente na tomada de decisões. 
Palavras-chave: VAD. Via aérea difícil. Intubação acordado.
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868 Náuseas e vômitos no pós-operatório 
induzidos por opioides
Jessica Yara Ferreira Silva1, Anna Luísa Cinacchi Teixeira Coelho1, Thais Wolff dos Santos1, 
Alexandre Xavier Ferreira1

1Hospital Regional do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil.

Introdução: Náuseas e vômitos no pós-operatório é uma síndrome caracterizada por episódios de náusea e êmese 
dentro de 24 horas de qualquer ato cirúrgico/anestésico cuja incidência é alta, chegando a 80% em pacientes pro-
pensos. As náusea e o vômito no pós-operatório, apesar de autolimitadas, acarretam desconforto ao paciente e 
complicações como desidratação e distúrbio eletrolítico. Sendo assim, é importante que o quadro seja prevenido 
com abordagem sistemática e reconhecimento dos fatores de risco no pré-operatório. Relato de caso: Paciente do 
sexo masculino, 41 anos, estado físico I da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, 80 kg, vítima 
de acidente automobilístico, foi admitido no centro cirúrgico com sinais vitais estáveis para tratamento cirúrgico de 
fratura do planalto tibial. Foi submetido a sedação com 5 mg de midazolam e 50 mcg de fentanil e raquianestesia com 
administração de 15 mg de bupivacaína hiperbárica e 80 mcg de morfina. Após procedimento cirúrgico sem inter-
corrências, o paciente passou a queixar-se de náuseas, sendo administrados 4 mg de ondansetrona. Entretanto, ele 
manteve o quadro, a despeito da terapêutica inicial e de apresentar-se normotenso. Sendo assim, foram administra-
dos 30 mg de dimenidrinato e foi realizada hidratação endovenosa vigorosa. Evoluiu sem melhora, com inquietação 
e náuseas frequentes, estando normotenso e normoglicêmico. Após nova falha terapêutica com a infusão de 1,25 mg 
de droperidol, foram administrados 20 mg de propofol também sem sucesso. A terapêutica que levou à resolução 
do quadro foi a administração de 0,8 mg de naloxona. Discussão: Náusea e vômito no pós-operatório são comuns 
e podem ser evitados. Os fatores de risco para desenvolvimento são: sexo feminino, história de cinetose ou náusea 
e vômito no pós-operatório prévia, crianças, estado físico da classificação da Sociedade Americana de Anestesiolo-
gistas >2, pacientes oncológicos, tempo cirúrgico prolongado e atos cirúrgicos específicos. A utilização de fármacos 
como a neostigmina, opioides e anestésicos voláteis também propiciam o quadro. Medicações como antagonistas 
da 5-HT3 e corticoides são eficazes na prevenção. Apesar da ausência de fatores de risco no caso descrito, a utiliza-
ção de opioides desencadeou náusea e vômito no pós-operatório. A terapêutica do quadro já estabelecido envolve 
a identificação etiológica e administração de medicações de diferentes classes de antieméticos, como antagonistas 
dopaminérgicos, anti-histamínicos, anticolinérgicos, entre outros, como o propofol. Sabe-se que a utilização de nalo-
xona em infusões de 0,05-0,2 μg.kg.h reduzem a sedação e as náuseas provocadas pelo uso de opioides, tendo sido 
efetiva no caso descrito, auxiliando na identificação etiológica do quadro.
Palavras-chave: Náuseas. Opioides. Pós-operatório.
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874 Intubação em sequência rápida para 
cirurgia plástica de urgência em paciente 
com trauma de face
Cesar Augusto Luz Suenaga1, Camila Rossi Fernandes1, Jessica Yara Ferreira Silva1, 
Alexandre Xavier Ferreira1

1Centro de Ensino e Treinamento, Hospital Regional do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil.

Introdução: Procedimentos cirúrgicos de urgência/emergência possuem taxas de mortalidade perioperatórias maio-
res do que cirurgias eletivas, especialmente pela falta de otimização dos pacientes. Além disso, pacientes vítimas 
de trauma orofacial frequentemente apresentam dificuldades na laringoscopia, representando um desafio para o 
anestesiologista. Sendo assim, o objetivo do relato é demonstrar a importância planejamento anestésico cauteloso 
nesses casos. Relato de caso: E. G. V., sexo masculino, 18 anos, 70 kg, estado físico I da classificação da Socie-
dade Americana de Anestesiologistas. Proveniente de pronto-socorro, admitido em sala operatória em Glasgow 15, 
com sinais vitais normais, apresentando lesão facial extensa com perda de substância por acidente automobilístico 
(moto/anteparo), para reconstrução de pálpebra esquerda e reconstrução nasal. Optou-se por indução anestésica em 
sequência rápida em razão da impossibilidade de ventilação sob máscara facial e ausência de jejum. Realizada pré-o-
xigenação por cinco minutos e indução anestésica com alfentanil 30 mcg/kg, lidocaína 1 mg/kg, propofol 2,5  mg/ kg 
e succinilcolina 1 mg /kg. Laringoscopia com visualização de sangue em orofaringe e cordas vocais, procedendo 
intubação traqueal com tubo orotraqueal 8.0. Manutenção anestésica balanceada com sevoflurano e remifentanil 
0,1  mcg/ kg/ min. Ao término do procedimento, paciente foi extubado somente após conseguir obedecer aos coman-
dos verbais, sem intercorrências. Encaminhado à sala de recuperação anestésica consciente e orientado, sem queixas. 
Discussão: Eventos adversos associados com o manejo de via aérea são os maiores riscos na prática anestésica. As três 
causas mais comuns de morte e dano cerebral são ventilação inadequada, intubação esofágica e dificuldade de intu-
bação traqueal. Na prática anestésica, é comum nos depararmos com uma provável via aérea difícil, tanto por conta 
da dificuldade de ventilação quanto da intubação, ou ambos. Além desse paciente ser sabidamente de ventilação difí-
cil, sua abertura bucal diminuída, as lesões e a presença de secreções em orofaringe foram fatores que dificultaram a 
visualização das estruturas anatômicas em sua laringoscopia. Concluímos que, apesar do procedimento cirúrgico de 
urgência, não sendo possível o preparo adequado do paciente, o planejamento cauteloso da intubação nos propor-
cionou segurança para indução, não havendo intercorrências durante a mesma. 
Palavras-chave: Trauma facial. Intubação em sequência rápida.
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883 Sinal de Laffont, uma condição rara com 
impacto na técnica anestésica: relato de caso
Leticia Binda Martins Davila1, Ayrton Bentes Teixeira1, Edson Luis de Morais1,  
Vitor Yoshiaki Nagao1, Marilia Mendes Cardoso Marques1

1Centro de Ensino e Treinamento, Casa de Saúde de Campinas, Campinas, SP, Brasil.

Introdução: Os transtornos transitórios da mobilidade diafragmática podem ocorrer em virtude de irritação do 
nervo frênico por processos inflamatórios próximos às fibras propioceptivas. O nervo frênico origina-se no plexo 
cervical, localizado profundamente em relação ao músculo esternocleiomastoideo, emitindo ramos que conduzem 
fibras motoras aos músculos cervicais e ao diafragma. O sinal de Laffont é dor referida no ombro direito por irrita-
ção do nervo frênico, indicativo de hemorragia retroperitoneal, e pode ocorrer em gestação ectópica rota, entretanto 
é incomum. Relato de caso: Mulher, 23 anos, 76 kg e altura 158 cm, tabagista e com histórico de cesariana, procu-
rou a urgência ginecológica em razão de dor abdominal aguda, sendo medicada e sem melhora. Diagnosticada com 
gestação ectópica rota, evidenciada por ultrassonografia, com presença de grande quantidade de líquido anecoico 
livre na cavidade peritoneal e beta-gonadotropina corionica humana de 1562, sendo encaminhada para laparotomia. 
 Exames laboratoriais sem anormalidades, pressão arterial: 120x80 mmHg, frequência cardíaca: 75 bpm, saturação 
de O2 99%, bom estado geral e lúcido, orientado no tempo e no espaço, estado físico II da classificação da Sociedade 
Americana de Anestesiologistas, jejum de seis horas. Optou-se por conduta cirúrgica, tendo a raquianestesia como 
técnica anestésica. Após punção do neuroeixo, posicionada em decúbito dorsal horizontal para início da cirurgia 
(sensitivo T6), evoluiu com quadro álgico em ombro e região escapular direita, que irradiava para região cervical, 
sugestiva de hemorragia retroperitoneal, indicativo do sinal de Laffont por irritação do nervo frênico e posterior 
alteração do padrão ventilatório, sendo optado por anestesia geral por falha parcial do bloqueio. Indução após deni-
trogenação com fentanil 250μg, propofol 300mg e cisatracúrio 9 mg, seguida de intubação orotraqueal e manutenção 
com sevoflurano. Discussão: Conforme Fernandes et al., a maior parte das mulheres com gestação ectópica é jovem, 
e 85,4% da amostra tinham pelo menos um filho vivo com cesárea prévia, o que foi compatível com a faixa etária e 
a história gestacional pregressa do caso descrito. A complicação mais frequente em gestação ectópica rota é anemia 
aguda. Entretanto, este caso não apresentou anemia aguda e, durante o ato cirúrgico, evoluiu com os distúrbios rela-
tados acima, necessitando, portanto, de alteração da técnica anestésica.
Palavras-chave: Sinal de Laffont. Hemoperitônio. Abdome hemorrágico.
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901 Reversão de intoxicação por anestésico 
local com emulsão lipídica
Thaís Paiva de Rezende1, Marcelo Queiroz1, Fernanda Furigo1, Anny Sugisawa1,  
João Pedro Alves Silva1

1Hospital São Camilo Pompeia, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: A anestesia locorregional tem sido utilizada cada vez mais com o advento dos anestésicos locais de 
longa duração. A contrapartida é a necessidade de utilização de grandes doses de anestésicos locais, com risco de 
acidentes por injeção intravascular inadvertida; complicação grave sem tratamento específico até alguns anos atrás. 
A partir de 1998, foi proposta a utilização de emulsões lipídicas em animais e, em 2006, vários trabalhos surgiram, 
demonstrando utilização dessas soluções nos casos de intoxicação por anestésicos locais com diminuição de morbi-
mortalidade. Relato de caso: R. N. A., sexo feminino, 48 anos, estado físico I da classificação da Sociedade Americana 
de Anestesiologistas, 69 kg, em programação cirúrgica de rizotomia lombar de L1 a L5 bilateral. Paciente monito-
rizada, venóclise com jelco 20G. Realizada sedação leve com midazolam 3 mg e fentanil 50 mcg, posicionada em 
decúbito ventral horizontal. Após término de rizotomia, enquanto paciente se encontrava em decúbito ventral, apre-
sentou quadro de convulsão, sendo prontamente reposicionada para decúbito dorsal, identificado sangramento em 
via aérea por mordedura em lábio inferior, realizados 150 mg de propofol e intubada. Rapidamente foi identificada 
a realização no intraoperatório de quatro frascos de 20 mL xilocaína a 2% e um frasco de 20 mL de ropivacaína a 
1% para infiltração cirúrgica, sendo então aventada a hipótese diagnóstica de intoxicação por anestésico local e ini-
ciada terapia com emulsão lipídica, inicialmente três bolus de 100 mL de cinco em cinco minutos e mantida infusão 
contínua de 500 mL/h. Após uma hora paciente foi extubada em sala, em bom estado geral, sinais vitais estáveis, 
encaminhada à recuperação pós-anestésica prolongada, onde foi mantida infusão de emulsão lipídica por mais duas 
horas. Paciente recebeu alta hospitalar no dia seguinte. Discussão: Emulsões lipídicas não são mais motivos de con-
trovérsia, sendo evidente seus benefícios. Devem estar prontamente disponíveis nos locais onde anestésicos locais 
são utilizados com frequência e é prudente que tanto anestesiologistas quanto cirurgiões estejam atentos e pron-
tos para evitar que ocorram intoxicações por anestésicos locais, mas também que estejam preparados para o seu 
tratamento e conheçam as recomendações atuais. Felizmente, pela identificação precoce do quadro de intoxicação 
associado á disponibilidade de emulsão lipídica, a paciente apresentou desfecho favorável.
Palavras-chave:  Anestésicos locais. Intoxicação. Complicações pós-operatórias. Emulsao lipídica.
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909 Caso de anafilaxia induzida por 
Sugammadex
Maycon Rodrigues Souza Pires1, Fabricio Rodrigues de Souza1, Lucília Fraissat Santana1, 
Heber de Moraes Penna1, Saulo Gonçalves Filho1

1Clianest, Goiânia, GO, Brasil.

Introdução: A anafilaxia perioperatória é uma condição clínica que ameaça a vida, devendo ser prontamente iden-
tificada e tratada pelo médico anestesiologista. Relato de caso: Paciente de 35 anos, sexo feminino, estado físico III 
da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, portadora de obesidade grau III e asma controlada. 
Negava uso contínuo de medicações, outras doenças sistêmicas e complicações cirúrgicas prévias. Proposto Bypass 
gástrico por videolaparoscopia. Foi monitorizada com cardioscópio, oxímetro de pulso e pressão arterial não inva-
siva. Sinais vitais na admissão: pressão arterial 130x80 mmHg, frequência cardíaca 89 bpm e saturação de O2 de 96% 
em ar ambiente. Após pré-oxigenação, realizada a indução anestésica com dextrocetamina 30 mg, dexmetedomidina 
100 mcg, lidocaína 100 mg, sufentanil 10 mcg, propofol 1% 200 mg e rocurônio 80 mg, seguida de intubação oro-
traqueal com tubo orotraqueal 7,5 mm + ventilação mecânica sob modo ventilação controlada a volume (volume 
corrente 400 mL/frequência respiratória 12/pressão expiratória final positiva 5/Pressão máxima 35 mmHg) + cap-
nografia sem intercorrências. Iniciada manutenção anestésica com sevorane e remifentanil indução alvo-controlada. 
Intraoperatório sem intercorrências. Ao término do procedimento cirúrgico, foi administrado Sugammadex 200 mg. 
Evoluiu com hipoxemia, taquicardia, rash cutâneo, angioedema periorbitário, mudança no padrão de onda da cap-
nografia, aumento da pressão na via aérea e redução do volume corrente. Após a instalação do quadro: pressão 
arterial 85x63 mmHg, frequência cardíaca 115 batimentos cardíacos por minuto, saturação de O2 de 87%. Feito bolus 
de cristaloide associado a doses de adrenalina 50 mcg (cinco vezes), hidrocortisona 250 mg, salbutamol 250 mcg 
intravenosa, sulfato de magnésio 50% 1 g, lidocaína 100 mg e difenidramina 25 mg, com melhora do broncoespasmo 
seguido de melhora nos parâmetros da ventilação mecânica e da onda de capnografia. Extubada e encaminhada a 
sala de recuperação anestésica , monitorizada por 3 horas sem eventos adversos. Discussão: O Sugammadex foi 
desenvolvido como um agente de ligação seletiva, indicado para a reversão do bloqueio neuromuscular pelo rocurô-
nio ou pelo vecurônio formando complexos de difícil dissociação. Seu uso ainda não foi aprovado nos Estados 
Unidos pela Food and Drug Administration em razão de preocupações com a hipersensibilidade. Mesmo sendo bio-
logicamente inativo e não possuindo afinidade por nenhum receptor conhecido, houve aumento nos relatos de casos 
de alergia à droga. No caso em questão, não foi possível estabelecer exposição prévia que justificasse a susceptibili-
dade. Portanto, é uma droga que carece de mais estudos clínicos que validem a sua segurança. 
Palavras-chave: Suggamadex. Anafilaxia. 
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911 Choque anafilático em paciente submetido 
a gastroplastia videolaparoscópica
Marcus Vinícius Alves Vinaud1, Fernando Cássio do Prado1, João Paulo Jordão Pontes1, 
Rodrigo Rodrigues Alves1, Demócrito Ribeiro de Brito Nego1

1Centro de Ensino e Treinamento, Hospital Santa Genoveva, Uberlândia, MG, Brasil. 

Introdução: A anafilaxia é um desafio constante ao anestesiologista em virtude de sua alta incidência e seu difícil 
reconhecimento no período perioperatório. O diagnóstico e tratamento devem ser precoces para que o desfecho seja 
favorável. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 32 anos, 112 kg e classificação estado físico PIII da classificação 
da Sociedade Americana de Anestesiologistas foi submetida a gastroplastia videolaparoscópica eletiva sob anestesia 
geral. A anestesia foi induzida com propofol 160 mg, fentanil 250 mcg, rocurônio 60 mg, lidocaína sem vasocons-
tritor 100 mg e cetamina 25 mg. Foram administrados após indução anestésica: cefazolina 2 g, omeprazol 40 mg, 
dexametasona 10 mg e metadona 10 mg. No momento da preparação do campo cirúrgico, notou-se surgimento de 
placas eritematosas em membros superiores e tórax, evoluindo rapidamente com broncoespasmo, pressão arterial 
inaudível e taquicardia. Foi instituído tratamento com adrenalina intravenosa em bolus de 10 mcg a cada dois minu-
tos de intervalo (seis doses), associado a oxigênio a 100% e exapansão volêmica com cristaloides 20  mL/ kg, com 
melhora parcial do quadro hemodinâmico. Optou-se pelo início de adrenalina em infusão contínua para manuten-
ção de pressão arterial média adequada. O procedimento foi suspenso. Após estabilidade hemodinâmica sem uso de 
droga vasoativa e melhora dos parâmetros ventilatórios, a paciente foi extubada e encaminhada para sala de recupe-
ração pós-anestésica. No momento da alta, a acompanhante relatou que a paciente já apresentara quadro de alergia a 
cefalosporinas, mas que se esquecera de comentar durante a consulta pré-anestésica. Discussão: As reações anafilá-
ticas aos antibióticos no ambiente perioperatório aumentaram consideravelmente nas últimas décadas, envolvendo 
principalmente os betalactâmicos. A clínica da anafilaxia durante a anestesia pode ser confundida com a profundi-
dade anestésica e hipovolemia. Apesar de os sinais cutâneos manifestarem-se em aproximadamente 70% dos casos, 
muitas vezes não são visualizados por estarem abaixo dos campos cirúrgicos. Após classificação do presente caso 
como anafilaxia grau III, pelo colapso cardiovascular e broncoespasmo, iniciou-se imediatamente terapia com adre-
nalina intravenosa. Além disso, é importante que se estabeleça tratamento de suporte, com oxigenação a 100% e 
fluidoterapia. Em casos refratários, deve-se verificar se os antígenos causadores foram removidos de fato e instituir 
terapias adjuvantes no controle hemodinâmico – noradrenalina, glucagon, vasoporessina – e respiratório – salbuta-
mol, broncodilatadores intravenosos e até anestésicos voláteis. 
Palavras-chave: Anafilaxia. Gastroplastia. Alergia.
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913 Prevenção de hipotermia e avaliação de 
métodos de aferição da temperatura na 
recuperação pós-anestésica 
Ronald Figueiredo Gomes1, Leopoldo Muniz da Silva1, Marcella Pellicciotti de Sousa1, 
Saullo Queiroz Silveira1, Rafael Souza Fava Nersessian1

1Rede D’or São Luiz Jabaquara, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução:  A hipotermia ocorre principalmente durantes as alterações induzidas por anestésicos, infusão de 
cristaloides e exposição à sala cirúrgica. A aferição da temperatura de maneira efetiva no paciente cirúrgico na recu-
peração pós-anestésica é um desafio na prática assistencial. Métodos de aferição cutânea da temperatura são mais 
aplicáveis a essa realidade. Objetivo: Avaliar a compatibilidade clínica dos resultados obtidos por diferentes méto-
dos de aferição da temperatura cutânea. Método: Estudo analítico prospectivo realizado em pacientes admitidos na 
recuperação pós-anestésica em agosto de 2019, estado físico I-III da classificação da Sociedade Americana de Anes-
tesiologistas e entre 18 e 85 anos. A temperatura foi medida pelos dois métodos em três momentos: na admissão da 
recuperação pós-anestésica, após 15 minutos e após 60 minutos da admissão na recuperação pós-anestésica . O ter-
mômetro cutâneo digital infravermelho (modelo TL-612) (Termômetro TL-612) e o termômetro cutâneo de contato 
(Termômetro do Monitor) (monitor multiparâmetro Philips) aferiu a temperatura após adesão do sensor à pele do 
paciente. Foram avaliados pelo enfermeiro da recuperação pós-anestésica adesão às medidas do protocolo de pre-
venção de hipotermia, ocorrência de tremor clinicamente visível e aferição da temperatura nos tempos supracitados. 
 Resultados:  Foram avaliados 198 pacientes na recuperação pós-anestésica de um hospital de alta complexidade. 
Métodos de prevenção de hipotermia no intraoperatório foram utilizados em 71,21% (uso de manta térmica ou 
infusão de líquidos aquecidos). Utilizando-se a AT por termômetro cutâneo eletrônico de contato do monitor mul-
tiparâmetros (Termômetro do Monitor), a incidência de hipotermia (temperatura menor que 36°C) foi de 82,42%. 
A AT por meio do termômetro cutâneo por infravermelho (Termômetro TL-612) foi de 50,71%. A incidência de tre-
mor pós-operatório foi de 43,43% dos pacientes. Pela análise de Bland-Altman, observou-se não concordância entre 
os métodos para aferição da temperatura na recuperação pós-anestésica no primeiro e segundo momento (admissão 
e após 15 minutos). No terceiro momento (após 60 minutos), houve redução da diferença da média dos valores de 
temperatura entre os métodos. Conclusão: O termômetro cutâneo de contato apresenta resultados não compatíveis 
clinicamente com os resultados obtidos pelo termômetro cutâneo por infravermelho, sendo este mais fidedigno em 
relação a temperatura central e menos exposto a temperatura ambiental. Essa questão pode interferir na gestão de 
protocolos de prevenção de hipotermia na recuperação pós-anestésica pelo time multiprofissional e na recuperação 
dos pacientes no pós-operatório imediato.
Palavras-chave: Hipotermia. Recuperação pós-anestésica. Temperatura.
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915 Manejo de via aérea difícil: relato de caso
Susane de Paula Lacerda1, Raida Alves Lima1, Silvania Cardoso Ribeiro dos Santos 
Miranda Rosa1, Márcio Luiz Benevides1, Carlos Eduardo Solcia1

1Hospital Geral e Maternidade de Cuiába, Cuiabá, MT, Brasil.

Introdução: Um dos principais desafios para o anestesiologista durante a indução anestésica na sala cirúrgica é o 
manejo de via aérea difícil (dificuldade de ventilação por máscara, dificuldade de intubação ou ambos). Portanto é 
função do anestesiologista avaliar todos os preditores de via aérea difícil, ter acesso aos dispositivos avançados, ava-
liar alterações anatômicas, conhecer técnicas, algoritmos e protocolos, para evitar as complicações que podem ser 
catastróficas, pois a incapacidade de manter a permeabilidade das vias aéreas é causa relevante de morbidade e mor-
talidade associada a anestesia. Relato de caso: Paciente A. C. P., 73 anos, hipertenso, ex-tabagista, Mallampati III, 
apresentando massa cervical volumosa, com proposta cirúrgica de ressecção de tumor cervical sob anestesia geral. 
Paciente monitorizado, orientado sobre procedimento, realizado sedação com fentanil 50 mcg + midazolam 2 mg, 
realizada laringoscopia direta com paciente acordado, aplicação de lidocaína spray e evidenciado epiglote móvel 
(Cormack IIIA). Realizada pré-oxigenação por cinco minutos, indução com propofol 50 mg e ventilação fácil sob 
máscara, então foram administrados fentanil 300 mcg + lidocaína 60 mg + atracúrio 30 mg e ventilação com más-
cara durante cinco minutos. Intubação orotraqueal sob laringoscopia direta com tubo aramado 8.0, com auxílio 
de Bougie. Paciente foi colocado sob ventilação mecânica, controlada por volume. Mantido em plano anestésico 
com isoflurano em concentração alveolar mínima 1. Procedimento realizado sem intercorrências. Paciente extubado 
em sala cirúrgica. Discussão: O anestesiologista com mais de dois anos de prática clínica é considerado o melhor 
profissional para manejo de via aérea difícil; portanto, a identificação de uma possível via área difícil é de grande 
importância para evitar complicações graves, como lesão cerebral hipóxica e óbito. O principal preditor de via aérea 
difícil identificado neste caso foi a alteração anatômica cervical, que poderia contribuir para distorção da via aérea. 
Como nesta unidade hospitalar não há disponível videolaringoscópio rotineiramente, optou-se por sedação leve e 
realizar laringoscopia direta sob anestesia local com paciente acordado, para avaliar Cormack. Caso não fosse possí-
vel a visualização da epiglote, o procedimento seria adiado.
Palavras-chave: Via aérea dificíl. Intubação orotraqueal. Anestesia geral.
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917 Falha de extubação em paciente com 
miastenia grave submetida a timectomia 
robótica: relato de caso
Caio Vinícius Mendonça da Silva1, Paula Cristina Leitão de Assunção1, Ivani Correia Mesquita2, 
Alexandre Luiz Nascimento Lobo1, Pedro Relvas Reis1

1Hospital Universitário Pedro Ernesto, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: Miastenia grave é uma doença autoimune caracterizada por fraqueza e fatigabilidade do músculo-
-esquelético. Prevalência: 50-200/milhão de habitantes. Incidência: mulheres na terceira década e homens entre a 
terceira e sexta década. Entre 10 e 15% desenvolvem timoma. Muitos respondem de maneira anormal aos anestési-
cos, conforme a técnica e drogas administradas. Relato de caso: Paciente feminina, 39 anos, 56 kg, 1,60 m portadora 
de miastenia grave, em uso contínuo de tapazol, piridostigmina com proposta de timectomia robótica. Negou cirur-
gias anteriores, alergias. Em exame físico apresentava-se lúcida, orientada, eupneica, pressão arterial invasiva de 
110x60 mmHg, frequência cardíaca 65 bpm, sem preditores de via aérea difícil. Realizada monitorização do bloqueio 
neuromuscular (train-of-four), cardioscopia, oximetria, pressão invasiva. Administradas cefazolina 2vg, dexameta-
sona 8 mg, omeprazol 40 mg. Indução da anestesia geral com fentanil 450 mcg, propofol 240 mg, rocurônio 50 mg. 
Intubação endotraqueal: tubo duplo lúmen 35F com posicionamento por broncofibroscopia. Manutenção: Precedex 
0,3 mcg.kg.h, sevoflurano 1-2%, rocurônio 0,3 mg.kg. Tempo cirúrgico de 415 minutos. Hidratação com 2.000 mL 
de ringer lactato. Analgesia venosa com 2 g de dipirona, 100 mg de tramadol, 40 mg de bextra. Realizado bloqueio do 
plano eretor da espinha à esquerda, a nível de T5, com agulha Stimuplex A100 e injeção de ropivacaina 0,3% 20 mL. 
Reversão do bloqueio neuromuscular com Sugammadex 600 mg, porém sem resposta satisfatória ao train-of-four e 
clínica. Transferida ao Centro de Terapia Intensiva, foi reintubada com tubo orotraqueal 7,5 sob laringoscopia direta. 
Traqueostomizada no sétimo dia de pós-operatorio. Discussão: A miastenia grave apresenta particularidades acerca 
do bloqueio neuromuscular e tem resposta variável à administração, reversão dos bloqueadores neuromusculares 
comparados com pacientes normais, sendo provavelmente resistentes aos agentes despolarizantes e muito sensíveis 
aos bloqueadores adespolariantes associado ao uso de seu reversor específico com a monitorização do relaxamento 
neuromuscular obrigatória, incluindo a possibilidade de crises colinérgicas. A cirurgia robótica necessita de bloqueio 
neuromuscular profundo, transformando-se num desafio perioperatorio e anestésico.
Palavras-chave: Miastenia grave. Falha de extubação.
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930 Sintomas neurológicos transitórios 
pós-raquianestesia em paciente com 
COVID-19 e anemia falciforme
Dímitra Jaconi Stamoulis1, Tadeu Wilker Nunes1, Raquel Cristina Freire de Deus Vieira1, 
Mariana Freire de Oliveira Perpétuo1, Ítalo de Oliveira Pacheco1

1Hospital Regional Antônio Dias, Patos de Minas, MG, Brasil.

Introdução: Os déficits neurológicos após raquianestesia são bastante excepcionais. Alguns anestésicos locais são 
tóxicos, mas é realmente incomum ocorrer sintomas neurológicos transitórios com bupivacaína hiperbárica a 0,5%, 
que é o que utilizamos no nosso paciente, portador de anemia falciforme e COVID-19 em fase aguda, para apen-
dicectomia. Sabe-se que o vírus SARS-CoV-2 pode causar também sintomas neurológicos, o que pode dificultar 
o discernimento de intercorrências anestésicas. Além disso, o estresse cirúrgico precipita complicações em falcê-
micos. Relato de caso: Paciente de 19 anos, 52 kg, portador de anemia falciforme, estado físico II da classificação 
da Sociedade Americana de Anestesiologistas. Em uso regular de ácido fólico. Encaminhado para resolução de 
apendicite. Exame de COVID-19 positivo pelo swab e teste rápido. A raquianestesia foi realizada no interespaço 
L3-L4 com Quincke 27G, punção única, mediana. Sem dor ou parestesia durante a inserção da agulha ou injeção 
do anestésico (bupivacaína hiperbárica 0,5% 20 mg associada a morfina 80 mcg). Após 12 horas, o paciente referia 
parestesia em glúteo e membro inferior esquerdo, anestesia perianal e câimbras esporádicas, sem perda de força. 
Diagnosticado como um quadro de sintomas neurológicos transitórios e medicado para tal. Discussão: Os sintomas 
neurológicos transitórios caracterizam-se por dor nas costas, que se irradia para as nádegas e face dorsolateral das 
pernas, bilateralmente, sendo restrita aos dermátomos L5-S1, às vezes acompanhada por disestesias. A dor inicia-se 
nas primeiras 24 horas que seguem à regressão da raquianestesia. Na maioria dos casos, é de moderada intensidade, 
com duração média de dois a três dias. Os reflexos músculo-tendinosos e as funções vesical e intestinal permane-
cem normais1. São  diagnósticos diferenciais: lesões mecânicas e químicas; processos infecciosos e inflamatórios; 
síndrome da artéria espinhal anterior da medula; síndrome da cauda equina; abscesso e hematoma espinhal1. Na 
doença falciforme, há uma tendência ao aumento da eritrofalciformação e fenômenos vaso-oclusivos, o que pode 
provocar algumas alterações álgicas nos falcêmicos. É difícil distinguir entre neuralgia causada por lesão mecânica 
durante a punção dural e neuralgia causada por SARS-CoV-2. A raquianestesia pode apresentar o risco de intro-
dução do vírus do sangue ou tecidos no líquido cefalorraquidiano, o que pode levar à entrada do vírus no sistema 
nervoso central, embora não haja evidências diretas disso. 

Palavras-chave: Raquianestesia. Infecções por coronavírus. Anemia falciforme.
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939 Anafilaxia induzida por Sugammadex no 
perioperatório
Bruno Zeuxis de Siqueira1, Adriana Navarro Machado1, Guilherme Peixoto Mendonça1, 
Grazielle Rodrigues Silva1, Felipe Marcelo Nunes Oliveira1

1Hospital Regional de Taguatinga, Brasília, DF, Brasil.

Introdução: O Sugammadex é o primeiro agente seletivo para reversão do bloqueio neuromuscular induzido pelos 
relaxantes musculares não despolarizantes do tipo esteroide. A hipersensibilidade, embora rara, é de longe o efeito 
adverso mais preocupante do Sugammadex. O relato a seguir expõem um caso de anafilaxia induzido por Sugamma-
dex. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 51 anos, estado físico PII da classificação da Sociedade Americana 
de Anestesiologistas, negou comorbidades ou uso de medicações contínuas, sem relato de alergias, histórico cirúr-
gico sem intercorrências. Foi admitida para realização eletiva de nefrectomia total à direita. Foi proposta a realização 
de anestesia venosa total com bloqueio peridural analgésico associado. Realizada sedoanalgesia com midazolam 
3 mg e fentanil 100 mcg, seguido de peridural contínua T10-T11, cateter na marca 3. Feito peridural com 20 mL de 
ropivacaína 0,375%, e 1 mg de morfina. Realizada intubação orotraqueal com propofol (indução alvo-controlada ), 
remifentanil (bomba de infusão contínua) e rocurônio 0,6 mg/kg, sem intercorrências. Paciente mantida em ven-
tilação mecânica, controlada por volume, parâmetros leves. O índice bispectral foi mantido entre 45-60. Feitos no 
intraoperatório dexametasona 10 mg, ondasetrona 8 mg, parecoxibe 40 mg e dipirona 2 g. O procedimento durou 
120 minutos; ao final foi realizada reversão do bloqueio neuromuscular com Sugammadex 2 mg/kg. Após três a cinco 
minutos da reversão, paciente evoluiu com bradicardia e hipotensão severa, associadas a rash cutâneo, edema de 
pálpebras e lábios, sem acometimento respiratório. Foram realizados 20 mcg de adrenalina intravenosa, 0,02  mg/ kg 
de adrenalina subcutânea em vasto lateral da coxa e hidrocortisona 250 mg intravenosa, com resolução do quadro 
após dez minutos. Após estabilização, paciente foi extubado, sem intercorrências. Paciente encaminhada para sala de 
recuperação estável hemodinamicamente, em ventilação espontânea, em ar ambiente, consciente, sem lesões cutâ-
neas. Discussão: A anafilaxia é uma entidade diagnóstica grave e potencialmente fatal. Uma revisão da literatura 
destaca que isso pode ser severo e de rápida instalação (em média cinco minutos após injeção). A incidência de rea-
ções de hipersensibilidade é estimada em <1% após uma dose única de Sugammadex. Dada a relativa escassez de 
relatos de casos desse evento e a importância dessa complicação em anestesia, torna-se imperativos a elucidação dos 
mecanismos fisiopatológicos e o tratamento dessa entidade clínica.
Palavras-chave: Anafilaxia. Sugammadex. Choque anafilático.
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950 Bloqueio de neuroeixo para degastrectomia 
em paciente com via aérea difícil
Sicilya Santos Marques1, Gisele Ribeiro Londe Campos1, Celso Eduardo Borges1,  
João Paulo Jordão Pontes1

1Centro de Ensino e Treinamento, Hospital Santa Genoveva de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil.

Introdução: Todo paciente que será submetido a anestesia deverá ter sua via aérea avaliada durante consulta pré-
-anestésica. Em pacientes com preditores de via aérea difícil, como aqueles submetidos à radioterapia cervical, o 
método de escolha para garantir o controle da via aérea é a intubação traqueal em ventilação espontânea. Con-
tudo, em alguns casos, até mesmo esse tipo de abordagem possui risco de insucesso, sendo necessário outro método 
anestésico que garanta conforto e segurança ao paciente, como o bloqueio de neuroeixo. Relato de caso: Paciente 
de 69 anos, feminino, 82 kg, estado físico PII, portadora de fibrilação atrial e história de câncer de osso zigomático, 
tratado previamente com radioterapia cervical e facial há um ano. Ao exame, abertura oral de 2 cm e limitação da 
extensão do pescoço. Foi submetida a procedimento cirúrgico para síntese de fístula gastrocutânea e degastrectomia 
sem vagotomia, sob anestesia peridural. Após monitorização básica, foi realizada venóclise periférica com cateter 
20G e sedação com fentanil 80 mcg e dormonid 5 mg. Realizada anestesia peridural, T9-T10, após botão anestésico 
da pele, com novabupivacaína a 0,375%, 10 mL, xilocaína com epinefrina a 1%, 9 mL e morfina 1 mg, sem intercor-
rências, gerando bloqueio que se estendia de T2 a T12. Em seguida foi introduzido cateter de peridural para analgesia 
intra e/ou pós-operatória caso houvesse necessidade. Paciente permaneceu levemente sedada durante todo o pro-
cedimento, em ventilação espontânea, com uso de cateter nasal de oxigênio, 2 L/min, estável hemodinamicamente. 
Ao final, encaminhada à recuperação pós-anestésica , apresentando escore de 0 pela escala visual analógica sem 
necessidade de analgesia suplementar pelo cateter peridural. Evoluiu bem e recebeu alta hospitalar para seguimento 
ambulatorial no primeiro dia de pós-operatório. Discussão: A avaliação da via aérea engloba sempre a colheita de 
uma história clínica e a realização de um exame físico sistemático. Quanto maior o número de fatores encontrados 
que sugerem via aérea difícil, maior é a possibilidade de mudança de abordagem. Pacientes submetidos a radiotera-
pia cervical e facial possuem vários fatores preditores, como abertura da boca menor que 3 cm, Mallampati III ou IV, 
dificuldade de extensão e flexão do pescoço e mucosa das vias aéreas fibrosadas e friáveis, com fácil sangramento ao 
manuseio. Portanto, sempre que possível nesses pacientes, devemos escolher uma técnica anestésica que evite abor-
dagem da via.
Palavras-chave: Via aérea difícil. Radioterapia cervical e facial.
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953 Intubação orotraqueal em paciente 
acordado com fibrobroncoscópio para 
drenagem de abscesso faríngeo
Sicilya Santos Marques1, Gisele Ribeiro Londe Campos2, Caroline Souto de Melo2, 
Demócrito Ribeiro de Brito Nego2, João Paulo Jordão Pontes2

1Centro de Ensino e Treinamento, Hospital Santa Genoveva de Uberlândia, Uberlãndia, MG, Brasil.

Introdução: Todo paciente que será submetido a anestesia deverá ter sua via aérea avaliada sistematicamente, a fim 
de se certificarem os fatores clínicos, cirúrgicos e anestésicos que possam identificar uma via aérea difícil. O método 
mais seguro para garantir o controle da via aérea é a intubação traqueal acordado. Para isso, é necessária preparação 
psicológica do paciente, monitorização adequada, suplementação de oxigênio, anestesia tópica ou regional, seda-
ção criteriosa, disposição do equipamento adequado e experiência do anestesiologista. Relato de caso: Paciente de 
51 anos, feminino, 80 kg, estado físico PII, portadora de obesidade, com história de caxumba há três semanas, evo-
luindo com abcessos faríngeo e cervical profundo à esquerda. Foi submetida a procedimento cirúrgico para drenagem 
dos abcessos, sob anestesia geral com intubação orotraqueal acordada e uso de fibroscopia flexível. Após monitori-
zação com eletrocardiografia contínua, oximetria de pulso e pressão arterial não invasiva, foram realizadas venóclise 
periférica com cateter 20G e sedação com fentanil 50 mcg. Em seguida foi realizada a anestesia tópica da orofa-
ringe com uso de lilocaína spray 10% com posterior introdução do fibroscópio via oral para intubação orotraqueal 
com a paciente acordada. Foi utilizada a técnica spray as you go para a anestesia de região periglótica e subglótica. 
 Seguiu-se a indução anestésica, em sequência rápida, com fentanil 250 mcg, propofol 200 mg, succinilcolina 100 mg, 
sem intercorrências. A cirurgia teve duração de uma hora e o paciente se manteve estável hemodinamicamente. 
Ao final do procedimento foi posicionado dreno em ferida operatória, o paciente foi desintubado em sala cirúrgica 
e, em seguida observado, por duas horas em sala de recuperação anestésica. Evoluiu bem e recebeu alta hospitalar 
após sete dias de pós-operatório sem complicações. Discussão: A intubação por fibroscopia flexível com paciente 
colaborativo e em ventilação espontânea é a abordagem padrão-ouro para o controle da via aérea difícil antecipada. 
Está  indicada em diversas situações com limitações à laringoscopia direta e à videolaringoscopia, como abertura 
bucal restrita, não alinhamento dos eixos oral, faríngeo e laríngeo e tumores ou abcessos na via aérea. Portanto a 
habilidade com o fibroscópio correlaciona-se com o sucesso da intubação traqueal em via aérea difícil e pode supe-
rar muitas situações clínicas subótimas.
Palavras-chave: Via aérea difícil. Intubação com paciente acordado. Fibroscopia flexível.
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958 Edema agudo pulmonar como complicação 
grave durante facectomia: um relato de caso
Vitor Bruno Santiago1, Thiago J Ramos, Elisa Rodrigues1, Amanda Oliveira da Costa1, 
Marilia Macedo1

1Hospital Naval Marcílio Dias, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: A facectomia é um dos procedimentos mais realizados da medicina, sendo a catarata a principal causa 
de deficiência visual em escala mundial. O presente trabalho tem por objetivo apresentar um relato de caso de uma 
complicação incomum e potencialmente grave no intraoperatório da cirurgia de catarata, expondo sua abordagem 
pela equipe e o desfecho, ratificando a necessidade de um centro especializado que esteja de acordo com as normas 
para realização de cirurgia ambulatorial e suporte para tratamento de suas potenciais complicações Relato de caso: 
Homem de 68 anos, com sobrepeso, tabagista, etilista social, hipertenso em terapia medicamentosa irregular, por-
tador de doença pulmonar obstrutiva crônica. Paciente apresentando agitação na admissão, sendo monitorizado 
exibindo um estado hipertensivo com pressão arterial não invasiva elevada, de 190x120 mmHg. Realizou-sead-
ministração de diazepam, fentanil e clonidina, via endovenosa. Após a administração das drogas anteriormente 
citadas, houve melhora dos níveis pressóricos. Na sequência, foi realizado bloqueio retrobulbar, utilizando solução 
de ropivacaína e lidocaína. Após o bloqueio, subitamente o paciente queixou-se de dispneia, cursando com agitação 
e diaforese. Os parâmetros de monitorização hemodinâmica abruptamente se alteraram, com elevação acentuada da 
pressão arterial e queda na saturação de oxigênio. Diante da evidente complicação, o procedimento foi interrompido 
pela equipe de anestesiologia, realizado manejo farmacológico para edema agudo pulmonar. A despeito da melhora 
dos parâmetros hemodinâmicos, paciente evoluiu com rebaixamento do sensório, sendo optado pela ventilação 
invasiva e encaminhamento ao Centro de Terapia Intensiva. Discussão: O caso em questão versa sobre uma compli-
cação grave e seu manejo durante a correção cirúrgica da catarata: um procedimento conhecido pela sua reputação 
em se tratar de um tratamento eficaz e seguro. Porém não é isento de riscos, já que a população que habitualmente 
é submetida a essa cirurgia é constituída de pacientes geralmente de idade avançada e com múltiplas comorbida-
des. Desse modo, é importante que o procedimento seja realizado em local especializado com recursos para manejar 
eventuais complicações, estando a equipe pronta para manejar as eventuais intercorrências.
Palavras-chave: Anestesia. Medicina perioperatoria. Complicações cardiovasculares.
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966 Parada cardiorrespiratória durante o ato 
anestésico: relato de caso
Raida Alves Lima1, Susane de Paula Lacerda1, Helane Rodovalho Braga de Sousa1, 
Márcio Luiz Benevides1, Carlos Eduardo Solcia1

1Hospital Geral E Maternidade de Cuiába, Cuiabá, MT, Brasil.

Introdução: A parada cardiorrespiratória é uma das possíveis complicações durante a anestesia, podendo ocorrer na 
sala de operação ou sala de recuperação pós-anestésica. Os principais fatores de risco associados a parada cardior-
respiratória no período perioperatório são: sexo masculino, extremos de idade (<1 ano e >65 anos), estado físico III 
e IV da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, cirurgias de urgência, cirurgias cardíacas e anes-
tesia geral. A anestesia geral apresenta risco maior em razão das medicações administradas, complicações das vias 
respiratórias e por causas cardiovasculares. Relato de caso: Paciente J. T. S., 89 anos, estado físico IV da classificação 
da Sociedade Americana de Anestesiologistas, hipertensão arterial sistêmica sem tratamento, desnutrido, carcinoma 
epidermóide de esôfago, com proposta de esofagectomia sob anestesia geral balanceada e raquianestesia analgésica. 
Paciente monitorizado, sedado com midazolam 2 mg e fentanil 20 mcg, realizada punção lombar entre L3-L4, sob 
técnica asséptica, com agulha Quincke 27G, injetados no espaço subaracnóide morfina 100 mcg e sufentanil 50 mcg. 
Pré-oxigenado, indução anestésica com fentanil 200 mcg, clonidina 50 mg, lidocaína 60 mg, propofol 120 mg e 
atracúrio 30 mg. Paciente evoluiu com parada cardiorrespiratória em assistolia, iniciada ressuscitação cardiorrespi-
ratória, administrado 1 mg de adrenalina, intubação orotraqueal com tubo 8,0 sob laringoscopia direta. Após dois 
minutos de reanimação cardiorrespiratória, houve retorno da circulação espontânea. Firam feitas medidas pós-pa-
rada cardiorrespiratória. Paciente foi extubado em sala operatória e encaminhado para Unidade de Terapia Intensiva. 
Discussão: A parada cardiorrespiratória associada ao ato anestésico apresenta menor mortalidade do que aquela que 
ocorre durante internação em enfermaria, porque na anestesia o paciente apresenta-se monitorizado, com acesso 
venoso calibroso, material para intubação organizado e drogas disponíveis prontamente, proporcionando melhor 
suporte para reanimação cardiorrespiratória e retorno à circulação espontânea mais rápido e, consequentemente, 
melhorando a sobrevida. A avaliação pré-anestésica é muito importante para reduzir o risco de complicações anes-
tésicas; por meio dela é possível reconhecer e otimizar comorbidades, visto que o estado físico do paciente é o fator 
mais relevante relacionado à parada cardiorrespiratória durante anestesia.
Palavras-chave: Parada cardiorrespiratória. Anestesia geral. Complicações anestésicas.
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970 Recuperação demorada da anestesia  
por possível transtorno psiquiátrico: 
relato de caso
Marcio Erlei Vieira de Sa Filho1, Rafael Lauro Silva Lima1, Marcone Magalhães Filho1, 
Carina Dantas Ruiz Magalhães1

1Universidade Federal de Juiz de Fora Campus Governador Valadares, Governador Valadares, 
MG, Brasil.

Introdução: Embora seja um evento raro, a recuperação demorada da anestesia se evidencia como um grande desa-
fio para os médicos anestesiologistas. Consiste em uma complicação pós-operatória nos pacientes submetidos a 
anestesia geral, sendo caracterizada um atraso na emergência anestésica, período em que há a progressão do estado 
de inconsciência para a vigília. Além disso, a irresponsividade prolongada desses pacientes é comumente justificada 
por causas como sobredoses de opioides ou efeito residual de drogas anestésicas, porém, quando esses fatores são 
devidamente descartados, sobrevêm alguns diagnósticos diferenciais incomuns para explicar a sedação prolongada. 
Relato de caso: Neste trabalho, objetiva-se relatar o caso de uma paciente jovem de 45 anos, com história de inú-
meros procedimentos anestésicos-cirúrgicos por nefrolitíase de repetição, submetida a nefrolitotripsia à direita sob 
anestesia geral balanceada, a qual permaneceu intubada e irresponsiva na sala de cirurgia por mais de uma hora após 
o término do procedimento. Mediante intensa avaliação clínico-laboratorial, foram excluídas causas como distúr-
bios hidroeletrolíticos, anemia e sepse e, pela persistência de alterações de comportamento como a recusa alimentar, 
aventou-se a hipótese de possível transtorno psiquiátrico como sendo fator de risco relacionado ao prolongamento 
da sedação. Discussão: Sabe-se que as causas não relacionadas à anestesia devem ser consideradas naqueles pacientes 
que permanecem irresponsivos nas salas de cirurgia ou de recuperação pós-anestésica. Excluindo complicações atre-
ladas à técnica anestésica empregada, faz-se importante investigar extensivamente tanto etiologias orgânicas, como 
causas endócrino-metabólicas, distúrbios hidroeletrolíticos e doenças infecciosas, quanto distúrbios psiquiátricos, 
como catatonia psicossomática e transtorno conversivo. Desse modo, a investigação das causas para a recuperação 
demorada da anestesia se constitui como um grande desafio diagnóstico na rotina do médico anestesiologista.
Palavras-chave: Recuperação demorada da anestesia. Anestesia geral. Transtornos mentais.
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971 Manejo de via aérea difícil em paciente 
com osteosarcoma de clavícula esquerda
Aleandra Simões Furtado1, Amanda Costa Pinto1, Silvania Cardoso Ribeiro dos Santos 
Miranda Rosa1, Márcio Luiz Benevides1, Carlos Eduardo Solcia1

1Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá, Cuiabá, MT, Brasil.

Introdução: A definição de via aérea difícil consiste em uma situação clínica em que um anestesista treinado experi-
menta dificuldade com a ventilação da via aérea superior e ou com a intubação traqueal sendo a antecipação um dos 
pilares do manuseio da via aérea difícil. Relato de caso: Paciente C. M. S., 79 anos, sexo masculino, com osteossar-
coma central de baixo grau em região de clavícula esquerda e hipertensão arterial. Avaliação da via aérea evidenciou 
pescoço curto, circunferência cervical aumentada, região submandibular endurecida, massa em região cervical e 
escapular esquerda que impossibilitava abordagem para bloqueios e acesso cirúrgico da via aérea, além de exten-
são limitada do pescoço menor que 12,5 cm e Mallampati III. Tomografia de pescoço com volumosa massa sólida 
heterogênea de matriz óssea e cartilaginosa e realce pelo meio de contraste, localizada em região anterior a esquerda 
do pescoço, com componente intratorácico no mediastino anterior, tocando a porção superior de arco aórtico e os 
vasos da base, envolvendo as cadeias mediastinais pré-vasculares e para-aórtica. Envolve o terço distal da clavícula, 
com sinais de osteólise e insuflação óssea local, apresenta íntimo contato com o lobo esquerdo da tireoide, deslo-
cando a tireoide, a laringe e a traqueia a direita, além de deslocamento anterior do músculo esternocleidomastoideo 
esquerdo. Dimensões aproximadas de 10x9,5x6,8 cm em seus maiores diâmetros longitudinal, transversal e ante-
roposterior. Paciente orientado sobre a necessidade intubação acordado e sua cooperação. Iniciado pré-oxigenação 
e administração de dexmedetomedina 1 mcg/kg em dez minutos associada a anestesia tópica com lidocaína spray 
10% em base de língua com auxílio do laringoscópio. Após visualização, introduziu-se o tubo aramado nº 7,0 com 
balonete com auxílio de Bougie sob laringoscopia direta. Feita indução venosa e manutenção inalatória com sevoflu-
rano 2%. Mantido controle adequado dos parâmetros hemodinâmicos durante todo o procedimento, com duração 
de 360 minutos. Após descurarização, paciente extubado com êxito em sala de cirurgia e encaminhado à Unidade de 
Terapia Intensiva em ar ambiente. Conclusão: A intubação acordado configura a técnica mais segura para aborda-
gem a via aérea difícil previamente reconhecida, consistindo na associação de sedação leve, anestesia tópica de vias 
aéreas, oxigênio suplementar e preservação da ventilação espontânea, sendo eficaz na redução da morbimortalidade.
Palavras-chave: Via aérea difícil. Intubação acordado. Anestesia geral.
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981 Pneumotórax pós-bloqueio interescalênico 
e a COVID-19: um relato de caso
Saulo Gonçalves Filho1, Juliana Gouveia Nakamura1, Lucília Fraissat Santana1,  
Bruno Alves Rodrigues1, Paulo Bruno Catalão de Albuquerque1

1Clianest, Goiânia, GO, Brasil.

Introdução: O bloqueio interescalênico representa a abordagem mais proximal do plexo braquial. Quando guiado 
por ultrassom reduz consideravelmente as chances de complicações. Contudo, elas podem ocorrer, como é o caso do 
pneumotórax. E no atual contexto de pandemia, a sintomatologia do pneumotórax entra como diagnóstico diferencial 
de COVID-19. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 24 anos, estado físico I da classificação da Sociedade Ame-
ricana de Anestesiologistas, submetida a cirurgia de correção de fratura em cotovelo esquerdo. No procedimento foi 
realizada monitorização completa (cardioscópio, oxímetro e pressão arterial não invasiva), venóclise e cateter nasal 
com fluxo de 2 L/min, sedação leve com 3 mg de midazolam e 60 mcg de fentanil e bloqueio interescalênico guiado 
por ultrassonografia com 20 mL de ropivacaína 0,5%, seguido de bloqueio axilar com a mesma solução. Paciente 
manteve-se estável hemodinamicamente durante todo o procedimento e recebeu alta hospitalar no primeiro dia pós-
-operatório. No quarto dia de evolução, deu entrada no pronto-socorro com dispneia e tosse. Frequência cardíaca: 72 
bpm, frequência repiratória 22 ipm, pressão arterial 125x68 mmHg e abolição na ausculta de murmúrio vesicular em 
hemitórax esquerdo. Em virtude da pandemia de COVID-19 com apresentações clínicas diversas, optou-se pela rea-
lização da tomografia computadorizada de tórax para avaliação pulmonar.  Evidenciou-se pneumotórax à esquerda 
e foi realizada drenagem torácica fechada em selo d’água com melhora da dispneia.  Discussão: A ultrassonografia é 
a primeira modalidade de diagnóstico por imagem a ser amplamente utilizada na prática da anestesia regional por 
fornecer imagem em tempo real. É a técnica mais eficaz e segura para a localização de um nervo a ser bloqueado. 
Desse modo, entende-se que a visualização direta das estruturas nervosas por ultrassonografia apresenta diversas 
vantagens em relação ao bloqueio feito às cegas, inclusive menor possibilidade de punção pleural inadvertida. Nesse 
caso, apesar de utilizado o ultrassonografia , foi observada essa complicação. Embora mais associada com o bloqueio 
de plexo braquial pela via supraclavicular, esse caso prova que pode ocorrer também na abordagem interescalênica. 
Além disso, por conta estritamente do quadro clínico de dispneia pós-internação hospitalar em paciente jovem e 
sem comorbidades, a situação havia sido tratada como uma clássica suspeita de COVID-19. Logo, é preciso reafir-
mar a importância de sempre lembrar dos possíveis diagnósticos diferenciais, uma vez que em tempos nos quais toda 
queixa respiratória é tratada como suspeita de COVID-19, existem acometimentos que necessitam de tratamento 
imediato e que, quando retardados, podem levar a desfechos trágicos.
Palavras-chave: Bloqueio interescalênico. Pneumotórax. COVID-19.
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987 Hematoma ocular após bloqueio retrobulbar
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Introdução: Graças ao aperfeiçoamento das técnicas, os bloqueios oculares estão cada vez mais seguros e presen-
tes na prática anestésica. Neste relato apresentamos um caso de hematoma ocular após bloqueio retrobulbar, apesar 
de observados todos os cuidados e a experiência do anestesista. Relato de caso: A. A., homem, 61 anos, índice de 
massa corpórea 24,2, portador de esquizofrenia sem tratamento, admitido para facectomia com implante de lente 
intraocular com facoemulsificação em olho direito. À consulta pré-anestésica, relatou amigdalectomia sem compli-
cações cirúrgico-anestésicas. Exames pré-operatórios evidenciavam: hemoglobina 15,7; hematócrito 45,9; plaquetas: 
160.000; tempo de protrombina: 11,8, tempo de tromboplastina parcial ativada: 23,4; razão normalizada internacio-
nal: 0,92. Paciente foi admitido em sala cirúrgica em bom estado geral, consciente e calmo, sob jejum de oito horas. 
Foi monitorizado com oxímetro, pressão arterial não invasiva e cardioscópio, apresentando sinais vitais sem altera-
ções. Em seguida, foi posicionado em mesa cirúrgica, puncionado acesso venoso periférico com Abocath 22G em 
membro superior direito e ofertado oxigênio em cateter nasal a 3 L/min. Procedeu-se à sedação com 2 mg de mida-
zolam e 200 mcg de alfentanil, seguido de bolus endovenoso de 100 mg de propofol. Após perda de consciência, foi 
realizado bloqueio retrobulbar pelo ponto A (infraorbitário lateral) com 5 mL de solução contendo ropivacaína 1% e 
hialuronidase 50 UI.mL, sem intercorrências durante procedimento. Entretanto, após retirada da agulha, o paciente 
evoluiu com hematoma ocular e protrusão da órbita. À avaliação da equipe cirúrgica, considerando a diminui-
ção da movimentação ocular e da acuidade visual, além de aumento da pressão intraocular, foi optado por realizar 
cantotomia descompressiva para evitar lesão de nervo óptico e da vascularização do olho, sendo então suspensa a 
cirurgia proposta. Discussão: O hematoma pós-bloqueio oftálmico pode ser desencadeado por lesão da agulha nos 
vasos adjacentes. A hemorragia associada a sinais clínicos e pressão intraocular aumentada deve ser manejada com 
cantotomia de urgência e acompanhamento ambulatorial com medida da pressão intraocular e tomografia com-
putadorizada de órbita, se disponível. Evidências recentes apontam o uso do ultrassom ocular como um aliado ao 
bloqueio periconal. Embora ele prolongue brevemente o tempo de execução da anestesia, suas vantagens pesam 
muito mais ao reduzir a necessidade de bloqueios complementares e complicações como injeção intraneural inad-
vertida e hematomas, que, apesar de raras, têm potencial catastrófico de perda visual permanente.
Palavras-chave: Bloqueio retrobulbar. Hematoma retrobulbar. Complicações.
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990 Parada cardiorrespiratória perioperatória 
em lactente com tumor de Wilms
Lívia dos Santos Pereira Garcia1, Tatiana Goldgaber Borges1, Flavia Claro da Silva1,  
Anna Lúcia Calaça Rivoli1, Sylvio Valença de Lemos Neto1

1Instituto Nacional de Câncer, Rio De Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: O tumor de Wilms é um tumor renal maligno que pode ser diagnosticado por exame de imagem como 
uma grande massa abdominal. Pelo seu tamanho, tende a comprimir as estruturas adjacentes e é propenso a exten-
são vascular, acometendo principalmente a veia renal e a veia cava inferior. Relato de caso: Lactente de 7 meses é 
admitida no hospital para a realização de cirurgia de laparotomia exploradora com nefrectomia a esquerda. Na sala 
de cirurgia a paciente foi monitorizada com oxímetro de pulso, cardioscópio e pressão arterial não invasiva e pré-
-induzida com uma mistura de gases contendo sevoflurano, óxido nitroso e oxigênio sob máscara facial. Para a 
intubação, foram administrados: fentanil, lidocaína, propofol e rocurônio. Em seguida a paciente foi intubada sem 
intercorrências. Logo após a intubação, a lactente apresentou bradicardia seguida de parada cardiorrespiratória em 
assistolia. Iniciamos as manobras de ressuscitação cardiopulmonar segundo o protocolo da Pediatric Advanced Life 
Support. Diante da exclusão das principais causas de parada cardiorrespiratória na criança e em razão das manobras 
de reanimação cardiorrespiratória sem sucesso, optamos em iniciar a cirurgia para descompressão emergencial dos 
vasos abdominais. Após 40 minutos de parada cardiorrespiratória, a paciente retornou com ritmo sinusal; a cirur-
gia terminou e ela foi encaminhada ao Centro de Terapia Intensiva. A paciente evoluiu com sequelas neurológicas e 
disfunção cardíaca global com leve insuficiência mitral. Atualmente segue em acompanhamento ambulatorial pela 
oncologia pediátrica, nutrição e fonoaudiologia. Discussão: Diante de uma parada cardiorrespiratória no periopera-
tório, devemos sempre pensar nas principais causas, que nas crianças estão mais relacionadas ao sistema respiratório. 
Intercorrências na ventilação e intubação, laringoespasmos, indução inalatória são algumas dessas causas. No caso 
clínico descrito não houve dificuldade em intubação nem na ventilação; a paciente saturava 100% e tinha curva de 
capnografia, o que nos fez excluir a hipóxia como a causa da parada cardiorrespiratória. Na literatura há diversos 
casos descritos de parada cardiorrespiratória após a indução e bloqueio neuromuscular em pacientes com massa 
mediastinal. Por se tratar de uma massa abdominal volumosa, que deslocava a aorta e veia cava inferior, pensamos 
na possibilidade de uma síndrome compressiva como a causa da parada cardiorrespiratória. A compressão de vasos 
importantes como a veia cava inferior leva a diminuição do retorno venoso ao átrio direito e consequentemente a 
menor débito cardíaco, podendo evoluir para parada cardiorrespiratória, como o ocorrido nesse caso.
Palavras-chave: Parada cardiorrespiratória perioperatória. Tumor de Wilms. Parada cardiorrespiratória em crianças.
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992 Vasoespasmo coronariano perioperatório 
e diagnóstico precoce
Ana Luisa Medeiros e Silva1, Cid Carvalho Soares1, Priscilla Zardin de Moraes1,  
Camila Souza Barbosa1, William Shinji Nobre Soussume1
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Introdução: A primeira descrição clara de angina variante foi realizada por Prinzmetal e cols. em 1959. Eles des-
creveram pacientes que apresentavam dor torácica ao repouso e supra desnivelamento do segmento ST transitório 
no eletrocardiograma. O mecanismo patogênico mais comum na angina variante é o espasmo arterial coronariano, 
que pode ocorrer tanto em vasos normais quanto em vasos doentes. Em 30% dos pacientes pode se associar ao exer-
cício e em poucos casos ocorrer em perioperatório, devendo ser lembrado no diagnóstico diferencial de angina. 
Relato de caso: Paciente sexo masculino, 70 anos, hipertenso, portador de insuficiência renal crônica em tratamento 
conservador, ecocardiograma transtorácico prévio com fração de ejeção 67%, com proposta terapêutica de corre-
ção de aneurisma de aorta abdominal infrarreal via laparotomia. Admitido em sala ansioso, colocada máscara O2 
5 L/min, jelco 14G em membro superior direito, administrado midazolam 5 mg endovenoso e punção de artéria 
radial.  Evoluiu com infradesnivelamento de ST em DII ao monitor cardíaco, quadro de agitação e pressão arterial 
invasiva 51x36 mmHg. Optou-se por reverter benzodiazepinico com flumazenil 0,5 mg e iniciou-se noradrenalina 
0,1mcg/kg/h. Paciente iniciou precordialgia. Novo eletrocardiograma com infra de ST em DII, DII e AVF e então 
encaminhado diretamente à sala de hemodinâmica sendo submetido a cineangiocoronariografia, a qual evidenciou 
oclusão de arteria coronária direita sem sinais de lesão ateromatosa. Hemodinamicista administrou 300  mcg de 
nitrogliglicerina intracoronário com reversão completa de oclusão de arteria coronária direita e melhora da precor-
dialgia. Após término do procedimento, foi encaminhado ao Centro de Terapia Intensiva. Reavaliado pela cardiologia 
e indicado diltiazem com aumento progressivo até dose plena e nova cirurgia. Abordagem definitiva para correção 
de aneurisma de aorta abdominal realizada 14 dias após a primeira tentativa. Cirurgia ocorreu sem intercorrências, 
paciente encaminhado no final do procedimento ao Centro de Terapia Intensiva sem novo quadro de vasoespasmo 
coronariano. Conclusão: Apesar de incomum, é importante que a equipe de anestesia esteja atenta e preparada, 
bem como que o hospital tenha recursos necessários para o diagnóstico e tratamento desse tipo de intercorrência. 
 Concluímos que, neste caso, o diagnóstico precoce e um centro de hemodinâmica à disposição foi fundamental para 
que não houvesse injúria miocárdica e/ou morte.
Palavras-chave:   Vasoespasmo coronariano. Vasoespasmo coronariano per-operatório. Vasoespasmo coronariano 
intraoperatório.
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993 Complicações anestésicas num hospital da 
baixada santista: análise dos fatores de risco
Maria Aparecida Pedrosa dos Santos1, Larissa Turim Alves1

1Faculdade de Ciências Médicas de Santos, Santos, SP, Brasil.

Introdução: A acentuada diminuição da mortalidade por anestesia nas últimas décadas vem possibilitando uma 
maior realização de procedimentos cirúrgicos seguros e de maior complexidade. Entretanto, as complicações relacio-
nadas a anestesia ainda se fazem presentes e muitas vezes podem não ser previsíveis ou evitáveis. Objetivo: A presente 
pesquisa surge num momento mundial em que se tem como norma obrigatória para a assistência médica a segurança 
do paciente. O intuito foi identificar as complicações e relacioná-las com parâmetros físicos, clínicos e anestésicos do 
paciente. Métodos: Foi realizado um estudo de coorte retrospectivo, sobre os prontuários de 253 pacientes do Hospi-
tal Guilherme Álvaro, referenciado como hospital de ensino, e com programa de residência médica em anestesiologia 
na cidade de Santos. Tais pacientes foram submetidos a procedimentos anestésico-cirúrgicos. Foram identificadas 
comorbidades prévias, índice de massa corpórea, classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, relacio-
nando à incidência de complicações anestésicas e ao sexo dos participantes. Resultados: As complicações anestésicas 
evidenciadas nesta pesquisa foram  hipertensão, hipotensão, parada cardiorrespiratória e bradicardia  intraopera-
tórias. Em ambos os sexos, os pacientes que não apresentaram complicações anestésicas tiveram em média 20% 
menos comorbidades do que os pacientes com complicações, além de apresentarem cerca de 13,4% menos sobre-
peso  e/ ou obesidade. Entretanto, as mulheres apresentaram cerca de 9,3% mais complicações do que os homens. 
 Conclusão:  As  comorbidades prévias de cada paciente e seu índice de massa corpórea, tanto no sexo feminino 
quanto no masculino, têm relação íntima com a presença de complicações anestésicas intraoperatórias, sobretudo no 
que diz respeito a alterações pressóricas. A classificação do estado físico de cada paciente também mostrou relação 
com a probabilidade de maior ocorrência de eventos adversos à medida que a classe era maior.
Palavras-chave: Complicações anestésicas. Fatores de risco. Avalição pré-anestésica.
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994 Memória intraoperatória por provável 
indução do citocromo p450: relato de caso
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Introdução: Consciência durante anestesia geral é um importante problema clínico na anestesiologia. Sequelas psico-
lógicas importantes podem ocorrer após um episódio de consciência durante a anestesia e afeta pacientes que podem 
ficar severamente incapacitados por longos períodos de tempo, pois quando o paciente desperta, retoma consciência 
durante o procedimento sob anestesia geral e, subsequentemente terá um recall, recordação dos eventos. Relato de 
caso: M. R. O., 60 anos, sexo masculino, tabagista, 64 kg, estado físico II da classificação da Sociedade Americana de 
Anestesiologistas, história de epilepsia e hipertensão arterial, em uso de losartana 50 mg uma vez ao dia, fenobarbital 
100 mg uma vez ao dia e lamotrigina 25 mg duas vezes ao dia, anestesia prévia sem complicações- amigdalectomia, 
Mallampati II. Paciente admitido em sala operatória às 08h50 lúcido, orientado, com acesso venoso periférico em 
membro superior direito. A monitoração foi feita com cardioscopia, saturação periférica de oxigênio, pressão arte-
rial não invasiva e capnografia contínua. Como técnica anestésica optou-se por anestesia geral balanceada, com 
administração de midazolam 7,5 mg via oral, dose pré-anestésica, e manutenção da anestesia com sevoflurano a 
2,5% concentração alveolar mínima. Realizada pré-oxigenação com O2 a 100% por cinco minutos, indução anesté-
sica com fentanil 200 mcg, propofol 130 mg, lidocaína 80 mg e rocurônio 40 mg via endovenosa. Ao final paciente 
extubado sem intercorrências. Paciente foi encaminhado à recuperação pós-anestésica estável hemodinamicamente. 
Referiu despertar intraoperatório, escutava sons, porém não conseguia se mover e não conseguia avisar que estava 
acordada, porém não apresentou alteração emocional com o ocorrido, pois o que mais prezava era a realização da 
cirurgia.  Discussão: O uso de benzodiazepínicos no pré-operatório diminui a incidência do despertar. Entretanto, o 
fenobarbital e o tabaco são indutores do sistema citocromo P450, promovendo mecanismos de estresse oxidativo, 
resultando em diminuição significante da concentração plasmática de benzodiazepínicos e opioides e encurtamento 
da meia-vida de eliminação destes. Fumantes que utilizam benzodiazepínicos parecem ser mais resistentes aos efei-
tos sedativos que os não fumantes. No caso do tabaco, sugere-se abstinência de seis a oito semanas para que sejam 
abolidas as alterações sobre o metabolismo das drogas.
Palavras-chave: Recall. Fenobarbital. Midazolam.
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1002 Bloqueio neuromuscular prolongado 
após administração de succinilcolina – 
relato de caso
Luciana Medeiros Bezerra de Melo1, Celso Schmalfuss Nogueira1, Felipe Souza  
Thyrso de Lara1, Jessika Lender Vieira Dantas1, Alana Soares Nogueira de Castro1
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Introdução: A succinilcolina é o bloqueador neuromuscular mais antigo, do tipo despolarizante. Apresenta vanta-
gens como o relaxamento muscular de rápido início e curta ação, degradada pela pseudocolinesterase plasmática. 
Relato do caso: Mulher, 67 anos, estado físico III da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, 
78 kg, índice de massa corpórea 35,6 kg/m2, submetida a videocolecistectomia. Por apresentar preditores de via aérea 
difícil, optamos por indução em sequência rápida com alfentanil 2,5 mg, propofol 100 mg, lidocaína 80 mg e succinil-
colina 80 mg. Intubação orotraqueal foi feita com auxílio de McCoy. Suporte em ventilação mecânica e manutenção 
anestésica com cisatracúrio 10 mg e sevoflurane com concentração alveolar mínima 1. Decorridos 40 minutos, foram 
administrados 1 mg de atropina e 2,5 mg de neostigmina, para descurarização, e flumazenil 0,5 mg por midazolam 
pré-anestésico. Após dez minutos, paciente manteve-se em apneia e com pupila miótica. Administrou-se naloxona 
0,4 mg, desligou-se o sevoflurane e foi iniciada monitorização de bloqueio neuromuscular com sequência de quatro 
estímulos e cerebral com parâmetros, respectivamente, sequência de quatro estímulos = 0/contagem pós-tetânica = 
1 e paciente state index = 35. Por manutenção de apneia, foi iniciada infusão contínua de propofol durante o tempo 
necessário para prosseguir com extubação segura. Paciente foi extubada após seis horas, sem intercorrências, com 
sequência de quatro estímulos =14, PSI=82 – quando estava sem bomba de infusão contínua de propofol, em venti-
lação mecânica no modo suporte pressórico, abria os olhos, deglutia e apresentava reflexo de tosse. Não apresentou 
lembrança intraoperatória. Discussão: São diversas causas de prolongamento da ação da succinilcolina pela atividade 
da colinesterase plasmática estar diminuída: hipotermia, alterações genéticas, insuficiência renal ou hepática, infec-
ções, interação medicamentosa, entre outras. A deficiência genética de pseudocolinesterase aparece como principal 
hipótese para o bloqueio neuromuscular prolongado no caso exposto. A paciente não apresentava comorbidades 
nem história de intercorrências anestésicas e manteve-se normotérmica no peroperatório. As medicações anestésicas 
foram revertidas e a monitorização cerebral evidenciava atividade na vigência de bloqueio neuromuscular com-
pleto. O bloqueio neuromuscular prolongado é a complicação mais comum decorrente do uso de bloqueadores. 
Dessa forma, a identificação da causa no atraso da extubação pelo anestesiologista e a monitorização avançada, como 
a cerebral e sequência de quatro estímulos, são fundamentais para a condução do caso. 
Palavras-chave: Deficiência de pseudocolinesterase. Succinilcolina. Bloqueador neuromuscular.
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1013 Lesão isquemica crítica após cirurgia de 
grande porte: relato de caso
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Introdução: O posicionamento intraoperatório está associado a eventos adversos, especialmente em cirurgias 
de longa duração. O papel do anestesista é fundamental para evitar lesões decorrentes do mau posicionamento. 
O relato de caso deste trabalho mostra o quão dinâmica é a fisiologia e, por isso, a importância da vigilância contínua. 
Apresentação do caso: C. Q. O., 73 anos, sexo feminino, hipertensa, portadora de carcinoma urotelial invasivo, foi 
submetida a cistectomia radical e derivação urinária ortotópica de Studer. O procedimento foi realizado por video-
laparoscopia, em posição de Trendelenburg em torno 30-45º, com tempo cirúrgico de 16 horas, sob anestesia geral 
balanceada combinada com raquianestesia. Após a indução, foi feita punção de artéria radial esquerda para pressão 
arterial invasiva e manteve-se o manguito de pressão arterial não invasiva no membro superior direito, porém des-
conectado do monitor. A cirurgia ocorreu sem intercorrências e, ao término, foi observado que o membro superior 
direito estava frio e cianótico até o cotovelo. O Doppler evidenciou fluxo diminuído na artéria radial e preservado 
na artéria ulnar. Paciente foi submetida a fasciotomia, com visualização de edema muscular importante. Após o pro-
cedimento, evoluiu com rabdomiólise, apresentando hipercalemia e acidose metabólica refratárias ao tratamento 
clínico. Manteve-se grave, evoluiu com choque refratário e óbito após 48 horas. Discussão: A posição de cefalode-
clive acomete a dinâmica pulmonar, cerebral e cardiovascular. Inicialmente ocorre aumento do retorno venoso, com 
elevação da pressão venosa central e aumento do débito cardíaco. Com o posicionamento prolongado, esse aumento 
do débito é suplantado pelo aumento da pós-carga e da resistência vascular periférica, culminando na redução do 
débito cardíaco e da perfusão periférica. Essas alterações são potencializadas pelo pneumoperitônio. Dessa forma, 
em cirurgias de longa duração, é prudente desfazer o cefalodeclive para avaliação do posicionamento e da perfusão 
de membros e reajuste da dinâmica pulmonar e cardiovascular. No caso, o posicionamento em cefalodeclive acen-
tuado e prolongado fez com que o membro se tornasse edemaciado e o manguito da pressão arterial não invasiva se 
tornasse apertado, garroteando-o. Considerações finais: Em cirurgias com posicionamento de Trendelenburg pro-
longado, fazem-se necessárias medidas para prevenção das lesões. Após esse caso, recomenda-se, na instituição, que 
o posicionamento seja desfeito após seis a oito horas de procedimento, para que possa ser avaliado e tenha sua fisio-
logia temporariamente reestabelecida.
Palavras-chave: Rabdomiólise. Isquemia. Posicionamento.
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1014 Diagnóstico precoce de rabdomiólise 
intraoperatória contribuindo para bom 
desfecho: relato de caso
Isabelle França Bezerra1, Wallace Andrino da Silva1, Ricardo Cezar Cardozo de  
Medeiros Junior1, Victor Augusto Bezerra da Silva1, Larissa Porto Camara1

1Hospital Universitário Onofre Lopes/UFRN, Natal, RN, Brasil.

Introdução: A rabdomiólise intraoperatória é uma complicação cirúrgica rara. Um estudo retrospectivo com cirur-
gias de grande porte por 15 anos encontrou apenas quatro casos¹. A importância deste trabalho é mostrar, por meio 
de um relato de caso, como reconhecer os pacientes de maior potencial para desenvolver rabdomiólise intraopera-
tória e, com medidas precoces, colaborar para um bom desfecho. Apresentação do caso: T. L. M., 38 anos (índice 
de massa corpórea 33 kg/m2), obeso,  portador de diabetes melito, hipertensão arterial sistêmica e  adenocarci-
noma de reto, foi submetido a retossigmoidectomia com linfadenectomia por videolaparoscopia, com duração de 
12 horas. O procedimento foi realizado sob anestesia combinada, peridural a nível de L4-L5 e geral balanceada, 
mantendo níveis de bloqueio neuromuscular adequados. Durante o procedimento, o paciente estava em Trende-
lenburg com membros inferiores levemente flexionados e abduzidos. Após sete horas de cirurgia, notou-se onda T 
apiculada na cardioscopia, além de coloração escura da urina, sendo realizada gasometria, que evidenciou hiperca-
lemia (K+ = 7,18 mmol/L) e discreta acidose metabólica (pH 7,31), sem alteração de CO2 ao final da expiração e 
temperatura. Suspeitando-se de rabdomiólise intraoperatória, foram realizadas medidas como infusão de 2.000 mL 
de soro fisiológico em etapa rápida, furosemida 20 mg, bicarbonato 100 mEq e gluconato de calcio 2 g via endo-
venosa, com diminuição do K+ para 5,91 mmol/L e manutenção do pH em 7,32. Paciente foi extubado ao fim do 
procedimento e conduzido à Unidade de Terapia Intensiva com diurese de 2.100 mL. Evoluiu nas 48 horas com 
aumento de creatinofosfoquinase de 83 para 4.952 U/L, mas manteve boa diurese (1 mL\kg\h) e não houve queixas 
relacionadas. Evoluiu com melhora das escorias nitrogenadas e alta da Unidade de Terapia Intensiva após três dias. 
Discussão: A fisiopatologia é secundária a um aumento de pressão sobre as massas musculares, causando colapso 
venoso, diminuição da perfusão tecidual e isquemia celular. Neste paciente, a posição com membros inferiores leve-
mente flexionados e elevados em relação ao coração diminui a pressão de perfusão muscular, assim como o índice 
de massa corpórea maior que 28 kg/m2 e o tempo cirúrgico prolongado (mais de cinco horas). O decúbito dorsal em 
obesos, numa duração maior que quatro horas, aumenta o risco de rabdomiólise em 8,5 vezes². As medidas precoces 
são essenciais para o prognóstico do caso. Considerações finais: Apesar de se tratar de um complicação intraope-
ratória rara e de prognóstico variado, a rabdomiólise deve ser cogitada em situações com múltiplos fatores de risco, 
uma vez que o diagnóstico rápido e o tratamento precoce podem contribuir para desfecho favorável, evitando com-
plicações de alta morbidade ou, muitas vezes, fatais.
Palavras-chave: Posicionamento. Rabdomólise intraoperatória. Retossigmoidectomia.
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1022 Incêndio intraoperatório em neurocirurgia
Guilherme Fernandes Lambert Silva1, Ludimila Alves Franklin1, Lidia Karla  
Martinho Bruschi1, Vitoria Fernandes Barros1, Pablo Braga Gusman1
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Introdução: Uma cirurgia esta sujeita à ocorrência de eventos adversos, gerando danos ao paciente e à equipe cirúr-
gica. Esse tipo de incidente é raro e prevenível, mas grave. Relatamos caso de incêndio durante cirurgia para revisão 
de derivação ventrículo-peritoneal. Relato de caso: Homem, 17 anos, estado físico II da classificação da Sociedade 
Americana de Anestesiologistas, portador de hipertensão intracraniana congênita, não contactuante. Proposta de 
revisão de derivação ventrículo-peritoneal. Realizou-se anestesia geral balanceada. Monitorização foi feita com 
cardioscopia, oximetria, pressão não invasiva, capnografia e analisador de gases. Indução foi realizada com fen-
tanil 100 mcg, propofol 100 mg e atracúrio 25 mg. Intubação orotraqueal foi feita com tubo 7 mm com balonete. 
Anestesia foi mantida com sevoflurano. Paciente foi posicionado corretamente, com cabeça apoiada em coxim. Foi 
feita antissepsia com solução alcoólica pelo cirurgião. Durante cirurgia, houve foco de incêndio no campo cirúr-
gico após acionamento do cautério monopolar. Prontamente, a fonte de oxigênio foi desligada, o fogo contido e 
os campos cirúrgicos retirados. Não foi utilizado mais cautério, e o procedimento foi concluído sem demais inci-
dentes. Ao final, fez-se um inventário das lesões. Foram identificadas queimaduras de segundo grau em membro 
superior direito, região lateral do tórax à esquerda e região cervical posterior. Placa do bisturi estava corretamente 
posicionada. Optou-se pela realização de limpeza das feridas e curativo com sulfadiazina de prata 1%. Finalizada a 
anestesia, paciente foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva. Discussão: É necessário salientar a importância 
dos incêndios no centro cirúrgico e as repercussões que isso pode trazer para o paciente e toda a equipe. É relevante 
a compreensão do processo que pode levar à ocorrência desse tipo de acidente e suas fontes de origem. Toda a equipe 
deve ser preparada para enfrentar tais situações e saber como agir. No caso citado, como melhoria de qualidade e 
para prevenir novas ocorrências, todos os aparelhos de cautério passaram por manutenção, a equipe recebeu trei-
namento específico e todos os coxins foram substituídos por novos, com material menos inflamável. O papel que o 
anestesista exerce na prevenção desse tipo de ocorrência no perioperatório é fundamental.
Palavras-chave: Complicações. Incêndio. Neurocirurgia.
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1024 Ocorrência de laringo e broncoespasmos 
em angioressonância após administração 
de rocurônio
Jose Antonio Magalhaes Filho1, Flavio Marti Conti1, Leonardo José Gabrielli Vanzato1, 
Luiz Fernando dos Reis Falcão1, Carolina Ruivo Nicolau1

1Hospital São Camilo Ipiranga, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: Procedimentos fora do centro cirúrgico frequentemente impõem desafios à prática anestésica em 
razão, principalmente, de menor ambientação do profissional com o local de trabalho. A anafilaxia perioperatória é 
definida como uma síndrome de rápida instalação, que envolve múltiplos sistemas orgânicos e possui alta morbimor-
talidade. Relato de caso: Paciente submetida a angioressonância de crânio em investigação diagnóstica de acidente 
vascular cerebral isquêmico. Realizada anestesia geral em virtude de história de claustrofobia. Após indução anes-
tésica e instalação de máscara laríngea, ocorreu falha de acoplamento. Houve queda progressiva da saturação de 
oxigênio, porém ventilável sob máscara facial. Administrado rocurônio em tentativa de melhor acoplamento da más-
cara laríngea. Paciente manteve ventilação insatisfatória, sendo optado pela intubação. Após laringoscopia direta, 
foi observada presença de laringoespasmo. Na ausculta, foi evidenciado murmúrio vesicular praticamente abolido, 
mantendo saturação de oxigênio acima de 80% e estabilidade hemodinâmica. Realizada intubação por laringosco-
pia direta. Intituídas medidas para reversão de broncoespasmo: administração de corticoide, beta-agonista e uso 
de pressão positiva. Optou-se pela não realização de adrenalina pelo possível agravo do quadro de acidente vascu-
lar encefálico isquêmico em investigação. Encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva, apresentou boa evolução, 
sendo extubado após um dia. Discussão: O ato anestésico fora do centro cirúrgico requer preparo do anestesiolo-
gista para manejo de eventuais intercorrências. Reações anafiláticas relacionadas aos bloqueadores neuromusculares 
possuem incidência estimada em um caso a cada 10-20 mil procedimentos e respondem por 60-70% de todos os 
episódios de anafilaxia no perioperatório. O tratamento das reações anafiláticas envolve, iminentemente, suspen-
são das drogas suspeitas, administração de adrenalina e ventilação com fração inspirada de O2 de 100%, podendo 
haver necessidade de estabelecer via aérea avançada. Em casos de suspeita de reações causadas pelo rocurônio, há 
relatos sucesso na reversão do quadro com uso de sugamadex, porém ainda faltam evidências da eficácia da droga 
nesse contexto. Em caso de reação anafilática perioperatória, na qual múltiplas drogas são infundidas praticamente 
de forma concomitante, os bloqueadores neuromusculares devem ser a principal suspeita etiológica. O anestesiolo-
gista deve, portanto, estar apto a reconhecer prontamente esses casos e instituir medidas terapêuticas eficazes a fim 
de evitar desfechos desfavoráveis.
Palavras-chave: Anafilaxia. Broncoespasmo. Laringoespasmo.
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1025 Acidente vascular hemorrágico  
pós-angioplastia cerebral
Maria Helena Meneses Marques1, Fernanda Furigo1, Fabio Regatieri1,  
Bruna Brenha Ribeiro1, José Venas Passos Neto1
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Introdução: A hipertensão intracraniana idiopática, ou pseudotumor cerebral, ocorre principalmente mulheres em 
idade fértil e acima do peso. As opções de tratamento incluem: fenestração da bainha do nervo óptico, derivação 
do líquido cefalorraquidiano e implante de stent em seio venoso cerebral. Relato de caso: Paciente A. P., 30 anos, 
sexo feminino, estado físico II da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas por hipertensão intra-
craniana idiopática e estenose de seio venoso transverso. Em uso de topiramato, ácido acetilsalicílico e clopidogrel. 
Realizadas sedação para angiografia com midazolam 4 mg e posterior indução anestésica para angioplastia cere-
bral com fentanil 150 mcg + lidocaína 80 mg + propofol 200 mg + rocurônio 100 mg. Manutenção anestésica com 
propofol e remifentanil. Heparinização sistêmica em dose plena. Procedimento sem intercorrências, com paciente 
hemodinamicamente estável. Ao fim do procedimento, apresentava pupilas isofotorreagentes. Utilizou-se sugama-
dex, Flumazenil e naloxona sem sucesso durante tentativa de extubação. Foram avaliadas novamente as pupilas, que 
se encontravam nesse momento midriáticas. Paciente evoluiu para fibrilação ventricular com retorno à circulação 
espontânea ainda no primeiro ciclo. Tomografia computadorizada de crânio pós-procedimento sem alterações, rea-
lizou-se nova tomografia computadorizada de crânio, com achado de hematoma subdural agudo com desvio de linha 
média. Realizadas drenagem de hematoma subdural imediatamente + craniotomia descompressiva. Ao final do pro-
cedimento, paciente foi encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva intubada, com noradrenalina 0,25 mcg/kg/min 
e pupilas médio-fixas. Confirmada morte encefálica três dias após. Discussão: O uso do stent de seio venoso resul-
tou da observação de que muitos pacientes com hipertensão intracraniana idiopática apresentavam estenoses do seio 
venoso transverso ou de outras veias cerebrais. A frequência de complicações associadas varia de 2-6%. As compli-
cações incluem: cefaleia ipsilateral de curta duração, reestenose, perfuração do vaso, levando à hematoma subdural 
agudo, migração de stent e trombose.
Palavras-chave: Hipertensão intracraniana idiopática. Stent seio transverso. Hematoma subdural.
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1035 Anafilaxia relacionada ao azul patente – 
relato de caso e manejo no perioperatório
Henrique Montagner1, Dayane Moreira Fraga1, Davyd Emaanuel Fin de Lehmann1, 
Felipe Corrêa da Silva1, Jeferson Quevedo Devens1

1Hospital Universitário de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil.

Introdução: A anafilaxia é considerada um tema de relevância na prática anestésica, pois é uma das causas de morte 
menos evitáveis relacionadas ao ato anestésico. Possui uma incidência estimada, em anestesiologia, de 1:10.000 a 
1:20.000 procedimentos. Tradicionalmente, os bloqueadores neuromusculares são as principais drogas causadoras de 
anafilaxia em anestesia, porém outras substâncias, entre elas o azul patente, também podem estar envolvidas. Relato 
de caso: Paciente de 73 anos foi submetida a setorectomia associada a biópsia de linfonodo sentinela. Na avaliação 
pré-anestésica, relatou possuir hipertensão arterial sistêmica adequadamente tratada, negando outras patologias ou 
histórico de alergias, e sendo classificada como estado físico II da classificação da Sociedade Americana de Aneste-
siologistas. A anestesia proposta foi venosa total, com uso de remifentanil, propofol e rocurônio, que foram utilizados 
para indução e manutenção. Após a indução anestésica e a intubação orotraqueal, a equipe da mastologia utilizou 
5 mL de azul patente, via injeção intradérmica periareolar, para marcação do linfonodo sentinela. Após aproxima-
damente 40 minutos da injeção do corante, já tendo iniciado a cirurgia, a paciente apresentou hipotensão severa 
(pressão arterial sistólica 50-60 mmHg / pressão arterial diastólica 30-40 mmHg, não responsiva a metaraminol ou 
efedrina) e hipocapnia associada a surgimento de máculas azuladas dispersas pelo corpo. Não se observaram alte-
rações na frequência cardíaca nem outras alterações ventilatórias (na ausculta, nos padrões da ventilação mecânica 
ou na capnografia). Aventou-se o diagnóstico de choque anafilático grau III. Prontamente foi instituída terapia: ven-
tilação com oxigênio a 100%, diminuição da infusão alvo-controlada de remifentanil e profopol a níveis mínimos, 
reposição volêmica com três litros de cristaloide balanceado, adrenalina em dose cumulativa de 600 mcg. Após a esta-
bilização do quadro, o procedimento cirúrgico foi concluído. A paciente foi extubada em sala, sendo encaminhada 
à Unidade de Terapia Intensiva lúcida, orientada, sem queixas respiratórias, porém com infusão de noradrenalina, a 
qual foi suspensa três horas após. A remissão das lesões cutâneas foi observada no dia seguinte. Discussão: Durante 
a utilização do azul patente em biópsias de linfonodo sentinela, é importante que a equipe tenha o conhecimento e o 
preparo adequado para lidar com a ocorrência da reação anafilática e instituir imediato tratamento. Apesar de raro, 
o choque anafilático ao azul patente expõe o paciente ao risco iminente de vida.
Palavras-chave: Anafilaxia. Azul patente. Perioperatório.
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1039 Manejo de prurido induzido por opioides
Aline Bonifácio Rodrigues de Oliveira1, Frederico Durão Meira1, Anmy Gil  
Ferreira Anmy1, Letícia Amaral Pinheiro1
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Introdução: O prurido é uma sensação subjetiva que, embora não esteja diretamente relacionada ao resultado anes-
tésico-cirúrgico e raramente ocasione maiores consequências, diminui muito a satisfação do paciente. Vários fatores 
se relacionam com a ocorrência ou não de prurido. A origem do prurido relacionado a opioides, embora incerta, 
é atribuída a alguns mecanismos, os quais seriam: presença de um centro de prurido no sistema nervoso central; 
ativação do corno dorsal da medula e antagonismo de neurotransmissores inibitórios; modulação de vias sero-
toninérgicas; interrelação teórica entre prurido e dor. Objetivos: Revisar as principais medicações efetivas para 
resolução do prurido induzido por opioides usadas nas terapias analgésicas. Método: Este artigo foi elaborado a 
partir de revisão sistemática da literatura em MedLine/PubMed e LILACS, utilizando como critérios de inclusão 
metanálises, ensaios clínicos e opiniões de especialistas. Artigos científicos originais e de revisão das bases de dados, 
por meio dos descritores obtidos no MeSH/DeCS: Sedação AND Prurido AND terapia medicamentosa; Antiprurí-
ticos AND Analgésicos AND Opioides AND efeitos adversos; prevenção e controle; complicações pós-operatórias. 
Foram utilizados como critérios de exclusão artigos que não contemplassem efeitos dos medicamentos em manejo 
do prurido. Resultados: A partir da revisão sistemática da literatura, foram encontrados 32 artigos e foi feita uma 
análise criteriosa de todos os medicamentos considerados capazes de resolução do prurido induzido por opiodes 
e, dessa forma, identificação do melhor tratamento/da profilaxia para pacientes com essas complicações pós-ope-
ratórias. Conclusões: O manejo adequado do prurido induzido por opioides é essencial na abordagem médica em 
pós-operatórios, proporcionando recuperação melhor e mais rápida. Assim sendo, as principais drogas eficazes no 
tratamento/na profilaxia do prurido induzido por opioides foram identificadas por esta revisão e, sempre que possí-
vel, devem ser incluídos no arsenal terapêutico diante de um paciente com prurido.
Palavras-chave: Sedação. Prurido. Efeitos adversos. Terapia medicamentosa. Analgésicos. Opioides. Antipruríticos. 
Prevenção e controle. Complicações.
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1046 Angina de Ludwig e o desafiador manejo 
das vias aéreas: relato de caso
Maria Luiza Milone Scalabrin1, Rafaela Malta Maradei1

 1Universidade de Santo Amaro, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: A segurança no manejo das vias aéreas é um constante desafio para o anestesiologista. A angina de 
Ludwig pode ser uma via aérea de difícil manejo por ser celulite tóxica, aguda, firme, ao envolver os espaços fas-
ciais submandibular e sublingual bilateralmente e o espaço submentoniano, provocando enrijecimento do assoalho 
bucal, dificuldade na deglutição, elevação da língua e risco de obstrução das vias aéreas. Relato de caso: Paciente 
de 33 anos, sexo masculino, admitido com queixa de dor em região dentária esquerda associada a febre, disp-
neia, mialgia e massa cervical endurecida e dolorosa, além de trismo e odinofagia. Ao exame físico, apresentava-se 
em regular estado geral, ictérico, taquipneico e com estertores à direita. A tomografia computadorizada eviden-
ciou extenso abscesso cervical que dissecava via retrofaringe até hemitórax direito e pericárdio. Paciente evoluiu 
rapidamente com importante disfunção renal e hepática. Encaminhado com urgência ao centro cirúrgico para cer-
vicotomia e toracotomia bilateral. Em razão dos fatores clínicos do paciente, optou-se por intubação acordada com 
fibroscopia óptica. Realizadas sedação leve com dexmedetomidina e fentanil e anestesia tópica oral com lidocaína 
spray.  Apresentava mucosa hiperemiada e edemaciada. Procedeu-se à inserção do tubo orotraqueal, em sequência à 
indução anestésica.  Discussão: A rápida progressão da angina de Ludwig dificulta o manejo de via aérea, podendo 
culminar em asfixia e óbito. Neste relato, a abertura bucal diminuída, somada a trismo e pus na região cervical 
anterior e dor à manipulação, foi fator potencial para uma via aérea difícil. A escolha da fibroscopia óptica para o 
manejo da via aérea certificou sucesso. Infecções odontogênicas são as principais causas dessa entidade patológica. 
Neste caso, em virtude da infecção dentária que, mesmo tratada, evoluiu com piora, necessitou-se de intervenção 
rápida. Portanto, diagnóstico baseado em exames clínicos e imaginológicos aliados a terapêutica precoce são primor-
diais para desfechos favoráveis.
Palavras-chave Angina de Ludwig. Anestesiologia. Complicações.
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1051 Manejo intraoperatório de caso suspeito 
de hipertermia maligna: um relato de caso
Maiara Briganti Pradella1, Lucas Ferreira Gomes Pereira1, Fabio Escalhão1,  
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Introdução: A hipertermia maligna é uma doença muscular hereditária rara e potencialmente fatal desencadeado 
por exposição a anestésicos inalatórios halogenados ou a succinilcolina. Este relato descreve o caso de um paciente 
jovem que desenvolveu sintomas suspeitos de hipertermia maligna durante artroplastia de quadril. Relato de caso: 
Paciente do sexo masculino, 19 anos, 82 kg, 183 cm, estado físico II da classificação da Sociedade Americana de Anes-
tesiologistas, com antecedente de transtorno depressivo em uso contínuo de duloxetina e alprazolam. Foi submetido 
a artrotomia e artrodese de quadril em razão de artrite gonocócica, sob anestesia inalatória, sem intercorrências. 
Na  sala operatória, o paciente foi monitorizado, realizaram-se venóclise e indução da anestesia com midazolam 
5 mg, lidocaína 80 mg, infusão de remifentanil alvo-controlada, metadona 5 mg, propofol 160 mg e rocurônio 50 mg, 
por via venosa. Em seguida, foi feita a intubação traqueal e iniciada a ventilação mecânica. A manutenção da anes-
tesia foi realizada com sevoflurano e oxigênio. Alguns minutos após a indução, o paciente apresentou rigidez dos 
membros e tremores generalizados. Nesse momento, foi realizada nova dose de 15 mg de rocurônio, porém sem 
melhora do quadro. Em seguida, o paciente evoluiu gradativamente com elevação do CO2 expirado até 48 mmHg e 
de temperatura (37,1°C). Nesse momento, a anestesia inalatória foi convertida em anestesia venosa total alvo-con-
trolada. Após cerca de duas horas da interrupção do halogenado, foi coletada gasometria arterial, que evidenciou 
pressão parcial de CO2 de 49 mmHg, creatina quinase de 97 U/L. No intraoperatório, o paciente continuou com tre-
mor intermitente de membros inferiores. A cirurgia foi realizada sem intercorrências. O tempo total de anestesia foi 
de 200 minutos. Ao final do procedimento, foi extubado e manteve-se sem queixas. No dia seguinte foram coletados 
novos exames laboratoriais, que evidenciaram creatina quinase de 313 U/L e pressão parcial de CO2 de 43 mmHg. 
Discussão: A incidência da hipertermia maligna varia muito dependendo da localização geográfica e da idade do 
paciente. É mais frequente no sexo masculino e na população jovem. Trata-se de um defeito no gene do receptor de 
rianodina tipo 1 do cromossomo 19. A manifestação clínica da doença pode ser muito variável, desde formas leves 
ou moderadas até as formas fulminantes. Por isso, é usada uma estimativa de probabilidade para um determinado 
caso ser ou não caracterizada como hipertermia maligna. Nesse caso, a hipótese é de alguma forma não usual de 
hipertermia maligna. O paciente foi encaminhado ao centro de estudo Centro de Estudo, Diagnóstico e Investigação 
em Hipertemia Maligna da Universidade Federal de São Paulo para condução do caso.
Palavras-chave: Hipertermia maligna. Rigidez muscular. Hipercapnia.
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1052 Discussão distrofia muscular de 
Duchenne e risco de hipertermia malígna: 
o papel dos fatores humanos
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Introdução: A distrofia muscular de Duchenne é uma doença genética, recessiva e progressiva transmitida pelo 
cromossomo X. Há relatos conflitantes sobre a suscetibilidade de pacientes com distrofia muscular de Duchenne à 
hipertermia maligna (HM). Outro questionamento do relato é como fatores humanos impactam na mortalidade rela-
cionada à anestesia. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, branco, 2 anos, 11 kg, portador de distrofia muscular 
de Duchenne, em preparo para cirurgia de correção de pé torto congênito. Não houve preparo prévio da estação de 
anestesia. Indução da anestesia feita com N2O 50%, O2 50% e sevo 4%, e, após inconsciência e venóclise, foram admi-
nistrados 0,1 mg atropina, 20 mg fentanil, cisatracúrio 2 mg e 50 mg propofol, seguidos de intubação orotraqueal 
sob laringoscopia direta. Seguem parâmetros de ventilação mecânica: fração inspirada de O2 60%, volume corrente 
110 mL, frequência respiratória 24, pressão de pico 21 e CO2 ao final da expiração 27.  Iniciaram-se procedimento e 
manutenção com sevo 2%. Após 90 minutos, fez-se troca da anestesia para venosa total.  Adminitraram-se dipirona, 
ondasentrona, tramadol 30 mg, hidrocortisona 80 mg. Após a suspensão do halogenado, foi feita monitorização da 
temperatura esofágica. Paciente com Tes média 35,9°C e sem elevação da CO2 ao final da expiração. Em razão do 
uso de halogenado em paciente suscetível de HM, ao final da cirurgia, seguiu para a Unidade de Terapia Intensiva em 
ventilação mecânica. Manteve-se estável e sem sinais/sintomas de crise de HM. Após extubação, recebeu alta da Uni-
dade de Terapia Intensiva em 48 horas. Permaneceu sob monitorização clínica internado por mais 24 horas, com alta 
sem complicações. Discussão: Wang et al. (1986), em estudo retrospectivo em pacientes com distrofia muscular 
de Duchenne e teoricamente susceptíveis a HM sob anestesia com desencadeantes da condição, não reportaram 
nenhum sinal clínico/laboratorial de HM e finalizam o estudo relatando que não é possível concluir que pacientes 
com distrofia muscular de Duchenne são susceptíveis a ela. De fato, Oliveira et al. (2017), em capítulo de livro, rela-
tam que pacientes com distrofia muscular de Duchenne são candidatos a reações atípicas a anestésicos semelhantes a 
HM (hiperpotassemia, rabdomiólise), sendo graves e podendo levar a parada cardiorrespiratória. Ainda, Akio et al. 
(2008) discutem os mecanismos de crise de HM e like-reactions, revelando que uma variante da distrofia muscular 
de Duchenne (Becker) é fator de risco para HM. Nosso relato nos conduz ao fato de que o paciente tem o diagnós-
tico presumido de distrofia muscular de Duchenne, sendo utilizados agentes desencadeantes de HM e então exposto 
ao risco real da crise. Braz et al. (2021), em revisão narrativa sobre parada cardiorrespiratória relacionada a aneste-
sia, reportam que a maior causa de mortalidade atual por anestesia é erro de medicação (+/- 50%), sendo, portanto, 
preveníveis.
Palavras-chave: Distrofia muscular. Hipertermia malígna. Fatores humanos.
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1054 Embolia gasosa durante craniotomia: 
relato de caso
Carlos Eduardo Lopes Bezerra1, Antônio Filipe Neto1, Gabriel Cordeiro Schimidt1, 
Mariano Paiva Souza1, Ewerton Aryel Sales Sobreira1
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Introdução: O posicionamento do paciente em neurocirurgia é de grande importância, mas pode aumentar o risco 
de alterações hemodinâmicas e embolia gasosa. O risco aumenta quando a cabeça está em nível acima do átrio 
direito. A maioria dos casos não tem grande relevância clínica pelo volume de ar embolizado, por isso há incidência 
variável de 10-80%. Apresentamos um caso de embolia gasosa com repercussão hemodinâmica durante craniotomia 
em posição de cadeira de praia. Relato de caso: Mulher de 55 anos admitida para tratamento cirúrgico eletivo de 
lesões cerebrais metastáticas com neuromonitorização. Foi submetida a anestesia venosa total e mantida em posição 
cadeira de praia e cabeça fletida. Após craniotomia e retirada da lesão cerebral, a paciente evoluiu com dessatura-
ção, queda abrupta da CO2 ao final da expiração, com instabilidade hemodinâmica e queda do potencial evocado 
difuso, mais pronunciado em membro inferior direito. Realizou-se ecocardiograma transtorácico intraoperatório 
com presença de ar intracardíaco. Foi submetida, então, a medidas terapêuticas, incluindo cefalodeclive, preenchi-
mento do campo com solução fisiológica e compressas, hidratação venosa e aumento de fração inspirada de O2, além 
de bólus periódicos de metaraminol, com melhora do quadro. Ainda no centro cirúrgico, foi realizado ecocardio-
grama transesofágico, sem alterações cardíacas estruturais ou funcionais. Teve boa evolução clínica, sendo extubada 
no pós-operatório imediato, e recebeu alta hospitalar ao cabo de três dias. Discussão: A embolização gasosa venosa 
tem maiores riscos de ocorrer em cirurgias cranianas e é relacionada à posição da cabeça em relação ao átrio direito. 
A posição sentada é de maior risco que as posições prona ou cadeira de praia. Deve-se suspeitar de embolização 
gasosa em caso de hipotensão inexplicada ou súbita queda de CO2 ao final da expiração nos pacientes sob risco dessa 
complicação. Outros métodos para monitorização usados neste caso estão indicados, incluindo ecocardiograma 
transesofágico. A conduta é, inicialmente, cessar a entrada de mais ar na circulação e prover suporte hemodinâmico, 
assim como realizado no atendimento do caso. Importante também é a exclusão de forame oval patente por meio de 
ecocardiograma transesofágico para determinar o risco de shunt direito-esquerdo. Assim como ocorrido no atendi-
mento deste caso, ressaltamos a importância da suspeição, detecção precoce e introdução de medidas terapêuticas 
imediatas para estabilização do paciente. Isso possivelmente foi determinante para o bom desfecho.
Palavras-chave: Posicionamento. Embolia gasosa. Anestesiologia.
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1056 Complicação na recuperação  
pós-anestésica: reflexão da tolerância  
do fator humano nas complicações
Nathane Alves Martins1, Solange Akemi Yosioka Ribeiro1, Alice Avesani Cavotto Furlan1, 
Teófilo Augusto Araújo Tiradentes1, Thiago Luengo Tavares1

1Santa Casa de Marília, Marília, SP, Brasil.

Introdução: A segurança no ato anestésico tem sido alvo de constantes avaliações e questionamentos nas últimas 
décadas em razão do aumento de cirurgias realizadas no mundo. O presente relato discorre sobre o tema da influência 
do erro humano nesse contexto. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 59 anos, portador de artrite reuma-
toide, etilista e tabagista de longa data, em preparo para laparotomia exploradora. Cirurgia realizada, realizaram-se 
drenagem de abscesso e liberação de bridas com hemicolectomia direita por diverticulite perfurada. Então prece-
deu-se à anestesia geral intravenosa. Procedimento se deu sem intercorrências, e, ao final, paciente foi encaminhado 
à recuperação pós-anestésica para monitorização e cuidados pós-anestésicos, com quadro hemodinâmico estável. 
Após uma hora na recuperação pós-anestésica, iniciou quadro de sudorese e hipotensão (52x30 mmHg), sem sinais 
de sangramento. Fez-se expansão volêmica com ringer lactato 20 mL/kg e metaraminol 0,5 mg, bólus repetidos, com 
pouca melhora. Após 30 minutos, sangramento em curativo ficou evidente. Cirurgião foi comunicado e o paciente 
levado para reabordagem. Durante a reabordagem, houve drenagem de 2.500 mL de sangue da cavidade intra-abdo-
minal, sendo feita reposição volêmica com ringer lactato 2 L + 3 concentrado de hemácias. Houve controle de foco 
hemorrágico e estabilização quadro. Ao final do procedimento, o paciente foi encaminhado à Unidade de Terapia 
Intensiva sob intubação orotraqueal, diurese total de 200 mL e sem uso de drogas vasoativas, para melhor avaliação 
e controle de possíveis alterações hidroeletrolíticas e/ou ácido-básicas. Discussão: Schwartzman et al. (2012) des-
crevem complicações cardiovasculares como primeira grande causa de óbito e lesões no sistema nervoso central, 
seguida de complicações respiratórias. É notável que, há muitos anos, alterações hemodinâmicas pós-operatórias 
(com ou sem relação com anestesia), continuam como principal causa de morbimortalidade dos pacientes na recu-
peração pós-anestésica segundo Schwartzman et al. (2012). O atraso no diagnóstico por escassa investigação clínica, 
sem exames laboratoriais/imagem adicionais para avaliar complicação precocemente, resultou em grave perda volê-
mica do paciente, com potencial desfecho ruim. Pacientes com estado físico pior são de maior risco por tais erros, e 
complicações leves não são muitas vezes levadas a sério, de forma que podem se agravar. O autor sugere que a melhor 
forma de prevenção sejam treinamento técnico, mais supervisão, melhoria na organização do serviço, equipamentos 
melhores e uso de monitorizações adicionais. A falha humana deve ser considerada, ocorrendo em virtude de esque-
cimento, desatenção ou fraqueza moral.
Palavras-chave: Recuperação anestésica. Complicações. Fator humano.
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1057 Embolia por líquido amniótico: uma causa 
rara de parada cardíaca complicando um 
parto cesáreo
Nathane Alves Martins1, Higor Locatte Barbato1, Bruna Tiemi Minomi1, Teófilo Augusto 
Araújo Tiradentes1, José Maurício Pereira Assef1
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Introdução: Embora incomum, a parada cardiorrespiratória na gestante é uma complicação de alta mortalidade 
e morbidade, sendo uma das causas a embolia por líquido aminiótico, potencialmente fatal e rara. Pode ocorrer 
durante ou após parto, e acredita-se que a lesão envolva seja atividade tromboplástica e posterior deposição de 
fibrina na vasculatura pulmonar. Segue um caso de uma parada cardiorrespiratória numa parturiente com pos-
sível diagnóstico dessa etiologia. Relato de caso: Paciente 35 anos, feminino, estado físico II da classificação da 
Sociedade Americana de Anestesiologistas, G5C0N4A0, 41 S, em preparo para parto cesáreo e laqueadura. Em uso 
de hidralazina. Na SO, monitorizada e venóclise 18G em membro superior esquerdo; monitorização padrão; feito 
raquianestesia em posição sentada com morfina 60 mcg + Bupvacaína pesada 12 mg entre L2-L3, punção parame-
diana sem intercorrências. Colocado pacte em DDH, testado nível do bloqueio T6. Liberado procedimento, com 
pacte sem queixas. Após o nascimento, a mesma iniciou dispneia súbita, sem alterações de StO2 no início, evoluindo 
c/ frequência cardíaca 45 bpm sem resposta à atropina e PA 70/45 mmHg, sem resposta a etilefrina; feito ringer lac-
tato 500 mL rápido.  Ofertado O2 100%, e algum tempo depois, ocorre evolução da dispneia, agitação e visualização 
de linha reta no monitor. Após  confirmado assitolia, aberto protocolo de ressuscitação cardiopulmonar imedia-
tamente e seguida de intubação orotraqueal. Após 2 ciclos e 1mg Adrenalina, RCE c/ ritmo sinusal + hipotensão 
arterial. Iniciado norepinefrina em acesso periférico por bomba de infusão contínua, e término do procedimento 
cirúrgico. Pacte encaminhada a Unidade de Terapia Intensiva para seguimento do caso. Discussão: Fardelmann et 
al (2020) descrevem incidência de embolia por líquido aminiótico de 1.7-6.6/100.000 gestantes, e mortalidade de 
1,7/100.000. Fatores de risco são: idade > 35 anos, gestação múltipla, placenta prévia, indução trabalho de parto, 
cesárea eletiva e parto instrumental. Há evidência de que o TEG é sugerido como point-of-care. Dosagens de triptase, 
níveis de C3 e C4, inibidor C1-esterase e fator de crescimento relacionada a insulina são possíveis biomarcado-
res. A conduta anestésica é de suporte, e inclui o tratamento da parada cardíaca ou respiratória, além das condutas 
apropriadas para tratamento do choque obstrutivo. O diagnóstico precoce em um ambiente com monitorização 
completa, acesso venoso e médicos capacitados treinados foram decisivos para o bom desfecho, como conclui Braz 
et al. (2021) em seu artigo sobre parada cardiorrespiratória relacionada a anestesia. O diagnóstico da pacte do caso 
ocorreu pela exclusão de outras causas mais comuns, comumente como ocorre com embolia por líquido aminiótico.
Palavras-chave: Complicações. Parada cardíaca. Embolia por líquido amniótico.
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1059 Emulsão lipídica 20% precoce para evitar 
catástrofes em casos de intoxicação por 
anestésicos locais
Nathane Alves Martins1, Hilton Rodrigues Correa Neto1, Daniele di Giovanni Lamberti1, 
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Introdução: Emulsão lipídica como tratamento de intoxicação por anestésicos locais foi sugerida em 1998 por Wein-
berg et al. Diretrizes atuais da American Society of Regional Anesthesia recomendam emulsão lipídica aos primeiros 
sintomas de intoxicação por anestésicos locais. Segue relato de intoxicação por anestésicos locais e importante dis-
cussão. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 49 anos, 65 kg, estado físico II da classificação da Sociedade 
Americana de Anestesiologistas, tabagista, admitida pela equipe de cirurgia vascular por trombose arterial em pre-
paro para trombectomia. O início do procedimento foi somente com anestesia local, sendo dispensado o auxílio da 
anestesia. Após 40 minutos, foi solicitada ajuda da equipe de anestesia, pois a paciente ralatava dor, optando por seda-
ção. Foram administrados fentanil 80 mcg, lidocaína 40 mg, propofol 50 mg em bólus, e, após, em bomba de infusão 
contínua 40 mcg/kg/min. Após término do procedimento, foi levada à recuperação pós-anestésica. Após 15 minutos, 
houve início de quadro de mal-estar e agitação, evoluindo com confusão, náuseas, vômitos, diaforese, hipertensão 
arterial, bradicardia e rebaixamento da consciência. Foi levantada a hipótese de intoxicação por anestésicos locais. 
Ao rever a ficha de sala, viu-se que a equipe da vascular havia utilizado 600 mg de lidocaína sem vaso. Início de tra-
tamento de suporte com expansão ringer lactato 20 mL/kg, atropina 0,5 mg, oferta de O2 100 e infusão de emulsão 
lipídica 20%, ataque 100 mL em bólus + manutenção de 0,25 mL/kg/min. Após 15 minutos, paciente apresentou 
nova agitação, mal-estar e diaforese, sendo feito novo bólus de emulsão lipídica e dobrada dose de manutenção. 
Após melhora clínica, paciente foi levada para a Unidade de Terapia Intensiva com manutenção de emulsão lipí-
dica de 0,5 mL/kg/min. Paciente recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva em 24 horas. Discussão: Lidocaína é 
um anestésico local usado desde 1948, e sua intoxicação foi descrita por Lie et al. (1990) quando usada forma tópica 
com sintomas neurológicos, então sendo condição conhecida há muito pelos médicos. Procedimentos em anestesia 
estão mais complexos e exigem melhores técnicas e treinamento. Número crescente de intoxicação por anestésicos 
locais é relatado por conta dos bloqueios periféricos facilitados pelo ultrassom, somando-se à perda do medo do 
uso de altas doses de anestésico local. No caso, é notória a necessidade de expertise do profissional, sendo intoxica-
ção por anestésicos locais diagnóstico difícil e não raro, de exclusão. Pela American Society of Regional Anesthesia 
Practice Advisory: “Vigilância constante é crítica para reconhecer e tratar sinais precoces de intoxicação por anesté-
sicos locais...”. Ainda, é raro se dispor de emulsão lipídica. Marcus et al. (2010) referem que só 33,8% dos hospitais na 
Alemanha a tinham disponível. Somente dispomos de emulsão lipídica pelo investimento em qualidade do grupo. 
O conhecimento e acompanhamento do caso pela equipe de anestesia, somado ao treinamento e à rápida disponibi-
lidade de emulsão lipídica, foram marcantes para o bom desfecho do caso.
Palavras-chave: Intoxicação por anestésicos locais. Complicações. Emulsão lipídica.
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1061 Embolia pulmonar maciça após mudança 
de decúbito em cirurgia de artrodese 
toracolombar
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1Hospital de Urgência de Goiânia, Goiânia, GO, Brasil.

Introdução: O tromboembolismo pulmonar é uma complicação frequente em período perioperatório e principal 
causa de morte evitável em ambiente hospitalar. A profilaxia, o diagnóstico precoce e o tratamento eficaz contribuem 
para um melhor prognóstico. Os pacientes podem ser assintomáticos ou polissintomáticos, sendo as manifesta-
ções hemodinâmicas no intraoperatório que nos alertam para o seu diagnóstico. Relato de caso: Homem, 32 anos, 
estado físico I da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, cinco dias de internação hospitalar, 
proposta cirúrgica de artrodese toracolombar (T12-L1) por trauma. Assintomático. Anestesia geral balanceada. Rea-
lizaram-se monitorização, cateterismo arterial, acesso venoso central, sondagem vesical e venóclise com jelco 16G. 
Indução venosa com lidocaína, fentanil, propofol e rocurônio. Intubação orotraqueal com tubo aramado número 8,0. 
 Manutenção anestésica com isoflurano. Procedimento sem intercorrências. Realizada manobra para posicionamento 
do paciente em decúbito ventral sem dificuldades. Após cinco minutos, o paciente evoluiu com taquicardia, hipo-
xemia e hipotensão refrataria. Verificou-se posicionamento do tubo, fez-se monitorização, alteraram-se parâmetros 
ventilatórios e iniciaram-se drogas vasoativas sem sucesso. Paciente evoluiu com redução aguda do dióxido de car-
bono ao final da expiração e arritmia cardíaca, culminando em colapso cardiopulmonar. Interrompeu-se a cirurgia. 
Solicitou-se ajuda. Fez-se mudança de decúbito para dorsal horizontal. Iniciaram-se as manobras de ressuscitação 
cardiopulmonar. Verificou-se o inventário do prontuário, constatando que não fora feita profilaxia farmacológica 
para trombose venosa profunda, corroborando a hipótese diagnóostica de tromboembolismo pulmonar. Foi reali-
zado alteplase 100 mg nesse período de reanimação, porém sem êxito. Em autópsia do Instituto Médico Legal, fora 
confirmado o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Discussão: No caso exposto, observamos que a manifes-
tação do tromboembolismo pulmonar abre margem para diversos diagnósticos diferencias e que, mesmo pensando 
e conduzindo como tromboembolismo pulmonar, o desfecho pode ser muito desfavorável e a melhor opção ao 
paciente é, sem dúvidas, a profilaxia.
Palavras-chave: Tromboembolismo pulmonar. Anestesia. Profilaxia.
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1066 Relato de caso: síndrome de Tapia 
após simpatectomia torácica por 
videotoracoscopia bilateral
Patrícia Bernicchi1, Cínthia Passos Damasceno1, Leonardo José Gabrielli Vanzato1
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Introdução: A síndrome de Tapia é um distúrbio raro caracterizado por lesão simultânea dos nervos hipoglosso 
e laríngeo recorrente. Pode ocorrer em qualquer anestesia geral que necessite de intubação orotraqueal. Relato de 
caso: N. C. S., mulher, 27 anos, 59 kg, 1,73 m, internada para realização de simpatectomia bilateral por videotoracos-
copia para hiperidrose em mãos. Estado físico I da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, sem 
preditores de via aérea difícil. Exames laboratoriais sem alterações. Indução: propofol, lidocaína, fentanil e rocurô-
nio. Ventilação fácil, sem uso de cânula orofaríngea, laringoscopia única, Cormack I. Manutenção: sevoflurano. 
Tempo cirúrgico: 30 minutos. Extubação sem intercorrências. Após seis horas, foi encaminhada à Unidade de Tera-
pia Intensiva por quadro de disfagia, disfonia, ausência de reflexo do vômito e desvio de língua à direita, indicando 
alteração nos IX, X e XII pares cranianos. Foi acompanhada por: neurologia, cirurgia torácica, otorrinolaringolo-
gia e anestesiologia, com ampla investigação etiológica. Exames de imagens sem alterações. Instituído tratamento 
com prednisona por sete dias, fisioterapia e encaminhamento aos respectivos ambulatórios. Regressão dos sintomas 
em 60 dias. Discussão: Síndrome de Tapia é caracterizada por paralisia simultânea dos nervos hipoglosso e larín-
geo recorrente, causada por estiramento ou compressão em decorrência de vários fatores: laringoscopia, intubação 
orotraqueal, pressão do cuff, ventilação com máscara, máscara laríngea, manobra aérea tripla, posição da cabeça e 
do pescoço e também pela aspiração. Sinais e sintomas comuns: Disfagia, desvio da língua ipsilateral à lesão, distúr-
bio da motilidade da língua e disfonia, todos presentes na paciente. Na lesão de hipoglosso, há desvio da língua para 
o lado lesado na protrusão e para o outro lado na retração, ambos presentes no caso. Nas lesões de glossofaríngeo e 
vago, há redução do reflexo de náusea no lado da lesão e assimetria do palato mole, com queda do arco palatino no 
lado da lesão. Ao movimento há elevação do arco palatino e desvio da úvula para o lado normal. Para diagnosticar 
lesão do laríngeo recorrente, é de suma importância um exame de imagem, como a nasofibrolaringoscopia, normal 
nesse caso. Geralmente há recuperação completa da função do nervo em seis meses. Na paciente ocorreu em dois 
meses. Não há um protocolo comprovado para tratamento nem profilaxia, porém há indícios do benefício no uso 
de corticoide, vitamina B e anti-inflamatórios não esteroides. Por fim, a síndrome de Tapia necessita de diagnóstico 
precoce e tratamento multidisciplinar.
Palavras-chave: Síndrome de Tapia. Complicações. Anestesia.
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1071 Anafilaxia pelo azul patente em 
quadrantectomia mamária direita:  
um relato de caso
Ana Carolina Zandona Spinardi1, Guerryman Alves Coelho1, Arthur Martins de Barros 
Ferraz Dos Santos1, Tiago de Almeida Lemos1, Maisa Jacob Gottschalk1

1Hospital Pitangueiras, Jundiaí, SP, Brasil.

Introdução: O câncer de mama possui bom prognóstico desde que devidamente estadiado e tratado, podendo-se 
evitar evoluções desfavoráveis e abordagens radicais como a linfadenectomia total, desde que se faça uso de bióp-
sias de linfonodo sentinela para identificação do linfonodo, como descrito neste relato com o corante azul patente. 
Seu uso pode desencadear reações de hipersensibilidade mediadas por imunoglobulina E, podendo gerar sinto-
matologia leve a grave, como instabilidade hemodinâmica e choque anafilático. Relato de caso: Paciente de 69 
anos, 77 kg, estado físico II da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, veio para quadrantec-
tomia à direita com ressecção de linfonodo sentinela e esvaziamento axilar. Negava alergias a látex, medicações ou 
alimentos. Referia anestesias prévias sem intercorrências. Paciente foi colocada em sala operatória, monitorizada, 
hemodinamicamente estável, em ritmo sinusal e saturação de O2 ≥ 95%. Submetida a anestesia geral e injetado azul 
patente em tecido subcutâneo no intraoperatório para identificar lesão. A cirurgia teve duração de 55 minutos, 
sem intercorrências anestésico-cirúrgicas, com extubação após 70 minutos da indução e 60 minutos da injeção do 
corante. Ao despertar iniciou com agitação, quando notou-se edema de face, eritema difuso em membros supe-
riores, tórax e abdome, juntamente de máculas e placas urticariformes de coloração azulada, com aumento lento e 
progressivo. Paciente queixou-se de dificuldade ao respirar e a sensação de língua grande; foram, então, iniciadas 
medidas para anafilaxia. Enquanto era preparada adrenalina, foi iniciada oxigenação sob máscara com O2 a 100%, 
foram administradas hidrocortisona 500 mg e difenidramina 50 mg; adrenalina 0,5 μg via endovenosa em bólus, 
com diminiução da velocidade da progressão das lesões e referida melhora da dispneia. Após estabilização do qua-
dro clínico, paciente foi encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva, eupneica mas mantendo as lesões cutâneas, 
além de urina de coloração esverdeada em sonda vesical de demora. Na Unidade de Terapia Intensiva, após seis 
horas, notou-se regressão total das lesões e ausência de queixas respiratórias. Paciente evoluiu estável, recebendo 
alta hospitalar na manhã seguinte sem lesoes cutâneas. Conclusão: Reações de hiperssensibilidade do azul patente 
são frequentes e podem levar a quadros clínicos graves, como choque anafilático. Essa paciente apresentou reação 
de hiperssensibilidade grau II, com melhora dentro do período de excreção do corante (24-48 horas). O desen-
rolar deste caso reforça a necessidade do anestesiologista de atentar-se ao paciente em todos os momentos do 
atendimento e às suas possíveis complicações.
Palavras-chave: Azul patente. Anafilaxia. Complicação em anestesia.
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1074 Atelectasia total de pulmão  
pós-extubação: um relato de caso
Matheus Rodrigues Vieira1, Lucas Ferreira Gomes Pereira1, Luis Otávio Esteves1,  
Fabio Escalhão1, Tassio de Mattos Pereira Franco1
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Introdução: A atelectasia total de pulmão é uma entidade rara de ocorrer após extubação. Poucos relatos de casos 
são descritos, sendo mais comuns na população pediátrica neonatal. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 
43 anos, 110 kg, 173 cm, estado físico II da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, subme-
tida a desbridamento de escara em úmero direito após sequela de trauma automobilístico há 40 dias, com infecção 
pulmonar secundária. Apresentou-se na sala cirúrgica com leve dispneia, estertores em tórax direito, estável hemo-
dinamicamente e saturação de 94% em ar ambiente. Após indução venosa, foi realizada a intubação orotraqueal 
com videolaringoscópio. A cirurgia transcorreu sem intercorrências e, após reversão do bloqueio neuromuscular, foi 
extubada apresentando bom drive respiratório e obedecendo a comandos. Após a extubação, mesmo com máscara 
de oxigênio a 10 L/m , a paciente evoluiu com queda da saturação para 70%. Realizou-se nova intubação orotra-
queal e foi solicitada radiografia de tórax, que apresentou velamento completo do hemitórax direito e desvio de 
traqueia homolateral. A cirurgiã torácica foi chamada e, ao realizar a broncofibroscopia, constatou a presença de 
múltiplas rolhas de secreção purulenta em região de bifurcação da árvore brônquica do pulmão direito. Após lava-
gem brônquica com manobras de recrutamento alveolar intermitentes, a paciente foi encaminhada para a Unidade 
de Terapia Intensiva intubada e saturando 99%. A radiografia de controle mostrou a reexpansão completa do pul-
mão direito, sendo a paciente extubada no dia seguinte estável hemodinamicamente. Discussão: Casos de atectasia 
total monopulmonar são raros, entretanto, na literatura, os quadros de atelectasia de padrão monolobar giram em 
torno de 10 a 30% nas primeiras 24 horas, especialmente na população pediátrica. Geralmente, não levam a grandes 
repercurssões ventilatórias, sendo passíveis de tratamento com medidas não invasivas, como a utilização de pres-
são contínua positiva das vias aéreas ou cateter nasal de alto fluxo. Quadros de queda de saturação acentuada após 
extubação em cirurgias eletivas são incomuns na população adulta e demandam diagnóstico e tratamento imediatos. 
Neste relato, a radiografia proporcionou rápido diagnóstico precoce, e a disponibilidade de um serviço de cirurgia 
torácica contribuiu para tratamento e evolução satisfatórios da paciente.
Palavras-chave: Atelectasia pulmonar. Extubação. Ventilação mecânica.
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1078 Embolia aérea durante histeroscopia 
cirúrgica: relato de caso
Carolina Neves Tavares1, Rafael Dias de Almeida1

1Américas Medical City, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: A cirurgia histeroscópica ganhou popularidade e se tornou o método de escolha para intervenções 
diagnósticas e terapêuticas de patologia intrauterina. As vantagens consistem em curto tempo de operação, rápida 
recuperação  e baixa morbidade. No entanto, existem preocupações sobre as potenciais complicações graves que 
podem ocorrer, como a embolia gasosa. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 37 anos, estado físico I da 
classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, com mioma submucoso de 1,8 cm a ser retirado por 
histeroscopia cirúrgica sob sedação venosa. Miomectomia realizada sem dificuldade, porém com sangramento 
importante subsequente e diversas tentativas de controle hemostático. Nesse momento, observou-se queda abrupta 
da saturação periférica de O2 (até níveis 55%), aumento da frequência cardíaca (100-115), queda da pressão arterial 
para níveis de 90/60 mmHg, baixa perfusão periférica e turgência jugular. Procedidas imediata intubação orotra-
queal e ventilação O2 100%, com boa expansibilidade torácica, sem, contudo, elevar índice oximétrico. Presença 
de secreção rósea e espumosa no interior do tubo orotraqueal, capnografia com CO2 ao final da expiração em 16. 
Paciente posicionada em cefalodeclive, com leve lateralidade à esquerda. Realizado ecocardiograma transtorácico 
demonstrando retificação sistólica do septo interventricular, sobrecarga pressórica de ventrículo direito, aumento 
da velocidade da regurgitação tricúspide, veia cava inferior cheia e pressão sistólica da artéria pulmonar normal. 
 Tomografia computadorizada de tórax, padrão de congestão pulmonar. Ao laboratório, D-Dímero 6000. Paciente 
extubada três horas após o evento, evoluindo com boa recuperação clínica subsequente. Discussão: A embolia aérea 
resulta da entrada de ar em um sistema vascular aberto, podendo ocorrer em qualquer procedimento cirúrgico no 
qual o manuseio esteja acima do nível do átrio direito. Provoca diminuição do CO2 expirado, diminuição da pressão 
arterial, taquicardia reflexa, sinais de aumento da pressão venosa central, sobrecarga de ventrículo direito e hipo-
xemia. É causa potencial da síndrome de resposta inflamatória sistêmica, com liberação de citocinas e ativação da 
cascata de coagulação, justificando o edema pulmonar e o D-dímero elevado apresentados. Outra hipótese seria 
edema agudo de pulmão por absorção maciça de fluidos. Após um debriefing detalhado do evento, concluímos que 
pode ter ocorrido passagem de ar inadvertidamente através de um purgue no circuito de irrigação durante tentativa 
hemostática, sendo o ar emburrado sob alta pressão em um sistema vascular aberto, provavelmente uma laceração 
oculta durante dilatação cervical.
Palavras-chave: Embolia aérea. Histeroscopia. Miomectomia.
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 1080  Enfisema subcutâneo em paciente com 
via aérea difícil submetido a cirurgia 
videolaparoscópica
Maysa Suemy Kobayashi1, Monalise Rodrigues Siracava1, Gisele Caetano Maia1

1Hospital Universitário Mário Palmerio, Uberaba, MG, Brasil.

Introdução: A cirurgia por videolaparoscopia apresenta vantagens aos pacientes, como incisões mínimas, deam-
bulação e alta hospitalares precoces, redução de formação de aderências, menor perda sanguínea, entre outros. 
Contudo, não se pode garantir a inexistência de complicações. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 72 anos, 
hipertensão arterial sistêmica, admitido em sala cirúrgica para colecistectomia videolaparoscópica. Exame físico sem 
alterações. Monitorizado com cardioscopia, oximetria de pulso e pressão arterial não invasiva. Submetido a anestesia 
geral balanceada. Via aérea difícil (Cormack-Lehane III), sendo necessário uso de bougie, CO2 ao final da expiração 
normal após intubação orotraqueal. Após duas horas de cirurgia, houve aparecimento súbito de enfisema subcutâ-
neo em região cervical, face, colo e parede torácica, sendo mais evidentes nas duas primeiras, e elevação dos níveis 
de CO2 (CO2 ao final da expiração 54 mmHg), sem instabilidade hemodinâmica. Após desinsuflação do peritônio, 
houve regressão imediata do enfisema subcutâneo e retorno aos níveis normais de CO2. Investigação radiológica 
normal (radiografia e tomografia computadorizada). Paciente extubado em sala, sem intercorrências e transferido 
à Unidade de Terapia Intensiva, estável hemodinamicamente, O2 sob cateter nasal e saturação  96%, ausência de 
crepitações subcutâneas. Quadro mantido inalterado até alta hospitalar. Discussão: Além das complicações ine-
rentes à obtenção da via aérea do paciente, a cirurgia videolaparoscopica cursa com complicações determinadas 
pela inserção do trocáter e da agulha de Veress para instalação do pneumoperitônio. O enfisema subcutâneo não 
é complicação grave, mas pode ser precursor de pneumotórax, podendo se desenvolver pela insuflação extraperi-
toneal acidental de CO2. O achado mais comum é o aumento súbito e rápido de pressão expiratória final de CO2, 
acompanhado de aumentos de pressão parcial de CO2, que coincidem com o aparecimento de enfisema subcutâneo 
na face, no pescoço e no tórax. Portanto, diante de um caso de intubação difícil com uso de dispositivos que ofere-
cem risco de perfuração ou laceração da traqueia e formação de enfisema subcutâneo, sobretudo em região cervical 
e face após intubação orotraqueal, a primeira hipótese é de trauma traqueal (87% dos casos) com fístula traqueo-
brônquica e pneumotórax presentes em 70% das situações. Nas cirurgias videolaparoscópicas em que há insuflação 
extraperitoneal de gás carbônico, tempo cirúrgico prolongado e altas pressões de pneumo, existe a possibilidade de 
ocorrência de enfisema subcutâneo, que, embora represente quadro de baixa malignidade, pode ter resolução espon-
tânea. Podem ocorrer ainda lesões diafragmaticas, além de enfisema subcutâneo em escroto, epíplon, retroperitonio 
e região pré-peritoneal.
Palavras-chave: Enfisema subcutâneo. Complicações anestésicas. Cirurgia videolaparoscópica.
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1081 Anestesia em criança susceptível a 
hipertermia maligna: relato de caso
Ricardo Viana Rezende1, Julia Pereira Costa1, Jessica Della Giustina Engel1, Kewin Koch1, 
Leandro Iran Rosa1

1Centro de Ensino e Treinamento Socimed, Tubarão, SC, Brasil.

Introdução: A hipertermia maligna é uma síndrome autossômica dominante desencadeada após a administração 
de anestésicos halogenados e succinilcolina. Ao ser exposto, o paciente suscetível evolui com liberação de íons de 
cálcio pelo retículo sarcoplasmático. Há um estado hipermetabólico caracterizado por taquicardia, pressão arte-
rial instável, rigidez muscular, hipertermia, taquipneia, hipermetabolismo aeróbio e anaeróbio. Relato de caso: 
Sexo masculino, 5 meses, 6,4 kg, submetido a pieloplastia por estenose de junção ureteropélvica. Sem comorbida-
des ou alergias, sem história pessoal ou familiar de intercorrências anestésicas. Exames pré-operatórios normais. 
 Monitorizado com cardioscopia, oximetria, pressão não invasiva e termômetro. Anestesia geral balanceada, indu-
zida com 20 mcg de fentanil e 30 mg de propofol associado a bloqueio peridural L3-L4 com ropivacaína 0,2% 10 mg. 
Manutenção com sevoflurano e óxido nitroso 0,8 de concentração alveolar mínima. Cerca de 170 minutos após a 
indução anestésica, apresentou aumento súbito da frequência cardíaca de 120 bpm para 150 bpm, da CO2 ao final 
da expiração de 40 mmHg para 63 mmHg e da temperatura esofágica variando de 36°C para 38,2°C. Imediatamente 
considerou-se a possibilidade de hipertermia maligna. Foi interrompida a administração de anestésicos inalató-
rios, foram administrados 15 mg de dantrolene e foi iniciada infusão de propofol. Houve melhora dos parâmetros 
clínicos e hemodinâmicos, com normalização da frequência cardíaca, CO2 ao final da expiração e diminuição da 
temperatura corporal para 37,6°C. Manteve-se a infusão de dantrolene 1,6 mL/h. Foram solicitados exames e o 
paciente foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva extubado, estável, onde ficou por 24 horas sem compli-
cações.  Forneceu-se orientação aos pais e houve encaminhamento ao Centro de Estudo, Diagnóstico e Investigação 
em Hipertemia Maligna. Discussão: A hipertermia maligna é uma doença potencialmente letal. Pode manifestar-
-se imediatamente após a exposição aos agentes desencadeantes ou mesmo algumas horas após a interrupção da sua 
administração. A rapidez no diagnóstico e tratamento determinam o desfecho clínico. O pronto reconhecimento dos 
sinais e sintomas são de extrema importância no tratamento. Nos casos em que a história pessoal e familiar é nega-
tiva, a suspeição diagnóstica é a única arma do anestesista.
Palavras-chave: Hipertermia maligna. Complicações em anestesia. Anestesia pediátrica.
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1082 Luxação de ombro durante despertar de 
rinosseptoplastia: contexto da pandemia 
de COVID-19
Maria Saldarriaga Rezza Giannina1, Sabrina Vidal Meliga Pessoa1, Emilio Carlos  
Del Massa1, Anderson Sampaio Marui1, Jorge Alberto Torres Madeiro Leite1

1Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: Rinosseptoplastia é cirurgia com finalidades de correção anatômica e estética do nariz. Em nosso ser-
viço é necessário posicionamento adequado para realização cirúrgica. O contexto da pandemia de COVID-19 trouxe 
alguns desafios. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 27 anos, obesa (índice de massa corpórea = 32), his-
tórico de asma, gastrite crônica, refluxo gastroesofágico e alergia a penicilina benzatina. Antecedente cirurgia de 
septoplastia há um ano e pneumonia prévia por COVID-19 e bacteriana. Estava assintomática, teste de reação em 
cadeia da polimerase negativo. Foi posicionada em mesa cirúrgica, com venóclise 18G em membro superior direito, 
monitorização por pressão arterial não invasiva em membro superior esquerdo, eletrocacrdiograma, saturação peri-
férica de O2. Indução venosa: midazolam 2 mg, fentanil 250 mcg, lidocaína 80 mg, propofol 200 mg e rocurônio 
50 mg. Intubação orotraqueal com tubo 7,5 aramado com cuff. Fixação de tubo em linha média no lábio inferior, 
mantida em ventilação controlada por volume, completada monitorização: capnografia, diurese e manta térmica 
a 37oC. Manutenção com propofol e remifentanil, ambos em infusão alvo-controlada, e infiltração de sítio cirúr-
gico com bupivacaína 0,25% com adrenalina, além de algodão com adrenalina em mucosa nasal. Recebeu ainda: 
cefazolina 2 g, dipirona 2 g, dexametasona 10 mg, ondansetrona 8 mg e cetoprofeno 100 mg. Em decorrência da 
restrição medicamentosa de curare, optou-se por não refazer novas doses. Entretanto, no decorrer das seis horas 
de cirurgia, ocorreram dois episódios de necessidade absoluta de 10 mg de rocurônio. Ao final foi realizado anta-
gonismo com sugamadex. Após extubação, sinalizou com a mão esquerda e relatou intensa dor no ombro direito, 
com limitação de movimentos pela dor, embora os braços tivessem sido fixados ao lado do corpo antes do início da 
cirurgia. Foi observado sinal da dragona e solicitado ortopedista na sala além de radioscopia. Diagnóstico clínico 
e radiológico de luxação de ombro direito, foi novamente sedada e reduzida com fixação com malha em MJ e, ao 
acordar, encaminha para recuperação pós-anestésica, onde teve alta sem dor após 120 minutos e alta hospitalar no 
pós-operatório imediato após pernoite, radiografia e ressonância magnética no ombro direito. Indicado seguimento 
ambulatorial. Discussão: Os potenciais fatores de risco para as complicações perioperatórias numa cirurgia são múl-
tiplos. Entre eles, há o posicionamento, o perfil do paciente, o tempo de duração da cirurgia e o tipo de cirurgia, que 
são os mais conhecidos. Embora com os braços presos ao longo do corpo, talvez o esforço de movimentação em 
período de urgência de curarização tenha causado tal episódio sem qualquer história prévia, sendo tal fator da causa 
desconhecido, mesmo em literatura consultada. 
Palavras-chave: Luxação de ombro. Curare. COVID-19.
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1084 Anestesia após anafilaxia perioperatória: 
relato de caso
Camila Mariana Silveira Bonfim1, Mauricio Miranda Ribeiro1, Rodrigo Veras  
Queiroz de Almeida1, Joao Soares De Almeida Junior1, David Ferez1

1Beneficência Portuguesa de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: Anafilaxia é uma síndrome aguda de hipersensibilidade imediata (menos de uma hora após exposição 
do fármaco), multissistêmica de início súbito (1). A anafilaxia perioperatória associa-se a bloqueador neuromus-
cular, antibiótico e látex. Apesar de rara, tem consequências potencialmente fatais. Este relato descreve alternativa 
a indução anestésica em paciente com história de anafilaxia perioperatória grave. Relato de caso: Sexo masculino, 
52 anos, 96 kg, 1,66 m, correção cirúrgica para hérnia incisional. hipertensão arterial sistêmica controlada em uso 
de clortalidona, amlodipino e olmesartana. Negava tabagismo, asma e alergias. Monitorizado com oximetria de 
pulso, pressão arterial não invasiva, cardioscopia, capnografia e analisador de gases. Indução anestésica com fen-
tanil 250 mcg, propofol 200 mg e rocurônio 50 mg, antibioticoprofilaxia com cefazolina 2 g. intubação orotraqueal 
realizada com sucesso. Minutos após, paciente iniciou quadro de broncoespasmo não responsivo ao bromidrato de 
fenoterol associado a bradicardia e hipertensão. Quadro controlado após administração de adrenalina intravenosa 
em bólus, hidrocortisona e difenidramina. No eletrocacrdiograma, evidenciou-se alargamento do QRS. Paciente foi 
conduzido à Unidade de Terapia Intensiva, extubado e mantido com dopamina em baixa dose para investigação de 
possíveis causas. Após novos exames de eletrocardiograma e ecocardiograma transtorácico normais, espirometria 
com resposta significativa ao broncodilatador e liberação do cardiologista e pneumologista, o paciente foi submetido 
a novo procedimento cirúrgico. Dessa vez, monitorizado adicionalmente com índice bispectral e sequência de qua-
tro estímulos. Indução anestésica realizada com fentanil 250 mcg, propofol 200 mg e cisatracúrio 10 mg. Manutenção 
com remifentanil e sevoflurane. Seguido orientações do pneumologista, foram administradas três dias antes predni-
sona 40 mg, metilprednisolona 40 mg e salbutamol inalatório 30 minutos antes do início da cirurgia. Ciprofloxacino 
400 mg foi administrado como antibioticoprofilaxia. Durante o procedimento, paciente evoluiu com episódios de 
bradicardia, porém não sendo evidenciados sinais de broncoespasmo e hipoxemia. Discussão: A anafilaxia periope-
ratória pode ocorrer em qualquer momento, sendo os casos mais graves na indução. As principais causas são 
bloqueadores neuromusculares  (principalmente rocurônio > succinilcolina), antibióticos e látex – opioide e hipnó-
ticos são raros (2). Identificação de fatores de risco por cirurgião e anestesista em consultas pré-anestésicas, profilaxia 
medicamentosa e não administração simultânea de fármacos podem reduzir o risco desse evento pouco previsível, 
com múltiplos diagnósticos diferenciais e potencialmente letal.
Palavras-chave: Anafilaxia perioperatória. Anestesia. Indução anestésica.
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1093 Enfisema subcutâneo na cirurgia 
videolaparoscópica: relato de caso
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1Irmandade da Santa Casa de Santos, Santos, SP, Brasil.

Introdução: Técnicas cirúrgicas videolaparoscópicas têm conquistado grande espaço em nosso arsenal terapêutico 
por reduzir a dor pós-operatória, o risco de íleo metabólico e facilitar a alta hospitalar precoce, porém não devemos 
ignorar os riscos relacionados, como dificuldade para ventilação mecânica, retenção de CO2 e formação de enfisema 
subcutâneo. Descrição do caso: Paciente V. A. M., 58 anos, sexo feminino, obesa grau II e sem outras comorbidades 
foi submetida a gastrectomia total associada a linfadenectomia a D2 por via videolaparoscópica em posição decúbito 
dorsal horizontal por conta de neoplasia de transição esôfago gástrica por anestesia geral e multimodal. Monitori-
zada com cardioscopia, oximetria, pressão arterial não invasiva, capnografia, venóclise 18G em membro superior 
esquerdo. Indução anestésica com propofol 100 mg, fentanil 250 mcg, atracúrio 35 mg, clonidina 80 mcg e lido-
caína 60 mg, manutenção com sevoflurano. A cirurgia foi iniciada com formação de pneumoperitônio a 15 mmHg. 
Em seguida, paciente foi posicionada em céfalo-aclive, a ventilação mecânica configurada em ventilação controlada 
por volume. Após três horas da cirurgia, a paciente apresentou aumento da CO2 ao final da expiração em capno-
grafia e surgimento de enfisema subcutâneo que inicialmente era restrito à região de abdome superior, evoluindo 
rapidamente para tórax, membros superiores e face. Gasometria arterial foi colhida após o diagnóstico de enfisema 
subcutâneo e evidenciou pH 7,28, pressão parcial de CO2 83, pressão parcial de O2 150 e HCO3 35,5. Após redução 
de valores de pneumoperitônio a 12 mmHg, houve redução dos níveis da CO2 ao final da expiração e, com o esta-
belecimento de uma ventilação protetora e terapêutica, uma nova coleta de gasometria ao fim do procedimento, 
evidenciando pH 7,35, pressão parcial de CO2 48 e HCO3 17. Discussão: Em cirurgias videolaparoscópicas, diante 
da elevações na CO2 ao final da expiração, hipercapnia, acidose respiratória e redução do volume corrente, deve-
mos ficar atentos à possibilidade de ocorrência de enfisema subcutâneo, causado principalmente por altos fluxos e 
pressões da insuflação de pneumoperitônio, tempo cirúrgico superior a 200 minutos e cirurgias próximas à região 
do pilar diafragmático. Faz-se necessário que os anestesiologistas fiquem atentos aos sinais clínicos do enfisema 
subcutâneo e atuem de forma eficaz para corrigi-lo, otimizando os volumes correntes de ventilação e encorajando 
reduções na pressão da insuflação do pneumoperitônio.
Palavras-chave: Videolaparoscopia. Enfisema subcutâneo. Idoso.
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1101 Há opções terapêuticas alternativas ao 
uso de emulsão lipídica na intoxicação 
por anestésico local?
Maysa Suemy Kobayashi1, Monalise Rodrigues Siracava1, Paulo Roberto Resende Junior1

1Hospital Universitário Mário Palmerio, Uberaba, MG, Brasil.

Introdução: Os anestésicos locais possibilitam uma prática anestésica segura e eficiente em todos os espectros clíni-
cos em que podemos utilizá-los (anestesia do neuroeixo, bloqueios periféricos, infiltração local). A intoxicação por 
anestésico local é uma complicação grave e temida. Relato de caso: Paciente de 72 anos, hipertensão arterial sistê-
mica e insuficiência renal crônica. Foi programada confecção de fístula artériovenosa sob bloqueio infraclavicular 
guiado por ultrassonografia. Utilizou-se ropivacaína e lidocaína respeitando as doses tóxicas. Após dez minutos, 
paciente evoluiu com parestesia generalizada, rebaixamento e convulsões tônico-clônicas, sendo então adminis-
trados midazolam e suporte ventilatório. Apresentou parada cardiorrespiratória em atividade elétrica sem pulso. 
Iniciado protocolo do Suporte Avançado de Vida Cardiovascular e, após 1h30 de manobras, houve retorno da circu-
lação espontânea. Paciente manteve instabilidade e optou-se por uso de parte lipídica de Smofkabiven, disponível no 
serviço como alternativa à emulsão lipídica indisponível na cidade. Discussao: A anestesia loco-regional auxilia na 
manutenção da homeostase do paciente e no controle da dor pós-operatória. A incidência de intoxicação é estimada 
em 7,5-20:10.000 em bloqueios de nervo periférico. O uso do ultrassonografia é de extrema importância para segu-
rança do procedimento. Extremos de idade, pacientes com insuficiência renal, hepática, hipoproteinemia e gestação 
são alguns fatores de risco associados à intoxicação. Drogas mais potentes, mais lipossolúveis, têm maior toxicidade 
sistêmica. Com a absorção e distribuição do anestésico, acontece uma rápida distribuição para tecidos ricamente 
vascularizados, como sistema nervoso central e cardiovascular, que são os mais sensíveis à toxicidade. Como não 
havia emulsão lipídica, foi utilizada Smofkabiven, que também é composta de triglicerídeos de cadeia média e geram 
uma fase lipídica expandida intravascular. Dessa forma, um novo equilíbrio é estabelecido, com o deslocamento do 
agente dos tecidos-alvo de sua toxicidade para o depósito lipídico. Contudo, observa-se a necessidade de mais estu-
dos, discutindo-se outras opções terapêuticas ao uso de emulsão lipídica na intoxicação por anestésico local, quando 
da indisponibilidade desta na rotina do anestesiologista.
Palavras-chave: Intoxicação. Anestésico local. Emulsão lipídica.
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1102 Anestesia em paciente portador de síndrome 
de Williams-Beuren: relato de caso
Michel Rodrigues de Azambuja Filho1, Cirilo Haddad Silveira1, Patrícia Bernicchi1, 
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Introdução: A síndrome de Williams-Beuren é uma doença genética, causada por microdeleções no cromossomo 7. 
Esses pacientes podem apresentar dismorfismo facial, anomalias oculares, dentárias, cardiovasculares, renais, mus-
culoesqueléticas, distúrbios hidroeletrolíticos e prejuízo cognitivo, além de apresentarem aumento da chance de 
isquemia miocárdica e morte súbita sob sedação e anestesia geral. Nosso objetivo é apresentar um relato de uma 
anestesia geral em paciente portador de síndrome de Williams-Beuren. Relato de caso: Mulher, 53 anos, portadora 
da síndrome de Williams-Beuren, internada para realização de colecistectomia videolaparoscópica. Estado físico II 
da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas por arritmia cardíaca, hipotireoidismo, dislipidemia, 
diabetes melito tipo II, escoliose e artrose em mãos e joelhos. Exames laboratoriais sem alterações, eletrocacr-
diograma com sobrecarga de ventrículo esquerdo e ecocardiograma com prolapso de válvula mitral com refluxo 
mínimo. Ao exame físico: micrognatismo sem outros preditores de via aérea difícil. Indução anestésica com fentanil, 
lidocaína, propofol e atracúrio sem intercorrências. Após reversão do bloqueador neuromuscular, extubação e acom-
panhamento à recuperação pós-anestésica. Discussão: A síndrome de Williams-Beuren apresenta incidência de 
1:10.000 nascidos vivos. Aproximadamente 80% dos casos apresentam alterações cardíacas, sendo as mais frequentes 
a estenose aórtica (65% dos casos) e a estenose da artéria pulmonar (38%), entretanto a paciente descrita apresentava 
prolapso de valva mitral. Parada cardiorrespiratória durante a anestesia geral tem sido relatada, provavelmente como 
resultado de uma incompatibilidade perfusional na presença de obstrução grave da saída do ventrículo esquerdo. 
Embora questionável, a angiografia coronária tem sido recomendada por alguns autores para qualquer paciente com 
a síndrome de Williams-Beuren que seja submetido à anestesia. Entretanto, como a paciente apresentava boa capa-
cidade funcional e estava assintomática na parte cardiovascular, optamos por não solicitar. Características faciais 
com hipoplasia mandibular, anormalidades dentárias, lábio inferior volumoso e bochechas proeminentes podem 
dificultar a ventilação sob máscara e a intubação. Além disso, a deficiência de elastina pode afetar a funcionalidade 
das cordas vocais, o que poderia aumentar a possibilidade de laringoespasmo. Por fim, infere-se que pacientes por-
tadores da síndrome de Williams-Beuren necessitam de uma atenção globalizada acerca das características físicas, 
cardíacas e metabólicas para o planejamento anestésico.
Palavras-chave: Síndrome de Williams-Beuren. Colecistectomia em síndrome de Williams-Beuren.
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1104 Anafilaxia grave após cisatracúrio, 
fentanil e propofol: relato de caso
Agnes Souza Oliveira Jansen Melo1, Jessica Lídia de Souza1, Emilio Carlos Del Massa1, 
Dario Yamashiro1, Derek Bevilacqua Silva1
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Introdução: As reações de anafilaxia são um problema presente no contexto da anestesia, com taxa de mortali-
dade que varia de 3% a 9%, sendo os relaxantes musculares associados como uma das causas mais frequentes dessa 
reação. Os sinais clínicos clássicos nem sempre são perceptíveis e podem ser enganosos. As características clínicas 
mais comuns de anafilaxia durante a anestesia são os sinais e sintomas cardiovasculares e cutâneos que, durante um 
procedimento cirúrgico, podem ser de difícil percepção. Relato de caso: Mulher, 38 anos, estado físico II da classi-
ficação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, 72 kg, com proposta de ooforectomia por via laparoscópica, 
negava alergias ou anestesia prévia. Em sala operatória, após venóclise e monitorização pressão arterial não invasiva, 
saturação periférica de O2, eletrocacrdiograma, com sinais vitais estáveis, foi indicada indução venosa da anestesia. 
Após fentanil 250 mcg, propofol 200 mg, e cisatracúrio 10 mg, evoluiu com dessaturação e dificuldade de ventilação 
sob máscara facial. Foi indicada intubação orotraqueal com tubo 7,5 com cuff, com elevação da pressão inspiratória 
à ventilação mecânica, associada a sibilos. Indicaram-se salbutamol 300 mcg e hidrocortisona 500 mg; ainda com 
hipotensão refratária à hidratação vigorosa, foi administrada adrenalina 1 mg intravenosa e 0,1-0,2 mcg/kg/min, 
sem apresentar qualquer manifestação cutânea. Então a cirurgia foi suspensa e paciente foi encaminha à Unidade de 
Terapia Intensiva em intubação orotraqueal e ventilação mecânica hemodinamicamente estável com adrenalina em 
infusão. Após 14 horas, foi realizado desmame de ventilação mecânica e adrenalina, e então paciente foi extubada. 
Discussão: Apesar do cisatracúrio ser da família dos benzilisoquinolínicos, a ocorrência dessa reação de anafilaxia 
não imunológica pode ocorrer em pessoas sensíveis. A hiperreatividade inicial pensou em possibilidade de ser his-
taminérgica, porém poderia estar relacionada apenas ao curare, visto que fentanil e propofol não liberam histamina. 
Uma reação identificada como anafilaxia perioperatória grau III do 6th National Audit Project indica imediata atua-
ção em todos os prováveis fatores de desencadeamento, além da suspensão do procedimento cirúrgico. Diante dos 
fatos ocorridos, o desfecho foi preciso.
Palavras-chave: Anafilaxia. Anestesia. Cisatracúrio.
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1105 Anestesia tópica laringotraqueal: atenuação 
das repercussões hemodinâmicas
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Introdução: Respostas hemodinâmicas causadas pela manipulação das vias aéreas durante a intubação orotraqueal 
são comuns, resultado da liberação de catecolaminas endógenas por reflexo a estímulos locais. Entre as respostas, a 
hipertensão e taquicardia podem aumentar a mortalidade e morbidade perioperatória, principalmente em pacien-
tes com doenças coexistentes. A anestesia tópica laringotraqueal apresenta-se como uma possibilidade de atenuar 
as respostas hemodinâmicas causadas pela intubação orotraqueal e evitar complicações pós-extubação decorrentes 
do estiramento de nociceptores na traqueia. Metodologia: Revisão de literatura narrativa. Os descritores utilizados 
foram “topical laryngotracheal anesthesia AND intubation” nas bases de dados PubMed e ScienceDirect. Quinze arti-
gos foram selecionados e, após leitura, nove foram excluídos por não apresentar o uso de anestésicos tópicos ou não 
os relacionar com a intubação orotraqueal. Resultado: A anestesia tópica laringotraqueal apresenta-se como uma 
boa alternativa para maior estabilidade hemodinâmica e diminuição das intercorrências pós-operatórias. Em quatro 
estudos a anestesia tópica laringotraqueal é comparada à solução salina, um dos estudos compara dois medicamen-
tos entre si e com o grupo controle (sem medicamento) e o último é um estudo observacional em que não há grupo 
placebo ou controle. Cinco estudos apresentaram superioridade da anestesia tópica laringotraqueal na atenuação 
da instabilidade hemodinâmica. Em um estudo  que utilizou  tubo lubrificado com lidocaína, houve aumento de 
tosse e inflamação quando comparado ao controle, ressaltando que a atomização do anestésico é mais eficaz que a 
sua aplicação em gel juntamente com o tubo. Conclusão: A revisão da literatura aponta que há eficácia no método 
anestesia tópica laringotraqueal na mucosa das vias aéreas antes da intubação orotraqueal, reduzindo as oscilações 
dos parâmetros hemodinâmicos dos pacientes, inerentes ao procedimento, e pode diminuir a tosse pós-extubação. 
Há multiplicidade de anestésicos testados em diversos estudos e aplicados em formatos e doses diferentes. São neces-
sários mais estudos para determinar melhor técnica, modo e momento de aplicação. 
Palavras-chave: Intubação endotraqueal. Manuseio de vias aéreas. Monitorização hemodinâmica.
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1112 Bradicardia sinusal severa durante 
anestesia em paciente usuário 
crônico de cocaína
Davi Luis Cordeiro Sales Porto1, Marianne Souza Almeida Muruci1, Mayla Oliveira Assis1, 
Gabriel Dias Condeixa1, Alfredo Guilherme Haack Couto1

1Hospital de Ensino Alcides Carneiro, Petrópolis, RJ, Brasil.

Introdução: A cocaína é um estimulante do sistema nervoso central de elevada adição. Sabe-se que essa droga 
desempenha importante papel causal em várias complicações cardiovasculares, incluindo síndromes coronárias 
agudas, aterosclerose acelerada, dissecção da aorta, endocardite, disfunção miocárdica e disritmias. Porém poucos 
estudos documentaram bradicardia secundária ao seu uso, representando a antítese de seus efeitos adrenérgicos. 
Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 33 anos, usuário de cocaína (abstêmio há 12 horas), sem comorbidades 
ou cirurgias prévias. Admitido na sala de cirurgia para exérese de cisto pilonidal, normotenso e frequência car-
díaca: 86 bpm. Monitorização completa + venóclise com J18G. Administrados cefazolina 2 g, ondansetrona 4 mg, 
cetoprofeno 100  mg, dexametasona 10 mg endovenosos, optou-se por não sedar o paciente. Assumiu a posição 
sentada para realização de punção do espaço subaracnoide, momento em que apresentou bradicardia (25 bpm), 
revertida com atropina 0,75 mg endovenosa, mantendo-se normotenso durante todo o período. O procedimento 
foi suspenso. Após  11 dias, o paciente retornou ao centro cirúrgico em bom estado geral e frequência cardíaca 
90 bpm, foi novamente monitorado, submetido a venóclise e recebeu as mesmas medicações da primeira tentativa. 
Foi posicionado em decúbito lateral esquerdo. Ao realizar punção do espaço subaracnoide por via paramediana, sem 
sedação, apresentou novamente bradicardia (32 bpm). A agulha foi retirada e foi reposicionado em decúbito dor-
sal.  Administradas atropina 1 mg e efedrina 10 mg endovenosa, e a frequência cardíaca foi normalizada (88 bpm). 
Nova tentativa de punção, com injeção intratecal de bupivacaína hiperbárica 15 mg, seguida de midazolam 3 mg 
endovenosa. Não apresentou novos episódios de bradicardia. Teve boa evolução pós-operatória. Discussão: Mani-
festações fisiológicas comuns da cocaína estão relacionadas aos seus efeitos adrenérgicos por conta da inibição da 
captação de dopamina e noradrenalina no terminal pós-sináptico. Porém alguns estudos demonstram que o uso 
habitual de cocaína é um forte preditor de bradicardia sinusal e não tem relação com o uso recente. Um mecanismo 
potencial para essa manifestação pode estar relacionado à dessensibilização induzida por cocaína do receptor beta-
-adrenérgico, secundária à exposição contínua, levando a um risco sete vezes maior. 
Palavras-chave: Bradicardia sinusal severa. Usuário crônico de cocaína. Punção do espaço subaracnoide.
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1116 Atelectasia pulmonar pós-abdominoplastia
Isabela Borguezi Diogo1, Fernando Gentil de Castro Cavalaria Filho1, Flávio Fernandes1, 
Viviane França Martins1, Dr. Eduardo Manso de Carvalho Andrade1

1Centro de Ensino e Treinamento Hospital São Francisco, SBA, Ribeirão Preto, SP, Brasil.

Introdução: Paciente submetida a anestesia peridural com falha, substituída por anestesia geral combinada. 
 Apresentou atelectasia pulmonar unilateral no pós-operatório imediato; questionamos dor abdominal ou intuba-
ção seletiva como causa. Relato do caso: M. A. C. M., sexo feminino, 65 kg, 1,60 m, estado físico I da classificação 
da Sociedade Americana de Anestesiologistas foi submetida a abdominoplastia sob anestesia combinada, peridural 
lombar simples e anestesia geral. Na avaliação pré-anestésica, sem comorbidades e alergias, estado físico I da classifi-
cação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, semiologia clínica e laboratorial normais. Na sala de cirurgia foi 
realizada venopunção periférica (cateter nº 20) para administração de líquidos, anestésicos e coadjuvantes; a seguir, 
sob sedação com midazolan (5 mg) e fentanil (50 mcg), foi feita monitorização padrão da Sociedade Americana de 
Anestesiologistas (eletrocacrdiograma com cinco derivações, saturação periférica de O2, capnografia e pressão arte-
rial não invasiva). Paciente foi submetida a anestesia peridural lombar com insucesso na passagem do cateter (20 mL 
de ropivacaína em soro fisiológico). Havendo bloqueio insatisfatório, completamos a anestesia com geral. Após pré-
-oxigenação (fração inspirada de O2 100%), foram administrados propofol (bomba de infusão alvo 2), cisatracúrio 
(6 mg) e fentanil (150 mcg); intubação orotraqueal com sonda nº 7 com balonete. Foi avaliada a seletividade pela 
curva de capnografia. Manutenção com propofol e sevoflurane concentração alveolar mínima de 1%. Ventilação a 
volume, pressão expiratória final positiva 0 cm H2O, volume corrente 500 mL, frequência repiratória 12 ipm, pres-
são intratraqueal = 0 a 18 cm H2O. O procedimento transcorreu estável (quatro horas). Ao término, realizamos a 
reversão do bloqueio neuromuscular com atropina (2 mg) e neostigmine (1,5 mg), então encaminhamos paciente 
à sala de recuperação anestésica. Paciente queixava-se de dispneia (saturação periférica de O2 90% e fração inspi-
rada de O2 60%). Avaliação radiológica (imagem) identificou atelectasia em faixa na metade inferior do pulmão 
direito. Resolução com fisioterapia respiratória após 48 horas. Teve pneumonite no pós-operatório ambulatorial. 
Medicada (antibioticoterapia), teve resolução em dez dias. Discussão Atelectasia intraoperatória é colapso pulmo-
nar com alteração relação ventilação/perfusão, vasoconstricão e broncoconstrição1. O não uso de pressão expiratória 
final positiva e frações elevadas de O2 contribuem para seu aparecimento. No caso a intubação seletiva, seria insu-
flação de todo pulmão direito e não esquerdo2. Tivemos uma atelectasia na base pulmonar direita. Como a paciente 
teve dor abdominal e restrição pela plástica, concluímos que essas foram as causas da atelectasia, não intubação oro-
traqueal seletiva.
Palavras-chave: Atelectasia. Abdominoplastia. Peridural.
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1121 Bloqueio neuromuscular de fase II após 
uso de succinilcolina: um relato de caso
Bruno Rocha Meireles1, Daniel Gomes de Moraes Nobre1, Cecilia Brenda Rocha Carneiro1, 
Weverton Maranhão Carolino1, Renato Labanca Delgado Perdigão1

1Hospital Geral de Fortaleza, Fortaleza, CE, Brasil.

Introdução: A succinilcolina é o único bloqueador neuromuscular despolarizante disponível para o uso e com 
grande aceitação por seu rápido início de ação e a sua curta duração. No entanto, será apresentado um caso em que 
houve uma situação indevida de prolongamento do bloqueio com esse medicamento, evidenciada pela suspeita clí-
nica e pela monitorização com a sequência de quatro estímulos. Relato de caso: Paciente M. S. F., sexo feminino, 
57 anos, sem comorbidades multissistêmicas, ex-tabagista. No seu segundo dia de pós-operatório de retossigmoi-
dectomia, foi indicada reabordagem cirúrgica para realização de desbridamento de parede abdominal. Optou-se por 
fazer anestesia geral balanceada com fentanil 200 mcg, lidocaína 80 mg, etomidato 15 mg e succinilcolina 70 mg. 
Realizada intubação orotraqueal por laringoscopia direta, sem intercorrências, e conectada paciente à ventilação 
mecânica. No intraoperatório, a paciente foi mantida com sevoflurano 1,8% e remifentanil 0,2 mcg/kg/min. Reali-
zada infiltração em ferida operatória com ropivacaína 0,5% ao final. Após 55 minutos do início, realizada tentativa 
de extubação malsucedida, paciente apresentou dessaturação e apneia. Instalada a monitorização neuromuscular 
(sequência de quatro estímulos) no momento, apresentando valor 0, compatível com bloqueio neuromuscular pro-
fundo. Levantada a hipótese de bloqueio de fase II, sendo administrada neostigmina 2 mg e aferida sequência de 
quatro estímulos  a cada cinco minutos, com padrão de melhora do quadro. Discussão: Apesar de o bloqueio de 
fase II secundário a neuromusculares despolarizantes ser reconhecido como uma potencial complicação da succi-
nilcolina, ainda não se sabe claramente os mecanismos fisiopatológicos desse fenômeno. Frequentemente o bloqueio 
de fase II é associado a uma exposição prolongada da junção neuromuscular aos agentes despolarizantes. Uma das 
causas de bloqueio de fase II é a deficiência de pseudocolinesterase, que pode ser classificada em quantitativa e em 
qualitativa. Entre os diversos tipos de deficiências qualitativas de pseudocolinesterase, a variante atípica dibucaí-
na-resistente é a mais clinicamente relevante. O tratamento do bloqueio de fase II baseia-se no suporte clínico e na 
monitoração até a recuperação do bloqueio neuromuscular.
Palavras-chave: Bloqueadores neuromusculares. Succinilcolina. Bloqueio de fase II.
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1122 Edema pulmonar por pressão negativa 
em pós-operatório imediato de 
tireoidectomia: relato de caso
Andressa Rodrigues Leal1, Mauricio Miranda Ribeiro1, David Ferez1,  
Celso Guermandi Júnior1

1Beneficência Portuguesa de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: O edema pulmonar por pressão negativa é não cardiogênico, resultado do aumento da pressão intrato-
rácica pela tentativa de inspirar contra a via aérea obstruída, com extravasamento de líquido para o interstício, edema 
e hipoxemia. É uma complicação que exige intervenção emergencial. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 
49 anos, admitida para tireoidectomia total com monitorização de nervo laríngeo recorrente por nódulo maligno. 
Na avaliação pré-anestésica: anamnese, exame físico e exames complementares sem alterações, estado físico I da clas-
sificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas. Monitorização com cardioscopia, oximetria, pressão arterial 
não invasiva e capnografia. Indução com fentanil, propofol e succinilcolina e intubação orotraqueal, única tentativa. 
Anestesia mantida com propofol, remifentanil e ventilação mecânica com parâmetros protetores. Ao final, realizada 
extubação. Logo após, evoluiu com dispneia progressiva, agitação e dessaturação. Feita a hipótese de laringoespasmo, 
foi acoplada máscara facial com oxigênio a 100% e pressão positiva, sem melhora. Optou-se por intubação, com 
saída em seguida de secreção róseo-espumosa pela cânula orotraqueal. Ausculta pulmonar com estertores grossos e 
radiografia de tórax com infiltrado difuso bilateral. Medicada com furosemida, hidrocortisona e salbutamol spray, 
transportada para Unidade de Terapia Intensiva. Extubação e alta do setor no dia seguinte. Alta hospitalar após 
48 horas, sem outras intercorrências ou sequelas. Discussão: O edema pulmonar por pressão negativa possui inci-
dência subestimada pela falta de reconhecimento. A etiologia mais comum é o laringoespasmo no perioperatório. 
A fisiopatologia envolve a formação aguda de pressão negativa intratorácica por obstrução da via aérea. As altera-
ções pressóricas determinam aumento do retorno venoso. A  hipoxemia diminui a contratilidade miocárdica e a 
hiperatividade simpática promove a vasoconstrição periférica e hipertensão arterial. A combinação dos aumentos 
da pré e pós-carga, junto à diminuição da pressão intersticial pulmonar, provoca desequilíbrio das forças de Starling, 
aumento da pressão hidrostática capilar e transudação de líquido para o interstício. O tratamento abrange a via aérea 
patente com oxigenoterapia por ventilação não invasiva com pressão positiva. Se não houver melhora, deve-se pro-
ceder com intubação traqueal. Não há evidências para o uso de diuréticos e costicosteroides, enquanto que os beta-2 
agonistas podem ser úteis. Há resolução do quadro dentro de 48 horas, sem sequelas. Cabe ao anestesiologista reco-
nhecer essa situação, pois apresenta considerável morbidade.
Palavras-chave: Edema pulmonar por pressão negativa. Ex-vacuum. Laringoespasmo.
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1130 Choque anafilático em anestesia para 
colecistectomia videolaparoscópica: 
relato de caso
Natália Soares de Oliveira Rêgo1, Ranulfo Bezerra de Macêdo Neto1, Bernardo Lima  
de Nóbrega1, Márcia Adriana Dias Meirelles Moreira1, Lojoama Gurgel Serpa1

1Universidade Federal da Paraíba, Hospital Universitário Lauro Wanderley, João Pessoa, PB, Brasil.

Introdução: A anafilaxia é uma condição de reação alérgica aguda e intensa, multissistêmica e potencialmente 
letal. Sua incidência durante a anestesia geral é de 1:10.000 a 1:20.000, com igual prevalência entre os gêneros em 
pré-púberes e, após essa idade, mais comum em mulheres. As drogas mais comumente associadas àanafilaxia no 
perioperatório são antibióticos (penicilinas e cefalosporinas), hemoderivados, clorexidina, bloqueadores neuromus-
culares (rocurônio e succinilcolina) e sugamadex. Hipnóticos, opioides, coloides e látex são substâncias envolvidas 
com menor frequência a esse evento. Neste caso, relata-se um choque anafilático durante indução anestésica. Relato 
de caso: E. G. F., 32 anos, sexo feminino, estado físico II da classificação da Sociedade Americana de Anestesiolo-
gistas, tabagista, negava alergias, passado cirúrgico de cesárea e curetagem uterina. Admitida para realização de 
colescistectomia videolaparoscópica. Foram realizadas monitorização com oximetria de pulso, cardioscopia e pres-
são arterial não invasiva. Administrados, por via intravenosa, dipirona 2 g, clonidina 50 mcg e soro ringer lactato 
500 mL com dexametasona 10 mg e cefazolina 2 g. Realizada indução anestésica com fentanil 0,2 mg, lidocaína 
80  mg, propofol 100 mg e cisatracúrio 8 mg, quando foram percebidas taquicardia e eritema nas proximidades 
do acesso venoso, progredindo para tórax, abdome e demais membros, associadas a hipotensão importante. Inter-
rompida infusão venosa e iniciados administração de adrenalina endovenosa e suporte ventilatório com intubação 
orotraqueal. Puncionado acesso venoso central e mantida noradrenalina em infusão contínua. Suspenso o proce-
dimento cirúrgico, após resposta às medidas de controle hemodinâmico, a paciente foi extubada e transportada à 
Unidade de Terapia Intensiva para monitorização e vigilância, evoluindo para alta hospitalar, com orientação de 
acompanhamento pela alergologia. Discussão: A anafilaxia resulta da ativação de mastócitos e basófilos. Em 60% dos 
casos de anafilaxia perioperatória, essa ativação é mediada por imunoglobulina E, desenvolve-se em até 20 minutos 
após o contato, podendo também ser mediada por iunoglobulina M, imunoglobulina G, antígeno-anticorpo e com-
plemento ou por mecanismos não imunológicos (reações anafilactoides). Essa situação se torna mais crítica durante 
a anestesia geral, uma vez que a hipotensão é efeito comum das drogas. Além disso, o quadro tende a ser mais grave 
e ter maior taxa de mortalidade quando associado a esse contexto. Dessa forma, é necessário que o anestesiologista 
esteja sempre atento e apto a identificar e tratar corretamente o quadro.
Palavras-chave: Anafilaxia. Choque anafilático. Anestesia.
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1137 Crise hipertensiva: feocromocitoma  
ou hipertermia maligna?
Bruno Luiz Araujo de Oliveira1

1Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: Na rotina do anestesista, não são incomuns situações nas quais os pacientes apresentem hipertensão arte-
rial, taquicardia, hipertermia ou acidose respiratória. Graças ao contexto extremamente particular do perioperatório, 
a hipertermia maligna surge como um provável diagnóstico. Contudo, essa resposta hipermetabólica serve como 
diagnóstico diferencial para diversas condições, como sepse, tireotoxicose e feocromocitoma.  Apresentamos  um 
relato de diagnóstico diferencial entre hipertermia maligna e feocromocitoma. Relato de caso: Paciente do sexo 
masculino, 3 anos e 16 kg é admitido para correção de fratura de úmero. Realizada indução com sevoflurano e com-
plementada com fentanil e atracúrio e intubação orotraqueal sob laringoscopia direta com tubo 4,5. Após a primeira 
incisão, paciente apresenta taquicardia sinusal, hipertensão arterial confirmada em ambos os membros superiores, 
aumento da temperatura axilar aferida em três momentos, queda na saturação e aumento progressivo da capnogra-
fia. Além disso, iniciou-se quadro indicativo de edema agudo de pulmão após evidenciada espuma rósea pelo tubo 
traqueal. Decidido por iniciar infusão de dantrolene 2 mg/kg em 12 minutos, com melhora gradativa da frequência 
cardíaca e pressão arterial. Após essa administração inicial, paciente apresentava nova piora, momento em que foi 
decidido realizar nova administração de dantrolene 1 mg/kg, com melhora dos sinais vitais e transferência para o 
hospital de referência. Paciente foi mantido em intubação orotraqueal na Unidade de Terapia Intensiva, com seda-
ção contínua, dantrolene 1 mg/kg de seis em seis horas por 24 horas e hiper-hidratação por 36 horas. Hipertermia 
foi controlada após 24 horas, correção da fratura foi feita após três dias, recebeu alta da Unidade de Terapia Inten-
siva após quatro dias e do hospital após cinco dias. Em razão de a possibilidade do caso se tratar de hipertermia 
maligna, o serviço do Hotline de hipertermia maligna da Escola Paulista de Medicina – Unifesp foi contatado para 
auxiliar no manejo, orientar investigação para hipertermia maligna e descartar feocromocitoma. Discussão: A esti-
mativa de probabilidade para esse caso ser caracterizado como hipertermia maligna foi de 58, ou quase certo, risco 
6 em escala de 1-6. Entretanto, o feocromocitoma deve ser sempre lembrado no contexto de crise hipertensiva na 
anestesia. Como o feocromocitoma leva a hipermetabolismo, a dificuldade diagnóstica ocorre quando hipertermia 
maligna leva à hipertensão e ocorre sem rigidez muscular. Deve-se ressaltar que o uso de betabloqueador para con-
trole da hipertensão no feocromocitoma pode precipitar edema agudo de pulmão por bloqueio beta-adrenérgico 
sem bloqueio alfa prévio.
Palavras-chave: Hipertermia maligna. Feocromocitoma. Hipermetabolismo.

REFERÊNCIA 
1. Allen GC, Rosenberg H. Phaeochromocytoma presenting as acute malignant hyperthermia – a diagnostic challenge. Can J 

Anaesth. 1990;37(5):593-5. https://doi.org/10.1007/BF03006334

https://doi.org/10.1007/BF03006334


COMPLICAÇÕES EM ANESTESIA

Sao Paulo Med J. 2021; 139(Suppl 2):394.     394

1143 Laringoespasmo evoluindo com edema 
agudo de pulmão por pressão negativa: 
relato de caso
Zênia Oliveira1, Antonio Felipe de Oliveira Rego Segundo1, Bárbara de Melo Sampaio1, 
Rafaela Brasil E Silva Nunes1, Wagner de Paula Rogério1

1Fundação Hospital Adriano Jorge, Manaus, AM, Brasil.

Centro de Ensino e Treinamento Integrado do Instituto de Anestesiologia do Amazonas. Fundação Hospital Adriano 
Jorge, Manaus, Amazonas, Brasil. O laringoespasmo é uma complicação potencialmente grave, que ocorre mais fre-
quentemente durante a indução da anestesia e após a extubação. O atraso no diagnóstico ou tratamento e a evolução 
do quadro podem levar a hipoxemia, edema agudo pulmonar por vácuo e óbito. O esforço inspiratório necessá-
rio para superar a obstrução gera uma alta pressão negativa anormal intrapleural e alveolar. O alto gradiente de 
pressão negativa intratorácica provoca aumento do retorno venoso, diminuição do débito cardíaco e a transudação 
de fluidos para dentro dos alvéolos, prejudicando a hematose. Paciente de 44 a,nos sexo masculino, 80 kg, estado 
físico I da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas com e programação cirúrgica de colecistec-
tomia.  Eletrocacrdiograma, radiografia de tórax e exames laboratoriais sem alterações; Goldman I. Pré-oxigenação 
e indução venosa com fentanil 350 mcg, propofol 160 mg e rocurônio 40 mg. Intubação orotraqueal com tubo 
n° 8 com cuff; manutenção anestésica com sevoflurano. Paciente manteve-se hemodinamicamente estável durante 
procedimento. Aministrou-se morfina 8 mg para analgesia pós-operatória. Após extubação paciente apresentou 
quadro neurossensorial reduzido e evoluiu com queda da saturação de oxigênio associado a estridor, esforço ins-
piratório, cianose em face e pânico na expressão facial. Realizadas elevação da mandíbula, inserção de cânula de 
Guedel e oferta de O2 100% 3l/min em cateter nasal, adrenalina 1 mg, hidrocortisona 500 mg e naloxona 0,16 mg. 
 Evoluiu com melhora do quadro neurológico e aumento de saturação, sendo então encaminhado à sala de recupe-
ração pós-anestésica. Após cerca de dez minutos, paciente evoluiu novamente com quadro de queda da saturação 
periférica de O2, estertores bolhosos bilateralmente à ausculta pulmonar e eliminação de secreção espumosa branco 
rosada pela boca.  Administrados 60 mg de furosemida, obtendo-se melhora. Foi encaminhado para Centro de Tera-
pia Intensiva, obtendo alta para enfermaria 24 horas depois. É fundamental o rápido diagnóstico e tratamento para 
boa evolução do quadro de laringoespasmo. Neste caso pode ter contribuído para o edema agudo de pulmão por 
pressão negativa o retardo para iniciar tratamento. É de extrema importância que todo anestesista saiba diagnosticar 
e tratar rapidamente essa complicação.
Palavras-chave: Anestesia. Laringoespasmo. Edema agudo de pulmão. 
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1150 Broncoespasmo severo durante indução 
anestésica
Vitória Luiza Locatelli Winkeler1, Cristina Clebis Martins1, Felipe Goulart Pereira1,  
Isadora Juliana Opolski2, Caroline Zanella Fedrigo2

1Hospital Universitário Cajuru, Curitiba, PR, Brasil.
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Introdução: O broncoespasmo decorre da contração da musculatura lisa brônquica, acometendo pacientes hígi-
dos e pneumopatas. Desencadeia-se pela hiperreatividade das vias aéreas a um processo infeccioso, drogas, entre 
outros fatores, e se destaca como importante complicação no intraoperatório. Relato de caso: A. L., 26 anos, branca, 
49 kg, estado físico II da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas por tabagismo com carga de 
32  maços/ ano. Ao exame físico, Mallampati III, sem outros preditivos de via aérea difícil. Ausculta pulmonar nor-
mal. Plano cirúrgico de retirada de cateter duplo J e pieloplastia de rim pélvico sob anestesia geral. Monitorizada, 
frequência cardíaca 65 bpm, pressão arterial de 120/75 mmHg, eupneica, extremidades perfundidas. Realizadas pré-
-oxigenação, indução anestésica com 150 mcg de fentanil, 150 mg de propofol e 5 mg de cisatracúrio. Procedeu-se à 
anestesia tópica da via aérea, sob visualização direta, com solução de 5 mL de lidocaína a 2% e 5 mL de ropivacaína 
a 0,75%, ventilou-se por mais um minuto e realizou-se a intubação traqueal com tubo nº 7,5. A paciente cursou com 
taquicardia de 110 bpm, queda da saturação de O2 para 80% e aumento da capnografia para 50, temperatura axilar 
36°C. À ausculta pulmonar, apresentou broncoespasmo severo. Foi instituída ventilação mecânica controlada sob 
ventilação controlada por volume, aprofundamento do plano anestésico por meio da administração de 50 mg de pro-
pofol, 15 mg de cetamina e ajuste da concentração de sevoflurano a 4%. Como adjuvantes: hidrocortisona 500 mg, 
magnésio 2 g via endovenosa, salbutamol spray 4 puffs via tubo traqueal. Após 30 minutos, concluiu-se a retirada do 
duplo J. Houve resposta satisfatória dos parâmetros ventilatórios, os sibilos tornaram-se esparsos, CO2 ao final da 
expiração em 45 e saturação de O2 de 97%, com fração inspirada de O2 de 60%. A equipe optou pela suspensão da 
pieloplastia. Encaminhada ao Centro de Terapia Intensiva intubada, em recuperação dos parâmetros ventilatórios. 
Foi extubada em seis horas e recebeu alta hospitalar no segundo dia de internação. Discussão: O controle do bron-
coespasmo começa na identificação e abordagem dos fatores de risco. Asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, 
tabagismo, alergias e cardiopatias são os principais. Na presença de comorbidade, deve-se otimizar seu tratamento. 
Tabagistas devem cessar o fumo por pelo menos 48 horas antes da cirurgia. Após oito semanas de abstinência, o 
índice de complicações pulmonares assemelha-se ao dos não tabagistas. A anestesia tópica das vias aéreas é uma 
técnica consagrada e segura, entretanto, no caso específico, um fator desencadeante pode ter sido o contato direto e 
irritativo do anestésico local em uma via aérea potencialmente hiperreativa pelo tabagismo. 
Palavras-chave: Broncoespasmo. Hiperreatividade de vias aéreas. Anestesia tópica.
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1152 Bloqueio neuromuscular prolongado 
após administração de succinilcolina
Estefane Evelin Gaspar da Silva1, Flavia Vieira Guimaraes Hartmann1, Rafael Santos Lino1, 
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Introdução: A succinilcolina é o único bloqueador neuromuscular com rápido início de ação e duração ultracurta 
(9 a 13 minutos), em virtude da hidrólise pela enzima butirilcolinesterase plasmática. Variantes genéticas anormais 
dessa enzima, embora raras, podem prolongar o bloqueio neuromuscular. Relato de caso: Homem de 82 anos, 80 
kg, sem alergias e comorbidades, estado físico estado físico IIIE da classificação da Sociedade Americana de Aneste-
siologistas, jejum inadequado, submetido a trepanação de urgência para tratamento de hematoma subduralcrônico 
esquerdo. Admitido em sala operatória, estabelecida monitorização não invasiva padrão e venóclise (cateter 18G), 
administrada profilaxia para infecção (cefazolina 2 g). Foram procedidas anestesia geral, indução anestésica (alfenta-
nil 1.500 mcg, propofol 100 mg e succinilcolina 80 mg), intubação orotraqueal sob laringoscopia direta e manutenção 
com sevoflurano (concentração alveolar mínima 0,7-0,9), sem administração de bloqueador neuromuscular ades-
polarizante. Realizada analgesia pós-operatória e profilaxia para náusea e vômito (morfina 2  mg e dipirona 2  g; 
dexametasona 8 mg e ondansetrona 8 mg). Após 90 minutos, foi encerrado sevoflurano (concentração alveolar 
mínima 0,1/fração expirada 0,2), o paciente apresentou sinais de ativação simpática (frequência cardíaca = 71-103 
e pressão arterial sistólica = 144-199/pressão arterial diastólica = 74-100), sem retorno de movimentos respirató-
rios. Administrado 0,06 mg de naloxone, sem resposta. Suspeitou-se de bloqueio neuromuscular prolongado pela 
succinilcolina. Realizada monitorização da junção neuromuscular e aplicada sequência de quatro estímulos, que 
demonstrou três respostas. O paciente foi transferido para sala de recuperação pós-anestésica, em ventilação mecâ-
nica (suporte pressórico), sedado com dexmedetomidina (0,3 mcg/kg/h), apresentando recuperação progressiva e 
espontânea do bloqueador neuromuscular  (T4/T1:0,3), sendo extubado sem intercorrências (T4/T1: 0,98) após 
quatro horas do início do ato anestésico. Discussão: Variantes genéticas anormais da butirilcolinesterase têm menor 
atividade sobre a degradação plasmática da succinilcolina, aumentando a duração de ação do bloqueio neuromus-
cular de forma clinicamente relevante e promovendo resposta característica de bloqueio adespolarizante à sequência 
de quatro estímulos – decaimento da amplitude da quarta resposta em relação à primeira (T4/T1), como ocorreu no 
caso relatado. O padrão de resposta neuromuscular demonstrado permitiu inferir o diagnóstico de bloqueio fase II 
por provável genótipo anormal da butirilcolinesterase. Contudo, o diagnóstico definitivo é realizado com a avaliação 
do grau de inibição da butirilcolinesterase atípica pelo teste de dibucaína.
Palavras-chave: Bloqueio neuromuscular. Succinilcolina. Complicação em anestesia.
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1159 Midríase em paciente com COVID-19: 
um raro efeito colateral da infusão 
contínua de rocurônio
Flavia Fernandes Assis; Celso Eduardo Borges1, João Paulo Jordão Pontes1,  
Erika Lopes Honorato1, Sanzio Dupim Soares1

1Centro de Ensino e Treinamento, Hospital Santa Genoveva, Uberlândia, MG, Brasil.

Introdução: Os bloqueadores neuromusculares adespolarizantes são medicações amplamente utilizadas na prática 
anestésica tanto para melhorar o relaxamento muscular intraoperatório quanto para otimizar a ventilação mecâ-
nica de doentes críticos. Atualmente, admite-se que essa medicação não atravessa a barreira hematoencefálica e não 
tem também efeito sobre a contração pupilar. Porém há evidências que apontam que ela possa ter efeito midriá-
tico. Há relatos experimentais em animais de indução de midríase fixa por de rocurônio tópico (BARSOTTI, 2010). 
Relato de caso: Paciente de 49 anos, sexo masculino, previamente hipertenso, internado em Unidade de Terapia 
Intensiva com diagnóstico de COVID-19. Foi intubado, sedado com cetamina, midazolam, fentanil e rocurônio 
(25 mg/h) em infusão contínua e desenvolveu, 48 horas após o início da sedação, anisocoria (pupila esquerda mais 
dilatada que direita), seguida de midríase fixa (6 mm). Optou-se por realização de tomografia computadorizada e 
exames laboratorias e iniciaram-se medidas clínicas de neuroproteção. Não havendo causas metabólicas compatíveis 
com o quadro ou quaisquer alterações estruturais, foi feita a hipótese de midríase induzida por rocurônio, sendo este 
retirado da prescrição, com retorno do padrão e reatividade pupilar em 48 horas. Discussão: Sabe-se que pacien-
tes criticamente enfermos podem ter alterações significativas com quebra da integridade e seletividade da barreira 
hematoencefálica. Dessa forma, há a possibilidade teórica de ação dos bloqueadores neuromusculares em recepto-
res nicotínicos não habitualmente bloqueados, como os presentes no mesencéfalo, que determinariam a midríase 
com infusão de rocurônio. E, na prática clínica, o achado acima já é descrito em alguns relatos de caso com paciente 
gravemente enfermos e que desenvolvem midríase (SCHMIDT, 2000). O padrão pupilar midriatico e hiporrespon-
sivo é associado a mau prognóstico neurológico. Portanto, conhecer as medicações que podem interferir, ou mesmo 
mimetizar, uma lesão neurológica é imprescindível para um manejo adequado dos pacientes graves, tanto no con-
texto cirúrgico quanto na terapia intensiva.
Palavras-chave: Bloqueadores neuromusculares. Midríase. Bloqueio neuromuscular.
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1160 Uso da neostigmina e atropina na cefaleia 
pós-punção dural: relato de caso
Ranulfo Bezerra de Macêdo Neto1, Igor Lima Muniz de Albuquerque1,  
Rafaela Wanderley Araujo Ferreira1, Márcia Adriana Dias Meirelles Moreira1,  
Natália Soares de Oliveira Rêgo1

1Universidade Federal da Paraíba, Hospital Universitário Lauro Wanderley, João Pessoa, PB, Brasil.

Introdução: A cefaleia pós-punção dural desencadeia-se pela perda de líquido cefalorraquidiano pelo orifício criado 
pela agulha, levando a redução da pressão do líquor e, consequentemente, tração meníngea e vasodilatação cerebral 
(efeito indireto). O uso associado da neostigmina e atropina pode ser um tratamento alternativo e não invasivo para o 
tratamento da cefaleia pós-punção dural. Relato de caso: G. E. C. S., sexo feminino, 30 anos, sem história de comor-
bidades e estado físico estado físico I da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, foi submetida a 
cesariana por sofrimento fetal. Realizou-se raquianestesia com punção mediana e agulha Quincke 26G no espaço inter-
vertebral L3-L4, sem intercorrências. Administraram-se bupivacaína hiperbárica (0,5%) 2,5 mL e morfina 80 mcg. Após 
três dias, a paciente referiu cefaleia pós-punção dural típica com escala visual analógica de dor de 8. Dessa forma, foi 
decidido realizar o tratamento com uso de anticolinesterásico e parassimpaticolítico associados como alternativa ao tra-
tamento invasivo (blood patch). Realizou-se administração de neostigmina 20  mcg/ kg e atropina 10 mcg/kg em 250 mL 
de solução salina (soro fisiológico 0,9%) em 20 minutos. Ausência de náuseas, vômitos ou alterações nos sinais vitais. 
A paciente foi reavaliada com 12 horas da primeira dose, referindo 6 na escala visual analógica. Após 18 horas relatou 5, 
optando-se por realizar nova dose. Reexaminada com seis horas da segunda dose, manteve 5. Com 12 horas da segunda 
dose, apresentou cessação da cefaleia e recebeu alta hospitalar.  Discussão: Neostigmina é uma anticolinesterásico que 
consegue penetrar no líquido cerebroespinhal quando administrado sistemicamente, levando a vasoconstricção cere-
bral pelo seu efeito bifásico no gânglio simpático e aumento da produção do líquor por evitar a captação de acetilcolina 
pelo plexo coroide. Atropina é um parassimpaticolítico que atravessa a barreira hematoencefálica e leva a vasoconstric-
ção cerebral por meio do bloqueio do gânglio esfenopalatino e aumenta a produção de líquor pelo seu antagonismo à 
acetilcolina no plexo coroide. Dessa forma, essas duas substâncias atuam nos principais mecanismos fisiopatológicos da 
cefaleia pós-punção dural. Além disso, o uso combinado reduz os efeitos colaterais das duas drogas, como a bradicardia 
e o aumento da secreção pela neostigmina e o efeito oposto com a atropina. A paciente se beneficiou do uso desse trata-
mento com neostigmina/atropina, melhorando a classificação na escala visual analógica com uma dose e promovendo 
a interrupção da cefaleia após duas doses.
Palavras-chave: Cefaleia. Neostigmine. Raquianestesia.
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1174 Importância da sedação consciente e 
predição de via aérea difícil em pacientes 
sindrômicos
Davi Luis Cordeiro Sales Porto1, Mayla Oliveira Assis2, Bruna Amado Ramos2,  
Gabriel Dias Condeixa2, Alfredo Guilherme Haack Couto2

1Hospital de Ensino Alcides Carneiro, Campos dos Goytacazes, RJ, Brasil.
2Hospital de Ensino Alcides Carneiro, Petrópolis, RJ, Brasil.

Introdução: A acondroplasia é a forma mais comum de displasia esquelética e cursa com alterações morfológicas 
que merecem atenção no planejamento da técnica anestésica. Caso clínico: L. H. masc, 50 anos, 45 kg, portador 
de acondroplasia, déficit mental congênito e epilepsia foi submetido a arteriografia de membro inferior esquerdo. 
Deu entrada na sala operatória agitado, não cooperativo e com interação limitada. À ectoscopia: pescoço grosso e 
curto, retrognatismo. Realizada monitorização completa, precedex 1 mg/kg em dez minutos + cetamina S + 0,5 mg/
kg, paciente em Ramsay 2-3. Pré-oxigenação com O2 100% 10 L/min por cinco minutos. Indução anestésica: fentanil 
100 mcg + lidocaína 50 mg + propofol 100 mg endovenosa. Foi constatada impossibilidade de ventilação com uso de 
cânula orofaríngea, sendo identificada imobilidade cervical e mandibular, realizada ventilação a quatro mãos. Admi-
nistrado cisatracurio 0,15 mg/kg, permitindo ventilação por três minutos. Realizada videolaringoscopia, constatados 
abertura de boca pequena, macroglossia, dentes precários, glote anteriorizada, epiglote edemaciada, em ômega, 
Comark IIb-III, utilizado bougie e tubo orotraqueal 6,5 mm com cuff para intubação orotraqueal, confirmada por 
capnografia e ausculta pulmonar, expansão torácica reduzida. Extubação: Paciente em ventilação espontânea, com 
volume corrente de 200–300 L, sequência de quatro estímulos  em 60%, administração de neostigmina 30  mcg/ kg 
+ 0,5mg atropina, saturando 99%, reativo, mas não interativo. Realizadas aspiração de vias aéreas e extubação do 
paciente. Saturação de O2 com queda para 90%, optou-se por elevação da cabeceira + coxim + cateter nasal 6  L/ min. 
Após 20 minutos, saturação de O2 98% em ar ambiente, liberado para enfermaria. Discussão: Os indivíduos com 
acondroplasia apresentam mutação no gene FGRF3, relacionado à maturação da cartilagem e à modulação do cres-
cimento ósseo, levando àformação de ossos de formato anômalo, como: aumento da circunferência da cabeça, 
macroglossia, abertura de boca limitada, hipoplasia de mandíbula, imobilidade cervical, estenose subglótica e fisio-
logia pulmonar restritiva. Essas características implicam em maior dificuldade no manejo anestésico, devendo o 
anestesista se antecipar às possíveis dificuldades de manejo da via aérea.
Palavras-chave: Acondroplasia. Manejo anestésico. Videolaringoscopia.
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83 Triagem de dor neuropática em 
indivíduos com doença falciforme:  
apenas um instrumento é suficiente?
Fabricio Dias Antunes1, Karine Santos Cerqueira Carneiro1, Cidson Leonardo  
Silva Junior1, Rosana Cipolotti1, Wesley Gonçalves Nascimento Pereira2

1Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, Brasil. 
2Universidade Federal de Sergipe, Lagarto, SE, Brasil.

Introdução: A doença falciforme é considerada uma das patologias hematológicas mais comuns em todo o mundo. 
Esses pacientes, além da dor vaso-oclusiva, também desenvolvem dor crônica, com características nociceptivas e 
neuropáticas que recebem menos atenção dos profissionais, levando ao subdiagnóstico. Objetivos: Identificar a 
melhor ferramenta para triagem de dor neuropática em pacientes com doença falciforme. Comparar quatro ins-
trumentos de avaliação em dor neuropática: Neuropathic Pain Diagnostic Questionnaire, Douleur Neuropathique 
4 Questions, Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs e painDETECT Questionnaire. Validar o Neu-
ropathic Pain Diagnostic Questionnaire em língua portuguesa. Caracterizar o perfil clínico e epidemiológico da dor 
neuropática nesses pacientes. Método: Foi realizada a tradução do questionário Neuropathic Pain Diagnostic Ques-
tionnaire para língua portuguesa respeitando critérios estabelecidos na literatura antes da sua aplicação. Pacientes 
com doença falciforme do ambulatório do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe, foram selecio-
nados conforme os critérios de inclusão (doença falciforme confirmada, idade a partir de 14 anos, ausência de crise 
álgica e de hemotransfusão no último mês e sem comorbidades) e responderam aos instrumentos Neuropathic Pain 
Diagnostic Questionnaire, Douleur Neuropathique 4 Questions, Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and 
Signs e painDETECT Questionnaire. Conforme metodologia de validação, um ano após foi feita a segunda aplicação 
do Neuropathic Pain Diagnostic Questionnaire. Correlação de Pearson e correlação de Spearman foram utilizadas 
na comparação entre as ferramentas ou na validação. As comparações entre grupos foram feitas pelos testes qui-qua-
drado/exato de Fisher ou testes T/Mann-Whitney. Resultados: De um total de 554 pacientes, 103 estavam dentro 
dos critérios de inclusão. A melhor forma de triagem de dor neuropática em indivíduos com doença falciforme foi a 
combinação de ferramentas, não o uso delas isoladamente. Douleur Neuropathique 4 Questions, Leeds Assessment 
of Neuropathic Symptoms and Signs e painDETECT Questionnaire, juntos, detectaram o maior número de pacientes 
com dor neuropática, com uma prevalência de 50,4%. Não houve homogeneidade e estabilidade com o instrumento 
Neuropathic Pain Diagnostic Questionnaire na língua portuguesa nesse grupo de pacientes, impossibilitando a vali-
dação dessa ferramenta neste trabalho. O perfil clínico e epidemiológico desse grupo foi constituído de pessoas mais 
velhas com alterações sensoriais bem características, distribuído de forma homogênea por sexo, com dor de loca-
lização principalmente lombar e sem abordagem terapêutica até o momento. Conclusão: A comparação entre os 
instrumentos demonstrou uma baixa equivalência, e isso reforça a teoria de que seja necessária mais de uma ferra-
menta de detecção de dor neuropática com o objetivo de evitar perdas de pacientes falso-negativos.
Palavras-chave: Doença falciforme. Dor neuropática. Instrumentos de avaliação.
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104 Pregabalina no tratamento da dor aguda 
pós-operatória de artroplastia total de joelho
Bruna Martins Liberali1, Noemy Matos Hirokawa1, Nathalia Martins Fonseca1, David Ferez1

1Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: A artroplastia total de joelho é realizada para restaurar a funcionalidade da articulação do joelho em 
pacientes que possuem comprometimento dessa articulação. A dor pós-operatória da artroplastia total de joelho é 
intensa e seu protocolo de analgesia consiste no uso de opioides sistêmicos e peridural, entretanto tais medicamentos 
causam efeitos adversos significativos. Diante da necessidade de atualização do protocolo de controle da dor pós-
-operatória da artroplastia total de joelho, a pregabalina surge como possível opção de analgésico. O presente estudo 
busca avaliar a eficácia da pregabalina como analgésico no tratamento da dor aguda pós-operatória de artroplastia 
total de joelho. Método: Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada por meio de buscas no PubMed com os ter-
mos “pregabalin”, “postoperative” e “knee arthroplasty”, a fim de encontrar revisões dos últimos cinco anos sobre o 
tema. Foram encontrados dois artigos de relevância considerando-se sua metodologia e respeitando o regulamento 
do congresso. Resultados: O uso da pregabalina como analgésico no pós-operatório de artroplastia total de joelho 
está associado à melhora do controle da dor nas primeiras 24 e 48 horas em repouso, entretanto não se mostrou efi-
caz nas 72 horas de repouso. Tal medicamento apresentou redução da necessidade de opioides após o procedimento. 
Foi responsável também por melhorar a amplitude de flexão passiva do joelho e pela redução de efeitos adversos do 
procedimento. Conclusões: A pregabalina é uma boa opção para analgesia multimodal no tratamento da dor aguda 
pós-operatória de artroplastia total de joelho nas primeiras 48 horas, sendo necessária associação com doses maiores 
de outros analgésicos para controle da dor nas 72 horas de repouso. Por reduzir o consumo de opioides no pós-ope-
ratório imediato, seu uso pode ser interessante em pacientes altamente tolerantes a opioides. Além disso, por ser 
responsável por melhorar a amplitude de flexão do joelho e por reduzir efeitos adversos do procedimento, contribui 
para redução do período de internação e para recuperação funcional precoce.
Palavras-chave: Pregabalina. Artroplastia total de joelho. Dor pós-operatória.
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132 Analgesia controlada pelo paciente via 
cateter epidural após quadricepsplastia 
em pediatria
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Introdução: A anestesia peridural consiste na anestesia das raízes dos nervos espinhais de acordo com o local de 
punção. Além do seu emprego na anestesia intraoperatória, pode ser utilizada no controle da dor pós-operató-
ria de cirurgias de membros inferiores, abdominais e torácicas, a fim de promover mobilização precoce e otimizar 
a recuperação. Relato: Paciente do sexo masculino, 7 anos, 25 kg, previamente hígido, interna para realização de 
quadrícepsplastia esquerda em virtude de sequela ocasionada por fratura de fêmur há dois anos. Submetido a duas 
cirurgias prévias no mesmo membro, referindo dor intensa no pós-operatório de ambas. Optou-se por anestesia 
geral balanceada, associada ao bloqueio do nervo femoral e analgesia pós-operatória com cateter peridural com infu-
são contínua e analgesia controlada pelo paciente. Monitorizado com cardioscopia, pressão não invasiva, oximetria, 
capnografia, analizador de gases e termômetro. Indução inalatória com sevoflurano, venóclise em membro superior 
esquerdo, infusão de agentes venosos – fentanil 80 mcg, propofol 75 mg –, realização de bloqueio do nervo femoral 
guiado por ultrassonografia com ropivacaína 0,2% 12 mL e adjuvantes. Após o término do procedimento cirúrgico, 
paciente foi posicionado em decúbito lateral direito para realização de bloqueio peridural com Tuohy 18G e passagem 
de cateter peridural. Instalada bomba de analgesia controlada pelo paciente, às 15h00, com solução de ropivacaína 
0,16% 250 mL, com ritmo de infusão de 2 mL/h, bólus de 1 mL, bloqueio de dez minutos e dose máxima de 30 mL 
em quatro horas. Após esse tempo, paciente recebeu alta da sala de recuperação pós-anestésica, sem queixas álgicas. 
Na manhã seguinte, reavaliado, referiu escala visual analógica de dor 4 ao repouso e 8 ao movimento. Não havia uti-
lizado bólus de resgate. Orientado novamente sobre bólus (paciente, familiar e enfermagem) e aumentado ritmo de 
infusão para 3 mL/h e dose de bólus para 1,5 mL/h. Avaliado novamente ao final da tarde, após fisioterapia, quando 
utilizou bólus conforme orientado, referiu alívio importante da dor (escala visual analógica 2). Nos dias subsequen-
tes, manteve bom controle álgico, mesmo durante as sessões de fisioterapia, não sendo necessários reajustes nas doses 
da analgesia controlada pelo paciente, que foi retirada após 80 horas da instalação. Discussão: a quadricepsplastia 
tem como objetivo reduzir a limitação funcional ocasionada pela retração dos músculos do quadríceps após injúria, 
todavia possui abordagem cirúrgica extensa, com estímulo doloroso severo perioperatório. Estratégias para manejo 
da dor pós cirúrgica são essenciais para a reabilitação precoce e diminuição da morbidade.
Palavras-chave: Pacient-controlled analgesia.bloqueio peridural.quadricepsplastia
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156 Automedicação com anti-inflamatórios 
não esteroides em estudantes da  
1º a 4º série do curso de medicina 
portadores de cefaleia
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Introdução: A cefaleia é uma condição que limita a qualidade de vida das pessoas e nela interfere, afetando sua 
vida no aspecto social, afetivo e econômico. Apresenta ocorrência em ambos os sexos, em todas as faixas etárias, 
prevalecendo nas mulheres. É importante que o seu diagnóstico seja esclarecido para um adequado tratamento. 
Para tratamento da crise aguda, os anti-inflamatórios não esteroides são os fármacos mais utilizados. A prática da 
automedicação é muito difundida no Brasil em virtude de vários fatores, como a dificuldade de acesso ao profissional 
médico e a facilidade de obtenção dos fármacos sem a apresentação de receita médica. Objetivo: O presente estudo 
investiga a automedicação por estudantes de medicina da 1ª à 4ª série. Método: O estudo é observacional, transver-
sal, descritivo. Foi iniciado após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da universidade, sendo aplicado um 
questionário ao grupo de estudantes das séries propostas, que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclare-
cido. A pesquisa foi constituída de um questionário com dez questões, sendo as principais variáveis analisadas: sexo, 
idade, motivo da utilização do fármaco, quem indicou o tratamento, quais os fármacos utilizados e conhecimento 
referente aos efeitos adversos ao uso. Resultados: Participaram do estudo 63 acadêmicos, sendo 37 (58,7%) mulhe-
res e 26 (41,3%) homens. A idade dos entrevistados variou dos 19 aos 31 anos. Entre os entrevistados, 28 (44,4%) 
afirmaram portar algum tipo de cefaleia, e 26 (93%) relataram fazer uso de fármacos para aliviar a cefaleia. Todos 
relataram fazer uso dos anti-inflamatórios não esteroides. Ao questionar o primeiro fármaco que utiliza, a dipirona 
foi citada por 18 participantes (64,3%), o ibuprofeno por 6 (21,4%) e o paracetamol por 4 (14,3%). Quanto à indi-
cação do fármaco, 11 (39,3%) relataram fazer uso em razão de uma indicação médica, e 17 (60,7%) o fazem por 
indicação de conhecidos ou farmacêutico. Apesar da faixa etária mais jovem dos entrevistados, são futuros médi-
cos, o que torna os resultados mais relevantes, evidenciando que o contato inicial com a teoria e prática médica não 
é suficiente para o uso mais criterioso dos anti-inflamatórios não esteroides, colocando esses estudantes em risco. 
Conclusões: O presente estudo sugere que a prática de automedicação com anti-inflamatórios não esteroides em aca-
dêmicos de medicina portadores de cefaleia é realidade.
Palavras-chave: Anti-inflamatórios não esteroides. Automedicação. Cefaleia.
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158 Conhecimento médico da dor no contexto 
dos cuidados paliativos
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Os cuidados paliativos são cada vez mais frequentes por conta do progressivo envelhecimento da população e o con-
sequente aumento de pacientes com doenças crônicas. Um dos principais obstáculos para se oferecer os cuidados 
paliativos adequados é a deficiência na formação dos profissionais médicos. O objetivo deste trabalho foi mostrar 
o conhecimento sobre o controle da dor no contexto dos cuidados paliativos dos médicos da Atenção Primária à 
Saúde. As questões sobre o conhecimento em dor foram retiradas do questionário Bonn Palliative Care Knowledge 
Test. Trata-se de um instrumento originalmente desenvolvido na Alemanha, em 2011, com objetivo de avaliar o 
conhecimento dos profissionais de saúde que trabalham em lares e unidades de cuidados continuados, que incor-
poram as mudanças recentes nas diretrizes adotadas aos cuidados paliativos pela Organização Mundial da Saúde. 
O Bonn Palliative Care Knowledge Test desenvolveu-se no contexto alemão, por isso foi necessário o processo de 
adaptação transcultural para o português em 2017. Foram extraídas sete questões que avaliam domínio na área do 
controle da dor no contexto dos cuidados paliativos.
Foram avaliados 30 médicos que trabalham com pacientes em cuidados paliativos na Atenção Primária à Saúde, e o 
conhecimento foi dividido em relação ao tempo de término da graduação médica. Diversos fatores foram avaliados, 
como os princípios de ação farmacoterápica das medicações para controlar a dor, os aspectos sensitivo-descri-
minativo, afetivo-emocional e comportamental que fazem parte da abordagem dos pacientes que se encontram 
em sofrimento de dor. Houve maior frequência de acertos dos médicos com menos de cinco anos de formados. 
 Ocorreu menor frequência de acertos nas quesitos que abordaram manejo de opioides, a qual 26% acertaram, e ques-
tões sobre aspectos sensitivo-descriminativo, afetivo-emocional e comportamental tiveram 36,9% de acertos. Para o 
cálculo estatístico, o tempo de término da graduação foi calculado pelo teste de diferença de médias (teste t-Student). 
Para avaliar acertos e erros para conhecimento de dor, foi empregado o teste do qui-quadrado. Os médicos da Aten-
ção Primária à Saúde apresentaram baixo desempenho em relação ao conhecimento de manejo da dor no contexto 
dos cuidados paliativos.
Palavras-chave: Dor. Cuidados paliativos. Conhecimento.
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161 Percepção dos médicos sobre o 
tratamento da dor com opioides
Melissa Sayuri Mukaida Chen1, Isabelli Zambom Nossa1, Hanna Caroline Antunes dos Santos1, 
Carlos Eduardo Kendi Eizono1, Fabiana Mara Scarpelli de Lima Alvarenga Caldeira1

1Universidade de Taubate, Taubaté, SP, Brasil.

Introdução: A dor, muitas vezes, é tratada de forma inadequada. O desconhecimento e os medos dos profissionais de 
saúde em relação aos opioides, junto às questões administrativas impostas pelas instituições, como o preenchimento 
dos receituários apropriados e formulários, impossibilitam a farmácia hospitalar de fornecer o opioide, dificultando 
o tratamento adequado da dor. Objetivo: Este estudo tem como objetivo conhecer a percepção de médicos sobre 
administração de opioides e seus efeitos adversos no paciente com dor. Método: Estudo observacional transver-
sal, com participação de 30 médicos que atuam em dois hospitais universitários e que aceitaram assinar o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. A pesquisa teve início após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas da uni-
versidade. Resultados: Os participantes atuam nas especialidades de anestesiologia, cirurgia geral, clínica médica, 
ginecologia e obstetrícia, oncologia clínica, ortopedia e terapia intensiva. Quanto ao método de identificação da 
dor, todos os participantes interpretam a dor por meio das queixas, utilizando um ou mais dos seguintes métodos: 
expressão facial, por 25 deles (83,3%); estado de desconforto, por 17 (56,7%); escala numérica da dor, por 14 (46,7%); 
agitação, por 12 (40%); um conjunto formado sinais vitais e parâmetros hemodinâmicos, por 4 (13,3%). Quando 
questionados sobre a situação em que indicariam opioides, 28 médicos (93,3%) relataram o uso em dor intensa e 
moderada. Dez entrevistados relataram indicar uso de opioides em casos de cirurgias de grande porte, para conforto 
em pacientes terminais e na falta de adequado controle álgico com analgésicos simples. Em relação ao tratamento da 
dor intensa, morfina foi citada por 26 profissionais (86,7%), seguida de codeína, por 13 entrevistados (43,3%), trama-
dol, por 11 (33,3%), e nalbufina, por 8 (26,7%). Quanto aos efeitos adversos dos opioides, náuseas e vômitos foram 
citados por 26 profissionais (86,7%), constipação intestinal por 23 (76,7%), dependência por 20 (66,7%), sonolên-
cia e depressão respiratória por 19 (63,3%), prurido e retenção urinária por 15 (50%). Conclusão: O presente estudo 
evidencia que os médicos, de maneira geral, fazem uso de opioides para tratamento da dor, possuem conhecimento 
sobre seus principais efeitos adversos, mas não utilizam métodos adequados para avaliação da dor.
Palavras-chave: Dor. Opioides. Efeitos.
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166 Lombalgia e qualidade de vida durante  
a gestação
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Introdução: A lombalgia, enquanto sintoma na gestação, já foi observada e descrita desde Hipócrates. É um sintoma 
prevalente e que apresenta múltiplas causas em razão de alterações fisiológicas da gestação, mudança hormonal e 
psicológica ao longo desse período, além de fatores genéticos, sendo a hipótese mais provável a de fatores biomecâni-
cos relacionados às alterações fisiológicas da gestação, principalmente em virtude de aumento de volume abdominal 
no segundo e terceiro trimestres, acarretando mudança no centro de gravidade da gestante e, portanto, ocasionando 
hiperlordose. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo determinar a prevalência de lombalgia durante a gesta-
ção e avaliar seu impacto na qualidade de vida das gestantes. Método: Estudo transversal, exploratório-descritivo de 
abordagem quantitativa, realizado com 50 gestantes assistidas em um hospital universitário durante internação para 
parto. Os dados foram coletados após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisas da universidade, e o instrumento 
para coleta dos dados contemplou perguntas objetivas relacionadas a aspectos sociodemográficos, caracterização da 
lombalgia e qualidade de vida, sendo apresentadas em números absolutos e percentualmente. Resultados: Partici-
param do estudo parturientes com idade entre 18 e 40 anos. Quanto à lombalgia durante a gestação, 39 (78%) das 
participantes do estudo a relataram; dessas, 26 (66,6%) não apresentavam essa dor antes da gestação. Em relação ao 
surgimento do sintoma de lombalgia, em três delas (11,5%) a lombalgia teve inicio no primeiro trimestre; em dez 
delas (38,5%) o sintoma teve início no segundo trimestre e em 13 (50%), no terceiro trimestre de gestação. Quanto ao 
ganho de peso nessas pacientes após o início da gestação, em dez delas (38,5%) o aumento foi entre 14 e 19 quilos, em 
dez delas (38,5%) foi entre 8 e 13 quilos e em seis delas (23%), entre 5 e 7 quilos. Em relação à intensidade da dor, seis 
gestantes (23%) apresentaram dor de leve intensidade, 18 (69%) apresentaram dor de moderada intensidade e em 
duas (8%) houve dor intensa. Quanto à interferência da lombalgia em suas atividades e qualidade de vida, 15 (58%) 
relataram que a dor interferiu negativamente em sua qualidade de vida, tanto emocionalmente como socialmente, 
no sono e no repouso; 11 delas (42%) não relataram interferência. Conclusão: Observamos elevada prevalência de 
lombalgia na gestação, além de considerável impacto na qualidade de vida, com evidente necessidade de uma estra-
tégia para a sua prevenção.
Palavras-chave: Lombalgia gestacional. Dor. Qualidade de vida.
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300 Fibromialgia e espondilite anquilosante em 
mulheres: associação possível em dor crônica
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Introdução: Dores crônicas de difícil tratamento são queixas frequentes de pacientes em clínica de dor. Em alguns 
casos, tem-se encontrado, concomitante à dor crônica, uma associação de certa forma comum de fibromialgia e 
espondilose anquilosante, principalmente em mulheres. Quando a avaliação clinica é realizada de forma criteriosa, 
reduzem-se erros diagnósticos e possibilita-se o tratamento eficaz das doenças, evitando, assim, a refratariedade ao 
tratamento da dor, o que hoje é um desafio. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 49 anos, com dores difusas 
pelo corpo, fadiga e sono não reparador há dois anos. Fez uso de gabapentina, quetiapina, ciclobenzaprina, clona-
zepam e duloxetina, sem melhora do quadro álgico. Realizou bloqueios peridurais, também sem melhora, há seis 
meses. Referiu dor durante todo o exame e apresentvaa todos os tender points positivos, critérios compatíveis com 
fibromialgia. Realizados exames laboratoriais, radiografia das articulações sacrilíacas e quadris com resultados nor-
mais. Evoluiu com piora acentuada das dores. Em virtude de dificuldades financeiras, foi feita a troca da medicação 
por tramadol, dipirona, fluoxetina e amitriptilina. Em seguida, solicitou-se o antígeno leucocitário humano B27 para 
investigação de possível espondilose anquilosante, com resultado positivo, e, logo após ressonância magnética de 
articulações sacrilíacas, que demonstrou incipiente edema esparso pela subcondral bilateralmente, fecharam-se os 
critérios para espondilose anquilosante. Iniciou-se, então, o tratamento para espondilose anquilosante com napro-
xeno e, em nova consulta, após dois meses, a paciente referiu certa melhora das dores. Discussão: Nos últimos anos, 
tem havido crescente associação da coexistência dessas duas doenças. O caso evidencia a importância do diagnóstico 
preciso, pois a manifestação clínica predominante da dor e os estudos enfatizam que o componente da fibromialgia 
deve ser lembrado como um fator que pode complicar a melhora durante o tratamento da espondilose anquilosante 
e vice-versa. Chamam atenção a fadiga, o distúrbio do sono e as dores difusas pelo corpo, que são aspectos signifi-
cativos da espondilose anquilosante e da fibromialgia, além de estarem intimamente associados com dor crônica de 
difícil tratamento, especialmente entre mulheres.
Palavras-chave: Dor crônica. Fibromialgia. Espondilite. Anquilosante. Concomitância. Difícil tratamento.
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324 Proloterapia em paciente com neuralgia 
occipital: um relato de caso
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Introdução: A proloterapia é um método complementar e alternativo para o tratamento de dores crônicas. Essa 
consiste na infiltração da área afetada com dextrose e anestésico local. Há evidências do seu resultado em doenças 
como lombalgia, tendinopatia e osteoartrite. Este estudo busca mostrar sua aplicação em neuralgias. Relato do caso: 
Mulher, 50 anos, procurou atendimento com queixa de dor em região occipital esquerda com irradiação para região 
parietal, em queimação e lancinante (em choque) há quatro meses, associada a alodinia, hiperalgesia e hiperpatia. 
Relatou início dos sintomas após segunda neurocirurgia para tratamento de síndrome de Arnold-Chiari do tipo I 
há dois anos. Como estratégia inicial de tratamento da dor, foram prescritos: ciclobenzaprina 10 mg\dia, topiramato 
100 mg\dia, pregabalina 150 mg\dia e nortriptilina 75 mg\dia, além de ser acompanhada com fisioterapia, psicologia, 
acupuntura e psiquiatria. Paciente respondeu pouco ao tratamento, sendo encaminhada para proloterapia. Foi feito 
bloqueio guiado por ultrassom a nível de região occipital, onde há uma bifurcação do nervo occipital em ramo occi-
pital menor e ramo occipital maior, com 5 mL de glicose a 25%, 5 mL de lidocaína a 2% e 3 mL de água destilada. 
Então, relatou melhora dos sintomas, que perduram cerca de três a quatro semanas. Ela está na terceira sessão do 
procedimento, que teve intervalos de 21 e 15 dias, respectivamente, com melhora substancial de nível de dor 8 para 
2 após última sessão. Discussão: A forma como ocorre o alívio da dor por essa técnica ainda não é completamente 
esclarecida. No entanto, acredita-se que estimula mediadores inflamatórios e promove hidrossecção do nervo ao 
longo do percurso. Na paciente em questão, a terapia foi o único método que gerou analgesia completa. Feito o relato, 
apesar da limitação de seguimento do caso, aponta-se a proloterapia como uma opção viável de tratamento para neu-
ralgia em caso de refratariedade aos métodos convencionais.
Palavras-chave: Proloterapia. Dor crônica. Neuralgia.
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347 Meralgia parestésica pós-abdominoplastia 
tratada com bloqueio nervoso guiado por 
ultrassonografia
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Introdução: Meralgia parestésica consiste de uma neuropatia caracterizada por disestesia ou dor no território de 
inervação do nervo cutâneo femoral lateral, que é puramente sensitivo e contém fibras advindas de L2 e L3. À medida 
que desce até a coxa, passando abaixo do ligamento inguinal, mostra-se suscetível a lesões, inclusive iatrogênicas. 
Quando isso ocorre, o tratamento conservador costuma ser a primeira opção, consistindo de medidas comporta-
mentais e drogas antineuropáticas. Caso não haja resposta às medidas iniciais, o bloqueio com anestésicos locais 
pode ser uma alternativa. Descrevemos, aqui, um caso de meralgia parestésica pós-operatória tratada com bloqueio 
do nervo cutâneo femoral lateral. Relato de caso: V. P. O. L, 44 anos, 63 kg, altura de 155 cm, estado físico II da clas-
sificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, foi submetida a abdominoplastia associada a lipoaspiração 
e mastoplastia no dia 20/12/19, sob raquianestesia e sedação. No pós-operatório imediato, apresentou parestesia em 
coxa direita, associada a dor em fisgada, na região inguinal, irradiando para a coxa ipsilateral, impedindo a deambu-
lação. Não houve melhora com medicamentos orais prescritos inicialmente. Logo, foi realizado bloqueio do nervo 
cutâneo femoral lateral, com auxílio de ultrassonografia, no dia 03/01/2020. Os fármacos utilizados foram 10 mL de 
ropivacaína 0,5% e 1 mL de betametasona 7 mg/mL, injetados por meio de agulha de plexo A50, ao redor do nervo 
cutâneo femoral lateral direito, abaixo do ligamento inguinal. Após uma hora, a paciente teve alta, assintomática. 
Houve, entretanto, recidiva do desconforto, equivalente a 30% do sentido previamente, após três dias. Uma nova 
tentativa de bloqueio anestésico foi realizada no dia 01/02/2020, utilizando a mesma técnica já descrita. A paciente 
ficou assintomática por alguns dias, atualmente referindo apenas dor residual de leve intensidade, não incapacitante. 
Discussão: Apesar de amplamente relatada após cirurgias ortopédicas e correções de hérnia de parede abdominal, 
não encontramos relatos de meralgia parestésica pós-abdominoplastia na literatura. No caso descrito, a paciente 
apresentava dor incapacitante, havendo redução da qualidade de vida e frustração das expectativas relacionadas ao 
procedimento cirúrgico. O bloqueio mostrou-se uma solução imediata e eficaz na redução dos sintomas, permitindo 
que a paciente retornasse às atividades.
Palavras-chave: Meralgia parestésica. Cirurgia plástica. Bloqueio nervoso guiado por ultrassonografia.
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365 Cefaleia pós-punção dural:  
uma abordagem integral
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Introdução: A cefaleia pós-punção dural é um evento comum, de característica posicional, podendo causar foto-
fobia, rigidez de nuca, náusea ou sintomas auditivos. O tampão sanguíneo peridural é atualmente o tratamento 
padrão-ouro para cefaleia pós-punção dural, no entanto o bloqueio do gânglio esfenopalatino tem se mostrado 
estratégia eficaz e de riscos significativamente menores. Neste caso descrevemos uma abordagem da cefaleia conside-
rando os outros componentes possíveis de perpetuar o quadro álgico, com o uso da infiltração em pontos de gatilho. 
Relato do caso: J. C., sexo feminino, 49 anos, com história pessoal de tabagismo, hipertensão arterial, dislipidemia 
e migrânea, submetida a segmentectomia pulmonar sob anestesia geral e peridural torácica sem intercorrências. 
Apresentava queixa de cefaleia intensa associada a mudança de decúbito e zumbido em terceiro dia pós-operatório, 
negando fotofobia ou náusea. Por provável cefaleia pós-punção dural, recebeu bloqueio do gânglio esfenopalatino, 
com melhora significativa da dor para intensidade 4/10. Em exame físico apresentava pontos gatilhos em região cer-
vical posterior. Recebeu infiltração de lidocaína 1% nesses pontos para alívio de componente tensional da cefaleia. 
Após duas horas, ao ser reavaliada, referia retorno dos sintomas, sendo realizado novamente bloqueio do gânglio 
esfenopalatino, evoluindo com nova melhora da dor. Foi orientada sobre possibilidade de retorno da cefaleia e man-
tida sob observação e tratamento clínico com associação de dipirona, isometepteno e cafeína. Paciente foi reavaliada 
no dia seguinte, referindo melhora absoluta da cefaleia e zumbido. Recebeu alta hospitalar com prescrição ambu-
latorial por três dias e orientação de retorno se necessário. Discussão: A cefaleia decorrente da redução da pressão 
liquórica pós-punção dural é mais frequente em pacientes do sexo feminino e com antecedente de cefaleia crônica, 
fatores de risco apresentados pela paciente J. C. A ocorrência de cefaleia pós-punção dural é descrita até mesmo em 
casos nos quais não houve lesão evidente de dura-máter durante o procedimento. Aproximadamente 90% das cefa-
leias pós-punção dural iniciam-se até 72 horas após o procedimento e geralmente evoluem com remissão espontânea 
em até dez dias. O bloqueio do gânglio esfenopalatino tem se mostrado uma alternativa eficaz para analgesia até que 
a resolução da cefaleia seja alcançada, sendo uma técnica menos invasiva, de fácil execução e menor risco em relação 
ao tampão sanguíneo peridural. Este caso destaca também a necessidade de avaliação criteriosa da dor, considerando 
outras possíveis etiologias até mesmo em pacientes com cefaleia após anestesia peridural.
Palavras-chave: Cefaleia pós-punção dural. Bloqueio do gânglio esfenopalatino. PDPH.
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367 Prevalência de dor crônica em uma coorte 
de pacientes do ambulatório de obesidade
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Introdução: A dor crônica compromete a qualidade de vida, gera um impacto negativo nos relacionamentos pes-
soais, leva à perda de emprego, reduz as responsabilidades assumidas no trabalho e cursa frequentemente com 
depressão e ansiedade. A obesidade é uma questão de saúde pública e está associada a um aumento de dor crônica. 
Este trabalho teve como objetivo avaliar a prevalência de dor crônica em um ambulatório de obesidade de um hos-
pital universitário. Métodos: Entre janeiro de 2018 e fevereiro de 2019 foram avaliados pacientes do ambulatório de 
obesidade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Após assinatura do termo de consentimento, os pacientes 
foram submetidos ao questionário de dor crônica validado para a língua portuguesa, escala graduada de dor crônica 
do Brasil, que é um inventário composto de oito itens que avalia a frequência, intensidade e capacidade associada à 
dor. Foram, também, mensurados peso e altura e calculado o índice de massa corporal. Os dados são apresentados 
como média ± desvio padrão ou mediana (primeiro e terceiro quartis). Resultados: Foram avaliados 181 pacientes 
(158 mulheres e 23 homens). A prevalência de dor crônica na população estudada foi de 73,5%. A idade da população 
com dor e sem dor foi, respectivamente, 47,4±12,1 anos e 45,4±13,5 anos (pulso>0.5). O índice de massa corpórea 
foi de 39,7±9,0 kg.m-2 e 38,2±8,9 kg.m-2 na população com e sem dor, respectivamente (P>0.05). Os pacientes com 
dor crônica relataram 154,3±40,5 dias com dor nos últimos seis meses, tendo deixado de exercer suas atividades diá-
rias ou de trabalho em 13±1 dias nos últimos três meses. Em relação ao grau da dor, 13,5% apresentaram de baixa 
intensidade; 29,3% de alta intensidade; 27,8% moderadamente limitante; 29,4% gravemente limitante. Em relação à 
interferência da dor nas atividades diárias, lazer e trabalho, 42,9% apresentaram dor de baixa interferência e 57,1% 
de alta interferência. Quanto à persistência da dor, 95,5% relataram dor persistente (mais de 50% dos dias). Sobre a 
região com dor, os membros inferiores e a região lombar foram os mais acometidos, seguidos por membros superio-
res, cabeça, cervical, abdominal e dor generalizada. Conclusão: A dor crônica apresenta uma prevalência elevada na 
população de indivíduos com obesidade estudada e manifesta-se com intensidade elevada e incapacidade, gerando 
comprometimento das atividades diárias e de lazer, bem como sendo responsável por uma elevada taxa de absen-
teísmo em uma população com idade economicamente ativa.
Palavras-chave: Dor crônica. Obesidade.
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368 Efeito da ondansetrona sobre o limiar 
térmico e mecânico de dor e modulação 
condicionada da dor
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Introdução: A modulação endógena da dor é um termo abrangente que descreve a sucessão de eventos que o sistema 
nervoso central pode usar para reduzir, e, em alguns casos, aumentar, a sensibilidade à dor. Uma forma conhecida 
de modulação da dor é o fenômeno de inibição de estímulo doloroso prévio. O termo conditional pain modula-
tion é usado para descrever este fenômeno em humanos. As vias da serotonina participam tanto das vias anti como 
pró-nociceptivas. É questionado se o emprego dos antagonistas da serotonina, em indivíduos submetidos a um 
estímulo nociceptivo, poderia ser um fator para aumentar a sensibilidade a dor e comprometer a terapia analgé-
sica. A ondansetrona é um antagonista do receptor 5HT3 de uso rotineiro para a prevenção de náuseas e vômitos 
no pós-operatório. Dessa forma, o objetivo era avaliar o papel da ondansetrona sobre os limiares de dor térmica e 
mêcanica, além da conditional pain modulation em humanos. Métodos: Após a aprovação pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa, 18 voluntários participaram do estudo, sendo submetidos, de forma randomizada e duplamente encoberta, 
para receberem uma solução intravenosa sorteada, contendo: NaCl a 0,9%, no volume de 20 mL, NaCl a 0,9%, no 
volume de 20 mL e ondansetrona 8 mg. Antes de cada intervenção, foram realizados os seguintes testes basais: limia-
res de detecção ao frio e ao calor; limiares de dor ao frio e calor; limiar de dor à pressão e conditional pain modulation 
(Algometer e TSA,2001; Medoc Ltd). Após 30 minutos da intervenção foram refeitos os testes. Uma semana depois, os 
testes foram repetidos, porém usando a solução oposta (crossover), de modo que cada participante fosse seu controle. 
Foi empregado o teste de Wilcoxon para comparar as variáveis. Resultados: A ondansetrona promoveu aumento dos 
limiares de detecção e dor ao calor sem promover alteração na conditional pain modulation. Conclusão: Os achados 
sugerem uma ação da ondansetrona sobre a sensibilidade térmica ao calor por uma provável ação periférica, pois não 
houve alteração na conditional pain modulation.
Palavras-chave: Ondansetrona. Dor. Modulação.
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399 Bomba de infusão contínua de clonidina 
para controle de dor aguda pós-operatória
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Introdução: A clonidina é um alfa-2 agonista adrenérgico com efeitos depressivos no tônus simpático, porém com 
efeito importante na redução da necessidade agentes indutores como opioides e anestésicos inalatórios e atualmente 
utilizada também para controle de dor pós-operatória. Seus efeitos hemodinâmicos e sedativos são dose-dependen-
tes. Tanto a via epidural e intravenosa podem ser utilizadas para analgesia pós-operatória. Relato de caso: A. L. F. N., 
34 anos, sexo masculino, portador de hipertensão arterial e transtorno de ansiedade, em uso regular de losartana, 
hidroclorotiazida, topiramato, bromazepam, paroxetina e clonazepam, internado por quadro de diverticulite com-
plicada, submetido a retossigmoidectomia videolaparoscópica, sem intercorrências. No sétimo dia pós-operatório, 
realizou reabordagem por conta de abscesso abdominal. No segundo dia pós-reabordagem relatou persistência da 
dor em quadrante inferior direito do abdome (10/10), mesmo em uso de dipirona 1 g quatro vezes, tramadol 100 mg 
duas vezes e cetoprofeno 100 mg duas vezes. Iniciou acompanhamento do grupo da dor com otimização das medi-
cações prescritas, sem resposta. Optou-se por iniciar bomba de infusão contínua de clonidina (0,3 mcg/kg/h) no 
segundo dia de acompanhamento, evoluindo com melhora gradual do quadro álgico. No oitavo dia de avaliação 
negou queixas álgicas (0/10), optando-se por reduzir dose de clonidina em bomba de infusão contínua. No nono 
dia foi retirado a medicação e, no décimo dia de acompanhamento, recebeu alta do grupo da dor. Discussão: O uso 
da clonidina como analgesia pós-operatória pode ser um importante aliado no auxílio da recuperação do paciente e 
principalmente no intuito da redução do uso de opioides no pós-operatório, diminuindo, assim, seus efeitos colate-
rais. Porém seu uso precisa ser criterioso; doses maiores são associadas a efeitos hipotensivos e sedativos indesejados. 
A dose utilizada (0,3 mcg/kg/h) possui menos efeitos hemodinâmicos e bons resultados analgésicos.
Palavras-chave: Clonidina. Dor. Pós-operatório.
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414 Bloqueio de gânglio ímpar para 
tratamento de dor crônica – coccigodinia
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Introdução: Coccigodinia constitui condição clínica em que há dor em região do cóccix, podendo estar associada 
a formato patológico da articulação, presença de tumores nessa topografia e principalmente a traumas na região, 
como fraturas e luxações. A principal queixa do paciente é a dor ao sentar-se e ao levantar-se da posição sentada. 
Relato de caso: Um homem de 40 anos sofrera uma queda de dois metros, impactando a região do cóccix e desen-
volvendo desde então dor e edema em região descrita. No exame clínico, o paciente possuía hiperalgesia e hiperpatia 
da região citada e classificou a intensidade da dor em escala visual numérica de 7/10. Possuía sinais de hematoma 
superficial em região, evidenciando o trauma. Radiografia da região não evidenciou fratura, mas uma leve luxação 
em articulação sacrococcígea. Durante três semanas fez uso de analgésicos, anti-inflamatórios e opioides fracos, 
com pouca resposta ao quadro álgico, sendo encaminhado para serviço de clínica de dor. Atendido por um especia-
lista e descartado qualquer outra fratura em região lombar, optou-se por método intervencionista, uma vez que o 
tratamento conservador e medicamentoso apresentou resultados insatisfatórios, mantendo limitação de atividades. 
O tratamento realizado foi o bloqueio de gânglio ímpar guiado por radioscopia com anestésico local e corticoide, 
havendo completo desaparecimento do quadro álgico do paciente após o procedimento. Discussão: A coccigodinia 
pode prejudicar o desempanho de atividades diárias comuns em razão da intensidade de dor. Quando o tratamento é 
refratário a medicamentos e fisioterapia, métodos intervencionistas, como o bloqueio do gânglio ímpar, são alterna-
tivas para melhora do quadro álgico. Trata-se de um gânglio único, retroperitoneal, central e localizado ventralmente 
à junção sacrococígea, sendo de grande importância nas desordens do períneo. O caso descrito mostra sua relevân-
cia pela realização do bloqueio de gânglio ímpar guiado por escopia, o qual trouxe evolução satisfatória ao paciente 
com melhora total da dor.
Palavras-chave: Coccigodinia. Bloqueio. Gânglio ímpar.
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Introdução: A síndrome dolorosa regional complexa é uma condição neurológica crônica, na qual há disfunção 
autonômica e sensitivo motora. Essa divide-se em tipo I e II baseada na maneira como surgiu, sendo após um trau-
matismo ou de forma idiopática, respectivamente. Este trabalho tem como objetivo relatar o caso de paciente com a 
patologia do tipo I e discutir suas opções de tratamento. Relato do caso: Em maio de 2019, mulher, 51 anos, sofreu 
uma fratura em terceiro e quarto metacarpo esquerdo e foi feita imobilização com tala por 15 dias. Depois desse 
período, começou uso de imobilização não fixa e acompanhamento com fisioterapia e terapia ocupacional por 
45 dias. Em junho de 2019, retornou ao ortopedista com queixa de dor em mão esquerda há um mês. Dor era de 
forte intensidade, irradiava para punho, intermitente, sem fatores de melhora ou piora e impedia mobilização do 
membro. Associada a isso, região apresentava edema, rigidez, redução acentuada da força. Realizou tratamento da 
fase aguda com dipirona 100 mg duas vezes ao dia por cinco a sete dias e de forma crônica, fez uso de pregaba-
lina 300 mg por dia, amitriptilina 25 mg por dia e melatonina 10 mg por dia, associados com terapia ocupacional 
e fisioterapia, mas atualmente não apresenta controle álgico adequado. Para a melhora dos sintomas e otimização 
do tratamento clínico já estabelecido, instituímos as opções de bloqueio do gânglio estrelado ou bloqueio do nervo 
mediano.  Discussão: O gânglio estrelado é formado pela fusão do gânglio cervical inferior com o primeiro gânglio 
torácico. O bloqueio deve ser realizado com anestésicos, opioides e/ou esteroides. E, ainda, possuímos a opção de 
realizar o bloqueio do nervo mediano que representa um dos ramos terminais do plexo braquial com função de iner-
vação da maioria dos músculos do antebraço e da mão, além da inervação sensitiva. Concluímos que os bloqueios 
regionais alcançaram grande adesão na anestesiologia, com indicações consolidadas, sobretudo no tratamento inter-
vencionista da síndrome dolorosa regional complexa, mas visto que, de forma menos invasiva, inicialmente seria 
indicado o bloqueio do nervo mediano.
Palavras-chave: Gânglio estrelado. Nervo mediano. Bloqueio.
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470 Terapia intervencionista da dor no 
contexto de terapia intensiva
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Introdução: O tratamento de dor aguda faz parte do campo de atuação do médico anestesiologista, profissional esse 
que está cada vez mais envolvido com o cuidado fora do centro cirúrgico. A dor é bastante frequente nos pacien-
tes críticos na Unidade de Terapia Intensiva. Apesar dos inúmeros avanços no diagnóstico e tratamento, estima-se 
que 70% dos pacientes experimentam dor pós-operatória de moderada a grave durante sua permanência na Uni-
dade de Terapia Intensiva. O manejo eficaz da dor significa não apenas promover conforto aos pacientes como 
também reduzir a resposta metabólica ao trauma e o consumo de opioides, amplamente usados nesse setor. Relato 
do caso: Paciente do sexo feminino, 58 anos, admitida na Unidade de Terapia Intensiva em seu 36o dia de inter-
nação hospitalar por conta de confusão mental e agitação psicomotora apresentada na enfermaria. Portadora de 
neoplasia mucinosa cística com adenocarcinoma pancreático. Já havia realizado no último mês pancreatectomia, 
segmentectomia, esplenectomia, ligadura de varizes gástricas, colangiopancreatografia com colocação de stent biliar 
e mantinha lesão tumoral residual com invasão de tronco celíaco e áreas hepáticas. À admissão, principal queixa era 
dor abdominal de forte intensidade refratária ao uso dos opioides prescritos. Acionado o serviço de anestesiologia, 
que indicou a realização de neurólise alcoólica do plexo celíaco por radioscopia a beira leito. Nos dias subsequentes, 
evoluiu com melhora da dor e estado geral, acompanhada de retirada lenta e gradual dos opioides. Quatro dias após 
o procedimento, retornou para enfermaria e, logo em seguida, para tratamento domiciliar, em parceria com equipe 
de cuidados paliativos. Discussão: O alívio da dor é essencial para a recuperação adequada do paciente. Ao insti-
tuir outras modalidades de tratamento no controle da dor do paciente em terapia intensiva, como os procedimentos 
intervencionistas a beira-leito, consegue-se reduzir a quantidade total de analgésicos, principalmente opioides, faci-
litando o desmame da ventilação mecânica e diminuindo efeitos colaterais potencialmente deletérios. Minimiza-se a 
sedação, constipação intestinal, hiperalgesia e melhora a qualidade de vida e satisfação do paciente. 
Palavras-chave: Cuidados paliativos. Terapia intensiva.
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500 Dor pélvica crônica após prostatectomia 
robótica
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Introdução: As cirurgias minimamente invasivas por via robótica, sobretudo as prostatectomias, apresentam van-
tagens terapêuticas, entre elas menor tempo de internação, sangramento controlado e redução das complicações 
pós-operatórias em decorrência da precisão ofertada pela técnica cirúrgica. A despeito desses benefícios, eventos 
indesejados foram observados com o aumento do número de procedimentos realizados. Relato de caso: Paciente do 
sexo masculino, 65 anos, índice de massa corpórea 22 kg/m². Apresentava neoplasia de próstata tipo acinar Glea-
son 7 (4+3) comprometendo a margem uretral, sem outras comorbidades. Foi submetido a prostatectomia radical 
robótica, sob anestesia geral balanceada, sem intercorrências. No pós-operatório imediato, apresentou dor em região 
púbica de forte intensidade (escala visual analógica 9), em queimação, ao tentar deambular. Sendo caracterizada 
como uma dor inflamatória, o paciente recebeu alta com uso de analgésicos convencionais. Após três meses, evoluiu 
com remissão da dor em região púbica, porém apresentava dor em região perineal e glútea (escala visual analógica 
6), relatando piora ao caminhar, sentar e evacuar. Alívio parcial ao deitar. O tratamento inicial foi conduzido com 
dipirona 6 g/dia, gabapentina 900 mg/dia, duloxetina 30 mg/dia e ciclobenzaprina 10 mg/d. Após 30 dias, paciente 
apresentava dor escala visual analógica 3, sendo elevada a dose de gabapentina para 1.800 mg/dia Discussão: Diver-
sos fatores podem levar a um quadro de dor crônica em pós-operatório. Entre eles, fatores anestésicos, cirúrgicos 
e controle da dor aguda. Recentemente, estudos apontaram para um aumento da incidência de dor crônica em 
pós-operatório de prostatectomia robótica, relacionada ao posicionamento cirúrgico. O paciente é posicionado em 
Trendelenburg forçado e litotomia, sendo exposto também a complicações relacionadas a ventilação, rabdomiólise, 
lesões de pele, síndrome compartimental, trombose venosa profunda, edema cerebral e conjuntival. Além disto, há 
a técnica cirúrgica, com inserção de trocaters em região púbica e, neste caso supracitado, um controle inadequado 
da dor aguda apresentada.
Palavras-chave: Dor. Cirugia robótica. Dor crônica.
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525 Hidrodissecção neural para tratamento  
de meralgia por incisão de Pfannenstiel: 
um relato de caso
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Introdução: Meralgia é uma síndrome disestésica causada por lesão do nervo cutâneo femoral lateral, situado na 
região do ligamento inguinal. Relatamos um caso de meralgia parestésica em paciente submetida a histerectomia 
laparotômica com incisão a Pfannenstiel ampliada e tratada com hidrodissecção do nervo cutâneo femoral lateral. 
Relato de caso: Mulher de 50 anos, submetida a laparotomia exploradora por massa pélvica, que evoluiu com pós-ope-
ratório imediato de dor na região lateral da coxa direita, irradiação até o joelho, em queimação, de forte intensidade 
(escore numérico verbal 8/10), associada a alteração de sensibilidade térmica, parestesia e limitação de movimento. 
Antecedente de hipotireoidismo, depressão e cirurgias abdominais. Ao exame, cicatriz cirúrgica até região de cristas 
ilíacas e contratura do músculo vasto lateral da coxa e tensor da fáscia lata à direita. Outros exames não apresenta-
ram alterações. Teste de bloqueio do nervo com lidocaína a 2% resultou em melhora importante da dor. Realizada 
hidrodissecção do nervo cutâneo femoral lateral, guiada por ultrassonografia, com lidocaína a 2% associada a tera-
pia com pregabalina (150 mg), fluoxetina (20 mg), tramadol (200 mg) e fisioterapia. Após 40 dias, paciente retornou 
com melhora significativa de todos os sintomas, referindo dores esporádicas em menor intensidade (escore numé-
rico verbal 3/10). Discussão: O nervo cutâneo femoral lateral é primariamente sensitivo, de origem entre L1-L3. 
Seu trajeto se inicia na borda lateral do músculo psoas maior, passando pelo ilíaco, ligamento inguinal até a espinha 
ilíaca ântero-superior. Esse conhecimento possibilita a identificação da meralgia precocemente, visto que, apesar de 
ser considerada rara, estudos sugerem alta prevalência de casos subdiagnosticados. Os tratamentos vão desde inter-
venção farmacológica até cirúrgica. Em nosso caso, foi realizado tratamento com hidrodissecção do nervo cutâneo 
femoral lateral. Essa técnica é menos invasiva e apresenta resultados satisfatórios mesmo em casos refratários. Seu 
uso, combinado à terapêutica medicamentosa, é desejado, uma vez que efeitos colaterais desta, tais como tontura e 
sonolência, são comumente observados e causam má adesão, além de limitar dosagens e, potencialmente, as ativi-
dades cotidianas. No caso relatado de meralgia parestésica pós-operatória por incisão de Pfannenstiel ampliada, a 
técnica de hidrodissecção do nervo cutâneo femoral lateral foi efetiva no controle da dor crônica refratária e sugeri-
mos, portanto, que essa abordagem pode ser uma alternativa no escalonamento terapêutico de meralgia parestésica.
Palavras-chave: Meralgia. Dor. Hidrodissecção.
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533 Disfunção sexual e valores hormonais: 
impacto na qualidade de vida em 
pacientes com fibromialgia
Letácio Santos Garcia Ferro1, Eduardo Jose Silva Gomes de Oliveira1,  
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1Universidade Federal do Maranhão, São Luís, MA, Brasil.

Introdução: A fibromialgia é uma síndrome crônica caracterizada por dor generalizada, fadiga profunda e distúr-
bios do sono, entre outros sintomas. Foi proposto que a vitamina D é um fator associado a dor crônica generalizada 
em valores séricos baixos, também havendo essa associação em casos de fibromialgia. Alguns hormônios têm efeito 
protetor contra certos tipos de dor crônica, como a testosterona e a progesterona, que geralmente atuam na modula-
ção e aumento do limiar da dor. Este estudo teve como objetivo investigar o impacto da fibromialgia na qualidade de 
vida, no nível de disfunção sexual e avaliar os valores de testosterona e vitamina D (25-OH) em mulheres com fibro-
mialgia. Métodos: Estudo feito em um ambulatório de dor crônica com mulheres diagnosticadas com fibromialgia 
segundo os critérios de 2010 do American College of Rheumatology, no período de agosto/2018 a dezembro/2019. 
Foram utilizados os questionários: Fibromyalgia Impact Questionairre, que avalia o impacto da fibromialgia na vida 
das pacientes, e Female Sexual Function Index, que avalia o grau de disfunção sexual nas pacientes, ambos tra-
duzidos e validados para o português. Também foram coletadas amostras de sangue para mensurar os valores de 
testosterona e vitamina D. Os dados foram analisados com SPSS Statistics 25.1. A normalidade foi testada pelo teste 
de Shapiro-Wilk e descritas usando a mediana e intervalo interquartil. Resultados: A amostra total foi de 73 pacien-
tes, com mediana de idade de 49 (intervalo interquartil: 39 – 56) anos. A mediana do score do FIQ foi de 72,4 
(intervalo interquartil: 63,1 – 82,9), considerando que resultados >70 configuram alto impacto na qualidade de vida; 
a mediana dos resultados do FSFI foi 1,8 (intervalo interquartil: 1,2 – 15,1), sendo que scores <26 sugerem alto grau 
de disfunção, que ocorre em 94,5% (n = 69) das participantes. De acordo com os valores de vitamina D, foram for-
mados grupos: deficiente < 20 ng/mL, mediana 17,6, intervalo interquartil 15,9 – 19,8; insuficiente 20-30 ng/mL, 
mediana 26,2, intervalo interquartil 22,1 – 27,9; suficiente > 30 ng/mL, mediana 33,4, intervalo interquartil 31,6 – 
41,8. As frequências são 11,0%, 56,1% e 32,9%, respectivamente. Já em relacão aos valores de testosterona, a mediana 
dos resultados foi 11 (intervalo interquartil: 4,6 – 20,0). Conclusões: Houve uma alta prevalência de disfunção sexual 
e importante impacto na qualidade de vida, afetando todo o âmbito biopsicossocial. Além disso, foram observados 
valores menores de testosterona em relação ao considerado normal em mulheres (14 – 76 ng/dL), além de valores 
abaixo do suficiente de vitamina D.
Palavras-chave: Fibromialgia. Disfunção sexual. Qualidade de vida.
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543 Dor e fragilidade: perfil de qualidade de 
vida de idosos atendidos em ambulatório 
especializado
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Thiago Alves Rodrigues1, João Batista Santos Garcia1
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Introdução: O envelhecimento da população brasileira é um fenômeno que vem ocorrendo em velocidade cres-
cente, trazendo consigo comorbidades específicas da idade e outras que se tornam mais frequentes com o envelhecer, 
muitas das quais podem levar a síndromes dolorosas. A dor torna frequentemente os indivíduos mais vulneráveis. 
No entanto, a idade avançada por si só também pode levar a uma maior vulnerabilidade, colocando esse segmento 
da nossa população em maior risco. Este estudo teve como objetivo avaliar a dor e a fragilidade e descrever o perfil 
sociodemográfico dos pacientes idosos atendidos em um ambulatório de dor crônica. Método: Este estudo foi rea-
lizado no ambulatório de dor crônica do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, incluindo 
pacientes idosos (acima de 60 anos), de ambos os gêneros, entre setembro de 2019 e janeiro de 2020. Os pacientes res-
ponderam a um questionário com dados clínicos, sociodemográficos e antropométricos, ao questionário Geriatric 
Pain Measure específico para avaliação da dor no idoso e ao questionário Vulnerable Elders Survey-13 para avalia-
ção de fragilidade, ambos traduzidos e validados para o português. Os dados foram tabulados e analisados no Excel 
2019. Resultados: Dos 53 pacientes estudados, a maioria era do gênero feminino (73,6%, n=39), parda (64,15%, 
n=34), casado (50,9%, n=27), católica (64,15%, n=34), com ensino médio completo (41,5%, n=22), com renda fami-
liar entre um e dois salários mínimos (66,03%, n=35), residia na capital (69,8%, n=37), era inativa profissionalmente 
(92,45% n=49) e recebia aposentadoria (81,13%, n=43). Dos pacientes, 92,45% (n=49) moravam acompanhados, 
33,96% (n=18) faziam fisioterapia, 20,75% (n=11) tiveram problemas como quedas (13,2%, n=7) ou hospitaliza-
ções (9,4%, n=5). A média da idade era de 66,9 ± 7,3 anos, de peso de 64,16 ± 12,5 kg, de altura de 1,55m ± 0,08 e de 
índice de massa corporal de 26,7 ± 4,8 kg/m², do perímetro da panturrilha de 32,7 ± 5,5 cm. Os diagnósticos mais 
prevalentes de síndromes dolorosas foram de osteoartrite (34% n=18), lombalgia e lombociatalgia (20,75% n=11), 
ombro doloroso (15,1% n=8) e fibromialgia (15,1% n=8). A maioria dos pacientes (56,6%, n=30) foi considerada 
vulnerável (Vulnerable Elders Survey-13 > 3), com uma dor moderada segundo o Geriatric Pain Measure (31 a 69, 
média de 60). Conclusões: A população idosa atendida no ambulatório de dor apresentava pontuações elevadas de 
fragilidade e dor, que, somadas às condições socioeconômicas desfavoráveis, determinam impacto importante na 
qualidade de vida desses idosos.
Palavras-chave: Dor crônica. Fragilidade. Idoso.
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573 Analgesia controlada pelo paciente em 
dor aguda
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Introdução: O sarcoma de Ewing é um tumor maligno que ocorre predominantemente em ossos ou em partes moles, 
afeta principalmente crianças, adolescentes e adultos jovens. A maioria dos pacientes se apresenta com história de 
dor local, que pode ser intermitente e intensa e que piora com o tempo. Por conta disso, é fundamental o manejo indi-
vidualizado da dor, com o uso de técnicas analgésicas adequadas, como a analgesia controlada pelo paciente. Relato 
de caso: Paciente de 22 anos, sexo feminino, 65 kg, estado físico PII, portadora de sarcoma de Ewing em diáfise de 
fêmur direito localmente avançado e irressecável, com risco potencial de fratura patológica, apresentava quadro de 
dor intensa, sem melhora com analgesia endovenosa. Após monitorização com eletrocardiografia contínua, oxi-
metria de pulso e pressão arterial não invasiva, foram realizadas venóclise periférica com cateter 20G e sedação 
com fentanil 100 mcg e dormonid 5 mg. Em seguida foi realizado bloqueio de nervo femural direito e implante de 
cateter para infusão contínua local de ropivacaína a 0,25%, 20 mL. Paciente apresentou melhora considerável da 
dor em membro inferior direito por uma semana, quando apresentou fratura espontânea do fêmur. Foi encami-
nhada ao centro cirúrgico para realização de anestesia peridural para alívio imediato da dor, com levobupivacaína a 
0,375%, 10 mL e lidocaína a 1%, 10 mL, implantado cateter peridural e instalada bomba de analgesia controlada pelo 
paciente. Ao final, foi encaminhada à recuperação pós-anestésica , apresentando escore de 0 pela escala visual analó-
gica em uso de analgesia de forma contínua com ropivacaína 0,125% e fentanil 2 mcg/mL com bólus, se necessário. 
Permaneceu com cateter e analgesia controlada pelo paciente por cinco dias, evoluindo bem, com satisfação 10/10. 
Recebeu alta hospitalar para seguimento no Hospital do Câncer, onde ainda mantém tratamento. Discussão: A dor 
é um dos principais fatores limitantes dos pacientes portadores de sarcoma de Ewing. As bombas de analgesia con-
trolada pelo paciente são equipamentos de infusão que permitem grande número de modalidades de programação 
e administram o medicamento via venosa ou peridural, continuamente ou por meio de dispositivo para solicita-
ção de doses intermitentes (bólus) de demanda. Constata-se, assim, grande sucesso do método para tratamento de 
pacientes portadores de enfermidades neoplásicas malignas, com o controle efetivo da dor e melhora significativa 
da qualidade de vida.
Palavras-chave: Dor. Analgesia controlada pelo paciente.
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644 Bloqueio do gânglio esfenopalatino para 
tratamento de cefaleia pós-raquianestesia
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Introdução: A cefaleia pós-raquianestesia é a complicação neurológica mais frequente decorrente do bloqueio suba-
racnoideo. Geralmente, surge entre o segundo e o sétimo dia após a punção e, em 90% dos casos, desaparece no 
quinto dia. Atualmente, o tratamento inicial se dá por terapia farmacológica de apoio; quando esta falha, o padrão-
-ouro é o tampão sanguíneo peridural. Porém pesquisas vêm mostrando que o bloqueio do gânglio esfenopalatino 
para o tratamento da cefaleia pós-raquianestesia tem sido muito eficaz, já sendo conhecido como terapêutica em 
neuralgia do trigêmino e enxaqueca grave. O objetivo do estudo é relatar o uso da técnica de bloqueio do gânglio 
esfenopalatino como tratamento para cefaleia pós-raquianestesia, além de contribuir para a atualização da literatura 
e de profissionais da área, visando melhoria na qualidade de vida dos pacientes, visto que a ocorrência da cefaleia 
pós-raquianestesia tem grande impacto na sua recuperação pós-operatória. Relato de caso: Paciente do sexo femi-
nino, 23 anos, sem comorbidades, foi submetida ao bloqueio subaracnoideo para cirurgia cesariana, sendo realizado 
com agulha 25 G tipo Quincke e anestésico local bupivacaína 0,5%. Após 24 horas de alta hospitalar, retornou ao 
hospital universitário com queixa de cefaleia. Foi realizada a terapia farmacológica (cristaloides 1 L; dexametasona 
4 mg; parecoxib 40 mg; dipirona 1 gr; cafeína 500 mg), porém a paciente não relatou melhoras. Sendo assim, foi rea-
lizada a técnica de bloqueio do gânglio esfenopalatino bilateral usando um aplicador com ponta de algodão saturada 
com 2 mL de lidocaína 2% em cada narina por 10 minutos. Após 15 minutos do procedimento, a paciente apresen-
tou melhora da cefaleia, permanecendo em observação e monitoramento durante uma hora, e, em seguida, recebeu 
alta médica. Foi feito o contato por meio telefônico no dia seguinte, em que relatou não sentir dor. Discussão: A ação 
do bloqueio do gânglio esfenopalatino tem um início mais rápido do que o tampão sanguíneo peridural e melhor 
perfil de segurança, apresentando-se como uma técnica mais simples e não invasiva, demonstrando, assim, vanta-
gens sobre a tampão sanguíneo peridural. O bloqueio do gânglio esfenopalatino levou ao alívio da queixa de dor após 
15 minutos com manutenção após uma semana, confirmando a eficácia do método. Uma hipótese a esse fato é que 
o bloqueio do gânglio esfenopalatino pode atenuar a vasodilatação cerebral induzida pela estimulação parassimpá-
tica transmitida por neurônios que têm sinapses no gânglio esfenopalatino. Logo, é de suma importância que, caso a 
terapia farmacológica falhe, considere-se a técnica de bloqueio do gânglio esfenopalatino em pacientes que apresen-
tam cefaleia pós-raquianestesia.
Palavras-chave: Cefaleia pós-raquianestesia. Bloqueio do gânglio esfenopalatino. Segurança.
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811 O papel da vitamina C na anestesia 
multimodal
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Introdução: Mesmo com inúmeros avanços da medicina, o manejo da dor pós-operatória se mantém como um 
obstáculo para os profissionais da saúde. Visto o tamanho desse desafio, a busca por mecanismos de analgesia mul-
timodal, eficientes e de baixo custo se mostra imprescindível. A vitamina C vem cada vez mais ganhando relevância 
nesse aspecto. Objetivos:  Colocar em destaque a discussão a respeito do uso da vitamina C como adjuvante  na 
anestesia multimodal e poupadora de opioide, debate este que já resultou em estudos intervencionistas com bons 
resultados e ainda assim pouco se fala sobre o assunto. Método: A pesquisa foi realizada na base do PubMed e, 
após descartados artigos duplicados, foram selecionados os que focavam no uso intraoperatório do ácido ascórbico. 
Resultados: A concentração plasmática de vitamina C está frequentemente diminuída no primeiro dia pós-operató-
rio. Acredita-se que ela age inibindo localmente a cascata inflamatória via mecanismos antioxidantes e nenhum efeito 
colaterial foi reportado no seu uso em pacientes com fraturas, inclusive estudos em animais sugerem aceleração da 
sua consolidação. Os pacientes que receberam diariamente 1 g de vitamina C a partir do primeiro dia pós-operató-
rio tiveram consumo menor de diclofenaco sódico, escores menores na escala visual álgica e melhor e mais precoce 
resultado funcional. Porém cada vez mais fala-se da vitamina C como um adjuvante analgésico intraoperatório, não 
somente após a cirurgia, visando diminuir a dor pós-operatória imediata e poupar o uso de opioides durante a inter-
nação hospitalar. Estudos intervencionistas mostram menor consumo de opioides na recuperação anestésica e em 
até 24 horas após cirurgia, sendo inversamente proporcional à dose de vitamina C administrada. É incerto o papel 
que ela assume como antinociceptivo. Entre suas atribuições, podem-se citar melhora da imunidade, propriedades 
antioxidantes e antimutagênicas. Uma teoria mais recente sugere que seu papel seria de cofator na produção de endo-
morfinas, tanto diretamente, por aumentar sua síntese, quanto indiretamente, por meio da calcitonina, envolvida 
na produção de endorfinas. Conclusões: Apesar dos diversos estudos que demonstram as vantagens do emprego da 
vitamina C como agente adjuvante no ato anestésico, seu uso permanece experimental e pouco disseminado, talvez 
pelo seu mecaniso de ação ainda pouco compreendido. Vale, portanto, incitar essa discussão e voltar atenção para o 
tema, visto que a vitamina C pode-se mostrar um recurso acessível e seguro na anestesia.
Palavras-chave: Vitamina C. Anestesia multimodal. Analgesia.
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820 Fenolização de plexo hipogástrico superior 
para tratamento de dor pélvica oncológica
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Introdução: A abordagem com opioides ainda é considerada um pilar no tratamento clínico da dor oncológica. 
 Destacando-se os efeitos deletérios de seu uso crônico, como constipação, náuseas e retenção urinária, torna-se 
necessária terapêutica multimodal. Nesse cenário, o tratamento intervencionista da dor tem se tornado estratégia 
amplamente difundida, considerando-se a neurólise química do plexo hipogástrico superior, técnica eficaz para 
controle de dor pélvica associada ao câncer. Esse plexo contém fibras aferentes viscerais de órgãos pélvicos nave-
gando com fibras simpáticas, que, ao serem interrompidas, podem promover alívio álgico. O mecanismo de ação do 
agente neurolítico fenol compreende a coagulação proteica e a desmielinização segmentar não seletiva (degenera-
ção Walleriana), sendo sua injeção menos dolorosa quando comparada à do álcool, por seu efeito anestésico local. 
Não ocorrendo destruição da membrana basal, favorece regeneração axonal, podendo ter ação menos duradoura, 
em torno de 4 a 14 semanas, sendo seu uso ainda justificável em pacientes oncológicos. Relato de caso: Paciente 
de 33 anos com diagnóstico de câncer de colo uterino localmente avançado há um ano apresentava dor pélvica em 
pressão constante incapacitante, sem alívio com uso diário de metadona 30 mg, prebagalina 150 mg, dipirona  6 g 
e resgates com morfina 20 mg. Apresentava-se restrita ao leito, constipada e nauseada. Após bloqueio teste posi-
tivo com ropivacaína 0.2% (70% de redução da intensidade da dor), foi submetida à neurólise química de plexo 
hipogástrico superior bilateral, abordagem transdiscal L5-S1, com fenol glicerinado 7% (6 mL cada lado), guiada 
por radioscopia e contraste ioexol, com alívio completo e imediato da dor. Subsequentemente, foram otimizadas as 
medicações, ocorrendo recuperação da autonomia e alta hospitalar. Houve sustentado controle álgico, mantendo 
uso diário de metadona 2,5mg e pregabalina 75 mg até o óbito dois meses após a intervenção em virtude de sepse 
urinária. Discussão: O tratamento intervencionista da dor pode ser considerado importante ferramenta para con-
trole álgico oncológico, promovendo redução dos efeitos colaterais de opioides e melhora funcional dos pacientes.
Palavras-chave: Opiodes. Terapêutica multimodal. Tratamento intervencionista da dor.
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845 Hidrodissecção de nervo ulnar com 
glicose 5% associado a bupivacaína  
para tratamento de dor crônica
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Introdução: A hidrodissecção de nervos é um procedimento minimamente invasivo que consiste na injeção de 
líquido sob pressão para separar o nervo da compressão fascial, uma causa importante na perpetuação da dor. 
Além disso, o uso da glicose com ou sem anestésico em dose baixa reduz a toxicidade do anestésico local, confe-
rindo maior segurança aos procedimentos realizados em contexto ambulatorial. Seu mecanismo parece causar dois 
efeitos: mecânico e neurosensorial. Relato do caso: Paciente mulher, 57 anos, obesa, com má-formação congênita 
de ulna. Apresentava dor do cotovelo a toda a face medial do antebraço até quarto e quinto dedo da mão esquerda. 
Dor em queimação, contínua, com componente importante de alodínia, piora ao frio, toque e extensão do antebraço. 
Mantinha posição constante de antebraço fletido, limitando movimento por dor. Foi submetida à descompressão 
cirúrgica com transposição do nervo ulnar, com piora do quadro. Surgiu edema, cianose e  diminuição da tem-
peratura, recebendo o diagnóstico de síndrome de dor complexa regional. Realizou quatro bloqueios de gânglio 
estrelado, fisioterapia, bloqueios simpáticos venosos, uso de  medicações orais (gabapentina, fluoxetina, dipirona, 
opioide fraco), capsaicina tópica e tentativas de dessensibilização com escova após bloqueios. Apresentava melhora 
moderada após os tratamentos realizados, mantendo por um curto período. Após 13 anos do quadro, foi reali-
zada ultrassonografia com identificação de áreas de entrapment do nervo ulnar, sendo realizadas cinco sessões de 
hidrodissecção com glicose 5% + bupivacaína 0,125%, 15 mL em cada sessão, desfazendo áreas de fibrose. Desde a 
primeira sessão paciente veio relatando melhora e, após quinta sessão, referia escala numérica de dor zero, negava 
alodínia e abandonou a posição de flexão de antebraço constante. Após sesis meses da última sessão, mantinha escala 
numérica 0, apesar da progressiva redução de dose de gabapentina. Atualmente em uso apenas de gabapentina e fluo-
xetina. Discussão: A injeção terapêutica de glicose tem sido utilizada com diversas aplicações para tratamento de dor 
crônica: proloterapia, injeção perineural e a hidrodissecção. A hidrodissecção consiste em administrar fluido guiado 
por ultrassonografia para separar os nervos das estruturas que podem causar constrição ou irritar o nervo. O meca-
nismo de ação analgésica da glicose 5% possui várias hipóteses: menor ativação do receptor de potencial transitório 
vaniloide tipo 1, diminuição da taxa de disparo de fibras C normoglicêmicas e correção de hipoglicemia local neural.
Palavras-chave: Hidrodissecação. Glicose. Síndrome de dor regional complexa.
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860 Impacto do tratamento intervencionista 
da dor na qualidade de vida de pacientes 
oncológicos
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Introdução: Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, os casos de câncer tendem a aumentar subs-
tancialmente nos próximos anos. Até 80% dos pacientes diagnosticados com câncer irão relatar em algum momento 
dor de intensidade moderada a grave. Quando as estratégia farmacológicas falham em fornecer o alívio adequado da 
dor, os procedimentos chamados de intervencionistas podem fornecer alívio seguro e eficaz da dor. Neste relato ire-
mos demostrar como o tratamento intervencionista pode ser útil em pacientes que mesmo com uso de opioides não 
conseguem controle adequado da dor, ou então, quando conseguem, não toleram o uso dessa classe de medicamen-
tos. Relato de caso: Paciente T. F. S., 79 anos, sexo feminino, encaminhada para o serviço de dor do Hospital Bom 
Samaritano de Maringá – PR por dor de forte intensidade (escala visual analógica 10) em faixa em abdômen superior 
em razão de neoplasia de pâncreas inoperável. Estava em uso de gabapentina 300 mg de oito em oito horas, Tramal 
50 mg de seis em seis horas e codeína 30 mg via oral de oito em oito horas, sem controle da dor. Realizado ajuste de 
medicação, mantida gabapentina, retirados Tramal e codeína e iniciada morfina 10 mg de 12 em 12 horas e dipirona 
1 g de seis em seis horas. Após dez dias, paciente internada por controle inadequado da dor. Na avaliação, estava em 
uso de morfina 10 mg de quatro em quatro horas, apresentando um controle adequado da dor (escala visual analó-
gica 4), porém sonolência e confusão mental. Em virtude dos efeitos colaterais, optou-se por realizar neurólise dos 
nervos esplâncnicos com uso de fenol. O bloqueio foi realizado com a técnica paravertebral clássica, com utilização 
da radioscopia. O paciente foi posicionado em decúbito ventral. Optou-se por realizar o bloqueio em nível de T11 
bilateral com agulha 22G. Realizada confirmação do local pela injeção de contraste e, então, realizada a injeção de 
10 mL de fenol em cada lado. Foi mantida em prescrição de morfina apenas de resgate. Após 24 horas de bloqueio, 
paciente recebeu alta sem ter solicitado nenhuma dose de morfina e com escala visual analógica de zero. Reavaliada 
em uma semana, estava com dor controlada apenas com uso da gabapentina e dipirona já em uso. Discussão: O tra-
tamento intervencionista da dor vem se mostrando eficaz para melhora da qualidade de vida em pacientes com dor 
oncológica, diminuindo assim o uso de opioides e, consequentemente, seus parefeitos. Sugere-se atualmente que o 
procedimento seja realizado de forma precoce, não somente após esgotar as medicações convencionais.
Palavras-chave: Dor. Câncer. Tratamento intervencionista.
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863 Bloqueio do plano eretor da espinha 
modificado
Andrieli Caroline Vieira Guimarães1, Rafael Teruel Berto1, Fernanda Pestana Biatto1, 
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Introdução: O bloqueio do plano do eretor da espinha é um bloqueio do plano interfacial descrito e eficaz para pro-
cedimentos torácicos e abdominais. Neste relato descrevemos o caso de um paciente com neuralgia pós-herpética 
submetido ao bloqueio do plano do eretor da espinha guiado por ultrassom para analgesia. Relato do caso: Paciente 
T. L. M. S., 71 anos, sexo feminino, branca, encaminhada ao serviço de dor do Hospital Bom Samaritano – Maringá 
– PR por dor em região toracolombar à direita após quadro de herpes zóster há dois meses. Após manejo conserva-
dor do quadro álgico com uso de pregabalina 150 mg e duloxetina 30 mg, optou-se por bloqueio do plano eretor da 
espinha guiado por ultrassom ao nível de L1. A paciente foi posicionada em decúbito lateral esquerdo e puncionada 
com acesso venoso periférico em membro superior esquerdo, e, após injeção de propofol 1,5 mg/kg, foi iniciado 
procedimento de bloqueio. Sob condições estéreis, o transdutor ultrassônico curvilíneo de baixa frequência foi 
posicionado lateralmente a 3 cm do processo espinhoso no nível de L1 à direita, com orientação parassagital longi-
tudinal. Os músculos oblíquo interno, oblíquo externo, eretor da espinha e o processo transverso foram visualizados. 
Com a técnica em plano, uma agulha de raquianestesia modelo Quincke 22G foi avançada em sentido transversal ao 
processo transverso. Penetramos abaixo da fáscia profunda do músculo eretor da espinha até haver contato com pro-
cesso transverso. Em seguida, foi iniciada a injeção de levobupivacaína 0,375% 15 mL, clonidina 0,150 mg, acetato 
de metilprednisolona 40 mg e dexametasona 10 mg, observando-se hidrodissecção. Foi realizada ainda uma infu-
são de levobupivacaína 0,375% e acetato de metilprednisolona 40 mg 20 mL em leque ao redor da lesão. A avaliação 
da dor foi feita em movimento e em repouso, com o uso de uma escala visual analógica em 1, 2, 4, 8, 12 e 24 horas. 
O escore da escala em repouso nas primeiras 24 horas foi zero. Nenhuma complicação pós-operatória foi registrada. 
Não houve necessidade de opioides durante a internação e, atualmente, 90 dias após o bloqueio, paciente segue 
apenas com duloxetina 30 mg. Discussão: O bloqueio é confiável e simples de executar. Contudo, estudos clínicos 
randômicos são necessários para avaliar a eficácia desse bloqueio. No tratamento da dor aguda e crônica, o bloqueio 
pode ser adequado em virtude do fornecimento de excelente analgesia, melhorando a qualidade de vida do paciente. 
Palavras-chave: Bloqueio do plano eretor da espinha modificado. 
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870 Manejo da dor em pediatria por meio da 
acupuntura: atualização
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Introdução: O mecanismo de ação da acupuntura envolvendo seus efeitos analgésicos já foi demonstrado cientifica-
mente¹. Por muitos anos, foram usados opioides para o controle da dor na pediatria, mas, por conta do aumento de 
casos de morte pediátrica pelo uso abusivo desses medicamentos², a introdução de tratamentos não farmacológicos, 
como a acupuntura, para o alívio da dor em crianças vem se tornando uma realidade². Objetivos: Esta atualização 
visa avaliar a eficácia e o benefício da acupuntura no manejo da dor em pacientes pediátricos. Metodologia: Foi rea-
lizada uma revisão de literatura a partir da base de dados PubMed, em que foram selecionados artigos em português 
e inglês datados de 2013 a 2019 utilizando os unitermos pain, acupuncture e pediatrics. Os critérios de inclusão foram 
artigos de livre acesso, originais e de revisão, ensaios clínicos, relatos de caso, estudos multicêntricos e observacionais 
abordando acupuntura e dor na pediatria. Foram excluídos capítulos de livros, teses, anais de congresso ou confe-
rência e publicações em sites não institucionais. Resultados e discussão: Utilizando os termos de pesquisa, foram 
identificados 201 artigos, sendo 42 deles selecionados para a análise, baseando-se nos critérios utilizados. Após lei-
tura completa e aplicação dos critérios, 15 artigos foram selecionados e revisados. A acupuntura demonstrou-se 
efetiva para o alívio da dor na população pediátrica em 80% dos estudos avaliados em vários cenários. Foi constatada 
redução dos efeitos colaterais no uso da acupuntura em populações pediátricas quando comparado com o trata-
mento farmacológico. Apenas três estudos não demonstraram efetividade no uso da acupuntura para o tratamento 
da dor. Conclusão: A maioria dos estudos relatou eficácia e benefícios no uso da acupuntura para o manejo da dor 
em pacientes pediátricos. Entretanto, em razão de poucas pesquisas envolvendo o uso da técnica na população pediá-
trica, há necessidade de mais estudos sobre os efeitos do método.
Palavras-chave: Acupuntura. Dor. Pediatria.

REFERÊNCIAS 
1. Yamamura Y, Yamamura ML. Guias de Medicina Ambulatorial e Hospitalar da EPM-UNIFESP: Acupuntura. São Paulo: Manole; 2015. 

2. Tsai SL, Reynoso E, Shin DW, Tsung JW. Acupuncture as a Nonpharmacologic Treatment for Pain in a Pediatric Emergency 

Department. Pediatr Emerg Care. 2021;37(7):e360-e366. https://doi.org/10.1097/PEC.0000000000001619

https://doi.org/10.1097/PEC.0000000000001619


DOR

Sao Paulo Med J. 2021; 139(Suppl 2):429.     429

875 Pseudoxantoma elástico: relato de caso
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Introdução: O pseudoxantoma elástico é uma doença genética extremamente rara, causada por calcificação e frag-
mentação progressiva do tecido elástico, que inclui olhos, pele e sistema cardiovascular. O curso da doença é lento 
e gradual e inicialmente não apresenta sintomas. As placas não pruriginosas, a baixa acuidade visual e as alterações 
cardiovasculares são manifestações que sinalizam avanço da doença. O diagnóstico inclui exame de fundo de olho, 
avaliação dermatológica com biópsia da lesão de pele e testes genéticos para detecção de mutação. É importante 
identificar a doença precocemente a fim de minimizar o risco de complicações sistêmicas. Relato de caso: Paciente 
P. A. B., 25 anos, sexo feminino, estado físico IV da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, 
procurou consultório para tratamento de dor crônica em razão do diagnóstico de pseudoxantoma elástico há apro-
ximadamente dez anos. Relatou que quadro iniciou com manchas dérmicas e comprometimento da acuidade visual 
à esquerda. Possuía queixa de mancha hipercrômica em região cervical e algia em dimídio esquerdo, principalmente 
em região torácica. Houve evolução progressiva com dor generalizada de maior intensidade em tórax e necessidade 
de uso terapêutico de oxigênio domiciliar. Atualmente paciente se encontra em mau estado geral, hipocorada 2+/4+, 
dispneica com necessidade de oxigênio suplementar em máscara de Venturi fração inspirada de O2 35%, internada 
sob medidas paliativas para conforto do quadro álgico, emocional e respiratório. Em uso diário de 1 g de morfina, 
3.600 mg de gabapentina, 80 mg nortriptilina e bloqueio de gânglio torácico semanalmente. Discussão: Apesar de 
não ter tratamento curativo, o pseudoxantoma elástico pode ter suas manifestações tratadas nas diversas áreas afe-
tadas do organismo de forma paliativa e com ajustes no estilo de vida. Não existe cura ou protocolo específico de 
tratamento relatado na literatura, sendo este variável conforme as áreas afetadas e com controle de fatores de risco 
para doenças cardiovasculares. O manejo da dor é essencial para melhora da qualidade de vida e conforto desses 
pacientes, tornando-se necessárias altas doses de medicações analgésicas com uma abordagem ampla e multimodal.
Palavras-chave: Pseudoxantoma elástico. Dor crônica. Anestesiologia.
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891 Ansiedade pré-operatória e dor aguda 
pós-operatória em idosos submetidos a 
cirurgias do fêmur
Ana Luísa Pacheco Millen de Mattos1, Maria Carolina Alves Pereira1, Giovanna Mezzalira 
Santos1, Oscar César Pires1, Vivian Guimarães Carvalho Cardoso Gomes1

1Universidade de Taubaté, Taubaté, SP, Brasil.

Introdução: A população idosa é submetida quatro vezes mais a número de cirurgias quando comparada à não 
idosa, sendo que esse número tem crescido progressivamente. Com o aumento acelerado da população de ido-
sos, a maioria dos pacientes cirúrgicos terá idade superior a 65 anos. A fratura do fêmur é uma realidade das mais 
comuns no idoso. Objetivo: Correlacionar o nível de estresse pré-operatório com a intensidade da dor no pós-ope-
ratório imediato de cirurgias do fêmur. Método: Estudo observacional, analítico, transversal, quantitativo realizado 
em cenário hospitalar após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa/Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, 
com participantes, por conveniência, submetidos a cirurgias do fêmur que se dispusessem a assinar o Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido e responder um questionário pertinente ao tema. Para avaliação foram utilizadas a 
escala hospitalar de ansiedade e depressão e a escala numérica de dor e utilizou-se o teste do qui-quadrado para aná-
lise das variáveis qualitativas. Resultados: Foram avaliados 16 pacientes, sendo 13 (81,25%) mulheres e 3 (18,75%) 
homens, e a ansiedade pré-operatória dos participantes foi observada em 8 (50%). Quando foi correlacionada a 
ansiedade à dor, observamos que ambas estiveram ausente em três pacientes (18,7%) e presente em seis (37,5%); 
dois dos que apresentaram ansiedade não relataram dor e cinco que apresentaram dor não apresentaram ansie-
dade.  Conclusão: Os resultados obtidos sugerem não haver associação entre ansiedade pré-operatória e dor aguda 
pós-operatória. Não obstante, o pequeno número de participantes pode ter interferido na análise dos dados, sendo 
necessários estudos com maior abrangência.
Palavras-chave: Idoso. Ansiedade. Dor.
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892 Dor osteomuscular em acadêmicos de 
medicina sujeitos ao ensino remoto 
durante pandemia de COVID-19
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Dennis Otto Garcia Komatsu1

1Universidade de Taubaté, Taubaté, SP, Brasil. 

Introdução: A dor osteomuscular é consequência do esforço repetitivo, do uso excessivo e de distúrbios musculoes-
queléticos relacionados ao trabalho. As principais causas da dor são a postura viciosa, aumento do peso corporal 
e desequilíbrios musculares, além de fatores psicossociais, que podem gerar incapacitação laboral temporária ou 
permanente. Em 2020, pela pandemia de COVID-19, foi implantado isolamento social no Brasil, e as aulas no for-
mato presencial de todas as faculdades do país foram substituídas por aulas on-line, em uma estratégia de estudo 
remoto. Dessa maneira, os alunos foram submetidos a uma quantidade de horas sentados maior do que o habitual e 
menor tempo para movimentação e atividade física, representando um grande fator de risco para dor osteomuscular. 
 Objetivo: Esta pesquisa visa identificar a prevalência de dor osteomuscular em acadêmicos de medicina sujeitos ao 
ensino médico à distância durante a pandemia de COVID-19. Método: Trata-se de um estudo transversal de aborda-
gem descritiva e exploratória, aplicado por meio de um questionário on-line, utilizando o aplicativo Google Forms, 
a 151 acadêmicos do primeiro ao quarto ano do curso de medicina de uma universidade do interior do estado de 
São Paulo, após aprovação da diretoria da instituição e do Comitê de Ética em Pesquisa/Conselho Nacional de Ética 
em Pesquisa. Resultados: Entre os participantes, 97 (64,2%) eram do sexo feminino e 54 (35,8%) masculino, com 
idade entre 18 e 34 anos. Em relação ao tempo diário de estudo na posição sentada, 83 (55%) relataram permanecer 
mais que quatro horas, 39 (25,8%) entre duas e quatro horas e 29 (19,2%) menos de duas horas. Em relação à dor 
osteomuscular antes da pandemia, 95 (62,9%) relataram não sentir, enquanto 56 (37,1%) relataram ser acometidos 
por esse tipo de dor. Porém, após a pandemia, 50 (32,9%) continuaram a não sentir dor, enquanto 101 (66,1%) apre-
sentaram dor osteomuscular. Conclusão: Os resultados obtidos evidenciam aumento de dor osteomuscular durante 
a pandemia, visto que anteriormente acometia 56 alunos (37,1%) e após a pandemia acometeu 101 (66,1%), perfa-
zendo um aumento 55,4% dos estudantes avaliados.
Palavras-chave: Pandemia. Musculoesquelético. Esforço.
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916 Bloqueio do plano do eretor da espinha 
para síndrome de dor regional complexa: 
relato de caso
Pamela Luperi Ribeiro Lo Duca1, Maycon Oliveira1, Fabio Regatieri1, Marcelo Queiroz1, 
Fernanda Furigo1

1Hospital São Camilo Pompéia, Hospital Geral de Itapevi, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: A síndrome de  dor regional complexa caracteriza-se por dor espontânea, hiperalgesia, alterações 
autonômicas, motoras e tróficas. É causada por trauma no segmento afetado ou pode surgir de forma espontânea. 
Pode ser dividida em tipo I (sem lesão nervosa detectável) e tipo 2 (com lesão nervosa confirmada). O tratamento 
tende a ser pouco eficaz. Bloqueios do nervo simpático têm sido usados, mas com pouca comprovação sobre sua efi-
cácia. O bloqueio simpático torácico é o mais utilizado. Relato de caso: Paciente com 55 anos, hipertensa, diabética, 
dislipidêmica, 75 kg, em tratamento para síndrome da dor regional complexa tipo I em membro superior esquerdo 
após fratura de arcos costais do mesmo lado. No momento em uso de pregabalina 75 mg pela manhã e 150 mg à 
noite, duloxetina 30 mg/dia, metadona 5 mg/dia. Em acompanhamento no ambulatório da dor, apresentando dor de 
difícil controle e limitação funcional do membro. Relata dor 7/10 em repouso e 9/10 à manipulação. Realizado blo-
queio do plano eretor da espinha em hemitórax esquerdo a nível de T3, guiado por ultrassonografia, com injeção de 
20 mL de ropivacaína 0,5% e 4 mg de dexametasona. Ao final do procedimento paciente apresentou palidez facial 
e anidrose ipsilateral ao bloqueio associado a eritema facial e diaforese contralateral, caracterizando a síndrome de 
Arlequim. Relatou melhora imediata de 50% da dor, com recuperação parcial da função motora. Após um mês do 
procedimento, a melhora da dor persistiu e a paciente relatou aumento na capacidade de realização das tarefas diárias 
e de fisioterapia. Discussão: A complexidade da fisiopatologia da síndrome de dor regional complexa torna a enti-
dade um desafio terapêutico. Até o momento, não há relato do uso do bloqueio do plano do eretor da espinha para 
esse fim. No caso relatado, esse bloqueio mostrou ser mais uma opção no tratamento dessa entidade, sendo de fácil 
realização e baixa incidência de complicações graves. 
Palavras-chave: Bloqueio do plano do eretor da espinha. Síndrome de dor regional complexa. ESP block.
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924 Bloqueio nervoso para tratamento de 
cefaleia em salvas: relato de caso
Ana Vitória Gabriel Diógenes1, Danielle Maia Holanda Dumaresq2, Samantha Ottoni 
Adolphsson Zidan2, Maria Cecília Magalhães2, José Nilson Fortaleza de Araújo2
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Introdução: A cefaleia em salvas é uma das cefaleias primárias mais severas, caracterizada por dor excruciante uni-
lateral, que percorre a primeira divisão do nervo trigêmino, associada a agitação e inquietação, com sinais e sintomas 
autonômicos ipsilaterais. Relato do caso: Paciente do sexo masculino, 23 anos, com cefaleia em salvas, escore de dor 
10/10 na escala visual analógica, descrita como em pontada, hemicraniana e retro-ocular à direita, associada a agita-
ção, turvação visual e dormência. Teve o primeiro episódio há três anos, com duração de seis meses. Nesse período, 
fez uso de diversas medicações, sem controle adequado da dor. Entrou em remissão por dois anos. Na segunda crise, 
procurou acompanhamento, apresentando, em média, três episódios semanais. Iniciada terapia medicamentosa com 
amitriptilina 25 mg/dia, verapamil 480 mg/dia, topiramato 100 mg/dia e sumatriptano inalatório, associados ao blo-
queio do gânglio esfenopalatino semanal, evoluiu com redução da frequência e intensidade das crises. Após três 
meses, interrompeu o uso de verapamil e apresentou crise refratária, sendo conduzido com bloqueio do gânglio 
estrelado. Em seguida, retomou o uso da medicação, permanecendo sem episódios por um mês.   No retorno das 
crises, o paciente foi conduzido com bloqueio do gânglio estrelado, alternado com bloqueio do gânglio esfenopa-
latino, evoluindo com diminuição da frequência dos episódios e diminuição do escala visual analógica 10/10 para, 
no máximo, 6/10 e, após sumatriptano inalatório, quando necessário, a escala visual analógica diminui para 1/10. 
 Discussão: Na cefaleia em salvas, alterações vasculares cerebrais são impulsionadas pelos efeitos do déficit simpático 
e do reflexo trigêmino-autonômico, que ativa o sistema parassimpático. O nervo trigêmino está conectado às fibras 
nervosas do sistema parassimpático, que passam pelo gânglio esfenopalatino em direção à periferia. A neuroestimu-
lação desse gânglio é eficaz na redução e prevenção de episódios de cefaleia em salvas, sendo opção de tratamento 
em casos crônicos resistentes à terapia. Nesse caso, realizou-se o bloqueio do gânglio esfenopalatino com solução 
contendo dexametasona, lidocaína e bupivacaína. Após crise refratária ao bloqueio do gânglio esfenopalatino, reali-
zou-se o bloqueio do gânglio estrelado guiado por ultrassonografia, com solução de clonidina, lidocaína, bupivacaína 
e metilprednisolona. Assim, os bloqueios dos gânglio estrelado e gânglio esfenopalatino mostraram-se uma impor-
tante ferramenta no manejo de cefaleia em salvas refratária, sendo efetivos tanto para abortar a crise quanto para 
reduzir a sua frequência e intensidade.
Palavras-chave: Bloqueio do gânglio esfenopalatino. Gânglio estrelado. Transtornos da cefaleia primários.
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928 Metadona em cirurgia bariátrica 
laparoscópica: um estudo de coorte  
sobre resultados pós-operatórios
Marcella Pellicciotti de Sousa1, Ronald Figueiredo Gomes2, Leopoldo Muniz da Silva2, 
Saullo Queiroz Silveira2, Rafael Souza Fava Nersessian2

1Hospital e Maternidade São Luiz, Rede D’or, São Paulo, SP, Brasil.
2Hospital São Luiz, Rede D´Or, São Paulo, SP, Brasil.

Justificativa e objetivo: A utilização de metadona como agente analgésico opiáceo mostrou resultados efetivos e 
seguros no controle de dor pós-operatório em cirurgia bariátrica comparada à utilização de opioides de média 
duração e alta potência. O objetivo deste estudo foi avaliar fatores relacionados à dor pós-operatória na sala de recu-
peração pós-anestésica e analisar a técnica analgésica multimodal, com ou sem redução de opioides, comparando-se 
a técnicas com utilização de opioides de alta potência no desfecho pós-operatório imediato de ocorrência de dor em 
pacientes submetidos a cirurgia bariátrica em uma coorte retrospectiva de seis anos. Método: A coorte foi formada 
por pacientes submetidos a anestesia geral para cirurgia bariátrica laparoscópica de janeiro de 2014 a dezembro de 
2019. O desfecho primário foi escore de dor maior que 3 aferido pela escala verbal numérica em qualquer momento 
de avaliação na sala de recuperação pós-anestésica até a alta. Foram analisados fatores demográficos e intraopera-
tórios, além de três protocolos de analgesia intraoperatória: (P1) opioide de média duração e elevada potência na 
indução anestésica; (P2) analgesia multimodal não redutora de opioide – opioide de média duração e elevada potên-
cia na indução anestésica associado à infusão de dexmedetomidina; (P3) analgesia multimodal redutora de opioide 
(dexmedetomidina, magnésio e lidocaína) e metadona. Resultado: Foram analisados 271 pacientes submetidos a 
anestesia para cirurgia bariátrica. Dor com escore acima de 3 pela escala verbal numérica foi referida por 49,81% dos 
pacientes. Dos pacientes que evoluíram com dor maior que 3 pela esclaa verbal numérica, 12,59% foram submeti-
dos ao P3, 18,56% foram submetidos ao P2 e 68,89% foram submetidos ao P1. No modelo final ajustado, ambas as 
técnicas anestésicas P3 – razão de prevalência=0.10; intervalo de confiança 95% (0.03–0.28) –  e P2 – razão de preva-
lência=0.42; intervalo de confiança 95% (0.20–0.90) – reduziram a ocorrência de dor maior que 3 pela escala verbal 
numérica na sala recuperação pós-anestésica comparando-se a técnicas baseadas somente em opioide de média 
duração e elevada potência na indução anestésica (P1). A faixa etária de 20 a 29 anos aumentou o risco de dor pós-
-operatória razão de prevalência=3.21; intervalo de confiança 95% (1.22–8.44). Conclusões: Concluindo, o uso de 
técnica analgésica multimodal redutora de opioides, associada à metadona, reduziu consideravelmente a incidência 
de dor no pós-operatório imediato, comparando-se à técnica com opioides de alta potência. Adultos jovens apresen-
taram maior percepção de dor na sala de recuperação pós-anestésica .
Palavras-chave: Metadona. Anestesia multimodal. Pós-operatório.
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949 Lidocaína intravenosa como adjuvante 
no tratamento da síndrome dolorosa 
complexa regional
Ana Raquel Ferreira de Azevedo1, Beatriz Macedo Barboza Carrah1, José Nilson Fortaleza 
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Introdução: A síndrome dolorosa complexa regional é uma dor neuropática crônica que pode ocorrer após diversos 
tipos de traumas. O tratamento base consiste em antidepressivos e anticonvulsivantes, porém apenas 25% dos doen-
tes têm melhora satisfatória. A lidocaína intravenosa atua na dor neuropática por meio da modulação das descargas 
neurais ectópicas, diminuindo a hiperalgesia e resposta inflamatória. Objetivos: Avaliar a lidocaína intravenosa 
como adjuvante no tratamento dos pacientes com síndrome dolorosa complexa regional e a presença de efeitos cola-
terais. Métodos: Consistiu em um ensaio clínico controlado, randomizado, prospectivo, intervencionista, em que 
foram estudados dez pacientes com diagnóstico de síndrome dolorosa complexa regional e dor refratária ao tra-
tamento convencional. Os pacientes tiveram a dor avaliada pela escala visual analógica antes, duas horas e 15 dias 
após a intervenção. Esta consistiu na infusão de 2 mg/kg de lidocaína intavenosa em 30 minutos. Os pacientes foram 
submetidos a uma segunda intervenção após 15 dias, que correspondeu à infusão de lidocaína intravenosa 4 mg/kg. 
A dor foi avaliada com duas horas, 7 e 15 dias após a segunda intervenção. A presença de efeitos colaterais foi pesqui-
sada durante todo o período das intervenções. Os pacientes foram monitorizados com pressão arterial não invasiva, 
oximetria de pulso e cardioscopia durante as intervenções. Resultados: A mediana da escala visual analógica inicial 
foi 10. Observou-se uma queda na mediana da escala visual analógica para 5 duas horas após a dose da lidocaína de 
2 mg/kg, e nenhum efeito colateral foi observado. Já após a dose de 4 mg/kg de lidocaína, foi observada redução na 
mediana da escala visual analógica para 0, com p = 0,001. Dois pacientes apresentaram sonolência como efeito cola-
teral. A analgesia durou em média sete dias após a dose de 4 mg/kg de lidocaína e cerca de três dias com a dose de 
2 mg/kg de lidocaína. Conclusões: Os resultados sugerem que o uso da lidocaína intravenosa é eficaz no tratamento 
adjuvante dos pacientes com síndrome dolorosa complexa regional, principalmente na dose de 4 mg/kg, além de 
demostrar segurança na dose utilizada.
Palavras-chave: Síndrome dolorosa complexa regional. Lidocaína. Dor.
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951 Conhecimento de graduandos de medicina 
referente a dor e cuidados paliativos
Caroline Koutras Jacob1, Marina Perini1, Marta Helena Rovani Pires1,  
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Introdução:  O manuseio da dor e cuidados paliativos é uma realidade na rotina médica. Entretanto, no Bra-
sil atual, os currículos teórico-prático dos cursos de medicina ainda contemplam de maneira insatisfatória o 
manejo da dor, bem como a abordagem dos cuidados paliativos. Objetivo: Avaliar o conhecimento sobre dor e 
cuidados paliativos por estudantes de medicina e a sua percepção sobre o ensino desses temas durante a gradua-
ção. Método: Participaram do estudo 32 alunos do curso de medicina do quinto e sexto ano de graduação. Foram 
coletados dados demográficos e de caracterização da amostra e foi aplicado um questionário validado com 14 per-
guntas diretas sobre dor e cuidados paliativos. Resultados: Entre os participantes, 18 deles (56,3%) não conhecem 
a definição de cuidados paliativos da Organização Mundial da Saúde, 26 (90,6%) conhecem alguma escala para 
avaliação da dor, porém 17 (53,1%) não fazem uso frequente dessas escalas ao avaliar pacientes com dor. Apenas 
9,3% dos entrevistados relatam ter recebido informações suficientes quanto aos cuidados paliativos, e a totalidade 
dos participantes, 32 (100%), acredita ter recebido informação sobre o controle da dor, porém necessitam apri-
morar seu conhecimento para lidar com pacientes terminais. Além disso, 26 (90,6%) não se sentem preparados 
para iniciar tratamento da dor em pacientes oncológicos e 100% são receosos em prescrever opioides em pacien-
tes terminais, principalmente em virtude da preocupação com depressão respiratória. Conclusões: Os resultados 
obtidos sugerem que o manejo da dor e principalmente os cuidados em pacientes paliativos são pouco explora-
dos durante a graduação de medicina, sendo importante maior inserção desses temas no currículo médico, visto 
serem de extrema importância na prática da profissão.
Palavras-chave: Dor. Cuidados paliativos. Estudantes de medicina.

REFERÊNCIA 
1. Menezes MS, Figueiredo MGMCA. O papel da sedacão paliativa no fim da vida: aspectos médicos e éticos – revisão. Rev Bras 

Anestesiol. 2019;69(1):72-7. https://doi.org/10.1016/j.bjane.2018.03.002

https://doi.org/10.1016/j.bjane.2018.03.002


DOR

Sao Paulo Med J. 2021; 139(Suppl 2):437.     437

 956 Atividade física e uso de analgésicos em 
estudantes de medicina
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Introdução: Pela particularidade do curso, em razão do conhecimento adquirido, da carga curricular em horário 
integral, das atividades extracurriculares, da forte pressão e das competições anuais de atletismo entre as escolas 
médicas, os estudantes de medicina buscam realizar regularmente atividades físicas para melhorar a qualidade de 
vida e o bem-estar e, com isso, podem muitas vezes desenvolver processos inflamatórios com dores e fazerem uso 
exagerado de anti-inflamatórios. Objetivo: Avaliar a prevalência de realização de atividade física e o uso de antiinfla-
matórios. Método: Estudo observacional, analítico, transversal, qualitativo realizado em cenário universitário após 
aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa/Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, com participação de 48 aca-
dêmicos de medicina de uma instituição que se dispuseram a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
e responder a um questionário pertinente ao tema. Os resultados foram tabulados e expostos em números absolutos 
e em percentuais na forma de gráficos e tabelas utilizando o programa estatístico Excel 2016, do Office. Resulta-
dos: Entre os 48 estudantes participantes do estudo, 36 participantes (75%) eram praticantes de atividade física e, 
entre estes, encontramos que 13 (36%) relataram fazer uso regular de anti-inflamatórios não esteroides, com pre-
domínio de nimesulida, seguido por cetoprofeno e dipirona uma vez na semana, para alívio da dor após atividade 
física. Conclusão: Os resultados sugerem que a prática de atividades físicas entre estudantes de medicina da insti-
tuição avaliada é elevada e a prevalência do uso de anti-inflamatórios entre eles foi de 36%, o que pode ocorrer por 
conta da prática inadequada de exercícios, sem a devida supervisão, além da possibilidade de gerar efeitos colaterais 
importantes. Não obstante, como fragilidade do estudo, destacamos o pequeno número de participantes e a realiza-
ção em uma única instituição. Neste sentido outros estudos devem confirmar nossos dados.
Palavras-chave: Analgésicos. Atividade física. Estudantes de medicina.
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961 Herpes zóster em membro superior – 
localização incomum para uma doença comum
Felipe Peres Nazário1, Marco Aurélio Damasceno da Silva1, Nivaldo Ribeiro Villela1, 
Raissa Leticia Abreu de Azeredo1, Paula Cristina Leitão de Assunção1

1Hospital Universitário Pedro Ernesto, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: A dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou não a uma lesão tecidual 
real ou potencial. Dor neuropática tem etiologia multifatorial e prevalência de 7 a 8%. Pode cronificar e apresen-
tar alterações sensitivas, motoras e sinais autonômicos. O vírus varicela-zóster, na forma latente e reativada, é 
uma das causas de dor neuropática por se alojar no gânglio da raiz dorsal. O vírus se replica no gânglio dorsal e se 
desloca no nervo aferente da pele, causando lesões cutâneas dolorosas com risco de cronificação. Relato de caso: 
Paciente do sexo masculino, 68 anos, 80 kg, com leucemia linfocítica crônica é admitido no ambulatório de dor, 
com diagnóstico há 45 dias de herpes zóster, tendo feito tratamento com aciclovir e corticoide, queixando-se ainda 
de dor escala visual analógica 10 refratária a analgésicos simples, opioides e anti-inflamatórios não esteroides. 
Apresenta lesões vesiculares em dermátomos C8-T1 abaixo do cotovelo, parestesia em antebraço, quarto e quinto 
quirodáctilos em região de nervo ulnar e paresia em mão direita. Iniciadas pregabalina 150 mg/dia, dipirona 4 g/
dia e nortriptilina 10 mg/dia, associadas a bloqueio de plexo braquial direito via interescalênica com ropivacaína 
0,2% 10 mL + dexametasona 10 mg, objetivando raízes C8-T1 e bloqueio do gânglio estrelado com lidocaína 1% 
5 mL, com melhora importante por 40 dias, mantendo escala visual analógica 5. Em sequência, foram realizados 
dois bloqueios similares ao primeiro, com intervalo de 15 dias, evoluindo com melhora gradual, mantendo escala 
visual analógica 3. Encaminhado ao grupo multidisciplinar de autogerenciamento da dor. Discussão: Sendo as 
apresentações mais comuns de herpes zóster as torácicas e trigeminais, o caso se destaca pelo acometimento de 
gânglio da raiz dorsal em C8 e T1. Com objetivo de interromper a aferência do estímulo nociceptivo e reduzir o 
risco de sensibilização central da dor, foram realizados simultaneamente o bloqueio de nervo periférico e de sim-
pático. Além disto, a escolha do bloqueio do gânglio estrelado se deu por mediação simpática na dor neuropática 
e redução do risco de atrofia. Considerando que neuralgia pós-herpética é uma patologia de difícil tratamento 
e, mesmo com tratamento otimizado, 20 a 30% desenvolvem o quadro, a abordagem descrita realizada precoce-
mente contribuiu para uma melhor evolução e desfecho do caso.
Palavras-chave: Dor neuropática. Herpes zóster. Localização incomum.
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964 O impacto da analgesia controlada pelo 
paciente no perioperatório de artroplastia 
de joelho
Jose Eduardo Carvalho Teixeira1, Deborah Rodrigues Six1, Maria Fernanda Carvalho Teixeira2, 
David Ferez1
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Introdução: O desenvolvimento de novas técnicas de analgesia tornou possível a prevenção e o controle de dor 
perioperatória de maneira mais eficaz e individualizada. Apresentamos um impacto da implantação de protoco-
los de analgesia epidural controlada pelo paciente do ponto de vista da experiência e satisfação do paciente quanto 
ao tratamento no pós-operatório. Relato de caso: Homem, 68 anos, 65 kg, antecedente pessoal de hipertensão 
arterial sistêmica e artroplastia de joelho direito há um ano, admitido para artroplastia total de joelho esquerdo. 
 Realizado duplo bloqueio em L2/L3 com 60 mcg de morfina, 25 mcg de fentanil e 15 mg de bupivacaína hiperbárica 
subdural, além passagem de cateter peridural. A cirurgia transcorreu sem intercorrências e foi instalada bomba de 
analgesia epidural controlada pelo paciente com solução de ropivacaína 0,2% e fentanil 4 mcg/mL. Foi programado 
fluxo de infusão de 3 mL/h, bólus de 4 mL, intervalo mínimo de administração de 15 minutos, limite em uma hora 
de três bólus. Além disso, foi prescrita dipirona 1,5 g endovenosa de seis em seis horas. No dia seguinte o paciente 
apresentava escala verbal numérica de dor 0/10 ao repouso e 2/10 aos esforços, com uso de três bólus em 18 horas. 
Suspensa a analgesia controlada pelo paciente, este manteve-se sem dor ao repouso. No terceiro dia foram realiza-
dos fisioterapia motora e teste de marcha sem dor, sendo sacado cateter peridural sem intercorrências. O paciente 
teve alta hospitalar no quarto dia sem dor. Realizou há um ano artrodese do joelho direito no mesmo hospital, com 
a mesma equipe e técnica cirúrgica e anestésica, embora sem uso de analgesia epidural controlada pelo paciente, 
pois o hospital não dispunha da tecnologia. Em contrapartida, durante a outra internação teve dor intensa a partir 
de 24 horas do pós-opertório, sendo prescritas pela equipe de ortopedia morfina endovenosa e oxicodona 20 mg de 
oito em oito horas. Houve controle da dor no segundo pós-operatório, mas com náusea intensa, vômitos e sonolên-
cia que limitavam a realização de fisioterapia, além de alta após o sexto pós-operatório, quando foi reduzida a dose 
de oxicodona e foi possível realizar fisioterapia, embora com dor limitante. Paciente relata satisfação muito maior 
com o esquema atual de analgesia se comparado com sua última cirurgia. Discussão: Há evidência de que a analge-
sia epidural controlada pelo paciente permita um planejamento individual e eficaz da dor pós-operatória, promova 
uma analgesia de melhor qualidade, apresente menores efeitos adversos, melhor qualidade da reabilitação motora, 
alta hospitalar precoce e maior satisfação do paciente.
Palavras-chave: Artroplastia. Quadril. Analgesia.
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973 Fístula liquórica espontânea recidivante: 
tratamento com tampão sanguíneo  
alvo-guiado
Cínthia Passos Damasceno1, Adeli Mariane Vieira Lino Alfano1, Crésio Pinheiro dos 
Santos Júnior1, Matheus Amparado Miziara1, William Vazquez Almeida1

1Hospital São Camilo, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: A fístula liquórica espontânea é uma importante causa de cefaleia secundária, cada vez mais diagnos-
ticada nas últimas décadas. Manifesta-se por cefaleia de início abrupto, com piora à ortostase, e pode apresentar 
sintomas inespecíficos, como rigidez de nuca, hipoacusia, fotofobia e lipotímia. O diagnóstico, de acordo com a 
Classificação Internacional de Cefaleias, faz-se pela história clínica, pela medida de pressão do líquido cefalorraqui-
diano e por exames de imagem. A melhora dos sintomas causados por extravasamento de líquor (em razão de um 
defeito da dura-máter ao longo do neuroeixo), pode se dar por meio de tratamento conservador, tampão sanguíneo 
epidural e intervenção cirúrgica. Relato de caso: I. S. B., 40 anos, sexo feminino, sem comorbidades ou cirurgias 
prévias, iniciou quadro súbito de cefaleia holocraniana, de forte intensidade, com piora à ortostase, melhora ao 
decúbito e associada a lipotímia e náuseas. Instaurado tratamento conservador com medidas para hipotensão liquó-
rica e iniciada investigação etiológica com ressonância nuclear magnética de crânio e coluna total, que evidenciou 
coleção epidural extensa no interior do canal vertebral cervical e torácico. Sem melhora dos sintomas, optou-se 
pela realização de tampão sanguíneo empírico (nível T9-T10), com infusão de 20 mL de sangue autólogo e melhora 
total da queixa por 20 dias. Após esse período, apresentou recidiva da cefaleia associada a síncope. Realizada nova 
investigação por imagem, com identificação de coleção nos níveis de C3-T7. Dessa vez, optou-se por tampão san-
guíneo guiado por alvo (nível T6-T7), com infusão de 20 mL de sangue. Após o procedimento, paciente evoluiu 
assintomática.  Discussão:  O  tratamento mais comumente empregado para cefaleia por hipotensão liquórica é o 
tampão sanguíneo, que pode ser realizado de forma empírica (não alvo-guiada), injetando-se sangue em região torá-
cica baixa ou lombar, ou guiado por alvo, quando o agente é direcionado para a área de extravasamento de líquor. 
Segundo a literatura, o tampão sanguíneo alvo-guiado apresenta maior taxa de sucesso (até 90%) quando comparado 
à técnica empírica (30-70%). Tais dados corroboram a resolução definitiva do quadro clínico da paciente.
Palavras-chave: Blood patch. Fístula liquórica. CFS leak.
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1005 Analgesia preemptiva para dor crônica 
em cicatriz de Pfannenstiel
Kelvin Henrique Rodrigues Moreira1, Guilherme de Souza Pedro1, Wellington de Mattos 
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Introdução: Parte significativa das mulheres submetidas a cesariana ou histerectomia relata dor crônica na cica-
triz de Pfannenstiel. Muitas vezes ela é subestimada até que haja comprometimento das funções diárias da paciente. 
No presente relato, apresentamos caso de dor crônica na cicatriz de Pfannenstiel responsivo a tratamento para dor 
neuropática. Relato de caso: Mulher, 31 anos, primigesta de 38 semanas e 3 dias, sem comorbidades, com indica-
ção de cesárea, foi submetida a raquianestesia com bupivacaína pesada 10 mg, fentanil 15 mcg e morfina 100 mcg, 
sem intercorrências transoperatórias. No pós-operatório evoluiu com sensação de queimação na cicatriz e alodi-
nia, estendendo-se três centímetros cranial e caudalmente. Fez uso tópico de lidocaína 5% quatro vezes ao dia e, 
após um mês, houve melhora da alodinia, mas parestesia persistiu. Dois anos depois, paciente apresentou-se ges-
tante novamente. Foi submetida à escala de catastrofização de autoafirmações relacionadas à dor e obteve escore > 3. 
Optou-se pela cesárea eletiva em 30 dias, iniciando gabapentina 600 mg três vezes ao dia nas duas semanas anterio-
res ao parto. À ocasião da cesariana, foi submetida a anestesia peridural com lidocaína 2% 500 mg, fentanil 100 mcg 
e morfina 2 mg, sem intercorrências. Foi encaminhada à enfermaria com cateter peridural para analgesia contro-
lada pelo paciente com ropivacaína 0,12% e morfina 0,004% em 220 mL de soro fisiológico. Durante as 36 horas na 
enfermaria, manteve cateter apenas em infusão contínua de 5 mL/h sem necessidade de bólus. No pós-operatório 
em domicílio manteve gabapentina 600 mg três vezes ao dia por mais 30 dias após a cesárea. A única queixa foi de 
parestesia em terço lateral direito da cicatriz, com regressão total em 30 dias, quando também suspendeu a gabapen-
tina. Discussão: A dor crônica na cicatriz de Pfannenstiel afeta até 26% das mulheres submetidas à incisão, sendo 
pelo menos 4% dos casos incapacitantes. Sugere-se que essa entidade esteja associada a fatores fisiológicos e psicos-
sociais da paciente, mas sobretudo à lesão de nervos periféricos, que levaria à suprarregulação incessante das vias da 
dor. Por conta da dor crônica já existente em nossa paciente e considerando a nova cesárea um fator agravante, foi 
instituída profilaxia com gabapentina, antecipando a nova agressão cirúrgica. Para a segunda cesárea, optou-se por 
bloqueio epidural contínuo, que sabidamente contribui para a prevenção da dor crônica. Ao lançar mão da analgesia 
multimodal e preemptiva em paciente com história de cronificação da dor, ratificamos a importância desse raciocí-
nio para o anestesista atual e seus pacientes.
Palavras-chave: Dor crônica. Analgesia preemptiva. Obstetrícia.
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1034 Duplo bloqueio com permanência de 
cateter peridural para controle da dor  
em cirurgia oncoortopédica
Daniel Giannini1, Wistan Luis Maguetas Filho2, Renata de Paula Lian2, Mônica Braga da 
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Introdução: Dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada a uma lesão tecidual real ou poten-
cial de difícil manejo. Seu controle está relacionado a alta hospitalar precoce, reduzindo custos para o sistema de 
saúde e gerando maior satisfação ao paciente. Relato de caso: S. V. F. N., 52 anos, sexo feminino, 178 cm, 76 kg, estado 
físico II da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas por hipertensão, com diagnóstico de osteos-
sarcoma pélvico com antecedente de quimioterapia e uso crônico de parecetamol + codeína (2 g + 120  mg/ dia) para 
controle da dor que ela quantificava com uma média diária de 6/10, foi submetida a cirurgia de hemipelvectomia. 
Foi introduzida pregabalina (75 mg/dia, via oral) em consulta pré-anestésica até o dia do procedimento. Cirurgia 
realizada sob anestesia combinada peridural lombar com inserção de cateter peridural e injeção de 10 mL de ropi-
vacaína 0,375%, bloqueio subaracnóide com injeção intratecal de 4 mL de bupivacaína 0,5% isobárica + 20 mcg de 
fentanil + 80 mcg de morfina e anestesia geral balanceada com indução venosa de 5 mcg/kg de fentanil, 1 mg/kg 
de lidocaína 1%, 2 mg/kg de propofol, 0,3 mg/kg de cetamina e 0,6 mg/kg de rocurônio. No pós-operatório o cate-
ter peridural foi utilizado como via principal de analgesia, associado à medicação endovenosa (dipirona 2 g a cada 
seis horas) e manutenção da pregabalina 75 mg por dia via oral. A paciente foi acompanhada pela equipe de aneste-
siologia, recebendo analgesia através de cateter peridural a cada seis horas, com solução de 8 mL de ropivacaína 0,2 
com adição de 2 mg de morfina a cada 12 horas. O escore para avaliação de dor utilizado foi a escala visual numé-
rica. A paciente não apresentou dor maior do que 4/10 durante os quatro dias. Durante os três dias subsequentes, a 
paciente apresentou dor nota 3/10 apenas durante as seções de fisioterapia e negou dor ao repouso. No sétimo dia de 
internação, recebeu as últimas doses de analgesia peridural e o cateter foi retirado. No oitavo dia a paciente recebeu 
alta hospitalar sem queixas. Conclusão: A paciente apresentava dor diária de difícil controle, o que criou a neces-
sidade de uma programação anestésica e analgésia complexa, esperando um difícil controle de dor pós-operatório. 
Conseguiu-se evidenciar a importância de associar diversas vias de analgesia com o uso de fármacos de diferentes 
classes, de modo a não utilizar grandes doses de opioides endovenoso, poupando seus efeitos adversos. A paciente 
teve alta hospitalar satisfeita com o resultado da cirurgia e com sua recuperação.
Palavras-chave: Dor crônica. Cateter peridural. Analgesia pós-operatória.
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1040 Crioablação no tratamento de 
entrapment: um relato de caso clínico
Diego Gonçalves Gonçalez1, Cristiano Dinato Dutra1, Jose Luiz de Campos1,  
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Introdução: Neuropatia por encarceramento é definida como uma lesão induzida por pressão em um nervo perifé-
rico em um segmento de seu curso em virtude de estruturas anatômicas ou processos patológicos. A dor neuropática 
somática originada desses nervos pode ter múltiplas etiologias e geralmente tem característica de queimação. O diag-
nóstico clínico depende de um alto índice de suspeição e exame físico e bloqueios-teste de nervos periféricos. Seu 
diagnóstico é difícil de estabelecer; os exames complementares muitas vezes não são conclusivos, sua etiologia é 
indeterminada, porém seu tratamento, na maioria das vezes, é satisfatório. Este trabalho tem como objetivo relatar 
um caso de neuropatia compressiva do nervo fibular superficial no terço distal da perna tratado com crioneuroabla-
ção. Relato: M. R. P. C., do sexo feminino, 58 anos, procurou atendimento por apresentar dor em pé esquerdo há 
mais de 30 anos, dor essa de forte intensidade que limita algumas atividades. Referia que a dor erav em queimação e 
choque, melhorava com enfaixamento do pé, não melhorava com medicações e piorava com mudanças climáticas. 
Procurou atendimento na capital São Paulo há 30 anos, quando foi encontrado um cisto em região de tornozelo pró-
ximo à fíbula, o qual era responsável por microfraturas segundo a paciente. Referiu que teve uma melhora parcial 
por poucos meses e em seguida apresentou retorno do quadro álgico. Desde então seguiu uma série de tratamentos, 
passando por diversos médicos e várias tentativas farmacológicas, sem sucesso. Ao exame físico apresentava dor à 
palpação superficial em topografia de nervo fibular superficial atingindo toda lateral da região dorsal do pé esquerdo. 
Ao exame de ultrassonografia percebeu-se aprisionamento do nervo fibular superficial no maléolo lateral da fíbula, 
com dor à palpação em seu trajeto. Foi proposto tratamento com crioablação a fim de modular esse nervo e propor-
cionar alívio da dor. Discussão: A compressão do nervo fibular superficial é pouco comum. Exames complementares 
muitas vezes não são conclusivos, sua etiologia é indeterminada, mas seu tratamento pode ser eficaz na maioria das 
vezes. A dor costuma ser refratária aos fármacos e a crioneurolise vem como boa opção de tratamento, uma vez que 
é capaz de modular o nervo, congelando o nervo e rompendo os vasa nervorum, o que causa ruptura e degeneração 
walleriana do axônio, mas preserva a bainha de mielina e o endoneuro. A paciente apresentou 80% de melhora no 
quadro álgico com apenas uma sessão.
Palavras-chave: Crioablação. Entrepmant. Fibular.
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1055 Neuroestimulação medular em paciente 
com dor persistente após procedimento 
cirúrgico em coluna lombar
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Introdução: A dorsalgia, especialmente no segmento lombar, é a causa de dor crônica mais comum nos Estados Uni-
dos e ainda hoje não há consenso sobre o tratamento mais eficaz para essa patologia. Entre as causas de dorsalgia 
crônica, a dor persistente depois de uma cirurgia de coluna (síndrome pós-laminectomia) não é incomum, atingindo 
até 40% dos pacientes. Relatamos o caso de uma paciente que, após agudização de um quadro de lombociatalgia crô-
nica, foi submetida a artrodese lombar e evoluiu com persistência da dor, refratária a diversos tratamentos realizados. 
Relato de caso: Mulher, 56 anos, em acompanhamento com equipe por quadro de lombociatalgia crônica, bem con-
trolada após realização de bloqueios terapêuticos e medicações analgésicas. Necessitou ser submetida a artrodese 
lombar em caráter de urgência após apresentar agudização do quadro em fevereiro de 2020, porém retornou em con-
sulta mantendo dor importante após procedimento cirúrgico. Exame de imagem mostrava hérnia extrusa residual e 
estenose foraminal a nível L5-S1. Foi submetida a discectomia percutânea em julho de 2020, porém novamente sem 
melhora da dor. Optou-se por solicitar implante de neuroestimulador medular. Enquanto aguardava autorização, 
paciente necessitou de diversas internações e intervenções para melhor controle da dor, porém todos os tratamen-
tos trazendo melhora apenas parcial e temporária. Realizado implante de neuroestimulador medular em dezembro 
de 2020, sem intercorrências. Paciente evoluiu bem após, com retirada de diversas medicações que vinha fazendo 
uso contínuo para controle da dor, referindo melhora de mais de 70% da queixa álgica. Discussão: A síndrome 
pós-laminectomia apresenta prevalência que pode acometer até 40% dos pacientes submetidos a procedimento 
cirúrgico lombar e possui grande variedade de possíveis fatores causais, tais como estenose foraminal, pseudoar-
trose, herniação discal recorrente, entre outros. A abordagem multidisciplinar deve estar presente e ser a base no 
acompanhamento desses pacientes, associando tratamento farmacológico, cirúrgico e intervencionista a terapias 
de reabilitação. A segurança, a eficácia e o custo-efetividade da neuroestimulação espinhal foram demonstrados em 
estudos randomizados controlados, especialmente no tratamento de síndrome pós-laminectomia, síndrome dolo-
rosa complexa regional e neuropatia diabética, sendo a síndrome pós-laminectomia a indicação mais comum para 
implante do dispositivo e apresentando desfechos favoráveis nos paciente submetidos a essa intervenção, como o 
desfecho obtido no caso apresentado.
Palavras-chave: Neuroestimulação medular. Síndrome pós-laminectomia. Lombociatalgia.
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1058 Tratamento de fístula liquórica 
espontânea multifocal guiada por alvo
Crésio Pinheiro dos Santos Júnior1, Matheus Amparado Miziara1, Caio Augusto Perete1, 
Adeli Mariane Vieira Lino Alfano1, Cínthia Passos Damasceno1

1Hospital São Camilo, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: A fístula liquórica espontânea é uma desordem que leva à redução de volume e pressão do líquido cefa-
lorraquidiano, causada por extravasamento contínuo por conta de defeitos na dura-máter ao longo do neuroeixo. 
Cada vez mais diagnosticada nas últimas décadas, apresenta uma incidência estimada em 5/100.000/ano e pico por 
volta da quarta e quinta décadas. Manifesta-se por cefaleia de início abrupto, com piora à ortostase, e pode apre-
sentar sintomas inespecíficos, como rigidez de nuca, hipoacusia, fotofobia e lipotímia. O diagnóstico, de acordo 
com a Classificação Internacional de Cefaleias, faz-se por história clínica, medida de pressão do líquido cefalorra-
quidiano e exames de imagem. A melhora dos sintomas pode se dar por meio de tratamento conservador, tampão 
sanguíneo epidural e intervenção cirúrgica. Relato de caso: T. A. R., 32 anos, sexo feminino, sem comorbidades ou 
cirurgias prévias, iniciou quadro súbito de cefaleia holocraniana, de forte intensidade, desencadeada por ortostase, 
remite totalmente ao decúbito. Iniciado tratamento conservador com medidas para hipotensão liquórica e iniciada 
investigação etiológica com ressonância nuclear magnética de crânio e coluna total, que evidenciou coleção epidural 
extensa no interior do canal vertebral cervical (anterior), torácico e lombar (posteriores). Sem melhora dos sinto-
mas, optou-se pela realização de tampão sanguíneo guiado por alvo, com infusão de 10 mL de sangue autólogo em 
nível lombar (L4-L5) e 8 mL de sangue autólogo em nível torácico (T12-L1). Houve melhora completa dos sinto-
mas. Paciente queixou-se apenas de dor em local de punção após o procedimento, que foi resolvido com dose resgate 
de morfina. Após, paciente evoluiu assintomática. Discussão: Após falha das medidas conservadoras para o trata-
mento de cefaleia por hipotensão liquórica, o tampão sanguíneo é geralmente a alternativa levada em consideração. 
Este pode ser realizado de forma empírica (não alvo-guiada), injetando-se sangue em região torácica baixa ou lom-
bar, ou guiado por alvo, quando o agente é direcionado para a área de extravasamento de líquor. A taxa de sucesso 
tem grande variação por influência da gravidade dos casos e pela técnica escolhida. O tampão sanguíneo alvo-guiado 
apresenta maior taxa de sucesso (até 90%) quando comparado à técnica empírica (30–70%). A escolha pela técnica 
guiada por alvo com remissão dos sintomas após uma intervenção corrobora os dados. Entretanto, múltiplas abor-
dagens são necessárias em grande parte dos pacientes.
Palavras-chave: Blood patch. Fístula liquórica. CFS leak.
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1070 Bloqueio do músculo eretor da espinha 
para analgesia pós-operatória de 
discectomia
Monalise Rodrigues Siracava1, Maysa Suemy Kobayashi1, Camila Eriane Antunes1, 
Maurício Pedrini Júnior1

1Hospital Universitário Mário Palmerio, Uberaba, MG, Brasil.

Introdução: O bloqueio de nervo periférico é usado para analgesia, intra e pós-operatória, principalmente com 
o advento da ultrassonografia, que é de visualização direta. O bloqueio do músculo eretor da espinha é um blo-
queio em que se injeta anestésico local na fáscia entre o músculo eretor da espinha e o processo transverso da 
vértebra subjacente. Ele foi descrito primeiramente por Forero em 2016 e é utilizado em cirurgia torácica e abdo-
minal. Relato de caso: Homem, 51 anos, 72 kg, 1,85 m, índice de massa corpórea 21,05, com hérnia disco lombar 
l5-s1. Etilista social, não faz uso de medicamentos. No pré-anestésico, foram evidenciados exames laborato-
riais, eletrocacrdiograma e radiografia de tórax normais. Cardiologista autorizou cirurgia. Na admissão, paciente 
monitorizado e dados vitais estáveis. Realizado midazolam 3 mg endovenoso, deitado em decúbito lateral direito, 
procedeu-se à assepsia com clorexidina alcoólica, foi escaneado com ultrassonografia e injetados 40 mL de solu-
ção ropivacaína 1% 20 mL com água destilada 20 mL, bilateral. Em seguida, a anestesia geral foi induzida com 
remifentanil diluído a 100  mcg/ mL, alvo de 4 ng/mL, propofol 150 mg, rocurônio 40 mg e intubado com tubo 7,5, 
associado a sevoflurano em concentração alveolar mínima de 2%. Foi colocado em posição prona. Para analgesia, 
foram associados ao bloqueio: dipirona 2 g, cetoprofeno 100 mg e dexametasona 10 mg. A cirurgia durou 1h35, 
sem intercorências, e paciente foi extubado em seguida. No dia seguinte, avaliado paciente, referiu dor mode-
rada, que apresentou melhora com uso de analgésico não opioide nas 24 horas subsequentes ao procedimento, 
recebendo alta hospitalar. Discussao: O bloqueio do plano do eretor da espinha é um bloqueio do músculo ere-
tor da espinha, com a vantagem de ser guiado por ultrassom, diminuindo complicações. Como não é realizado 
no neuroeixo, há risco mínimo de hematoma espinhal, lesão nervosa e infecção do sistema nervoso central. A dor 
pós-operatória é pouca, favorecendo alta precoce e diminuindo complicações como infecção, atelectasia, trom-
bose venosa profunda, infecção do trato urinário e ausência de bloqueio motor, além do benifício de não ter 
efeitos colaterais dos opioides, pois não foram usados para analgesia pós-operatória.
Palavras-chave: Bloqueio do plano do eretor da espinha. Analgesia. Disectomia.
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1072 Bloqueio de gânglio estrelado: um relato 
de caso
Guerryman Alves Coelho1, Ana Carolina Zandona Spinardi1, Arthur Martins de Barros 
Ferraz dos Santos1, Maisa Jacob Gottschalk1, Tiago de Almeida Lemos1

1Hospital Pitangueiras, Jundiaí, SP, Brasil.

Introdução: A amputação tem como possível consequência a sensação do membro fantasma, presente em 80% dos 
casos, podendo evoluir com dor do membro fantasma. Seu impacto extrapola o causado pela amputação ou a pre-
sença da sensação fantasma, pois, em geral, a dor é incapacitante e está associada à síndrome dolorosa miofascial na 
musculatura próxima da região amputada, levando paciente a estado de sofrimento e desajuste emocional. Há muito 
se especula que a atividade simpática esteja envolvida na geração de dor em amputados e, sendo comum a resistência 
ao tratamento clássico com uso de analgésicos, o bloqueio dos gânglios simpáticos mostra-se uma importante alter-
nativa terapêutica, visto que reduz dor e atrofia. Relato do caso: Paciente internado após acidente automobilístico, 
com cirurgias prévias de membros inferiores e membros superiores pelo trauma e pela avulsão de plexo braquial. 
Evoluiu com gangrena em membro superior direito, após tentativa prévia de revascularização em abordagem sub-
sequente ao trauma. Optou-se por amputação cirúrgica transumeral sob anestesia geral associada ao bloqueio de 
gânglio estrelado guiado por ultrassom  com  ropivacaína 0,25% 8 mL, sem intercorrências. Paciente  evoluiu no 
 pós-operatório imediato sem dor com analgesia básica. Após alta, manteve-se acompanhamento em ambulatório de 
dor crônica, com prescrição de gabapentina 300 mg de 12 em 12 horas e duloxetina 60 mg uma vez por noite; rela-
tou melhora significativa da dor. Em quatro meses foi realizado segundo bloqueio, com evolução com quadro de 
dor pontual durante hábitos diários; o bloqueio utilizou ropivacaína 0,25% associada a dexametasona e clonidina. 
 Atualmente, paciente frequenta ambulatório de dor crônica, mantendo medicações otimizadas sem necessidade de 
novos bloqueios. Conclusão: A dor em membro fantasma foi descrita após relatos de dor persistente em membros 
amputados, sendo uma síndrome dolorosa de difícil tratamento, semelhante à dor do coto de amputação desenca-
deada por isquemia em ferida operatória, infecção local ou formação de neuroma. O caso relatado descreve dois 
bloqueios do gânglio estrelado com ropivacaína, nos quais o paciente evoluiu com importante melhora da dor e sem 
registro de síndrome de membro fantasma. Tendo em vista os mecanismos principais envolvidos na dor fantasma 
(periféricos, medulares e cerebrais) e os gatilhos físicos, psicológicos e ambientais, a terapia multimodal da dor e o 
bloqueio do gânglio estrelado têm papel importante na terapêutica, sendo a eficácia do tratamento dependente do 
tipo álgico, da etiologia e do grau de comportamento emocional do paciente.
Palavras-chave: Bloqueio de gânglio estrelado. Dor do membro fantasma. Dor crônica.
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1085 Bloqueio da cadeia simpática lombar 
para neuropatia periférica pós COVID-19: 
relato de caso
Camila Mariana Silveira Bonfim1, Cristiano Dinato Dutra1, Luiz Andre Magalhães da Silva 
Santos1, Mauricio Miranda Ribeiro1, Felipe Chiodini Machado1

1Beneficência Portuguesa de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: Com o avanço da pandemia de COVID-19, surgem novas complicações associadas à doença. Entre os 
efeitos já conhecidos, notam-se fraqueza, dor torácica, fadiga, déficit cognitivo, neuropatia periférica e dor crônica 
intensa com prejuízos funcionais e psicológicos. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 48 anos, portador de 
cirrose hepática por hepatite B e historia de infecção por SARS-CoV-2 em janeiro de 2021. Após infecção viral res-
piratória, apresentou episódios de dor intensa em membros inferiores após extubação, em pontada, em bota, com 
progressiva redução de motricidade, hipotonia, déficit tátil palestético e proprioceptivo assimétrico, principalmente 
em extremidade distal de membro inferior esquerdo, associado a sintomas disautonômicos (edema assimétrico, alte-
rações de coloração da pele e diferença de temperatura entre os membros). Quadro refratário a medidas clínicas, 
reabilitação e imunoglobulina intravenosa por conta do diagnóstico diferencial com síndrome de Guillain-Barré. 
Realizado bloqueio teste de plexo simpático lombar altura de L2,L3,L4, bilateral, guiado por radioscopia, sendo 
injetados 10 mL de ropivacaína a 0,375% associado a metilprednisolona 40 mg em cada lado. Procedimento sem 
intercorrências, realizado no centro cirúrgico, com monitorização básica e sob sedação venosa. Imediatamente após 
a intervenção, o paciente já apresentou melhora significativa da dor. Recebeu alta hospitalar para o home care com 
programação a nível ambulatorial de neuromodulação de plexo simpático lombar. Discussão: O bloqueio simpá-
tico lombar surge como opção segura para tratamento nos casos em que a dor é persistente e refratária. A injeção de 
álcool, apesar de pouco invasiva, apresenta complicações como neurite, retenção urinária e hematoma. Desse modo, 
o bloqueio diagnóstico visa localização adequada da dor para posterior definição terapêutica com maior segurança e 
eficácia. A resposta positiva ao bloqueio teste sugere que o bloqueio da cadeia simpática lombar pode ser uma opção 
eficaz e segura para controle da dor secundária a neuropatia periférica após COVID-19 refratária a condutas clínicas.
Palavras-chave: Dor intratável. Neuropatia periférica. Bloqueio simpático lombar.
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1090 Síndrome de dor complexa regional: 
diagnóstico precoce e impacto no 
desfecho – relato de caso
Carolina Neves Tavares1

1Américas Medical City, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: A síndrome de dor complexa regional, anteriormente conhecida como distrofia simpático-reflexa é uma 
condição pouco compreendida que descreve uma coleção de sinais e sintomas clínicos que ocorrem em membros 
superiores e inferiores, mais comumente após trauma, podendo também ser ocasionada por lesão central ou medular 
primária. A dor é o principal problema, geralmente desproporcional ao grau de lesão. A síndrome dolorosa complexa 
regional é clinicamente caracterizada por distúrbios sensitivo, motor e autonômico. O diagnóstico e o tratamento 
são desafiadores. O objetivo deste relato de caso é atentar sobre a importância do diagnóstico e tratamento multi-
disciplinar precoce, ambos de correlação direta com o prognóstico do paciente. Relato do caso: Mulher, 48 anos, 
pós-operatório de descompressão de túnel do carpo direito há 20 dias, apresentando dor de forte intensidade, tipo 
queimação, associada a edema, eritema e sudorese local. Exames laboratoriais normais. Seguimento farmacológico 
com pregabalina 150 mg, duas vezes ao dia; duloxetina 60 mg/dia e Tramal 50 mg, de seis em seis horas. Paciente não 
tolerou fisioterapia na fase inicial do tratamento por dor, sendo proposto bloqueio de gânglio estrelado, com impor-
tante alívio do quadro álgico e melhor adesão ao tratamento fisioterápico. Discussão: O desenvolvimento da síndrome 
dolorosa complexa regional após trauma cirúrgico não é incomum, sendo sua maior incidência após procedimentos 
em membro superior, como na descompressão do túnel do carpo, caso da paciente em questão. A patogênese ainda 
não está clara; acredida-se na origem multifatorial: sistema nervoso simpático, sistema nervoso central, aumento de 
mediadores proinflamatórios periféricos, além de fatores psicológicos próprios do paciente. O diagnóstico é feito 
pela associação de elementos da história clínica, exame físico, laboratório e imagem. Quando realizados de forma 
precoce, a remissão se dá em mais de 80% dos casos. Os sinais e sintomas mais comuns são: dor espontânea, alodí-
nea, alterações de sensibilidade e motoras, além de fenômenos vasomotores e sudomotores (anidrose, intolerância ao 
calor, pele seca). Não há exame complementar patognomônico para essa síndrome, e os exames laboratoriais podem 
apresentar dados inespecíficos, servindo mais para excluir outras condições.  Devemos sempre estar atentos a esse 
possível diagnóstico, visto que quando ele é realizado de forma precoce e associado a tratamento multidisciplinar, 
contribui para melhor prognóstico e desfecho do paciente.
Palavras-chave: Causalgia. Dor crônica. Síndrome do túnel do carpo.
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1119 Hiperalgesia ocasionada pelo remifentanil
Júllia Helena Martins Teodoro1, Andressa Dib1, Rafaela Malta Maradei1,  
Guilherme Erdmann da Silveira1

1Universidade Santo Amaro, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: Constipação, prurido, náuseas e vômitos, queda da imunidade, vasodilatação e hipotensão arterial, bra-
dicardia, sedação/sonolência, distúrbios do sono e depressão respiratória compõem alguns dos efeitos adversos dos 
opioides. Além disso, o uso de opioides pode promover hiperalgesia na medida em que desenvolve sensibilização 
nociceptiva, sendo o remifentanil o opioide mais relacionado a esse estado pelo seu efeito de duração ultracurta. 
Objetivos: Identificar correlação entre o uso de remifentanil e hiperalgesia, para que o médico administre-o conside-
rando seus riscos, suas probabilidades e as possíveis condutas nesses casos.  Método: Revisão narrativa da literatura 
baseada em bibliografias médicas digitais entre os anos 2014 e 2020 das plataformas PubMed, LILACS, SciELO e 
Medline e jornal britânico British Journal of Anaesthesia. Dos 56 artigos encontrados na busca inicial, 19 compuse-
ram o estudo por abordarem características significativas sobre o tema.  Resultados: A farmacologia do remifentanil 
torna-o um analgésico intraoperatório de vasto uso. Estudos demonstram que opioides, em especial o remifentanil, 
podem elevar a sensibilidade à dor quando se cessa o uso, desenvolvendo hiperalgesia induzida por opioides, além do 
rápido aumento de escores de dor no pós-operatório pelo desenvolvimento de tolerância aguda a opioide. É essencial 
diferenciar a tolerância aguda de hiperalgesia induzida por opioides. Essas possíveis consequências causam atraso 
na recuperação pós-cirúrgica, adição de analgésicos, efeitos adversos e alta hospitalar adiada. A fisiopatologia dessa 
hiperalgesia não está totalmente elucidada, mas sabe-se que o principal mecanismo está envolvido com a modulação 
do receptor N-metil-D-aspartato.  Conclusões: O remifentanil é um opioide muito potente de ação ultracurta, sendo 
amplamente utilizado no intraoperatório. Seu principal benefício é a rápida recuperação anestésica, com menor 
tempo para extubação, para retomada de consciência e menor tempo na recuperação pós-anestésica.  Entretanto, seu 
uso associa-se ao desenvolvimento de hiperalgesia induzida por opioides e tolerância aguda a opioide, as quais 
devem ser suspeitadas e tratadas sempre no pós-operatório de cirurgias que o paciente referir dor ou sinais de dor. 
Evitar períodos longos de infusão de remifentanil, administrar doses com cautela, retirar de forma gradual e modu-
lar seu uso com diversas possibilidades de drogas adjuvantes previnem de forma eficaz a hiperalgesia. Não há uma 
abordagem clínica considerada padrão para hiperalgesia induzida por opioides.
Palavras-chave: Hiperalgesia. Remifentanil. Dor pós-operatória.
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1131 Perda de cateter peridural em vigência de 
plaquetopenia e anticoagulação
Eric Schwellberger Barbosa1, Dalila Naaman Cerqueira1, Cláudia Marquez Simões1, 
Rafael José Nalio Grossi1, Luana Carmélia De Lira Fernandes1

1Hospital Alemão Oswaldro Cruz, São Paulo, SP, Brasil. 

Introdução: A analgesia controlada pelo paciente é uma modalidade de analgesia muito relevante atualmente. 
 Existem diversas formas de analgesia controlada pelo paciente, incluindo venosa, peridural, regional e inalatória. 
Sua vantagem em comparação à analgesia convencional é proporcionar um controle maior sobre graus variáveis 
de dor ao longo do tempo. Relato do caso: Mulher, 35 anos, 95 kg, sem coagulopatia, submetida a anestesia geral 
e passagem de cateter peridural em T7-T8 para hepatectomia por metástases de câncer de cólon, realizado sem 
intercorrências. Optou-se por manter o cateter peridural para analgesia controlada pelo paciente, tendo em vista 
o grande potencial álgico dessa cirurgia. Iniciada enoxaparina 60 mg/dia para tromboprofilaxia no pós-operató-
rio, acompanhada pela equipe de dor para ajustes da analgesia controlada pelo paciente. Após bom controle álgico, 
no segundo dia pós-operatório, os exames diários foram acompanhados para programar a retirada do cateter, com 
Razão Normalizada Internacional › 1,4 e pelo menos 12 horas da última administração de enoxaparina, de acordo 
com o protocolo hospitalar. Com plaquetas em queda, foi notado deslocamento não intencional do cateter, perma-
necendo apenas 4 cm introduzido a partir da pele, entre os dias 5 e 6 pós-operatórios, quando as plaquetas estavam 
entre 79.000 e 87.000, respectivamente, com 10 horas da última dose de enoxaparina. Optou-se por retirar o restante 
do cateter e manter vigilância neurológica, assegurando 12 horas sem administração de enoxaparina. A paciente evo-
luiu nos dois dias seguintes sem queixas, recebendo alta hospitalar. Discussão A utilização de cateter peridural para 
analgesia controlada pelo paciente tem impacto positivo no controle álgico pós-operatório, mas cuidados devem ser 
observados no momento da sua manipulação, tais como suspender agentes anticoagulantes ou antiplaquetários, res-
peitando recomendações específicas para cada agente e observar os exames laboratoriais de coagulação. A literatura 
trata o risco de hematoma peridural na instalação de bloqueios de neuroeixo ou manipulação de cateter como baixo, 
médio e alto a depender dos valores de plaquetas, uso de anticoagulantes e se é gestante ou não. Não há consenso 
definido sobre o ponto de corte plaquetário, no qual a manipulação de cateter peridural pode ser feita com segurança, 
mas em geral consideram-se valores › 100.000. Neste caso, no momento do deslocamento acidental do cateter peri-
dural, a paciente encontrava-se em momento no qual a manipulação do cateter não deveria ocorrer, salvo situações 
especiais. Porém, em vista do acidente, notou-se que não houve intercorrência neurológica.
Palavras-chave: Cateter peridural. Plaquetopenia. Anticoagulação.
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1142 Abordagem multimodal para dor 
neuropática associada à síndrome de 
Guillain-Barré após COVID-19
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Introdução: Publicações recentes contemplando infecção por SARS-CoV-2 reportam quadros diversos revelando 
acometimento do sistema nervoso central, sendo mais comumente descritas ageusia, anosmia e cefaleias. Há casos rela-
cionados a polineuropatias periféricas, incluindo neuropatia sensitivo motora axonal e síndrome de Guillain-Barré, 
provavelmente subdiagnosticadas, subtratadas e subnotificadas. A síndrome de Guillain-Barré é uma polirradi-
culopatia inflamatória aguda, podendo ser causada por infecções respiratórias e gastrointestinais.  Classicamente, 
manifesta-se como fraqueza muscular ascendente progressiva (duas a quatro semanas),  paresia/ paralisia simétrica flá-
cida, associada a arreflexia ou a hiporreflexia, podendo ocorrer parestesias, disestesias e dor. Relato de caso: Paciente, 
67 anos, diabético, internado com quadro grave de COVID-19, dependente de prótese ventilatória. Após desmame, 
manteve quadro de paraparesia flácida em membros inferiores e evoluiu com dor em choque incapacitante e pareste-
sia em dorso do pé direito, sendo diagnosticada síndrome de Guillain-Barré. Com ajustes terapêuticos progressivos, 
obteve controle álgico com pregabalina 300 mg/dia, nortriptilina 25 mg/noite, dipirona 4  g/ dia, adesivo de anesté-
sico local (lidocaína 5%), sem necessidade de opioides. Após alta hospitalar, realizou reabilitação, mantendo uso das 
medicações prescritas. Discussão: A fisiopatologia da síndrome de Guillain-Barré relacionada ao coronavírus ainda 
não está totalmente elucidada. O mecanismo de mimetismo molecular, bem documentado após infecções por Cam-
pylobacter jejuni, não foi comprovado em etiologias virais como dengue, zika e SARS-CoV-2. Independentemente da 
fisiopatologia, a abordagem interdisciplinar e a terapêutica multimodal devem ser iniciadas de forma precoce, sendo 
aconselhadas para todos os pacientes, sobretudo aqueles que evoluem com dor neuropática, como tentativa de pre-
venir evolução para quadro de dor crônica.
Palavras-chave: Guillain-Barré. Dor. Covid.
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1153 Infusão de propofol para tratamento de 
cefaleia refratária: um relato de caso
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Introdução: Cefaleia refratária pode ser incapacitante, requerendo atė mesmo internação hospitalar para sua reso-
lução. O tratamento inicial é medicamentoso, porém diversos procedimentos foram descritos visando obtenção de 
controle álgico. O propofol é uma droga amplamente utilizada na anestesia, cujo principal mecanismo de ação é 
agonismo dos receptores ácido gama-aminobutírico. Seu uso off label para tratamento de dores refratárias vem sido 
descrito desde 2000 com resultados favoráveis. Relato de caso: S. R. D., 28 anos, tendo ansiedade e migrânea como 
únicas comorbidades. Segunda internação hospitalar em dois meses em razão de cefaleia de forte intensidade, refra-
tária ao tratamento clínico. Etiologia não esclarecida mesmo após de investigação detalhada pela neurologia, com 
realização de diversos exames de imagem e laboratoriais. Em uso de doses otimizadas de pregabalina, dipirona, 
valdecoxib, dexametasona, amplictil, bloqueios simpáticos venosos diários. Já haviam sido realizadas aplicações 
de botox, infiltração de trigger points cervicais e bloqueios esfenopalatinos, sem melhora. Realizamos protocolo de 
infusão contínua de propofol em Unidade de Terapia Intensiva, sendo duas sessões de uma hora cada, com inter-
valo de 24 horas, com monitorização e acompanhamento de anestesiologista. Houve melhora significativa nos 
escores de dor no período imediato e 24 horas após, permitindo sua alta hospitalar para seguimento ambulatorial. 
 Discussão:  O  controle álgico alcançado pode ser atribuído ao efeito anti-inflamatório e vasoconstrictor cerebral 
do propofol, além da dessensibilização de vias nociceptivas no sistema nervoso central. Apesar de alguns trabalhos 
apresentarem boa resposta a bólus intermitentes de doses subanestésicas, o total infudido neste relato foi em torno 
de 150 mg por infusão, portanto são aconselhados jejum completo, monitorização constante e o acompanhamento 
de alguém altamente treinado em manejo de via aérea, como um anestesiologista ou intensivista, além de material 
de via aérea à disposição. Não foi utilizado bólus de lidocaína pré-infusão, visando eliminar esse fator confundidor 
do resultado. Conclusão: Diversos trabalhos utilizando propofol em bólus repetidos ou em infusão contínua para 
tratamento de cefaleias refratárias apresentaram resultados favoráveis. Este relato de caso trouxe um paciente sem 
controle álgico a todas medidas à disposição em nosso hospital, com resposta significativa à infusão de propofol. 
Esse tratamento é uma boa sugestão para realização de estudos mais abrangentes.
Palavras-chave: Dor refratária. Cefaleia refratária. Propofol.
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1156 Dor aguda na pediatria e o uso de cetamina: 
relato de caso
Tiemi Teles Ichinose1, Rayane da Silva Souza Barbosa1, Arthur Wagner  
Pimentel de Sousa1, Thiago Ramos Grigio1

1Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.

Segundo a Associação Internacional para estudos da Dor, dor é “uma experiência sensitiva e emocional desagradável 
associada a uma lesão tecidual real ou potencial”. Os analgésicos tradicionais têm eficácia comprovada para o con-
trole da dor; porém, em casos de refratariedade do tratamento, a cetamina tem demonstrado um papel importante. 
Ela é um antagonista do receptor N-metil D-aspartato glutaminérgico excitatório, produz analgesia dissociativa, evi-
tando depressão respiratória e de sistema nervoso central, inibe a hipersensibilização nociceptiva central e evita a 
hiperalgesia induzida por opioides. Paciente do sexo masculino, 11 anos, 40 kg, em pós-operatório de enxerto de pele 
parcial em membro inferior por atropelamento por trem. Encontrava-se em acompanhamento com a equipe da dor e 
cuidados paliativos, a qual foi convocada quatro semanas após internação. O motivo da convocação foi dor de grande 
intensidade (8/10), que piorava durante manipulação, e, principalmente, durante as trocas de curativos (periodici-
dade diárias). O manejo da dor iniciou pela terapêutica tradicional – analgésicos comuns e opioides. Posteriormente, 
foram introduzidos gabapentinoides e lidocaína como analgesia multimodal. A resposta foi parcial; contudo, a dor 
persistia moderada (7/10) durante a troca de curativo. Ao exame clínico, e segundo o acompanhamento da equipe 
assistente, o paciente apresentava maior intensidade quando o ferimento estava exposto visualmente a ele, indi-
cando que havia um componente psicológico associado. Por indicação da equipe da dor, foram solicitados avaliação 
e acompanhamento da psicologia e psiquiatria. O paciente foi identificado com transtorno de adaptação associada a 
humor deprimido. Diante disso, optou-se por introduzir cetamina 0,05 mg/kg e midazolam 0,025 mg/kg. Após intro-
dução dessa combinação, o paciente tornou-se permissivo a troca de curativos, com resposta terapêutica completa 
e ausência de dor. A cetamina tem se destacado como tratamento de dor aguda, pois além de produzir analgesia, 
produz dissociação, impedindo que haja associação com fator psicológico, o que é muito comum na população 
pediátrica. Não produz depressão respiratória ou rebaixamento de consciência, o que a torna segura para ser rea-
lizada em enfermaria, sem a necessidade de monitorização ou presença de anestesista. Nesse paciente, acetamina 
produziu analgesia associada a efeito dissociativo durante as trocas de curativo. Além disso, a associação com mida-
zolam minimizou os efeitos psicomiméticos da cetamina.
Palavras-chave: Cetamina. Dor. Pediatria.
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1157 Manejo da dor e das complicações peri e 
pós-operatórias em paciente pediátrico 
com anemia falciforme
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Introdução: A doença falciforme é um tipo de anemia hemolítica hereditária causada pela presença da hemoglo-
bina S no interior da hemácia, com maior tendência ao afoiçamento e à obstrução da microcirculação, predispondo 
a eventos vaso-oclusivos e dor. A crise álgica pode ser desencadeada por infecção, febre, desidratação e acidose e 
impacta diretamente na vida do paciente. Relato de caso: P. R. C. S., 9 anos, 26 kg, portador de anemia falciforme 
SS, foi trazido pela mãe ao hospital com quadro clínico de pioartrite do quadril. Apresentava dor de forte intensi-
dade em quadril, com irradiação para membros inferiores, constante, característica em queimação, com piora ao 
movimento e melhora após o uso de opioide endovenoso. Mantinha posição antálgica de flexão das pernas sobre 
o quadril. Equipe da dor foi acionada e introduziu amitriptilina, gabapentina, lidocaína e cetamina, com progres-
são das doses conforme tolerância clínica. Paciente evoluía com difícil controle álgico e limitação importante dos 
movimentos no leito. Foi então indicada passagem de cateter peridural em uma das limpezas cirúrgicas do quadril. 
Repiques diários de opioides passaram a ser feitos pelo cateter, necessitando progressivamente de doses altas de mor-
fina (30-60  mcg/ kg/ dia) para o controle álgico. Apesar disso, paciente não apresentou quaisquer efeitos colaterais 
e manteve o uso diário do cateter peridural por 21 dias, com checagem constante da fixação e adequado posicio-
namento, busca ativa de sinais de infecção e troca periódica de curativos. Manejo da dor foi conseguido apenas 
após dois meses da admissão, até substituição completa para medicações pela via oral (amitriptilina 12,5 mg/dia, 
gabapentina 300 mg de 12 em 12 horas, metadona 5 mg de oito em oito horas e dipirona 500 mg de seis em seis 
horas). Discussão: A anemia falciforme parece aumentar a eliminação e metabolização dos fármacos, principal-
mente durante a crise, exigindo maiores doses para a analgesia. A associação de fármacos é comum, portanto os 
efeitos colaterais devem ser lembrados. Taquifilaxia pode ocorrer pelo uso prolongado de opioides peridural e nes-
ses casos há benefício da administração prévia de anestésico local. A tunelização, apesar de não ter sido realizada no 
paciente deste caso, pode ser uma estratégia para garantir fixação eficaz e facilidade na higiene pessoal. Crises graves 
e de difícil controle são fatores de mau prognóstico e aumentam o risco de morte precoce.
Palavras-chave: Dor. Anemia falciforme. Cateter peridural. 

REFERÊNCIA 
1. Brandow AM, DeBaun MR. Key components of pain management for children and adults with sickle cell disease. Hematol Oncol 

Clin North Am. 2018;32(3):535-50. https://doi.org/10.1016/j.hoc.2018.01.014

https://doi.org/10.1016/j.hoc.2018.01.014


DOR

Sao Paulo Med J. 2021; 139(Suppl 2):456.     456

1173 Relato de caso: bloqueio de nervo frênico 
para analgesia de dor referida após 
ressecção diafragmática
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Introdução: A manipulação diafragmática decorrente da abordagem cirúrgica da cavidade abdominal pode cau-
sar dor no pós-operatório imediato, podendo ser confundida com dor relacionada ao posicionamento do paciente. 
Após a exclusão desta, deve ser levantada a hipótese de dor referida, a qual pode ser abordada com a realização do 
bloqueio cervical. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 78 anos, 84 kg, estado físico II da classificação da 
Sociedade Americana de Anestesiologistas, ex-tabagista, submetido a laparotomia exploradora por sarcoma retrope-
ritoneal à direita, com nefrectomia e adrenalectomia direitas, hepatectomia direita (segmentos V e VI) e ressecção de 
parte do diafragma ipsilateral. Decidida a realização de bloqueio peridural em T6-T7 com passagem de cateter asso-
ciado a anestesia geral. O paciente despertou sem dor, porém após uma hora evoluiu com dor no ombro direito em 
queimação, de forte intensidade (10/10), sem fatores de melhora ou de piora. Foi levantada a hipótese de dor referida 
por manipulação do diafragma e da cápsula hepática, além de colocação de um dreno supra-hepático. Para a resolu-
ção da dor, optou-se pelo bloqueio cervical à direita com uma dose teste de lidocaína, com melhora progressiva da 
dor imediatamente após o bloqueio (3/10) e com a cessação dez minutos após o bloqueio. Discussão: O nervo frênico 
é um nervo misto formado por raízes C3-C5, responsável pela inervação do diafragma, pleura, peritônio, cápsula de 
Glisson, parenquima hepático e glândulas suprarrenais, entre outros. Portanto, distúrbios de muitas dessas estrutu-
ras podem causar dor referida ao longo dos dermátomos C3-C4, descrito como dor frênica. O distúrbio no nervo 
transmite informações químicas e metabólicas para a medula e interneurônios adjacentes aos neurônios motores do 
nervo frênico, afetando outros neurônios ao mesmo nível. Um exemplo dessa relação seria a alta incidência de dor 
no ombro após cirurgias viscerais. Não há consenso na literatura sobre a melhor conduta frente a dor no ombro no 
pós-operatório. Há estudos que mostraram o emprego do bloqueio do plexo braquial guiado por ultrassonografia no 
manejo da dor desses pacientes. No caso acima, foi empregado o bloqueio do nervo frênico a nível de plexo cervical, 
algo até então escasso na literatura, com resolução total da dor. A infiltração anestésica do nervo frênico a nível de 
plexo cervical pode ser uma alternativa segura, de fácil execução quando comparada as outras técnicas, para reduzir 
a incidência e intensidade de dor no ombro nesses pacientes.
Palavras-chave: Bloqueio plexo cervical. Nervo frênico. Dor no ombro.

REFERÊNCIA
1. Fernández-López I, Peña-Otero D, Atín-Arratibel MA, Eguillor-Mutiloa M. Influence of the phrenic nerve in shoulder pain: a 

systematic review. International Journal of Osteopathic Medicine. 2020;36:36-48. https://doi.org/10.1016/j.ijosm.2020.03.003

https://doi.org/10.1016/j.ijosm.2020.03.003


EDUCAÇÃO EM ANESTESIA

Sao Paulo Med J. 2021; 139(Suppl 2):457.     457

22 Dificuldades na anestesia em anã 
acondroplásica para ooforectomia  
direita por teratoma
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1Irmandade Santa Casa de Poços de Caldas, Poços de Caldas, MG, Brasil.

Introdução: A acondroplasia é a forma mais comum de nanismo, com incidência de 1 a 1,5 a cada 104 nascidos vivos. 
A fisiopatologia se dá na calcificação precoce da cartilagem da epífise óssea por uma mutação genética espontânea 
e transmitida pelo gene autossômico dominante. Suas deformações musculares e ósseas nos sistemas respirató-
rios, neurológico e cardiovascular trazem uma dificuldade adicional na anestesia dessa população. Relato de caso: 
Paciente de 21 anos, sexo feminino, estado físico II da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas 
por nanismo acondroplásico, sinais vitais normais, escoliose e lordose importantes, Mallampati I, abertura bucal 
< 3 cm, distância esterno-mento < 12,5 cm e distância tireo-mento < 6,5 cm, peso corporal 38 kg, altura 100 cm, 
exames laboratoriais normais. Relatou ser filha de pais normais, sendo a única acondroplásica na família, sem doen-
ças sistêmicas e interação social normal. Apresentava displasia óssea com encurtamento proximais e distais dos 
membros superiores e inferiores e arqueamento dos ossos longos dos membros inferiores, crânio aumentado, pes-
coço curto, dificuldade a extensão do pescoço e voz disfônica. Relato de hipertermia maligna pregressa com biópsia 
muscular negativa. Monitorização com índice bispectral, cardioscopia, pressão não invasiva, temperatura corpo-
ral, oximetria de pulso, frequência respiratória, temperatura esofágica e capnografia. Cateterizado acesso venoso 
central da veia jugular interna direita com auxílio da ultrassonografia. Preparado o fibroscópio e inutilizado após 
primeira tentativa. Intubação orotraqueal acordada sob extensão moderada do pescoço, tubo 6 mm com cuff, blo-
queio translaríngeo e do nervo laríngeo superior bilateral sob sedação com midazolam 6 mg e atropina 0,5  mg. 
Indução com sufentanil 5 mg, clonidina 45 mcg, atracúrio 25 mg e cefazolina 1 g. Manutenção com remifentanil 
(0,08  mcg/ kg/ min) e propofol (0,8  mcg/ mL). Terapia adjuvante com dipirona 1 g, metoclopramida 10 mg e meta-
dona 5 mg.  Encaminhada extubada para Centro de Terapia Intensiva, ficando um dia e tendo alta após um dia na 
ala cirúrgica. Discussão: A anestesia geral ou regional em pacientes acondroplásicos é de elevado risco por conta das 
várias alterações dessa população, aliadas à dispersão anestésica imprevisível. As más-formações faríngeas, muscula-
res e ósseas do sistema respiratório superior impõem preditivos de via area difícil e dificuldades de ventilação, sendo 
a avaliação pré-anestésica aliada a exames de imagem imprescindíveis na escolha do método anestesico. Em nosso 
caso foi optado por anestesia venosa total multimodal em bomba alvo-controlada.
Palavras-chave: Acondroplasia. Anã. Ooforectomia.
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39 Síndrome de Cushing e o anestesiologista
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Introdução: A síndrome de Cushing é associada com redução da qualidade de vida e aumento na mortalidade, prin-
cipalmente em razão do comprometimento cardiovascular. Caracteriza-se de forma geral com obesidade central, 
fácies de lua cheia, estrias violáceas e pele fina. Além disso, hiperglicemia, hipertensão arterial, fraqueza muscu-
lar, osteopenia e irregularidades menstruais podem ser encontrados. Essas fazem o manejo perioperatório difíceis e 
representa um desafio para o anestesiologista. Relato de caso: Paciente de 26 anos, sexo feminino, com diagnóstico 
de síndrome de Cushing por tumor adrenal esquerdo produtor de cortisol. A doença havia iniciado há dois anos. 
Além de sinais gerais da doença, apresentou dores musculares e artralgia, insônia, confusão mental, palpitações, 
hipertensão arterial sistêmica e hiperglicemia. Na avaliação pré-anestésica, a paciente ainda apresentava síndrome de 
Wolf-Parkinson-White na investigação cardiológica, pressão arterial de 140/90 mmHg e cortisol urinário de 707 μg 
em 24 horas. Indicada adrenalectomia videolaparoscópica, sob anestesia geral. A monitorização constou pressão 
arterial invasiva, glicemia, além de monitorização padrão. Apresentava-se hemodinamicamente estável com pressão 
arterial em torno de 110/60 mmHg e frequência cardíaca entre 58 e 68 batimentos por minutos. Na manipulação 
glandular, houve aumento brusco da pressão arterial, chegando a 210/110 mmHg, com a frequência cardíaca está-
vel. Interrompeu-se a manipulação e iniciou-se a infusão de nitroprussiato de sódio até a normalização da pressão 
arterial. Após a ligadura da veia renal, a pressão arterial apresentou queda repentina para níveis de 55/30 mmHg, 
corrigida com droga vasopressora. Com a estabilização do quadro, a cirurgia foi concluída. Paciente foi encami-
nhada para a sala de recuperação pós-anestésica e posteriormente para a enfermaria. Recebeu hidrocortisona 100 mg 
venoso na indução da anestesia e a cada seis horas. A alta hospitalar ocorreu em 48 horas, em uso de prednisolona 
7,5 mg ao dia, com orientação de redução de 50% por semana. Conclusão: Durante a adrenalectomia para tumor 
secretante de suprarrenal, o anestesiologista deve ter cuidados especiais com as alterações hemodinâmicas decor-
rentes da doença. A monitorização invasiva é vital, pois essas alterações são repentinas e requerem a utilização de 
drogas vasoativas. Essa síndrome é rara em pacientes cirúrgicos, e suas características tornam esses pacientes com-
plexos para o anestesiologista.
Palavras-chave: Síndrome de Cushing. Anestesiologia. Glândulas suprarrenais.
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60 Avaliação prática dos conhecimentos 
da intubação orotraqueal em sequência 
rápida em graduandos de medicina
Helio Penna Guimaraes1, Lucas Spinelli Alves1, Victor Navarro Jordão1,  
Pedro Valli de Almeida1, Raul de Camargo Alcalá1

1Centro Universitário São Camilo, São Paulo, SP, Brasil.

A intubação em sequência rápida é fundamental para pacientes com alto risco de respiração brônquica. Uma boa 
prática de intubação orotraqueal é considerada padrão-ouro para manutenção da via aérea pérvia. O médico deve 
ter em mente o conhecimento técnico-teórico para a realização do procedimento de forma adequada. Boa parte dos 
médicos recém-formados e até os mais experientes podem apresentar dificuldades durante a realização da intuba-
ção orotraqueal, e isso pode ocorrer por diversos motivos, sejam eles de conhecimento e controle profissional, sejam 
relacionados ao paciente em si.
Neste estudo, avaliamos acadêmicos de graduação em medicina de uma instituição privada de São Paulo em relação 
às suas habilidades técnicas-teóricas, aplicadas em modelos anatômicos de simulação. Os alunos foram colocados 
diante de um caso clínico com necessidade de realização de intubação em sequência rápida. O estudo foi realizado 
de forma individualizada e voluntária, no qual a atividade deveria ser feita dentro do prazo de seis minutos, tempo 
este pré-fixado pelos autores para melhor organização da atividade. Após realização do caso os participantes rece-
beram uma autoavaliação sobre os pontos em que sentiram maior dificuldade do checklist, podendo escolher como 
justificativa a falta de conhecimento teórico, prático ou ambas. Os dados obtidos das avaliações práticas foram cor-
relacionados com a autoavaliação respondida pelos acadêmicos após a realização da simulação prática, e 71,42% dos 
convidados participaram do caso clínico (25 de 35 convidados). Após análise dos dados, os alunos foram divididos 
em dois grupos, o grupo S (n=16/25,64%), em que os alunos já haviam participado de algum treinamento prático de 
intubação de sequência rápida durante a formação, e o grupo N (n=9/25, 36%), no qual os acadêmicos não tiveram a 
mesma oportunidade. De acordo com o exposto em análise, comprova-se que os participantes do grupo S receberam 
pontuações superiores em 62,5% dos itens do checklist de avaliação (10 de 16 itens), gerando uma mediana maior que 
a do grupo N – 68,8 [59,4 – 70,3] e 56,2 [43,8 – 62,5], respectivamente –, com p = 0,034. A despeito do pior desempe-
nho daqueles que não tiverem experiência prática prévia, pode-se concluir neste estudo a importância de atividades 
de simulação técnico-teórico durante o período de graduação dos acadêmicos do curso de medicina, colaborando 
para melhorias na formação médica.
Palavras-chave: Educação médica. Insuficiência respiratória aguda. Intubação endotraqueal.
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153 Infecção odontogênica grave evoluindo com 
trismo e via aérea difícil – relato de caso
Victor Macedo Silva1, Deborah Maria de Moura Gonçalves1, David Ferez1,  
Bernard Marcel Barban1

1Beneficência Portuguesa de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.

Em geral, as infecções odontogênicas são tratadas com antibióticos. Quando graves, exigem drenagem cirúrgica. 
Trismo e disfagia são sinais de infecção grave que corroboram para elevada morbidade. O manejo da via aérea, 
nesses casos, deve ser cauteloso, evitando ruptura acidental do abscesso, que pode levar à mediastinite, com alta 
mortalidade. As particularidades no manejo de um abscesso dentário cursando com trismo e provável via aérea difí-
cil motivaram a descrição desse caso. Mulher, 47 anos, 73 kg, 162 cm, internada para drenagem de abscesso cervical 
profundo. Recebendo ceftriaxona (1 g, 2x/dia) e clindamicina (600 mg, 4x/dia), sem alergias. Ao exame, apresentava 
distância interincisivos de 0,5 cm, extensão cervical adequada, upper lip bite test grau 3, sem história de apneia do 
sono, distância tireomentoniana normal. Com o risco de via aérea difícil, optou-se por intubação com broncofibros-
cópio flexível, sob sedação consciente e anestesia tópica as you go. Monitorizada com pressão arterial não invasiva, 
saturação de O2, eletrocacrdiograma e índice bispectral. Venóclise 20G em membro superior esquerdo. Sonda de 
aspiração em narina direita acoplada a fonte de O2 a 3 L/min. Demarcada membrana cricotireóidea com ultrassom 
e kit de cricotireoidostomia disponível. Sedada com midazolam 2 mg e fentanil 50 mcg, alcançada escala de agitação 
e sedação de Richmond  0 a 1. O broncofibroscópio foi introduzido em um tubo aramado 7,5 mm e, após colocação 
de gel de lidocaína em narina esquerda, foi inserido lentamente. À medida que o broncofibroscópio era progredido, 
instilou-se anestésico local composto de 10 mL de lidocaína gel a 2% e 5 mL de lidocaína a 2% líquida, pelo canal de 
trabalho. O tempo de ação do anestésico local era respeitado antes da nova progressão do broncofibroscópio desde 
a cavidade nasal até a carina. Com o broncofibroscópio na traqueia, foi introduzido o tubo traqueal e insuflado o 
cuff. A paciente encontrava-se em escala de agitação e sedação de Richmond 0 e colaborativa, mantendo saturação 
de O2 entre 98 e 100% durante a intubação. A indução foi realizada com midazolan 5 mg, propofol 150 mg, fentanil 
150 mcg e rocurônio 50 mg. Seguiu-se a checagem de posição do tubo traqueal com broncofibroscópio. Manutenção 
com propofol (2,5 ug/mL infusão alvo-controlada) e remifentanil (0,15 ug/kg/min). Ao final, revertido o bloqueador 
neuromuscular com sugamadex 200 mg e paciente extubada após estar desperta. No pós-operatório imediato negou 
qualquer recordação durante a intubação. Os marcadores de via aérea difícil apresentados pela paciente, associados 
ao risco de desenvolvimento de mediastinite, levaram à intubação com broncofibroscópio. É importante a avaliação 
clínica completa, especialmente da via aérea, e o planejamento da técnica anestésica proposta. A técnica descrita foi 
uma alternativa segura diante do cenário apresentado.
Palavras-chave: Trismo. Via aérea. Broncofibroscópio.
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254 Pneumotórax hipertensivo e lesão do 
plexo braquial em cirurgia de clavícula
Fernando Pimenta de Paula1, Gustavo Londe Troncoso2, Laura Bisinotto Martins3, 
Luciano Alves Matias da Silveira1, Flora Margarida Barra Bisinotto1

1Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG, Brasil.
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Introdução: Fraturas de clavículas podem ser potenciais causadoras de pneumotórax, em virtude do mecanismo 
traumático e dos eventos perioperatórios que envolvem procedimentos anestésicos e cirúrgicos. O objetivo deste 
relato foi descrever um caso de pneumotórax relacionado a cirurgia sobre a clavícula. Relato de caso: Paciente do 
sexo feminino, 32 anos, 62 kg e 1,58 m, com história de fratura de clavícula por acidente motociclistico há 13 dias. 
Foi programada para cirurgia de osteossíntese de clavícula esquerda e classificada como estado físico I da classificação 
da Sociedade Americana de Anestesiologistas. A anestesia constou de bloqueio do plexo braquial via interescalênica 
guiado por ultrassonografia. Após sedação e antissepsia, foi colocado o probe linear do aparelho de ultrassonografia 
perpendicular e no ápice da fenda interescalênica. Após visualização dos troncos nervosos, foi feita injeção de 20 mL 
de ropivacaína 0,5% através de cânula de neuroestimulação de 50 mm. Em seguida foi feita anestesia geral balan-
ceada. O procedimento cirúrgico constou de osteossíntese (inserção de seis parafusos) da clavícula, após o qual a 
paciente foi encaminhada para a sala de recuperação pós-anestésica, onde permaneceu por duas horas. Sem queixas, 
foi encaminhada para a enfermaria. Cerca de três horas após, foi solicitada a avaliação do plantonista da enferma-
ria em razão de a paciente queixar-se de dispneia importante e dor torácica. Apresentava-se agitada, taquicárdica 
e hipertensa. Após o radiografia de tórax, fez-se o diagnóstico de pneutorórax hipertensivo e foi encaminhada a 
paciente para o centro cirúrgico em caráter de emergência para a drenagem fechada em selo d’água, após a qual refe-
riu melhoria dos sintomas. No entanto, passado esse episódio, passou a apresentar sinais e sintomas de lesão do plexo 
braquial. Recebeu alta hospitalar com encaminhamento para tratamento ambulatorial. Evoluiu com diminuição da 
sensibilidade no ombro e braço esquerdo, limitação do movimento e atrofia do músculo deltoide. Discussão: A pre-
sença de pneumotórax após o bloqueio do plexo braquial tem sido considerada tradicionalmente uma complicação 
anestésica. A utilização da ultrassonografia, a localização e o ângulo de inserção da agulha do bloqueio tornam essa 
complicação não relacionada à anestesia. No entanto, a cirurgia sobre a clavícula, principalmente com a inserção de 
material de osteossíntese, em paciente com ventilação controlada, pode também levar a essa complicação e acompa-
nhar inclusive lesões nervosas importantes, como foi neste relato de caso.
Palavras-chave: Pneumotórax. Ortopedia. Anestesiologia.
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819 Uma proposta do uso do “The Vortex” 
para treinamento multidisciplinar em 
cenários de via aérea difícil e COVID-19
Vitor Bruno Santiago1, Nicole Faraje F. Aragão1, Felipe Dativo1, Gabriela Villar e Silva1, 
Marilia Macedo1

1Hospital Naval Marcílio Dias, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: A gestão adequada da via aérea em pacientes com a COVID-19 é fundamental. Na tentativa de otimi-
zar os desfechos, vários algoritmos relacionados ao manejo das vias aéreas foram desenvolvidos, com o intuito de 
sistematizar e auxiliar o manejo da via aérea difícil não antecipada. Entretanto, muitos desses algoritmos são pouco 
práticos e não são voltados para cenários multidisciplinares. Assim, o objetivo deste trabalho é discurir sobre a apli-
cabildiade de uma ferramenta de ensino e aprendizado, baseada no “The Vortex”, a qual pode permitir uma interface 
visualmente mais clara dentro dos cenários práticos de treinamento e simulação realística da sistematização do aten-
dimento ao paciente com via aérea difícil não prevista. Médodo: Após a aplicação do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido, os participantes (médicos e profissionais da saúde em especialização) serão convidados a participar do 
projeto. Serão realizados diferentes cenários práticos de simulação realísticas relacionados ao manejo da via aérea 
difícil. Todos os cenários terão objetivos predeterminados. Os participantes serão avaliados antes e depois de serem 
apresentados à ferramenta “The Vortex”; quanto ao domínio do tema, através de um cenário prático de simulação 
realística. Em seguida, será realizada uma aula expositiva, com o objetivo de demonstrar a ferramenta em ques-
tão. Após a aula, será realizado um novo cenário de simulação realística, abordando o tema via aérea difícil, com 
intuito de avaliar a eficiência dos profissionais de saúde dentro de cada cenário. Os treinamentos irão ocorrer em um 
ambiente seguro e controlado, nas dependências do Hospital Naval Marcílio Dias. Os participantes serão avaliados 
por dois instrutores diferentes, em suas diferentes habilidades, quanto ao cumprimento dos objetivos propostos em 
cada estação, por meio de um questionário semiestruturado, o qual determinará uma pontuação. Ao término, haverá 
a discussão de cada caso, por meio de recursos de briefing e debriefing, sem expor ou causar constrangimento aos par-
ticipantes. Os instrutores desempenharão o papel de facilitadores, estimulando o pensamento crítico e reflexivo de 
cada um. Após um período de seis semanas, serão repetidos os treinamentos executados, avaliando a aquisição dos 
conceitos aplicados. Resultados: O trabalho encontra-se em andamento, aguadando a aprovação do comitê de ética. 
Conclusão: Espera-se uma melhora da sistematização do atendimento ao paciente com via aérea difícil na eficiência 
e integração da equipe, otimizando desfechos.
Palavras-chave: Via aérea difícil. The Vortex. Anestesia.
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 851 Impacto do treino em intubação na 
segurança profissional
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Introdução: Como estratégia de enfrentamento à epidemia de COVID-19, protocolos de intubação são funda-
mentais. Um serviço de anestesiologia organizou treino teórico-prático de protocolo de intubação para médicos 
do hospital na linha de frente do combate à COVID-19. Objetivo: Avaliar qualitativamente o impacto do treino na 
prática de outros especialistas durante a pandemia. Método: O estudo foi aprovado sob o número de Certificado de 
Apresentação em Apreciação Ética 00224318.3.0000.5250. Foram recrutados os 25 participantes médicos lotados na 
emergência, cirurgia e terapia intensiva. O treino foi administrado para grupos de cinco participantes durante quatro 
horas. No treino foram abordadas as técnicas de laringoscopia até o grau restrito de Cormack-Lehane e medidas de 
segurança, incluindo medicamentos, materiais e protocolos. Ao final os participantes do treino receberam questio-
nário. Resultados: Ao todo 21 participantes com o termo de consentimento e questionário preenchidos, distribuídos 
nos setores de emergência (50%), terapia intensiva (27,2%) e cirurgia (22,8%), foram incluídos. Estavam na faixa de 
31 a 35 anos (61,9%) e na de 25 a 30 anos de idade (38,1%). No grupo, 54,5% eram homens e 72,7% já haviam par-
ticipado de outro treino em intubação anteriormente. O tempo de especialização foi de até cinco anos em 76,5%. 
A frequência individual de intubação acima de cinco por semana aumentou de 4,5% para 31,8%. Os itens mais fre-
quentemente introduzidos na prática pós-treino foram divididos em: medicamentos (bloqueador neuromuscular 
52,4%, lidocaína 52,4%), materiais (cufômetro 36,4%, bougie 66,7% e videolaringoscópio 38,1%) e protocolos (aderi-
ram ao uso de preditores de via aérea difícil 36,4% e a chamar ajuda precoce 31,8%). Para os participantes, aumentou 
mais frequentemente a segurança no uso de equipamento de proteção individual (57,1%) e na técnica de intubação 
(36,4%). Discussão: Após o treino, para os participantes, aumentou a segurança profissional. Conclusão: É necessá-
rio avaliar o uso de protocolos para aprimoramento e garantia de boas práticas.
Palavras-chave: Gerenciamento das vias aéreas. Simulação de paciente. Contágio do coronavírus. 
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859 Comparação de estratégias para adesão 
à profilaxia de tromboembolismo venoso 
em pacientes cirúrgicos
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Saullo Queiroz Silveira1, Ricardo Ferrer2
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Introdução: O tromboembolismo venoso é uma das principais causas de mortalidade em pacientes cirúrgicos e, 
apesar dos esforços para orientar a prática baseada em evidências, as taxas de prevenção permanecem inadequadas.  
Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a efetividade de estratégias de melhoria na adesão à profilaxia de trom-
boembolismo venoso em pacientes cirúrgicos de alto risco para tromboembolismo venoso.   Método: Este foi um 
estudo do tipo antes e depois realizado em um hospital cirúrgico de alta complexidade. Os resultados dos indicadores 
de taxa de adesão à profilaxia de tromboembolismo venoso em pacientes de alto risco foram comparados conforme 
estratégias adotadas em 2019 e 2020. Estratégia A: intervenção do médico hospitalista no pós-operatório para garan-
tir a adesão. Estratégia B: intervenção do médico hospitalista e enfermeiro no pós-operatório para garantir a adesão. 
Estratégia C: estratégias para promoção da profilaxia adequada em todas as etapas pela equipe multidisciplinar, com 
início da ação em sala operatória, seguido da assistência farmacêutica no pós-operatório. Resultados: Foram analisa-
dos ao todo 2.074 pacientes cirúrgicos, sendo 783 pacientes de janeiro a junho de 2019 (estratégia A), 669 pacientes 
de julho de 2019 a maio de 2020 (estratégia B) e 622 pacientes de junho a dezembro de 2020 (estratégia C). A estra-
tégia A mostrou mediana da taxa de adesão a profilaxia medicamentosa de 43,29% (31,82–51,69); a estratégia B 
mostrou mediana da taxa de adesão de 50% (42,57–55,80); a estratégia C, mediana da taxa de adesão de 92,31% 
(91,38–93,51) (p<0,001; C>A=B). Houve redução estatisticamente significativa do percentual de não conformidade 
em todos os critérios analisados (classificação de risco, registro médico e prescrição médica) após a implantação da 
estratégia C, com redução da ocorrência de não conformidades relacionadas a posologia, dose ou aprazamento de 
horários (p=0.001). Conclusão: Estratégia para adesão à profilaxia de tromboembolismo venoso baseada na promo-
ção do processo de prevenção de maneira correta em todas as etapas do cuidado, com início da tomada de conduta 
pela equipe multidisciplinar em sala cirúrgica durante o checklist pré-operatório associada à assistência farmacêutica 
no pós-operatório foram mais efetivas na melhoria da adesão à profilaxia de tromboembolismo venoso do que ações 
cujo objetivo principal foi a correção do processo de adesão à profilaxia no pós-operatório.
Palavras-chave: Tromboembolismo. Profilaxia. Cirurgia.

REFERÊNCIA 
1. Beckman MG, Hooper WC, Critchley SE, Ortel TL. Venous thromboembolism: a public health concern. Am J Prev Med. 2010;38(4 

Suppl):S495-501. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2009.12.017

https://doi.org/10.1016/j.amepre.2009.12.017


EDUCAÇÃO EM ANESTESIA

Sao Paulo Med J. 2021; 139(Suppl 2):465.     465

898 Intubação acordada com via aérea  
difícil para ventilação monopulmonar – 
relato de caso
David Ferez1, Bernard Barban1, Marcela de Barros Flex Cunha1
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Introdução: O manejo da via aérea difícil é sempre considerado um tema relevante, haja vista que as complicações 
relacionadas à falha de ventilação são potencialmente catastróficas. Preditores de via aérea difícil relacionados tanto 
a laringoscopia direta quanto a ventilação sob máscara facial já são amplamentre conhecidos, alguns deles como 
obesidade, retrognatismo, abertura bucal limitada, extensão de pescoço reduzida e sexo masculino. A ventilação 
monopulmonar é utilizada na cirurgia torácica por permitir facilidade cirúrgica. O isolamento pulmonar pode ser 
obtido com o tubo de duplo lúmen ou bloqueador brônquico. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 58 anos, 
estado físico III da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, hipertensa, neoplasia de mama metas-
tática, derrame pleural de repetição, foi admitida para pleurodese. Falha de intubação orotraqueal em 2015 por via 
aérea difícil. Apresentava retrognatia, pescoço curto, abertura boca diminuída, mobilidade cervical diminuída, Mal-
lampati IV. Optou-se por intubação orotraqueal acordada com auxílio do broncofibroscópio. Foi monitorizada com 
pressão arterial não invasiva, cardioscopia e saturação periférica de O2, permanecendo em decúbito dorsal horizontal 
com leve dorsiflexão. A sedação foi alcançada com midazolam (0,03 mg.kg-1), fentanil (1 ug.kg-1). O2 ofertado com 
máscara facial e, após cateter nasofaríngeo, a 3 L.min-1. Solicitou-se ao paciente abertura bucal máxima e foi aplicada 
anestesia tópica com lidocaína líquida e gel 1% sem vasoconstritor. O tubo traqueal foi acoplado ao broncofibros-
cópio. Empregada cânula de Vama para introdução do broncofibroscópio. A anestesia tópica de orofaringe, laringe, 
pregas vocais e traqueia foi feita com a instilação da solução de lidocaína 1% pelo canal de trabalho enquanto o 
broncofibroscópio era inserido. Aguardaram-se dois minutos, o broncofibroscópio foi introduzido até sua passagem 
pelas cordas vocais, seguido da introdução do tubo traqueal. A intubação orotraqueal foi confirmada com capno-
grafia, ausculta e expansão bilateral de tórax. A indução anestésica foi realizada com fentanil, propofol e rocurônio 
nas doses usuais. Para isolamento pulmonar, optou-se pela troca do tubo traqueal empregando-se trocador de tubo 
pediátrico e videolaringoscópio, por onde introduziu-se tubo de duplo lúmen (35Fr) com sucesso. A manutenção 
anestésica é realizada com sevoflurano, remifentanil e rocurônio. Discussão: O manejo de via aérea difícil deve 
ter como premissa a segurança do paciente por meio da intubação orotraqueal acordada com broncofibroscópio. 
Após essa segurança garantida, a escolha da técnica de isolamento pulmonar, apesar de ser preferível com o bloquea-
dor brônquico, depende de fatores como disponibilidade de dispositivo, experiência da equipe.
Palavras-chave: Via aérea difícil. Intubação acordado. Cirurgia torácica.
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Introdução: O manuseio da dor é realidade na rotina dos profissionais de saúde, principalmente do médico. 
 Entretanto, no Brasil atual, de acordo com estudos já realizados, as grades curriculares dos cursos de medicina 
contemplam de maneira insatisfatória o adequado manejo da dor. Objetivo: Buscar nas grades curriculares dos 
cursos de medicina do estado de São Paulo disciplinas que contemplem a abordagem dos descritores: dor, analge-
sia e anestesiologia. Método: Estudo observacional transversal, envolvendo as escolas de medicina do estado de São 
Paulo obtidas no portal Escolas médicas do Brasil  e, posteriormente, em cada uma das escolas individualmente, 
procurando aquelas que disponibilizassem as suas grades curriculares, onde foram pesquisados os descritores: dor, 
analgesia e anestesiologia. Por se tratar de pesquisa utilizando dados públicos não foi necessária autorização, assim 
como submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa/Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. A coleta dos dados se deu 
entre os meses de março e abril de 2020. Resultados: Foram encontradas as grades de 64 escolas de medicina, entre 
as quais 32 (50%) apresentavam as palavras pesquisadas como integrantes de suas estruturas curriculares. Entre as 
32 escolas médicas contempladas na pesquisa, 29 (90,6%) possuíam uma disciplina ou módulo contendo a dor e em 
três (9,4%) delas as palavras-chave faziam parte da ementa de outras disciplinas. Quanto a estágio curricular, apenas 
em três (9,4%) delas havia descrição de estágio curricular na área de anestesiologia ou terapêutica da dor. Conclu-
são: A abordagem do tema dor nas escolas médicas do estado de São Paulo se mostrou baixa, sendo necessárias 
revisão e adequação curricular para contemplar de maneira efetiva o preparo desses profissionais, visto que os gra-
duandos devem sair da universidade aptos a enfrentar situações de dor na assistência à saúde, tendo plena confiança 
e habilidade para conduzir pacientes portadores de importantes queixas álgicas.
Palavras-chave: Dor. Ensino. Medicina.
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Introdução: A importância da ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade é fator que altera o desfecho de 
pacientes que apresentam parada cardiorrespiratória, aumentando a incidência do retorno à circulação espontânea. 
Dessa forma, a cadeia de suporte básico de vida deve ser seguida, respeitada e praticada para melhor resultado para 
o paciente. Metodos: O presente estudo avaliou o conhecimento de estudantes de medicina sobre ressuscitação car-
diopulmonar. Foram incluídos 25 alunos participantes do Simpósio para Ligas de Anestesiologia do Estado de São 
Paul. Os alunos foram submetidos a pré e pós teste. Destes 25 alunos, 10 eram do ciclo básico (1º-4º semestre), 12 do 
ciclo clínico (5º-8º semestre) e 3 do internato (9º-12º semestre). Trata-se de um estudo prospectivo intervencional, 
onde a amostra inicialmente respondeu o pré-teste com conhecimentos prévios de ressuscitação cardiopulmonar e, 
durante o dia do Simpósio, os estudantes receberam aula teórica e prática sobre o assunto. No final do dia, os alu-
nos realizaram o pós-teste. As questões dos testes foram elaboradas baseando-se em conceitos básicos contidos no 
suporte básico de vida. Os dados obtidos foram analisados no Microsoft Excel 2016. Vale ressaltar que os estudan-
tes assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes da aplicação do pré-teste. Além disso, para fins de 
cuidado da amostra, só foram considerados participantes aqueles que realizaram ambos os testes e participaram da 
aula. Resultado: A média de acerto das questões no pré-teste foi de 80% para o ciclo básico, 79% para o ciclo clí-
nico e 96% para o internato. No pós-teste, houve aumento do número de acertos em 8 questões; assim, a média de 
acertos aumentou proporcionalmente para todos os ciclos, deixando o ciclo básico com 93%, ciclo clínico em 94% e 
internato com 100%. Conclusão: Mesmo com média de acertos razoavelmente alta no pré-teste, quando o assunto é 
ressuscitação cardiopulmonar os erros devem ser minimizados. Por meio de aulas, conceitos e técnicas foram revisa-
dos e atualizados, e foi constatada, no pós-teste, melhora na média de acertos. Dessa forma, o treinamento contínuo 
sobre o assunto minimiza os erros, deixando, assim, os futuros médicos mais preparados para esse cenário, melho-
rando, portanto, o cuidado ao paciente durante uma parada cardiorrespiratória. Nesse contexto, aulas e simpósios 
extracurriculares surgem como grande oportunidade na formação suplementar do acadêmico de medicina.
Palavras-chave: Ligas de anestesia. Ressuscitação cardiopulmonar. Educação.
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Introdução O controle da via aérea representa um desafio ao médico em formação. O relato a seguir tem como 
ênfase o manuseio anestésico de um paciente com abscesso odontogênico com foco no aprendizado de anestesiolo-
gistas em especialização. Relato de caso:  Paciente A. O. S., 19 anos, sexo feminino, estado físico I da classificação da 
Sociedade Americana de Anestesiologistas, apresentou aumento de volume em região submentual e submandibular 
à esquerda, com crepitação a mobilização laríngea e abertura oral limitada em 0,5 mm por abscesso odontogênico 
em foco 37. Ao exame físico houve impossibilidade de avaliar o Mallampati e incapacidade de protrair a mandíbula 
(trismo). Foi esclarecido o procedimento anestésico de intubação nasotraqueal acordada por broncofibroscopia fle-
xível.  Após monitorização e venóclise foi administrado oxigênio em cateter nasal (2 L.min-1), sedação consciente 
com midazolam (0,03–0,05 mg.kg-1), oximetazolina (0,25 mg.mL-1) via nasal, 0,5mg de atropina endovenoso e anes-
tesia tópica em cavidade nasal com Pacey`s paste (5 mL de lidocaína 2% + 5 mL de lidocaína gel 20 mg.g-1). O tubo 
endotraqueal foi acoplado ao broncofibroscopio pediátrico padrão e introduzido em cavidade nasal. Anestesia tópica 
foi instilada com solução de lidocaína 2% 2 mL em área ariepiglótica, pregas vocais e traqueia proximal pela técnica 
spray as you go1, conforme visualização direta das estruturas. A intubação nasal foi com cânula 6 aramada com balo-
nete em paciente colaborativa, e, após checagem de posicionamento (capnografia), foi realizada indução anestésica 
com fentanil (2 mg.kg-1), propofol (3 mg.kg-1), atracúrio (0,5 mg.kg-1) e manutenção da anestesia com isoflurano. 
A desintubação foi feita com paciente fora de plano anestésico, e esta evoluiu sem intercorrências no pós-operatório. 
Discussão: O manuseio da via aérea difícil é complexo, abrangendo desde treinamento e educação dos profissio-
nais para raciocínio e ações efetivas até conhecimento e disponibilidade de dispositivos que facilitam o domínio 
sobre via aérea. O algoritmo de via aérea difícil da Sociedade Americana de Anestesiologistas sugere a intubação 
com paciente sob ventilação espontânea em casos de suspeita de via aérea difícil2. A broncofibroscopia é conside-
rada padrão-ouro. Nesse caso, a paciente apresentava contração prolongada dos músculos da mastigação (etiologia 
infecciosa), caracterizando uma via aérea difícil prevista. Diante desse cenário programou-se intubação nasal por 
broncofibroscopia com paciente acordada, tanto para segurança e conforto, como para o treinamento e aperfeiçoa-
mento de anestesiologistas em formação.
Palavras-chave: Broncofibroscopia.Via aérea difícil. Intubação acordado.
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Introdução: Em agosto de 2020, a Associação Interligas de Anestesiologia do Estado do Rio de Janeiro realizou a 
publicação de uma cartilha de recomendações para práticas salutares de ensino às ligas de anestesiologia – cartilha 
citada pela Profa. Dra. Rosana Alves no Congresso Brasileiro de Educação Médica como bom exemplo de práti-
cas às ligas. Este trabalho visa relatar o processo de confecção e implementação da cartilha no presente momento 
Relato: A cartilha teve como base a identificação dos principais problemas relacionados à saúde mental dos estudan-
tes de medicina e os desafios para a continuidade da formação generalista do médico brasileiro em um contexto de 
discussão sobre temas especializados. Tal processo foi conduzido por meio revisões da literatura e discussões entre 
membros da diretoria da Associação Interligas Acadêmicas de Anestesiologia do Estado do Rio de Janeiro, visando 
respeitar o tripé Ensino-Pesquisa-Extensão. Entre as intervenções de saúde mental, incluem-se: evitar acolher mem-
bros com múltiplas tarefas extracurriculares; prestar atenção no rendimento dos ligantes; subtrair horas por meio de 
serviços voluntários; promover atividade física; promover engajamento familiar; vigiar por sinais de Burnout; evitar 
acúmulo de tarefas dentro da liga; incentivar a cultura e integração social. Entre as relativas à especialização pre-
coce: evitar temas aprofundados e específicos; estimular atividades práticas; estimular a participação de ligantes em 
atividade de especialidades generalistas (clínica médica, pediatria, ginecologia e obstetrícia, saúde coletiva); evitar 
sobrecarga de atividades; valorizar estágios em outras áreas. Discussão: A cartilha da Associação Interligas Acadê-
micas de Anestesiologia do Estado do Rio de Janeiro constitui uma iniciativa pioneira de sugestões de intervenções 
para a promoção de um ambiente saudável de ensino. Após sua introdução em 2020, como sugestão, hoje faz parte 
das exigências mínimas para ingresso das ligas cariocas à associação – hoje responsável por 20 ligas de anestesiologia 
e cuidados paliativos. São necessários estudos para averiguar o impacto da implementação da cartilha. Contudo, é 
importante comunicar à comunidade acadêmica que iniciativas práticas para a promoção de um ambiente de ensino 
saudável tem sido implementadas em nosso país. Por meio da replicação e da testagem em outros contextos, o 
modelo da cartilha poderá ser aprimorado para atender às necessidades das ligas brasileiras de anestesiologia .
Palavras-chave: Educação. Saúde mental. Ligas.
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Introdução: Em julho de 2020, alunos de todo o país organizaram-se para a realização do I Congresso Brasileiro 
de Anestesiologia para Acadêmicos. A fim de compreender a percepção dos colabores do evento, foi elaborado um 
questionário para análise da experiência da comissão organizadora. Objetivo: Compreender a percepção dos organi-
zadores do I Congresso Brasileiro de Anestesiologia para Acadêmicos a respeito da logística do evento. Método: Para 
a realização do estudo, foi formulado questionário qualitativo/quantitativo, enviado aos representantes estaduais 
(24 representantes; 20 preencheram). As perguntas qualitativas foram relativas a: pontos positivos e negativos 
do evento, aprendizados para próximas edições do evento. Quanto ao componente quantitativo, foram avaliados 
(escala de 1-10): trabalho em equipe, comunicação, resolução de conflitos, qualidade das aulas do evento, autoava-
liação do estado e da região. Os resultados do formulário foram transformados em planilha, submetida a análise no 
aplicativo Microsoft Excel. Resultados: Na análise qualitativa do evento, as opiniões positivas versaram sobre o net-
working realizado entre as regiões do país. Dentre os aspectos negativos e sugestões, destacam-se opiniões acerca 
de possíveis falhas na comunicação e em prazos, provenientes do grande número de colaboradores do Congresso 
(434 colaboradores). Na análise quantitativa (escala de 1 a 10), as médias simples obtidas foram: comunicação do 
evento, 6,825 (máximo: 8; mínimo: 5; σ: 0,78; coeficiente de variação: 11,4%); trabalho em equipe, 8 (máximo: 10; 
mínimo: 5; σ: 1,17; CV: 14,625%); resolução de conflitos, 8,5 (máximo: 10; mínimo: 7; σ: 1,05; CV: 12,35%); quali-
dade das aulas do evento, 9,05 (máximo: 10; mínimo: 8; σ: 0,89; CV: 9,72%); autoavaliação do estado, 7,9 (máximo: 
10; mínimo: 2; σ: 2,15; CV: 27,21%); autoavaliação dos estados, 8,075 (máximo: 10; mínimo: 5; σ: 1,62; CV: 20%). 
Discussão: A comunicação obteve pior média, com resultados homogêneos na avaliação quantitativa, assim como 
em críticas na avaliação qualitativa. Há importante variação nos resultados referentes a autoavaliação de regiões e 
estados, refletindo a magnitude do evento e suas dificuldades logísticas. Tal avaliação corrobora a necessidade de 
mudanças na logística de organização das próximas edições. Todavia, considerando o porte do Congresso Brasileiro 
de Anestesiologia para Acadêmicos, o panorama geral permite afirmar que o evento obteve grandes êxitos, princi-
palmente no aprendizado técnico e de soft skills.
Palavras-chave: Educação. Soft skills. Ligas.
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Introdução Em julho de 2020, sob supervisão da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, um grupo de acadêmicos 
de todas as partes do país deu início à maior iniciativa sobre anestesiologia para a graduação já realizada em nosso 
país: o I Congresso Brasileiro de Anestesiologia para Acadêmicos. Em tempos de distanciamento social (pandemia 
de COVID-19), foi possível reunir e conectar as diferentes regiões do Brasil, ofertando gratuitamente conhecimento 
de qualidade sobre a anestesiologia para os futuros médicos do Brasil. Aqui, por fim, relatamos os resultados desse 
feito. Relato de caso: A organização do I Congresso Brasileiro de Anestesiologia para Acadêmicos foi constituída 
de 24 representantes estaduais, representando 134 ligas acadêmicas. Desses representantes, dez foram eleitos para 
representação como comitê executivo, sob coordenação de dois médicos anestesiologistas vinculados à Sociedade 
Brasileira de Anestesiologia. O I Congresso Brasileiro de Anestesiologia para Acadêmicos contou com 1.360 inscri-
ções e a presença confirmada de 702 expectadores. Além disso, 87 temas livres foram submetidos para apresentação 
oral. O perfil oficial do evento no Instagram (dados de 19/10) apresentava 2.649 seguidores (62% mulheres; 38% 
homens). O evento teve seu início às 18h (horário de Brasília) do dia 9/11, continuando nos dias 10 e 11/11 de 9h 
às 22h, totalizando 33h30 de aulas ao vivo. Ao fim da primeira semana do evento, foram registradas 5.256 horas 
assistidas. Quanto aos expectadores, houve média de pico simultâneo de 210,17 (máximo de 406; mínimo de 137). 
Visualizações, reproduções e likes obtiveram respectivamente médias de 1.130,73 (máximo de 2.189; mínimo de 
144), 689,93 (máximo de 1.500; mínimo de 144) e 52,8 (máximo de 114, mínimo de 8). Ao todo, o evento obteve 
nove parcerias com patrocinadores – incluindo empresas e cooperativas de anestesiologia. Somado ao montante 
arrecadado com a submissão de temas livres, obteve-se o saldo de R$ 2.459,58 (receita do evento, R$ 3.959,58; cus-
tos, R$ 2.459,58). Discussões: Acreditamos que os dados apresentados reforçam que há viabilidade na organização 
de iniciativas acadêmicas em anestesiologia, contribuindo para a divulgação da especialidade e desenvolvimento de 
habilidades técnicas e soft skills (gestão, trabalho em equipe, resolução de crises) para os acadêmicos organizadores.
Palavras-chave: Educação. Ligas. Soft skills.
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Introdução: A avaliação de médicos residentes em anestesiologia representa um desafio, ocorrendo, muitas vezes, de 
forma subjetiva e sem padronização. Tornam-se imperativas, portanto, a construção e a validação de instrumentos 
para esse fim. A validação de conteúdo por especialistas lapida o instrumento de coleta de dados, permitindo uma 
melhor compreensão e clareza dos termos. Este estudo objetivou validar o conteúdo de instrumento para avaliação 
360 graus de médicos residentes em anestesiologia. Método: Após a construção da versão inicial do instrumento 
avaliativo, procedeu-se à composição de uma banca de oito juízes peritos na área estudada, para sua validação, utili-
zando-se a plataforma Limesurvey. A análise de dados foi realizada por meio do coeficiente de validade de conteúdo, 
pautada em critérios de adequação teórica, utilidade e clareza. Resultados: No que se refere aos resultados dos coefi-
ciente de validade de conteúdo, nos três critérios analisados, dos subconjuntos de itens que compõem o instrumento, 
observou-se que todos os itens apresentaram coeficiente de validade de conteúdo acima de 0,70. Considerando que 
os anestesiologistas atuam em situações de tomada de decisões importantes e reconhecendo o rigor da qualificação 
de tais profissionais, foi adotado um ponto de corte mais restritivo, de 0,90, quando alguns itens das etapas do ins-
trumento foram considerados insatisfatórios, havendo necessidade de reformulação ou exclusão. Cumpre frisar que 
o instrumento final não se apresenta como definitivo, porém se configura como um modelo aprimorado para oti-
mização da avaliação 360 graus de médicos residentes em anestesiologia, mostrando-se adequado para utilização 
em investigações exploratórias, ou seja, para fins de pesquisa e aplicações piloto. Conclusão: O estudo possibilitou a 
validação de conteúdo de instrumento que permite a avaliação 360 graus, específica de médicos residentes em anes-
tesiologia. O instrumento final validado apresentou modificações e questões que puderam ser aperfeiçoadas ao se 
comparar com o instrumento inicial. 
Palavras-chave: Validação. Residência. Instrumento.

REFERÊNCIAS
1. Brett JF, Atwater LE. 360° degree feedback: accuracy, reactions, and perceptions of usefulness. J Appl Psychol. 2001;86(5):930-42. 

https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.5.930

2. Santos EG, Salles GFCM. Construção e validação de um instrumento de avaliação de habilidades técnicas para programas de 

residência em cirurgia geral. Rev Col Bras Cir. 2015;42(6):407-12. https://doi.org/10.1590/0100-69912015006010

https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.5.930
https://doi.org/10.1590/0100-69912015006010


EDUCAÇÃO EM ANESTESIA

Sao Paulo Med J. 2021; 139(Suppl 2):473.     473

1166 Visita pós-anestésica: um avanço na 
prática profissional
Márcia Adriana Dias Meirelles Moreira1, Luan Henrique Marcolino Dias1,  
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Danielle Fernanda de Oliveira Miranda1
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Introdução: Apesar de ter sua importância reconhecida, as visitas pós-anestésicas ainda se apresentam como um 
desafio na prática do profissional em razão da escassez de métodos, escores e diretrizes universais que possam ser 
utilizados nessa avaliação. Objetivo: O objetivo do estudo foi identificar a compreensão de médicos anestesiologis-
tas acerca da visita pós-anestésica. Método: Realizado estudo exploratório, do tipo descritivo, fundamentado numa 
abordagem qualitativa. Para tanto, foi utilizado questionário semi-estruturado aplicado a uma amostra composta 
de 33 anestesiologistas. Os dados coletados foram submetidos à análise do Iramuteq, por meio do método Reinert 
(Classificação Hierárquica Descendente). Resultados: A análise resultou na construção da classe temática “Visitas 
pós-anestésicas: feedback e avanços na prática profissional”. Enfatizou-se a relevância da visita pós-anestésica no apri-
moramento da conduta do anestesiologista no perioperatório, ao viabilizar a observação das consequências da sua 
atuação por um período mais prolongado. Ademais, as visita pós-anestésica proveem dados clínicos valiosos que 
podem ser utilizados em pesquisa, sobretudo no resultado pós-anestésico dos pacientes, auxiliando na padronização 
das condutas e contribuindo para estudos de estratificação de riscos e mensuração de resultados. Com a aquisição de 
novos conhecimentos, haverá avanço da disciplina anestesiológica, buscando a evolução da prática clínica e melho-
rias no cuidado e segurança do paciente. Conclusões: O estudo possibilitou ressaltar que o discurso dos participantes 
da pesquisa ancorou-se na concepção de que a visita pós-anestésica concede aos anestesiologistas um benéfico e 
oportuno feedback sobre sua prática, permitindo o refinamento técnico-científico desse profissional. Esse feedback 
procedente do paciente suscita a oportunidade para a solidificação de bons serviços já existentes e para o aprimora-
mento dos que ainda estão por vir. 
Palavras-chave: Período de recuperação da anestesia. Melhoria de qualidade. Cuidados pós-operatórios.
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7 Automated Clinical Alert systems  
improve anesthesia documentation:  
a retrospective cohort study
Luis Tollinche1
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Background and Goal of Study: Clinical alert systems have been used to analyze deviations from hospital standards 
in the electronic medical record to identify missing documentations and send alerts to the appropriate provid-
ers to increase adherence to required elements. To improve compliance, an alert system for documentation of the 
Immediate Preoperative Assessment was implemented at our institution in August 2018 with the goal of improving 
documentation compliance rates. We hypothesized that implementation of this alert system would increase the com-
pliance of on-time documentation of the IPOA. Materials and Methods: An initial data query in our institutional 
data warehouse was made for all patients who had a completed anesthetic during our study period. This date range 
corresponded to 6 months before and after August 2nd, 2018, the date when the IPOA alert was implemented and 
the anesthesiology department. The following analyses were performed: testing the proportion of cases compliant 
with on-time documentation of the IPOA pre- versus post-implementation for the full cohort and among subsets of 
interest, testing the time when the IPOA was completed relative to anesthesia end, and testing whether time of day 
of when surgery occurred had an impact on the time when the IPOA was completed relative to the drapes  off/ IPOA 
alert sent time. The proportion of compliance for pre- versus post-implementation was tested by Chi-square test. 
Results and Discussion: Through retrospective chart review of electronic patient records, 47,417 cases matched 
our inclusion criteria of patients that had a completed anesthetic between February 2nd, 2018 to February 2nd, 2019. 
In total, we excluded 5132 cases. The compliance rate of IPOA completion increased from 76% to 88% (p < 0.001) 
before and after the alert implementation date. In the initial month following alert implementation, the compliance 
rate immediately increased to 83% and stayed in the high 80’s for the balance of the study period. Conclusion: We 
demonstrate that automated Clinical Alert Systems operating via a single page notification can improve the com-
pliance rate for documentation of key anesthesia events and that this observation is sustained six months after the 
implementation date. Improvement in compliance is highest in shorter cases and cases that occur early in the day.
Palavras-chave: Período de recuperação da anestesia.melhoria de qualidade.cuidados pós-operatórios
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177 Avaliação da pressão de cuff endotraqueal 
após insuflação com diferentes tamanhos 
de seringa: um ensaio clínico randomizado
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Introdução: A pressão do cuff endotraqueal deve ser mantida entre 20 e 30 cmH2O após intubação endotraqueal a 
fim de minimizar tanto o risco de aspiração de conteúdos orofaríngeos para dentro das vias aéreas inferiores quanto 
o risco de isquemia da mucosa traqueal. Objetivo: Comparar três diferentes tamanhos de seringa (5, 10 e 20 mL) na 
insuflação do tubo endotraqueal por meio da aferição da pressão do cuff endotraqueal. Métodos: Foram randomi-
zados 159 pacientes, divididos igualmente entre Grupos 0, 1 e 2 (5,10 e 20 mL, respectivamente). Em até 60 minutos 
após intubação endotraqueal em pacientes submetidos à anestesia geral, a pressão do cuff endotraqueal foi aferida 
com cufômetro. Resultados: A pressão do cuff endotraqueal média não apresentou diferença estatística significativa 
entre os grupos, sendo os valores médios encontrados de 26,38 ± 11,4 cmH2O no Grupo 0, 27,23 ± 11,52 cmH2O no 
Grupo 1 e 29,09 ± 16,03 cmH2O no Grupo 2. O Grupo 0 apresentou uma tendência a ter maior número de pacien-
tes com valores de pressão do cuff endotraqueal dentro do intervalo recomendado (52,83% contra 39,6% nos Grupos 
1 e 2) (p > 0,05). Ao mesmo tempo, o Grupo 2 apresentou 37,7% de casos com pressão do cuff endotraqueal acima 
do intervalo recomendado, contra 32,1% para o Grupo 1 e 22,6% para o Grupo 0 ( p > 0,05). No total, 55,97% dos 
pacientes apresentaram pressão do cuff endotraqueal fora do intervalo recomendado. Conclusão: Considerando o 
alto percentual de pressão do cuff endotraqueal fora do intervalo recomendado independentemente do tamanho da 
seringa usada e a imprecisão da manobra de verificação do pressão do cuff endotraqueal por meio da palpação digi-
tal, é essencial o uso rotineiro do cufômetro como ferramenta para aumentar a segurança do paciente após intubação 
endotraqueal.
Palavras-chave: Pressão endotraqueal. Intubação endotraqueal. Traqueia.
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210 Índice bispectral: ferramenta para 
redução da quantidade de anestésico
Natália Moles dos Santos1, David Ferez1
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Introdução: O índice bispectral é um índice utilizado na clínica anestésica para monitoramento elétrico do cór-
tex cerebral e fármacos utilizados na anestesia. Ou seja, o índice bispectral faz o monitoramento da profundidade 
anestésica, classificando-a em números que variam de 0-100, sendo 0 coma, 40-60 anestesia geral, 60-90 sedação e 
100 acordado. Esses valores refletem o nível de sedação do paciente, independentemente da condição clínica e do 
anestésico utilizado. Método: O presente estudo é uma revisão bibliográfica narrativa, com a finalidade de anali-
sar os benefícios do índice bispectral. Foi utilizada a base de dados na plataforma PubMed, utilizando-se os termos 
BIS e benefits. Discussão: O primeiro estudo utilizou dados de 11 artigos para avaliar se houve a redução do uso de 
propofol durante endoscopia com monitoramento pelo índice bispectral, e, após examinar 662 pacientes, percebeu-
-se uma redução de propofol de 1,44 mg/kg/h por paciente. O segundo artigo avaliou 81 pacientes com carcinoma 
de colón que foram submetidos a anestesia geral com propofol e remifentanil, 41 usaram índice bispectral e 40 não. 
Como resultado, houve também uma redução na dose de propofol e remifentanil, além disso uma recuperação pós-
-anestésica mais rápida, menor tempo de extubação, menor risco de náusea e vômito e uma redução de 17% no risco 
de delírio nos pacientes monitorados pelo índice bispectral. Conclusão: O uso do índice bispectral reduz a quanti-
dade de anestésico usado tanto para sedação quanto para anestesia geral, além de proporcionar para o paciente uma 
recuperação mais rápida e confortável.
Palavras-chave: Índice bispectral. Benefícios.
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453 Posicionamento alternativo do índice 
bispectral  para tumor de lobo frontal
Diego Fernandes Iglesias1, Welfare Almeida Castanho Filho1, Marco Aurélio  
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Introdução A monitorização da profundidade anestésica para neurocirurgia pode ser inviável se a localização do 
sensor recomendado pelo fabricante coincidir com o campo cirúrgico. Uma estratégia que viabiliza a monitoriza-
ção por meio do índice bispectral consiste em posicionar os eletrodos em locais alternativos, mantendo a mesma 
função do posicionamento convencional. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 19 anos, 1,63 m, 65 kg, com 
diagnóstico de epilepsia secundária a tumor neuroepitelial disembrioblástico em lobo frontal direito, sendo proposta 
cirurgia para ressecção. Acesso cirúrgico parietal guiado por neuronavegação. Realizada anestesia geral balanceada. 
Indução com lidocaína 80 mg, propofol 200 mg, rocurônio 50 mg, fentanil 200 mcg e sevoflurano. Manutenção com 
dexmedetomidina e remifentanil em infusão alvo-controlada, associados a sevoflurano com concentração alveolar 
mínima de 0,7. Monitorização com cateterização de artéria radial esquerda e pressão venosa central através de veia 
subclávia esquerda, associada a oximetria de pulso, cardioscopia, capnografia, diurese, temperatura nasofaringea e 
índice bispectral em posição alternativa (lado esquerdo), movendo-se o eletrodo 1 para o ponto de referência A1 
(orelha esquerda), eletrodo 2 (terra virtual) para FT11, eletrodo 4 para F11 (orbicularis oculi) e eletrodo 3 para FT9. 
Com intervalos de 15 minutos, o índice bispectral, a taxa de supressão e a eletromiografia foram registrados com 
sucesso. Ao final, paciente foi extubada e conduzida para Unidade Intermediária com Aldrete 9. Alta hospitalar em 
sete dias, sem intercorrências. Discussão O posicionamento padrão dos eletrodos do índice bispectral baseia-se no 
sistema 10/10, em que são definidos quatro pontos de referência: Nz, Iz, left preauricular e recuperação pós-anesté-
sica. Após estabelecidos tais pontos, é definida uma curva de referência central sagital Cz, que está equidistante dos 
pontos pré-auriculares (left preauricular e recuperação pós-anestésica), condição para manter o equilíbrio entre os 
hemisférios cerebrais. A curva Cz incrementa a geração dos seguintes pontos: Fpz, AFz, Fz, FCz, Cz, Cpz, Pz, POz, e 
Oz. Nesse contexto, a montagem com o eletrodo de referência na posição FPz (frontopolar), eletrodo explorador na 
posição FT9 ou FT10 (região frontotemporal), eletrodo 2 (terra virtual) em qualquer lugar e eletrodo 4 próximo ao 
orbicular do olho mantém o balanço inter-hemisférico para a geração de sinal. Isso garante uma monitorização sen-
sível e específica para o registro da função cortical, sendo uma alternativa segura para casos em que a monitorização 
converge com o sítio cirúrgico.
Palavras-chave: Índice bispectral. Monitorização cerebral profundidade anestésica. Tumor de lobo frontal.
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509 Ultrassonografia à beira-leito na avaliaçāo 
das vias aéreas superiores
Catharinne Keyth Mendes de Oliveira1, Alesson Marinho Miranda2, Ana Paula  
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Introdução: A ultrassonografia está conquistando seu valor, e sua portabilidade vem facilitando o seu uso à bei-
ra-leito. Um auxílio importante da ultrassonografia diz respeito ao manejo de via aérea, grande foco do trabalho 
do anestesiologista. Esta revisão traz os pontos essenciais de como a ultrassonografia contribui para a garantia da 
segurança das vias aéreas em diversas situações, baseando-se nas evidências científicas mais atuais sobre o tema. 
Método: Realizou-se uma revisão de artigos publicados em bases de dados, PubMed e na American Society of Anes-
thesiologists, com ênfase nos artigos e livros texto mais recentes. Resultados: A ultrassonografia à beira-leito foi 
descrita como útil para auxílio na confirmação de intubação traqueal, localização da membrana cricotireóidea, auxí-
lio na traqueostomia, decisão do diâmetro do tubo endotraqueal e avaliação de cordas vocais. Estudos prospectivos 
e revisões sistemáticas mostram a acurácia da ultrassonografia para confirmar a intubação traqueal indiretamente 
ao excluir a intubação esofágica. Além da localização da membrana cricotireóidea, que auxilia na realização da cri-
cotireoidostomia, a ultrassonografia fornece a espessura e ajuda a guiar a transposição dos tecidos até a membrana 
e confirma a posição da cânula no interior da traqueia. A ultrassonografia é uma ferramenta para a traqueostomia 
cirúrgica e dilatadora por ajudar na identificação dos anéis traqueais e o espaço entre os anéis e identificar vasos nessa 
região. É especialmente relevante em pacientes obesos, com pescoço curto ou com desvios de traqueia. Na popula-
ção pediátrica, o diâmetro transverso subglótico medido por ultrassonografia correlaciona-se bem com o diâmetro 
externo do tubo endotraqueal e é superior às fórmulas baseadas em idade e altura na estimativa do tamanho do tubo 
endotraqueal. As cordas vocais são mais bem visualizadas com o probe colocado na posição transversal sobre a car-
tilagem tireóidea. A ultrassonografia do movimento das pregas vocais é descrita para a avaliação do nervo laríngeo 
superior ou lesões do nervo laríngeo recorrente após cirurgias cervicais. Conclusões: Conforme descrito, há diversas 
aplicações no uso da ultrassonografia à beira-leito para avaliaçāo das vias aéreas superiores já com resultados pro-
missores. Porém mais estudos sāo necessários para validar seu uso no dia a dia do anestesiologista e determinar a 
curva de aprendizado que proporciona segurança na prática médica. Essa técnica apresenta potencial de tornar-se a 
primeira linha não invasiva no gerenciamento das vias aéreas.
Palavras-chave: Ultrassonografia. Vias aéreas superiores. Beira-leito.
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628 Relação entre a monitorização do 
delta CO2 ao final da expiração e 
Plethysmography Variability Index em 
resposta à fluidoterapia: ensaio clínico
Aliete Freire Sampaio Aires1, Catia Sousa Goveia1, Luís Cláudio De Araújo Ladeira1, 
Vinícius Oliveira Domingues1, Gabriel Ferraz Campos Basilio1
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DF, Brasil.

Justificativa: A monitorização hemodinâmica guiada por metas no perioperatório tem como objetivo garantir per-
fusão tecidual adequada e evitar os efeitos adversos da sobrecarga hídrica. Objetivo: Avaliar a relação existente entre 
a monitorização do delta da fração expirada de CO2 e a variação da onda de pulso (Delta Plethysmography Variabi-
lity Index [D-PVI]) como resposta do débito cardíaco à prova de fluidoterapia. Método: Pacientes foram alocados de 
acordo com a faixa etária: grupo J, idade entre 18 e 55 anos (n=25), e grupo I, idade superior a 65 anos (n=19). Ambos 
os grupos foram submetidos à avaliação da resposta a fluidos por intermédio da Plethysmography Variability Index 
(PVI). Se o valor de PVI fosse maior ou igual a 12%, seria realizada uma prova volêmica com 500 mL de solução 
cristaloide. A avaliação da variação do débito cardíaco foi avaliada pela variação da CO2 ao final da expiração (Delta 
= fração expirada de CO2 final – fração expirada de CO2 inicial). A análise estatística constituiu na avaliação do 
número absoluto de respondedores à intervenção, e a probabilidade de significância foi mensurada pelo teste exato 
de Fisher, utilizando valor de corte de p=0,05 para intervalo de confiança de 95%. A correlação entre as variações de 
PVI e CO2 ao final da expiração foi analisada pelo teste de correlação de Pearson. Resultados: Houve maior índice 
de responsividade à fluidoterapia no grupo I (42,1%) quando comparado ao grupo J (36%), sem significância esta-
tística (p=0,76). O melhor ponto de corte do D-PVI na amostra foi um valor maior ou igual a -20, com sensibilidade 
de 76% e especificidade de 66% para ambos os grupos. Os dados mostraram que, somente no grupo I, houve uma 
correlação estatisticamente significante entre a variação de PVI e variação do CO2 ao final da expiração (p=0,0043). 
Discussão: Indivíduos idosos deveriam possuir maior média de PVI e menor predisposição de boa resposta à otimi-
zação da pré-carga por alterações pelo envelhecimento de função cardiovascular e autonômica. Os dados mostraram 
um maior percentual de idosos responsivos, sem desproporção significativa na redução dos valores do PVI entre os 
grupos e uma associação de entre as variações de PVI e CO2 ao final da expiração. Conclusão: O estudo não evi-
denciou diferença da resposta à fluidoterapia entre os grupos nessa amostra. Uma amostra maior é necessária para 
rejeitar a hipótese nula. A medida de valores de D-PVI superiores a -20 teve correlação com melhor resposta a flui-
dos em ambos os grupos.
Palavras-chave: Monitorização hemodinâmica. Fluidoterapia. Anestesia.
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651 Performance de dois monitores da 
consciência durante anestesia geral: 
índice bispectral versus NINDEX®
Waynice Garcia1, Guilherme Donaire Dos Santos1, Jyrson Guilherme Klamt1,  
Luís Vicente Garcia1, João Abrão1

1Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,  
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil.

Introdução: O objetivo deste relato é apresentar o desempenho de dois monitores da profundidade anestésica, moni-
tor NINDEX (Controles S.A)® e monitor índice bispectral (Aspect Medical Systems, MA, EUA)®, durante a anestesia 
de uma paciente submetida a anestesia geral para realização de rinosseptoplastia e turbinectomia inferior bilateral. 
Caso: paciente do sexo feminino, 20 anos, 71 kg, estilista social, sem demais comodidades, sem alergias, não taba-
gista. Além da monitorização de rotina pertinente, foi realizada a neuromonitorização com os monitores índice 
bispectral e NINDEX, utilizando eletrodos adesivos na fronte do paciente em estudo, nas posições indicadas pelos 
fabricantes. Após midazolan 2 mg e lidocaína 60 mg, a anestesia venosa total alvo-controlada (infusão alvo-contro-
lada efeito) foi induzida com remifentanil e propofol, associadas a rocurônio 30 mg e mantidas com remifentanil e 
propofol durante todo o procedimento. Foi possível identificar, em tempo real, a assinatura do efeito central do pro-
pofol (maior densidade de potência nas bandas delta e alfa) (1) pelo monitor NINDEX, e ambos os índices (índice 
bispectral e NINDEX) mostraram-se compatíveis com profundidade anestésica adequada, 40–60 e 50–75),respecti-
vamente. Os valores de índice bispectral, NINDEX e frequência da borda espectral foram então comparados por teste 
qui-quadrado para quantificar a significância estatística (significativo se p<0,05) e os resultados apresentados como 
média +/- desvio padrão. As curvas dos índices foram paralelas, com uma a diferença média entre os dois monitores 
de 13,50 (p<0,0001): índice bispectral=66,46±14,34 e NINDEX=80,21±12,73. Conforme esperado, não houve dife-
rença entre os valores de frequência da borda espectral (p=0,1878). Discussão: Os monitores de profundidade da 
anestesia aqui apresentados utilizam algoritmos matemáticos para transformar a atividade elétrica cerebral espon-
tânea ou evocada em índices numéricos. Esses índices estão em uma escala de 0 a 100 e, assim como a frequência 
da borda espectral, estão correlacionados com a profundidade anestésica. A partir da análise comparativa aqui rea-
lizada, podemos afirmar que o monitor NINDEX foi capaz de mensurar adequadamente a profundidade anéstesica, 
podendo ser uma alternativa menos onerosa na prática anéstesica, uma vez que utiliza os eletrodos convencionais de 
eletrocardiograma, os quais possuem custo reduzido.
Palavras-chave: Monitor da consciência. Anestesia geral. BIS. NINDEX.
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785 Oxigenação por membrana  
extracorpórea e balão intra-aórtico em 
parada cardiorrespiratória pós-infarto 
agudo do miocárdio
Júlia Koerich de Souza1, Marina Cordeiro Fernandes1, Luiz Guilherme Villares da Costa1, 
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1Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: Choque cardiogênico e parada cardiorrespiratória são complicações do infarto agudo do miocárdio com 
alta mortalidade. A fim de aumentar sobrevida, tem-se estudado uso precoce de suporte circulatório mecânico como 
balão intra-aórtico e oxigenação por membrana extracorpórea, em casos de disfunção cardíaca refratária. Relato de 
Caso: V.H.S.A., feminina, 69 anos, dislipidêmica e tabagista, vai à emergência com dor torácica típica, regular estado 
geral, pressão arterial 79x50 mmHg, frequência cardíaca 56 bpm, saturação de O2 97%. Diagnosticado infarto agudo 
do miocárdio de ventrículo direito, realizado tratamento medicamentoso e indicada angioplastia com implante de 
dois stents farmacológicos por obstrução completa da coronária direita. Durante o procedimento houve bradicar-
dia irresponsiva à atropina e bloqueio atrioventricular total, sendo necessária passagem de marcapasso transvenoso. 
Evoluiu com choque cardiogênico e parada cardiorrespiratória em fibrilação ventricular. Iniciaram-se manobras de 
reanimação com total de 25 desfibrilações por episódios intermitentes de parada cardiorrespiratória. Em razão de 
instabilidade hemodinâmica optou-se por passagem de balão intra-aórtico e de oxigenação por membrana extra-
corpóreo. Paciente admitida na Unidade de Terapia Intensiva, estável hemodinamicamente com drogas vasoativas, 
balão intra-aórtico e oxigenação por membrana extracorpórea. Dois dias depois, demonstra recuperação, redução 
de drogas, ecocardiograma com fração de ejeção 65%, pressão sistólica da artéria pulmonar 29 mmHg e disfunção 
moderada de ventrículo direito, possibilitando a retirada da oxigenação por membrana extracorpórea e balão intra-
-aórtico. Em segundo tempo nova coronariografia, angioplastia de artéria descendente anterior e ramo diagonal com 
implante de dois stents farmacológicos. Alta em bom estado e terapia medicamentosa otimizada. Discussão: A revas-
cularização precoce diminui a mortalidade, porém, o choque cardiogênico ainda é a principal causa de morte no 
infarto agudo do miocárdio. Pacientes refratários graves podem se beneficiar de dispositivos para assistência circu-
latória mecânica. A oxigenação por membrana extracorpórea é capaz de garantir perfusão tecidual e oxigenação, 
porém, seu uso era limitado por complicações, como isquemia de membros inferiores. Atualmente, a inserção per-
cutânea permite reduzir complicações e ampliar o uso como ponte para recuperação. Estudo revela aumento de 13% 
na sobrevida em 30 dias em casos de parada cardiorrespiratória. Evidencias indicam que balão intra-aórtico usado 
isoladamente não altera mortalidade no choque cardiogênico pós-infarto agudo do miocárdio, mas é útil quando 
associado à oxigenação por membrana extracorpórea para reduzir sobrecarga de volume no ventrículo esquerdo. 
Conclui-se que faltam estudos que definam indicações precisas e riscos relacionados a esses dispositivos ainda pouco 
utilizados na prática médica.
Palavras-chave: Infarto agudo do miocárdio. Oxigenação por membrana extracorpórea. Balão intra-aórtico.
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 843 Capnografia como método de monitorização 
para suspeita de embolia pulmonar
Caroline Kirschen Bristot1, Mariana Kieling Mozzaquatro1, Fabiane Grasselli1

1Sociedade de Anestesiologia, Porto Alegre, RS, Brasil.

I. D. S., 89 anos, estado físico III da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas (índice de massa 
corpórea 38, acamada, hipotireóidea, bloqueio atrioventricular 1 grau, derrame pleural à direita), foi submetida a 
colecistectomia videolaparoscópica por apresentar colecistite, já em uso de antibiótico. Ao ecocardiograma transto-
rácico, aparesentava fração de ejeção 55%, função sistólica preservada, exames laboratoriais sem alterações, liberada 
pelo médico assistente para procedimento. Após monitorização, indução e intubação orotraqueal sob estabilidade 
hemodinâmica, paciente apresentou queda da capnografia; testada novamente intubação por ausculta respiratória. 
Paciente evoluiu com dessaturação e manteve queda da capnografia, apesar de pressão arterial estável. Foi optado 
por suspender a cirurgia, feito contato com Unidade de Terapia Intensiva e realizada punção venosa central ainda 
em sala, com paciente evoluindo para instabilidade hemodinâmica. Foram administrados vasopressores, realizou-se 
recrutamento alveolar e foram coletados exames; gasometria arterial evidenciou acidose respiratória com hipoxemia 
e foi então administrado bicarbonato de sódio e feita nova tentativa de otimizar a ventilação, sem sucesso. Paciente 
foi transferida para Unidade de Terapia Intensiva, onde realizou ecotranstorácico que evidenciou relação ventrículo 
direito/esquerdo alterada, com aumento importante de câmaras direitas, sendo a hipótese de embolia pulmonar a 
mais aceita. Evoluiu a óbito (parada cardiorrespiratória em atividade elétrica sem pulso) três horas após transferên-
cia para Unidade de Terapia Intensiva. A capnografia é um método de monitorização respiratória que, por meio da 
medida de CO2 expirado, permite-nos avaliar a integridade do ciclo respiratório do paciente. A medida de CO2 cap-
nográfica expressa de forma bastante fidedigna a pressão parcial de CO2 arterial, refletindo o equilíbrio entre sangue 
capilar alveolar e pulmonar. A queda dessa curva está ligada a várias causas, sendo papel do médico anestesiologista 
fazer esse diagnóstico diferencial, pois desde um simples mau posicionamento do tubo endotraqueal até embolia 
pulmonar, hemorragia ou hipotensão podem ser as causas dessa alteração.
Palavras-chave: Capnografia. Monitorização. Embolização pulmonar.
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861 Detecção precoce de embolia aérea 
por ecocardiografia transesofágica em 
posição de cadeira de praia
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Introdução: A ressecção de tumores mesencefálicos pode ser realizada via fossa posterior, na qual geralmente se uti-
liza a posição em cadeira de praia. A principal complicação desse decúbito é a embolia aérea venosa. Para detecção 
precoce desse evento no intraoperatório, a ecocardiografia transesofágica apresenta-se como método mais sensível. 
Relato de caso: E. V. S., sexo masculino, 15 anos, asmático, estado físico II da classificação da Sociedade Americana 
de Anestesiologistas. Evoluiu com estrabismo divergente, cefaleia e náusea decorrentes de hipertensão intracraniana 
associada a tumor mesencefálico, passível de ressecção cirúrgica. Realizou-se no pré-operatório ecocardiografia 
transesofágica para detecção de comunicação interatrial por meio de teste de microbolhas, sendo o resultado nega-
tivo. Para manejo anestésico optou-se por anestesia venosa com monitorização por  ecocardiografia transesofágica 
contínua. Logo após início da ressecção, foram detectadas microbolhas em átrio direito, porém sem repercussão 
hemodinâmica ou alteração na capnografia, optando-se por conduta expectante. Ao longo de sete horas de cirurgia 
não houve mais evidências de embolia aérea. Ao final do procedimento ocorreu despertar prolongado e rebaixa-
mento de nível de consciência após extubação, sendo diagnosticado pneumoencéfalo volumoso pela tomografia. 
Transportado ao Centro de Terapia Intensiva em oxigenoterapia por máscara facial, tendo reversão completa do 
quadro neurológico após oito horas. Discussão: Tendo em vista que a principal complicação associada a posição de 
cadeira de praia é a embolia aérea venosa, a utilização de ecocardiografia transesofágica no intraoperatório configura 
prática padrão-ouro do ponto de vista de segurança do paciente. No caso em questão, o pneumoencéfalo poderia 
evoluir para embolia aérea venosa maciça com resultados catastróficos e, nesse contexto, a ecocardiografia transeso-
fágica seria capaz de possibilitar diagnóstico precoce e tratamento adequado.
Palavras-chave: Ecocardiografia transesofágica intraoperatória. Embolia aérea venosa. Posição de cadeira de praia.
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878 Compartilhamento do ventilador durante 
escassez aguda na pandemia de COVID-19
Juliana Badaoui Reis1, Leticia Vidotti Storti1, Milena Fernandez Mezei1

1Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: O coronavírus causa infecções respiratórias e se manifesta de diferentes maneiras, variando de sintomas 
leves até síndrome da angústia respiratória aguda. As manifestações mais graves ocorrem com uma pequena por-
centagem, porém ainda é expressivo com a limitação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva e dos ventiladores 
mecânicos. O desafio está na escassez do ventilador mecânico durante a pandemia e a necessidade do seu alocamento. 
Objetivo: O trabalho objetiva explicitar as consequências no compartilhamento do ventilador mecânico durante 
escassez aguda na pandemia de COVID-19, enfatizando os riscos e possíveis complicações diante do cenário atual. 
Método: Foram revisados dados na plataforma de dados SciELO. Os termos de busca consistiram em COVID-19 
e ventilação mecânica, totalizando 19 artigos. Os critérios de inclusão foram trabalhos na língua portuguesa publi-
cados entre 2020 e 2021, de livre acesso na plataforma. Os critérios de exclusão foram artigos publicados fora do 
período estipulados e trabalhos que não abordassem o ventilador mecânico como coadjuvante na recuperação da 
COVID-19. Resultados: A infecção pelo coronavírus pode evoluir para síndrome da angústia respiratória aguda. 
Em razão de sua alta contagiosidade, recomenda-se que o distanciamento social seja seguido rigorosamente, mini-
mizando o contágio da população. Tal informação, associada ao déficit nos ventiladores mecânicos atuais, mostra 
que o compartilhamento desses não seria o cenário ideal, mas possível com os cuidados adequados no compartilha-
mento. Conclusão: Conclui-se, que com o número insuficiente de ventiladores mecânicos durante a pandemia, seu 
compartilhamento continua não sendo a melhor alternativa. Mostra-se importante diagnosticar a doença conforme 
sua gravidade, podendo os casos leves serem conduzidos com cateter nasal com baixo fluxo de oxigênio e/ou ventila-
ção não invasiva e os casos graves seguirem com intubação. É valido ressaltar que os ventiladores mecânicos também 
são usados em outras patologias, expondo que o déficit de leitos e de ventiladores é um problema estrutural do país, 
não associado somente à pandemia que se iniciou em 2020.
Palavras-chave: Ventilador mecânico.

REFERÊNCIA 
1. Barbosa LD, Zanatta G, Campiolo EL. O uso de ventiladores na pandemia do COVID-19. Inter Am J Med Health. 2020;3:e202003052. 

https://doi.org/10.31005/iajmh.v3i0.141

https://doi.org/10.31005/iajmh.v3i0.141


EQUIPAMENTOS E MONITORIZAÇÃO

Sao Paulo Med J. 2021; 139(Suppl 2):485.     485

884 Anestesia para laparoscopia em gestante 
otimizada por monitorização nociceptiva: 
relato de caso
Guilherme Bringel Padua de Assis1, Leticia Binda Martins Davila1, Rafael Georgs Costa 
De Oliveira1, Leonardo De Andrade Reis1, Edson Luis De Morais1
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Introdução: O índice do nível de nocicepção é baseado em análise multiparamétrica para avaliar nível de nocicep-
ção em paciente sob anestesia geral. Neste relato, observamos efeito promissor de tal monitorização na redução do 
consumo de opioides e seus eventos adversos. Relato de caso: Paciente mulher, 29 anos, estado físico estado físico II 
da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, tabagista, gestante de 13 semanas, com quadro clínico 
de abdome agudo inflamatório. Exames com discreta leucocitose com neutrofilia, sem desvio à esquerda, e elevação 
da parada cardiorrespiratória. Peso de 58 kg, altura de 165 cm. Jejum por mais de oito horas, sem queixas gastrintes-
tinais. Monitorização com eletrocacrdiograma, saturação periférica de O2, pressão arterial não invasiva, capnógrafo, 
termômetro, índice bispectral e nível de nocicepção. Optou-se por anestesia venosa total, guiada por metas com 
níveis de índice bispectral 40-60 e nível de nocicepção 10-25. Iniciada denitrogenação sob máscara facial por cinco 
minutos, infusão de dexametasona 10 mg, sulfato de Mg 1,5 g, lidocaína 1% 90 mg e dipirona 2 g. Indução anesté-
sica com infusão de remifentanil a 1,0 mcg/kg/min por um minuto, seguido de infusão de propofol em alvo efeito 
2,7 μg/mL (Schnider). Após índice bispectral inferior a 60, administrado cisatracúrio 10 mg, aguardando 1,5 minu-
tos mantendo ventilação com sistema bolsa-válvula-máscara. Procedemos à intubação orotraqueal sob laringoscopia 
direita (Cormack-Lehane 2A), tubo orotraqueal 7,0 com cuff, com sucesso em primeira tentativa. Seguiu-se ajuste 
de infusões contínuas conforme valores de índice bispectral e nível de nocicepção prestabelecidos, com doses ao 
fim do procedimento, totalizando: propofol 930 mg e remifentanil 0,8 mg. Duração da anestesia de 150 minutos e 
da cirurgia de 95 minutos de laparoscopia e apendicectomia videolaparoscopia, visto diagnóstico intraoperatório de 
apendicite aguda. O bloqueio neuromuscular totalmente revertido ao fim da cirurgia. Extubação dez minutos após o 
término da cirurgia. Frequência cardíaca e pressão arterial sistêmica mantiveram-se estáveis. Não foram necessárias 
drogas vasoativas. O índice bispectral e nível de nocicepção permaneceram na faixa-alvo por mais de 80% do tempo. 
Posteriormente, paciente foi encaminhada a sala de recuperação pós-anestésica, onde permaneceu estável e assinto-
mática até alta para o quarto. Discussão: Monitoramento nível de nocicepção mostrou no caso, menor consume de 
remifentanil intraoperatório com menos efeitos adversos, melhorando qualidade e segurança anestésica.
Palavras-chave: Nocicepção. Monitorização. Nível de nocicepção.
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900 Eletroencefalograma e oximetria regional 
cerebral/somática durante cirurgia 
cardíaca pediátrica
Rafaela Goes Machado1, Waynice Neiva de Paula Garcia1, Jyrson Guilherme Klamt1,  
Luís Vicente Garcia1, João Abrão1

1Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil.

O monitoramento multimodal da função cerebral com medidas combinadas e sincrônicas do eletroencefalograma 
e da espectroscopia funcional tem sido considerado um método acurado e factível na prática clínica. A análise 
espectral realizada pelo software Neuron-Spectrum® a partir do processamento do eletroencefalograma permite 
identificar a assinatura de fármacos anestésicos e adjuvantes específicos e o grau de profundidade anestésica. A oxi-
metria regional (NIRS–INVOS®), por sua vez, informa a saturação da hemoglobina venosa do tecido subjacente ao 
sensor e indica a perfusão. Paciente pediátrico, 1 ano e 7 meses, 11,5 kg, submetida a correção cirúrgica da anoma-
lia de Ebstein com circulação extracorpórea. Além da monitorização de rotina pertinente (saturação periférica de 
O2, eletrocacrdiograma, temperatura, pressão arterial invasiva, PVC), foram realizadas neuromonitorização com 
eletroencefalograma, oximetria regional (NIRS – INVOS) cerebral (rScO2) e somática (rSsO2). A análise do ele-
troencefalograma consistiu em seu registro contínuo, a partir de três derivações frontais (FZ-F8,Fz-F7 e FP1-A1), 
eletroencefalograma integrado por amplitude, análise espectral (gráfico de tendências e a frequência de borda 
espectral – frequência da borda espectral 90) e o índice de profundidade anestésica NINDEX (processamento do ele-
troencefalograma semelhante ao índice bispectral). Todas essas avaliações eram exibidas de modo multiparamétrico 
no programa Neuron-Spectrum®. Após indução da anestesia com sevoflurano, foram administrados, por via endo-
venosa, midazolan 1,2 mg, fentanil 100 μg, lidocaína 15 mg e vecurônio 3 mg, mantendo-se com sevoflurano até a 
obtenção dos acessos. A seguir, foi iniciada infusão de remifentanil 0,3 μg/kg/min e dexmedetomidina 1 μg/kg/h. 
O sevoflurano foi então gradualmente descontinuado, administrado fentanil (100 μg) durante a circulação extracor-
pórea e metadona 2 mg ao final do procedimento. Foi possível identificar, em tempo real, as assinaturas dos efeitos 
centrais do sevoflurano (maior densidade de potência (μV2) espectral nas bandas delta-5,4 e alfa-7,6 comparada com 
teta-2,4 e beta-0,4) e da dexmedetomidina (maior densidade espectral na banda delta-4,9 comparada com teta-0,6, 
alfa-0,1 e beta-0). O NINDEX mostrou-se compatível com profundidade anestésica adequada (50-75) e maior pro-
fundidade durante a circulação extracorpórea (35-45). A oximetria cerebral e a somática mantiveram-se acima de 
50% e a amplitude média (μV) e o padrão de base do a eletroencefalograma foram compatíveis com a integridade 
neurofisiológica e efeitos de anestésicos. Conclui-se a importância da monitorização cerebral multiparamétrica no 
melhor ajuste da dosagem de fármacos, manejo clínico e avaliação da integridade funcional cerebral.
Palavras-chave: Eletroencefalograma e oximetria regional cerebral em anestesia. Monitorização cerebral multipa-
ramétrica. Cirurgia cardiaca pediátrica.
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 974 Neuromonitorização multimodal em 
anestesia pediátrica com infusão de 
remifentanil e dexmedetomidina
Andreza Saboia Dantas1, Luís Vicente Garcia1, Waynice Garcia1, Jyrson Guilherme Klamt1, 
Lourenço Sbragia Neto1

1Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, SP, Brasil.

O monitoramento multimodal da função cerebral tem sido considerado um método acurado e factível na prática clínica. 
O processamento do eletroencefalograma permite, entre outros fatores, identificar a assinatura de fármacos anestési-
cos e adjuvantes específicos e o grau de profundidade anestésica. A oximetria regional (NIRS – INVOS®), por sua vez, 
informa a saturação da hemoglobina venosa do tecido subjacente ao sensor e indica a perfusão. Paciente pediátrica, sexo 
feminino, 4 meses, peso corporal de 3,2 kg, com insuficiência renal (rim único esquerdo) submetida a correção de cloaca 
em decúbito ventral. A anestesia foi induzida com sevoflurano, midazolan 0,6 mg, lidocaína 5 mg, fentanil 15 μg e cisa-
tracúrio 0,5 mg e mantida com sevoflurano, dexmedetomidina (0,5 μg/kg em bólus seguida de infusão 0,5 μg/kg/h) e 
remifentanil 0,1–0,3 μg/kg/min. A dexmedetomidina foi interrompida cerca de 20 minutos antes do final da cirurgia, 
quando foram administrados morfina 300 μg, dipirona 60mg e cetoprofeno 5 mg. Além da monitorização de rotina 
(saturação periférica de O2, eletrocacrdiograma, temperatura nasofaríngea, pressão arterial não invasiva e pressão venosa 
central), realizou-se neuromonitorização com eletroencefalograma, oximetria regional cerebral (rScO2) e somática 
(rSsO2). A análise do eletroencefalograma consistiu de seu registro contínuo, a partir de três derivações frontais (FZ-F8, 
Fz-F7 e FP1-A1), eletroencefalograma integrado por amplitude, análise espectral (gráfico de tendências e a frequência de 
borda espectral – frequência da borda espectral  90) e o índice de profundidade anestésica NINDEX (processamento do 
eletroencefalograma semelhante ao índice bispectral). Todas essas avaliações eram exibidas de modo multiparamétrico 
no programa Neuron-Spectrum®. A oximetria regional cerebral e somática (renal - sensor em região lombar esquerda) 
permaneceu estável (>55%), exceto por um curto período de dessaturação renal, que ocorreu 35 minutos após o início 
da cirurgia, sem aparentes consequências adversas no pós-operatório. O eletroencefalograma integrado por amplitude 
apresentou curtos períodos de baixa voltagem, um deles imediatamente após um bólus de propofol (5 mg). O NINDEX 
exibiu valores de anestesia profunda (35–45), durante o intra-operatório, e superficial (75–98) 25 minutos após o tér-
mino da cirurgia e interrupção da administração de anestésicos. Conclui-se que, ao identificar em tempo real os efeitos 
centrais dos fármacos, foi possível um melhor ajuste de suas dosagens, impactando positivamente no manejo anestésico.
Palavras-chave: Anestesia geral. Monitorização cerebral. Análise espectral.
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982 Diagnóstico intraoperatório de 
tromboembolismo pulmonar tumoral 
pela ecocardiografia transesofágica
Marcele Moreth da Silva1, Marcelo Sampaio Duran1, Patricia Braga Mata1,  
Paula Cristina Leitão De Assunção1

1Hospital Universitário Pedro Ernesto, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: A ecocardiografia transesofágica tem ganhado muita relevância como complemento da monitorização 
anestésica intraoperatória padrão, auxiliando no diagnóstico das causas de instabilidade hemodinâmica em cirurgias 
cardíacas e não cardíacas. A aquisição de imagens em tempo real durante a cirurgia possibilita estabelecer estraté-
gia cirúrgica para situações específicas. Este relato apresenta um caso de embolectomia pulmonar de tumor renal 
em pós-operatório imediato de nefrectomia radical, onde a ecocardiografia transesofágica intraoperatória desem-
penhou papel decisivo no manejo anestésico e cirúrgico. Relato de caso: Paciente de 68 anos, com tumor renal 
à direita que invadia a veia renal até a veia cava inferior, foi submetida à nefrectomia radical direita aberta com 
trombectomia de veia cava inferior sem circulação extra-corpórea. Na admissão na Unidade de Terapia Intensiva 
pós-operatória, um ecocardiograma transtorácico à beira do leito identificou um volumoso êmbolo tumoral livre 
no átrio direito, sendo indicada sua remoção cirúrgica. Na sala de cirurgia, o ecocardiografia transesofágica con-
firmou a presença do êmbolo em átrio direito. Durante manipulação cardíaca para instalação das cânulas venosas 
da circulação extra-corpórea, a paciente apresentou instabilidade hemodinâmica grave. A ecocardiografia transe-
sofágica observou migração do êmbolo para a bifurcação da artéria pulmonar. Iniciada circulação extra-corpórea 
prontamente com realização de embolectomia pulmonar. Ainda em circulação extra-corpórea, a ecocardiografia 
transesofágica também visualizou trombos tumorais remanescentes aderidos à parede da veia cava inferior próximo 
ao sítio cirúrgico da primeira cirurgia. Contudo, a remoção desses trombos não foi possível. A paciente foi enviada 
à Unidade de Terapia Intensiva pós-operatória com suporte hemodinâmico farmacológico, apresentando sangra-
mento difuso, evoluindo a óbito no dia seguinte. Discussão: O ecocardiografia transesofágica intraoperatório é uma 
modalidade de monitorização pouco invasiva, com baixo risco de complicações e pode contribuir para o melhor 
manejo de situações críticas intraoperatórias e melhorar dos desfechos de pacientes submetidos a cirurgias comple-
xas. No caso dos tumores de células renais, sabe-se que a extensão tumoral pela veia cava inferior ocorre em cerca de 
10% dos casos no momento do diagnóstico. Muitas vezes, a utilização de circulação extra-corpórea é necessária para 
remoção segura desses tumores, evitando as complicações decorrente do sangramento vultuoso ou da embolização 
de material tumoral. No paciente em questão, a ecocardiografia transesofágica foi capaz de diagnosticar a causa da 
instabilidade hemodinâmica, mudar a estratégia de colocação das cânulas da circulação extra-corpórea e orientar a 
reexploração do sítio cirúrgico primário.
Palavras-chave: Ecocardiografia transesofágica. Tumor renal. Monitorização não invasiva.
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1029 Abordagem combinada na via aérea 
difícil – videolaringoscopia associada a 
videobroncofibroscopia
Marcos Guedes Figueiredo Filho1, Carolina Santos De Mello1, Nathalia Gouveia de 
Araújo Ferreira Knopp1, Rodrigo Diaz1, Glauber Gouvêa1
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Introdução: A disponibilidade recente de novos dispositivos para abordagem da via aérea reduziu a incidência de 
eventos catastróficos, porém surgiram intercorrências relacionadas a eles. A técnica combinada de videolaringosco-
pia e videobroncofibroscopia flexível foi descrita recentemente, havendo poucas evidências na literatura. O objetivo 
deste relato de caso é discutir o uso combinado de videolaringoscopia e videobroncofibroscopia flexível no cená-
rio de via aérea difícil. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 53 anos,  estado físico PIII da classificação da 
Sociedade Americana de Anestesiologistas, hipertensão arterial sistêmica e doença renal crônica dialítica com fís-
tula arteriovenosa em membro superior direito, apresentando edema progressivo no membro e face, com suspeita 
de síndrome da veia cava superior. Proposta cirúrgica de arteriografia armada de membros superiores e veia cava 
superior. Ao exame revelou preditores de via aérea difícil: edema de face, Mallampati IV, protusão mandibular grau 
II, distância interincisiva de 3 cm, distância esterno-mento <12,5 cm, extensão cervical limitada e STOP-Bang 4. 
Plano anestésico: sedação consciente com infusão de dexmedetomidina associada a anestesia tópica de orofaringe e 
bloqueio de nervo laríngeo superior. Intubação orotraqueal com técnica combinada de videolaringoscopia e video-
broncofibroscopia flexível, realizada sem intercorrências, em primeira tentativa. Discussão: As evidências atuais 
não apontam redução do tempo e do número tentativas para a intubação traqueal¹, porém a abordagem combinada 
possui potenciais vantagens, havendo casos em que o controle da via aérea somente foi possível com esta técnica¹. 
Relata-se maior proteção das estruturas glóticas, especialmente as cordas vocais, visto que, em vias aéreas anteriores, 
a progressão do tubo endotraqueal seria difícil, apesar de boa visualização com videolaringoscopia². Assim, a video-
broncofibroscopia flexível direcionaria o tubo endotraqueal, reduzindo o trauma laríngeo, edema, sangramento e 
salivação². Por outro lado, o uso isolado da videobroncofibroscopia flexível, após seu posicionamento na carina, não 
permite a visualização das cordas vocais durante a introdução do tubo endotraqueal, favorecendo a lesão destas ou 
impacto nas aritenoides², sendo crucial em casos fonocirúrgicos para mínima manipulação laríngea. Dessa forma, a 
técnica combinada de videolaringoscopia e videobroncofibroscopia flexível demonstra-se uma abordagem a ser con-
siderada na via aérea difícil. 
Palavras-chave: Via aérea difícil. Videolaringoscopia. Videobroncofibroscopia.
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1032 Manejo de choque séptico perioperatório 
orientado por ultrassonografia point-of-care
Disnei Félix Barbosa Matos1, Pedro Augusto Tavares Dall’aglio1, Pâmela de Almeida Cambrais1, 
Rebeca Santiago Duarte Carone1, Leusi Magda Romano Andraus1
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Introdução: O manejo do choque séptico perioperatório é um grande desafio. O uso do ultrassom point-of-care 
vem para auxiliar a condução do quadro clínico. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 68 anos, hiperten-
são arterial sistêmica, diabetes melito tipo II, doença arterial obstrutiva periférica, dislipidemia e hipotireoidismo. 
Em tratamento de fratura trimaleolar direita, que evoluiu com infecção local sem melhora a despeito do uso de 
vancomicina e desbridamento cirúrgico. Durante o tratamento, evoluiu com ortopneia, tosse secretiva, taquipneia 
e dispneia necessitando de O2 suplementar e internação em Unidade de Terapia Intensiva sendo então proposta 
amputação transtibial. Durante o procedimento, após monitorização básica Sociedade Brasileira de Anestesiologia 
associada a pressão arterial invasiva, identificaram-se sinais de insuficiência respiratória aguda (saturação de O2 87% 
em uso de máscara de Venturi a 50%, frequência respiratória 25 irpm). Foi realizada anestesia geral com uso de fenta-
nil 3 mcg/kg, etomidato 0,2 mg/kg e rocurônio 0,6 mg/kg, e manutenção com sevoflurane associados a bloqueio dos 
nervos isquiático e femoral guiados por ultrassonografia com ropivacaína 0,375%. Durante procedimento paciente 
apresentou episódio de instabilidade hemodinâmica. Diante do quadro, foram solicitados exames laboratoriais que 
levaram a hipótese de choque séptico. Iniciada infusão de drogas vasoativas e reposição volêmica com ringer lactato 
guiado por ultrassonografia. Paciente apresentou melhora dos padrões hemodinâmicos sendo encaminhada à Uni-
dade de Terapia Intensiva após término do procedimento. Discussão: A ultrassonografia tem se posicionado como 
ferramenta complementar, permitindo, o diagnóstico de  insuficiência respiratória aguda, avaliação da função pul-
monar e responsividade a fluidos. O protocolo de ultrassom pulmonar à beira do leito em situações de emergência 
auxilia no diagnóstico de insuficiência respiratória aguda e o protocolo de administração de líquidos limitado pela 
ultrassonografia pulmonar para o tratamento da insuficiência circulatória aguda. O protocolo de administração de 
líquidos limitado pela ultrassonografia pulmonar exclui sequencialmente o choque obstrutivo, o cardiogênico e o 
hipovolêmico, para acelerar o diagnóstico do choque distributivo. A condição circulatória melhora enquanto a pre-
dominância de linhas A  permanece inalterada. Excesso de fluidos administrados é acompanhado com surgimento 
de linhas B, evidenciando que não haverá resposta ao fluído sem alteração pulmonar. Excesso de fluidos e edema 
pulmonar são caracterizados pela presença de linhas B associada ao deslizamento pulmonar. Tal modalidade foi utili-
zada na paciente para determinar a reposição volêmica que necessitava. A ultrassonografia pulmonar tem vantagens 
como portabilidade, baixo custo, segurança, além de ser um estudo dinâmico.
Palavras-chave: Ultrassonografia. Pulmonar. Choque.
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1129 Uso do monitor de nocicepção Analgesia 
Nociception Index em cirurgia abdominal 
robô-assistida
Klisman Alves de Melo1, Carolina Baeta Neves Duarte Ferreira1, Diná Mie Hatanaka1, 
Alexandre Teruya1

1Hospital Moriah, São Paulo, SP, Brasil.

Analgesia adequada é meta primordial do procedimento anestésico; além de melhor conforto do paciente, reduz 
tempo de internação, imobilidade e evita efeitos colaterais de dosagens inadequadas de fármacos. A busca pela 
monitorização da nocicepção para controle da dor vem sendo muito estudada. Um desses monitores é o Analge-
sia Nociception Index, que reflete a atividade parassimpática a partir da análise do domínio do componente de 
alta frequência da variabilidade da frequência cardíaca. O valor varia de 0–100, com alvo entre 50–70 e é captado 
por dois eletrodos de eletrocardiograma localizados em v1 e v5. Abaixo de 50, tônus simpático é predominante, 
podendo significar nocicepção. Acima de 70, predomínio do parassimpático, podendo significar analgesia exces-
siva. Homem, 63 anos, 1,68 m, 67 kg, estado físico II da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas. 
Câncer de próstata com indicação de prostatectomia robótica. Em sala operatória, monitorização básica e Anal-
gesia Nociception Index. Indução: infusão alvo-controlada de propofol, 150 mcg de fentanil, 0,05 mcg/kg/min de 
remifentanil, 60 mg de lidocaína e 50 mg de rocurônio. Manutenção: infusão contínua de remifentanil e bólus de 
fentanil guiados pelo Analgesia Nociception Index médio, propofol alvo-controlado e rocurônio em bólus intermi-
tente. Após cerca de 90 minutos do início da cirurgia, paciente apresentou queda dos valores médios de Analgesia 
Nociception Index. Observou-se então sangramento aumentado (estimado em 1.500 mL), taquicardia e hipotensão. 
Administrados 3.000 mL de cristaloide, bólus de efedrina e metaraminol. Alcançada estabilidade hemodinâmica, 
notou-se aumento dos valores médios de Analgesia Nociception Index. Ao término do procedimento, paciente extu-
bado em sala e encaminhado à sala de recuperação pós-anestésica  sem queixas de dor. O caso mostra a importância 
da análise integrada das variáveis de monitorização. Embora tenha apresentado redução dos valores médios de Anal-
gesia Nociception Index, a taquicardia apresentada correlacionava-se com instabilidade hemodinâmica secundária 
ao sangramento e não ao aumento de ativação simpática por nocicepção. Assim, a decisão de administrar analgésicos 
foi tomada somente após controle do sangramento e alcance de estabilidade hemodinâmica. Apesar da carência de 
estudos que demonstrem vantagens consolidadas em relação aos cuidados analgésicos padrões, o Analgesia Nocicep-
tion Index pode ser eficaz na redução da dosagem desses fármacos caso seus fatores confundidores estejam ausentes 
ou bem controlados, bem como para excluir a possibilidade de dor/nocicepção significativos. No caso em questão, a 
dosagem administrada de opioide permitiu ao paciente manutenção da estabilidade hemodinâmica e despertar sem 
dor e sem atraso.
Palavras-chave: Nocicepção. Analgesia. Monitorização.
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111 Síndrome de conversão: um relato de caso
Rafhael Silva Leal1, Jader de Sousa E Souza2, Guilherme Abreu de Britto Comte Alencar2, 
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Introdução: O presente relato de caso tem por objetivo apresentar a síndrome de conversão e discutir seu diagnóstico 
diferencial com a reação aos benzodiazepínicos e, para isso, apresenta um paciente com importante fator emocio-
nal e que evolui com agitação psicomotora no centro cirúrgico após a infusão de midazolam, refratária à infusão de 
flumazenil, levando a considerar as duas hipóteses diagnósticas supracitadas. Relato de caso: A. V. L., 35 anos, sexo 
masculino, bancário, P-1. Submetido a cirurgia para reparo de lesão parcial do tendão de Aquiles esquerdo. Após ser 
levado à sala de operação, foi realizada monitorização, venóclise em membro superior direito com jelco 20G, blo-
queio raquidiano entre L3-L4, com agulha 27G e injeção de 15 mg de bupivacaína hiperbárica a 0,5%. Durante ato 
cirúrgico, o paciente demonstrou atitude de ansiedade, o que motivou a ansiólise com 4 mg de midazolam endove-
noso, após a qual apresentou agitação psicomotora, aventando a hipótese de reação paradoxal, sendo descartada após 
à refratariedade à administração de 0,4 mg de flumazenil via endovenosa. Diante do quadro, foi instituída infusão 
endovenosa contínua de propofol a 1%, obtendo imobilização necessária. Na recuperação pós-anestésica, o paciente 
apresentou novo quadro de agitação psicomotora, associado à rebaixamento do sensório. Quatro horas após o tér-
mino do ato cirúrgico, ainda sustentado o quadro de agitação, sendo realizado exames laboratoriais, tomografia 
computadorizada de crânio e internação em Unidade de Terapia Intensiva, além de doses periódicas de midazolam 
endovenosa para controle da agitação, obtendo-se excelente resposta. Às sete horas da manhã seguinte, o paciente 
apresentava melhora do quadro e relatou medo do absenteísmo do trabalho, que resultou na ansiedade pré-operató-
rio e em todo o desfecho supracitado. Discussão: A agitação psicomotora apresentada pelo paciente no relato acima, 
associada à presença de um fator psicológico importante – o risco de perder o emprego para o qual se empenhou 
demasiadamente –, bem como a ausência de alterações nos exames laboratoriais e de imagem que justificassem a 
presença dos supracitados sintomas, conduzem à hipótese diagnóstica de síndrome de conversão. A síndrome de 
conversão é marcada pela presença de sintomas neurológicos para os quais não há causa estrutural evidente. O diag-
nóstico do paciente em questão pôde ser definido a partir do quadro neurológico sem substrato anatomo-fisiológico 
justificável, além da presença de um fator psicológico potencialmente precipitante.
Palavras-chave: Síndrome de conversão. Reação paradoxal. Benzodiazepínicos.
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385 Particularidades da anestesia no paciente 
portador da deficiência de glicose-6-
fosfato-desidrogenase
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Ana Paula Andrade1, Walmor Elias Calil Filho1

1Hospital Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, SP, Brasil.

Introdução: A deficiência de glicose-6-fosfato é uma eritroenzimopatia com mais de 440 variantes, responsável pela 
manifestação clínica de uma síndrome hemolítica aguda intensa, geralmente desencadeada pela administração de 
drogas com propriedades oxidantes, pela ingestão de determinados alimentos e em situações de estresse. No Brasil, 
a prevalência da doença está entre 3 a 10% dependendo do sexo, da etnia e da região da população estudada, sendo 
as variantes africana e mediterrânea as mais frequentemente encontradas. O presente caso refere-se a uma cirurgia 
de exerese de varizes em uma paciente portadora da doença. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 53 anos, 
negra, estado físico II da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, portadora de hipertensão arte-
rial sistêmica e deficiência de glicose-6-fosfato. Apresentou diagnóstico já em idade adulta, sendo diagnosticada com 
a forma branda da doença. Em hemograma pré-operatório hemoglobina 11,3 e hematócrito 35,5. Admitida para 
procedimento fora da crise, realizada monitorização no padrão da Sociedade Americana de Anestesiologistas com 
cateter de O2, administrados 2 mg de midazolam e 50 mcg de fentanil, bloqueio subaracnoídeo entre L3-L4 mediana, 
punção única. Injetados 12 mg de bupivacaína hiperbárica 0,5% e 20 mcg de fentanil. Discussão: A enzima glicose-
-6-fosfato está envolvida diretamente na produção de fosfato de dinucleótido de nicotinamida e adenina e este atua 
na proteção das células contra os agentes oxidantes. A doença é um traço recessivo ligado ao cromossomo X e ocorre 
em aproximadamente 8% dos homens afro-americanos, sendo menos intenso nestes que nos afetados brancos, pois 
a atividade da enzima na raça branca é mais baixa que na raça negra. O diagnóstico precoce é relativamente difícil, 
pois durante as crises agudas hemolíticas a dosagem da enzima no sangue pode ser normal. A hemólise inicia-se de 
um a três dias após administração de medicamentos que produzem substâncias que exigem o glicose-6-fosfato para 
a desintoxicação (por exemplo, metemoglobina, glutationa e peróxido de hidrogênio). Os medicamentos a serem 
evitados são sulfa, quinidina, prilocaína, lidocaína, medicamentos antimaláricos, medicamentos antipiréticos, anal-
gésicos não narcóticos, análogos da vitamina K e o nitroprussiato de sódio. Alguns autores já relataram associação 
com hipertermia maligna. Lembrando que pacientes com infecção são susceptíveis a desenvolver crise hemolítica. 
Com propósito de manter uma boa sedação e analgesia pós-operatória, optamos por bloqueio subaracnoídeo e uso 
de opioides/ansiolíticos. Essa técnica possibilitou a realização do procedimento com despertar tranquilo, evitando 
dor e estresse pós-operatório.
Palavras-chave: Anemia hemolítica. Deficiência de glicose-6-fosfato. Interação farmacológica.
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815 Reação anafilática e interação 
medicamentosa ao uso de rocurônio:  
uma revisão bibliográfica
Pedro Paulo Ferreira Bozzo1, Amanda Chinaglia Monteiro1,  
Cristiane Cardoso Correia Teixeira1

1Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, SP, Brasil.

A reação anafilática é geralmente sistêmica e aguda, sendo desencadeada por diversos fatores. O uso de bloqueador 
neuromuscular é muito frequente em anestesiologia, sobretudo o uso da succinilcolina e rocurônio, e amplamente 
relacionados às tais reações de hipersensibilidade. Realizou-se uma revisão sistemática da literatura por meio do 
site PubMed, entre 2015 a 2019, com descritor específico e pesquisa sobre as interações medicamentosas possíveis 
ao rocurônio nos sites da Medscape® e Anvisa. Obtiveram-se 47 artigos e consideraram-se 15 artigos para o estudo. 
Foram avaliados 39 casos de reação anafilática ao uso de rocurônio. Dos casos descritos quatro apresentaram o uso 
de antibioticoterapia profilática concomitantemente ao processo anestésico e 16 apresentaram o uso de sugamadex 
como reversor do rocurônio. Foram considerados 21 casos passíveis de interações e 18 casos excluídos, pois não 
havia dados para análise. Dos analisados 35% (7) apresentaram interações cruzadas. Observou-se uma incidência 
de 57,14% (12) de interações graves, sendo o uso de fentanil responsável por 91,67% (11) dessas. Entre as intera-
ções de risco moderado (19,05%), os anti-inflamatório foram responsáveis por 75 %. Já em relação às de baixo risco 
(19,05%), o anestésico inalatório sevoflurano foi responsável por 75%. Estudos apontam que sugamadex e rocurônio 
estejam pelo menos duas vezes mais envolvidos em caso de anafilaxia perioperatória do que os demais bloqueado-
res neuromusculares¹. Esse complexo pode apresentar maior capacidade de desenvolver ou amplificar as reações 
alérgicas². Fica evidente, neste estudo, o alto risco de interações presentes nos casos relatados, sobretudo as gra-
ves. Tais interações não apenas podem ser letais, mas potencializadoras de processos anafiláticos e de instabilidade, 
durante o processo de anestesia. Há uma necessidade de identificação de anestésicos seguros, com a devidas aborda-
gens após anafilaxia por bloqueador neuromuscular , assim como uma diretriz para realização de teste alergológicos 
cutâneos para bloqueador neuromuscular  em pacientes com hipersensibilidade prévia ao uso de bloqueador neu-
romuscular  e antibióticos. Ademais, novos estudos acerca das reações anafiláticas ao uso de rocurônio devem ser 
realizados para melhores condutas terapêuticas, assim como um olhar mais atento às interações ao uso de bloquea-
dor neuromuscular  com demais medicamentos durante o perioperatório em anestesiologia.
Palavras-chave: Bloqueador neuromuscular. Rocurônio. Interação medicamentosa.
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1010 Modernas aplicações de cetamina em 
anestesia, dor e cuidados em saúde
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Introdução: A cetamina é uma droga versátil que, por meio de seu complexo mecanismo de ação, tem sido usada 
com sucesso em uma variedade de aplicações clínicas como no tratamento de dores agudas e crônicas, cuidados 
paliativos e depressão. Objetivos: Definir as utilizações não anestésicas da cetamina na medicina e validar sua segu-
rança para o paciente. Método: Trata-se de uma revisão sistemática realizada na Biblioteca Virtual em Saúde, em 
2021, incluindo a base de dados Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem Online (Medline). A linha tempo-
ral de 2016–2021 foi utilizada, com as palavras ketamine, modern, use, indication, non anesthetic, pain, aplications, 
health care. Critérios de inclusão: artigos com texto completo e no idioma inglês. Após a seleção dos artigos relevan-
tes, as informações foram extraídas de acordo com os objetivos do estudo. Resultados: A cetamina tem sido cada vez 
mais usada em doses subanestésicas para dores agudas e crônicas e sua administração em baixas doses pode reduzir 
a necessidade de consumo de opioides e o risco de dor pós-operatória. É frequentemente administrada junto com 
outro medicamento coadjuvante na prática de cuidados paliativos, quando a dor não pode ser aliviada pelo uso de 
opioides e outras drogas tradicionais. Nos quadros de depressão, oferece uma alternativa promissora aos antidepres-
sivos tradicionais, uma vez que promove início de ação rápido, modificando a neurotransmissão glutaminérgica, 
dopaminérgica e serotonérgica. Seus efeitos adversos dependem da dose administrada e incluem pesadelos, aluci-
nações e outros efeitos psicóticos transitórios em altas doses. Por ser uma droga de abuso, pode levar a distúrbios de 
memória a longo prazo. Conclusões: A cetamina possui um papel definido no tratamento de dores agudas e crônicas 
e um futuro promissor no tratamento da depressão e em cuidados paliativos. No entanto, os estudos que avaliam suas 
variadas aplicações possuem resultados conflitantes e amostragens reduzidas, sendo necessários estudos prospecti-
vos adicionais e em grande escala para validar sua segurança.
Palavras-chave: Cetamina. Dor. Depressão.
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74 Erro de medicação em anestesiologia: 
perfil dos anestesiologistas atuantes  
na região do grande ABC
Marcelo de Araujo Pistarino1, Ana Raquel Araruna Soares1, Roberto Assunção  
Botelho de Olim1, Marcos Kaoru Mori1, Eduardo Piccinini Viana1

1Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo, São Bernardo do Campo, SP, Brasil.

Introdução: A administração errônea de medicação está entre os eventos adversos mais frequentes em pacientes 
hospitalizados, levando a sérias consequências. É uma importante causa de morbidade e mortalidade, sendo res-
ponsável por 7.000 mortes todos os anos nos Estados Unidos. Este estudo visa conhecer a prevalência dos erros 
de administração de medicamentos durante o ato anestésico entre os profissionais que atuam na região do grande 
ABC. Método: Foi aplicado aos anestesiologistas (estafes e residentes) um questionário com perguntas diretas e de 
múltipla escolha. O questionário foi enviado por correio eletrônico, juntamente com um texto explicativo sobre o 
caráter da pesquisa, relevância do tema e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para utilização dos dados. 
 Resultados: Dos 64 entrevistados, 84,4% cometeram erro de medicação, perfazendo 141 erros (2,61% erros/entrevis-
tado). O erro mais comum foi substituição, seguido por erro de dose e omissão. Quanto às circunstâncias dos erros, 
ocorreram 53,7% na indução e 33,3% na fase de manutenção. Não ocorreu dano em 51,9%, e em 42,6% ocorreu erro 
com menor morbidade e dano reversível. A identificação foi imediata em 81,5% dos casos. Entre os entrevistados, 
20,4% referiram erros de administração no neuroeixo. As medicações mais administradas foram  sedativos/ hipnóticos 
e os opioides. Os fatores contribuintes foram: recipientes semelhantes (25%), distração e/ou fadiga (25%). Em rela-
ção à carga horária laboral, 75% afirmaram atuar mais que 60 horas por semana. Apenas 44,4% relatou em ficha 
anestésica a ocorrência do erro. Conclusões: O trabalho mostrou que a prevalência de erros cometidos por anestesio-
logistas do grande ABC é alta, em concordância com a literatura mundial1, sendo o tipo mais frequente a substituição 
de drogas e o fator contribuinte mais citado a presença de recipientes semelhantes e a fadiga. A maioria dos erros de 
administração de fármacos trouxe baixa ou nenhuma morbidade, não sendo citados desfechos com alta morbidade 
e óbitos. Por conta do grande potencial de dano, mudanças devem ser adotadas, como conscientização da equipe 
anestésica diante do problema, com instrução sobre rotular corretamente e realizar conferência, e padronização ins-
titucional de ampolas, seringas e etiquetas.
Palavras-chave: Erros de medicamentos. Segurança do paciente. Anestesiologia.
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904 Simulação realística em cirurgia segura  
no ambiente operatório
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Introdução: A relevância na utilização da simulação realística se dá na promoção do desenvolvimento de aprendiza-
gens significativas, demonstrando eficácia na educação cognitiva e na formação de cultura de segurança. Objetivo: 
Avaliar a compreensão dos profissionais de saúde sobre o protocolo de cirurgia segura após simulações realísti-
cas, caracterizando essa prática como uma ferramenta para melhoria de processo no ambiente operatório. Método: 
Estudo de intervenção do tipo antes e depois. Foram realizadas seis simulações realísticas em agosto de 2020 no 
ambiente operatório, em sala cirúrgica, com a participação da totalidade de profissionais do corpo de enfermagem 
do setor. Os cenários foram organizados de forma que possibilitassem análise de riscos, barreiras de segurança e 
consequências relacionadas a eventos e falhas de segurança. Previamente à simulação, aplicou-se questionário de 
perguntas e respostas de múltipla escolha sobre os temas abordados na simulação, de forma a identificar as princi-
pais fragilidades. Após 20 dias da simulações realísticas, novo questionário, com temática idêntica à do anterior, foi 
aplicado aos mesmos colaboradores. Resultados: Na avaliação do questionário pré-simulação, o conhecimento sobre 
metas internacionais mostrou conformidade em 33,8% dos questionários, identificação correta do paciente 55%, 
demarcação de lateralidade 52,11%, símbolo para marcação de lateralidade 30,98%, utilização correta do quadro de 
cirurgia segura 26,16% e prevenção de infecção 36,61%. Após a simulação realística, o conhecimento sobre metas 
internacionais mostrou conformidade em 67,7% e identificação correta do paciente 96,8%, demarcação de latera-
lidade 96,8%, símbolo para marcação de lateralidade 74,2%, utilização correta do quadro de cirurgia segura 71% e 
prevenção de infecção 87,11%. Conclusão: Agregar valor às ferramentas de segurança e barreiras no contexto da 
cirurgia segura é um processo de melhoria contínuo, que pode ser fortalecido por meio de treinamentos em simula-
ção realística. Com discussão prática de problemas e eventos simulados, quebra de barreiras e soluções relacionadas 
às rotinas de segurança, a simulação realística foi capaz de melhorar o entendimento sobre práticas mais seguras dos 
profissionais que participaram do treinamento. Contudo, uma única ação não é capaz de mudar a cultura institucio-
nal e promover a segurança do paciente de maneira perene. Há necessidade de estratégias contínuas e criativas para 
melhorar a adesão ao protocolo de cirurgia segura.
Palavras-chave: Cirurgia segura. Simulação realística. Segurança do paciente.
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927 A importância do uso do cartão de via 
aérea difícil fornecido pela Sociedade 
Brasileira de Anestesiologia
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Introdução: O manejo imprevisto de uma via aérea difícil pode ser um desafio estressante para o anestesista e colocar 
a vida do paciente em risco. Apesar de a ocorrência desse evento ser pouco frequente, é necessário que tanto o médico 
como o hospital estejam preparados e equipados para prontamente solucionar o evento. Relato de caso: W. R. C., 
31 anos, masculino, obesidade grau II, história de apnéia obstutiva do sono. Apresentava fratura de úmero esquerdo, 
sendo necessária correção cirúrgica em posição cadeira de praia. A avaliação pré-operatória previa via aérea difícil, 
por conta da presença de barba volumosa, Mallampati IV e pescoço curto e grosso. A técnica anestésica empregada 
foi a realização do bloqueio interescalênico com auxílio de ultrassom e estimulador de nervos com ropivacaína 0,75% 
20 mL. Foi associada anestesia geral balanceada, sendo a indução feita com 80 mcg remifentanil, 150 mg propofol, 
100 mg succinilcolina, após desnitrogenação adequada. Iniciando o processo de ventilação do paciente, não tivemos 
sucesso nem da forma manual nem pelo aparelho de anestesia, ambos com uso de Guedel. O paciente evoluiu com 
dessaturação, sendo então optado pela intubação orotraqueal com laringoscopia convencional, com visualização 
compatível com Cormack-Lehane modificada 3B. Pelo fato de dispor do videolaringo e pela queda continuada da 
saturação por insucesso nas tentativas de ventilação, optamos pelo seu uso, sendo o paciente intubado e confirmado 
pela capnografia. Quando bem acordado e consciente, foi comunicado o ocorrido e fornecida carteira de via aérea 
difícil preenchida. Discussão: A avaliação pré-operatória é essencial para identificar os preditores de via aérea difícil 
e considerar qual o melhor método para manter e proteger a via aérea durante o ato anestésico-cirúrgico. Um pre-
visor simples e seguro o qual tem fundamental importância e deve ser levado em consideração é o histórico de via 
aérea difícil. A Sociedade Americana de Anestesiologistas define via aérea difícil como “situação clinica em que um 
anestesiologista convencionalmente treinado experimenta dificuldades com ventilação mecânica facial, dificuldade 
para intubação ou ambos”. A Sociedade Brasileira de Anestesiologia fornece, no site, uma carteira a ser preenchida 
pelo anestesista e entregue ao paciente com os dados e as características encontradas, a fim de alertar para uma expe-
riência futura e evitar eventos adversos.
Palavras-chave: Via aerea dificil. Cartão VAD. Sociedade Brasileira de Anestesiologia.
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1044 Hipertermia maligna no Brasil: 
apresentação dos dados preliminares  
de disponibilidade do dantrolene
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Introdução: Hipertermia maligna é síndrome farmacogenética em que exposição a anestésicos halogenados ou 
relaxantes musculares despolarizantes durante anestesia geral pode desencadear estado hipermetabólico, devido à 
liberação excessiva de cálcio do retículo sarcoplasmático do músculo esquelético. Dantrolene interrompe esse pro-
cesso e é o único medicamento disponível para reversão desse hipermetabolismo: conjuntamente com a suspensão 
dos agentes desencadeantes, diminui a mortalidade da hipertermia maligna para menos que 5%. A dose recomen-
dada é de 2,5 mg/kg em bólus sucessivos, e geralmente 10 mg/kg controlam maioria das crises. Dantrolene deve 
chegar rapidamente após suspeita de hipertermia maligna, pois atrasos de 30 minutos na administração de dantro-
lene podem dobrar a mortalidade. No Brasil, dantrolene está disponível em kits de 12 frascos – mas não há dados 
disponíveis sobre sua disponibilidade e distribuição nos hospitais. Objetivos: Verificar e descrever a disponibilidade 
do dantrolene nos estabelecimentos que prestam serviços de anestesia no Brasil. Metodologia: Estudo observacio-
nal descritivo e transversal aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, com 
a parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Foi realizado contato com anestesiologistas e médicos em espe-
cialização de todo o país, para verificação da disponibilidade de dantrolene  nos serviços por meio de questionário 
digital próprio com termo de consentimento anexo. Os dados foram colhidos de forma anônima pelo Google Forms 
e analisados pelo programa Microsoft Excel. Resultados: Obtivemos 228 respostas do questionário recebido por 
2.000 profissionais, com 72,8% de residentes e 66,83% dos participantes concentrados na macrorregião Sul-Sudeste. 
Em conjunto, os participantes trabalhavam em 532 instituições de saúde, das quais 307 (58,5%) possuíam dantrolene 
no centro cirúrgico e 240 (45,1%) eram associadas a instituições de ensino. A disponibilidade mínima de dantro-
lene na maioria das instituições de saúde era de até 12 frascos (28,07%). Em caso de emergência, o tempo máximo 
de resposta para o fornecimento de dantrolene nas instituições de saúde foi de 5-10 minutos em 36%. A maioria dos 
participantes sabia utilizar o dantrolene (82,5%) e sabia para onde telefonar no momento da suspeita da crise para 
buscar orientação (73,7%). Conclusão: Apesar da baixa taxa de reposta até agora, detectamos pontos que necessitam 
de intervenção no sentido de aumentar disponibilidade de dantrolene nas instituições de saúde e fornecer educação 
continuada para utilização da droga, além da maior divulgação de serviços de apoio.
Palavras-chave: Hipertermia maligna. Dantrolene. Gestão.
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1172 Perfil vacinal de hepatite B da equipe de 
anestesiologia de um hospital universitário
Hanna Letícia Nogueira Ramos1, Lojoama Gurgel Serpa1, Márcia Adriana Dias  
Meirelles Moreira1, Natália Soares de Oliveira Rêgo1, Ranulfo Bezerra de Macêdo Neto1

1Hospital Universitário Lauro Wanderley, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil.

Introdução: As hepatites virais são doenças provocadas por diferentes agentes etiológicos, com tropismo primário 
pelo tecido hepático, sendo de grande importância para a saúde pública. O vírus da hepatite B é transmitido por via 
vertical, sexual, parenteral e em acidentes com material biológico. A vacina contra hepatite B é a medida mais efetiva 
para sua prevenção e avalia-se sua eficácia por meio da produção do HbsAg superior a 10 UI/mL, sendo adminis-
trada em adultos por meio de três doses. Objetivo: Avaliar a exposição acidental a material biológico e o histórico 
vacinal para hepatite B da equipe de anestesiologia do Hospital Universitário Lauro Wanderley. Método: Estudo 
descritivo e transversal com abordagem quantitativa no qual foram colhidos dados sobre a situação vacinal con-
tra hepatite B dos profissionais de saúde do bloco cirúrgico do Hospital Universitário Lauro Wanderley. A amostra 
foi constituída de 17 profissionais de saúde da equipe de anestesiologia, incluindo médicos assistentes e residentes. 
Como instrumento para coleta de dados, foi utilizado questionário desenvolvido pelo pesquisador que contempla 
as seguintes variáveis: idade, sexo, cargo, exposição acidental a material biológico e estado vacinal para hepatite B. 
Resultados: Dos participantes da pesquisa, 53% eram do sexo feminino e 47% sexo masculino; a média de idade foi 
de 37,8 anos. Os médicos assistentes contabilizaram 82% e residentes, 18%. A média de tempo de experiência de 
trabalho na anestesiologia foi de 9,9 anos. Em relação à contaminação com material biológico, 65% dos participan-
tes sofreram contaminação. Todos os médicos foram vacinados contra hepatite B, tendo 29% tomado duas doses 
da vacina, 59% haviam tomado três doses, 12% não se lembravam. Conclusões: Este estudo demonstrou que, entre 
a equipe de anestesiologia do Hospital Universitário Lauro Wanderley, 65% sofreram contaminação com material 
biológico, refletindo a necessidade premente de proteção desses profissionais. Não obstante todos estejam vacina-
dos contra hepatite B, houve divergências em relação ao número de doses tomadas da vacina, o que denota uma não 
conformidade com a recomendação pelo Ministério da Saúde de três doses. Por esse motivo, é de suma importância 
que a instituição de saúde promova medidas educativas para os profissionais de saúde e mantenha uma postura de 
vigilância quanto à vacinação de suas equipes, de modo a promover uma maior segurança no ambiente hospitalar.
Palavras-chave: Cobertura vacinal. Exposição ocupacional. Hepatite B.
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129 Benefícios da analgesia multimodal realizada 
em paciente com esofagopatia cáustica
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Introdução: A ingestão acidental ou proposital de agentes corrosivos é frequente no Brasil, sendo o hidróxido de 
sódio (soda cáustica) implicado como uma das principais causas de estenose do esôfago, ocorrendo em 5 a 33% dos 
casos. A fase aguda é caracterizada por esofagite seguida por fibrose do órgão, acompanhada de danos, como a este-
nose. Uma opção de tratamento é a esofagectomia associada à gastrectomia para reconstrução do trânsito digestivo. 
Relato de caso: V. L. L., sexo masculino, 48 anos, estado físico II da classificação da Sociedade Americana de Anes-
tesiologistas, admitido para realização de esofagectomia trans-hiatal e gastrectomia proximal, indicada por estenose 
esofágica por ingestão acidental de soda cáustica. Na sala operatória, foi realizada monitorização multiparamétrica, 
venóclise em membro superior direito com jelco 18G. Com o paciente em decúbito lateral esquerdo, foi posicionado 
cateter no espaço peridural, identificado por meio do teste de Dogliotti, entre T8 e T9. Punção peridural com agulha 
de Tuohy 16G. Injeção de 5 mL de bupivacaína 0,5%. Realizada anestesia geral, com pré-oxigenação, fentanil 250 mcg, 
lidocaína 100 mg, propofol 200 mg, rocurônio 100 mg, seguida de intubação orotraqueal com tubo orotraqueal 7,5. 
Acesso venoso profundo guiado por ultrassonografia pela técnica de Seldinger em veia jugular interna direita, além 
de pressão arterial invasiva em artéria radial direita. Prosseguiu-se à analgesia multimodal, com administração de 
sulfato de magnésio 2 g, dipirona 2 g, tenoxicam 40 mg, cetamina 20 mg, clonidina 150 mcg, dexametasona 10 mg 
e ondansetrona 4 mg. Hidratação com 1.500 mL de ringer lactato. Procedimento transcorreu sem intercorrências e, 
em seguida, o paciente foi encaminhado ao Centro de Terapia Intensiva, acordado e estável hemodinamicamente. 
Discussão: A esofagectomia é uma das mais complexas cirurgias do aparelho digestivo e exige estratégias multidis-
ciplinares de otimização, abrangendo todo o período perioperatório. Para tal, estabeleceu-se a analgesia epidural 
torácica e sistêmica, como elemento integrante da analgesia multimodal. Com essa estratégia, minimiza-se o con-
sumo de opioides e seus efeitos colaterais. Além disso, uma revisão recente da cirurgia esofágica sublinhou que a 
analgesia peridural reduziu a duração do íleo, melhorou o fluxo sanguíneo intestinal e diminuiu a perfusão do con-
duto digestório. Efeitos benéficos dessa técnica também foram observados na estabilidade das anastomoses e taxas 
reduzidas de atelectasias e desfechos desfavoráveis cardiopulmonares. Portanto, essa técnica fornece efeitos sinérgi-
cos importantes e apresenta uma opção para a recuperação aprimorada após grandes cirurgias toracoabdominais.
Palavras-chave: Analgesia peridural. Analgesia geral. Esofagectomia.
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143 Avaliação pré-anestésica – perfil dos 
pacientes não liberados e que não 
retornaram em consulta
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Pantanal, Campo Grande, MS, Brasil.

Introdução: A avaliação pré-anestésica é a abordagem clínica do paciente prévia ao ato cirúrgico-anestésico, que 
permite avaliar o risco-benefício de se submeter o paciente ao procedimento naquele momento¹. Assim, este estudo 
visa avaliar, com base nos atuais protocolos de avaliação pré-anestésica, o perfil dos pacientes não liberados e que 
não retornaram para reavaliação em um serviço de anestesiologia. Método: Trata-se de estudo transversal, descritivo, 
retrospectivo, realizado com base na busca em arquivo de serviço particular de anestesiologia pelos prontuários de 
pacientes que realizaram avaliação pré-anestésica e que não retornaram nos dois últimos anos, excluindo aqueles com 
preenchimento incompleto. Foram selecionados 214 pacientes candidatos a cirurgias eletivas e exames diagnósticos. 
Foram analisados ficha de atendimento e questionário preenchido pelo paciente e avaliaram-se: sexo, idade, presença 
de comorbidades, necessidade de exames laboratoriais e de avaliação cardiológica, porte e especialidade cirúrgica. 
Resultados: Houve predominância do sexo feminino (51,9%) entre os pacientes. Maiores de 60 anos representaram 
51,4%. Quanto ao índice de massa corpórea, 28% estavam obesos. Entre as comorbidades, hipertensão arterial sistê-
mica foi a mais prevalente (53,3%), seguida por diabetes melito (28,5%). Ambas estavam presentes em 20% dos casos 
e ausentes em 38%. Nove casos descompensados foram encaminhados ao pronto-socorro. Pacientes estado físico I 
da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas  foram 10%, e todos aqueles pediátricos apresenta-
vam infecção de vias aéreas superiores no momento da consulta. Do total de casos, 58,9%  eram de pequeno porte 
cirúrgico, 30,4% médio e 10,7% grande. A oftalmologia apresentou o maior número de procedimentos não liberados 
(19,2%). Com relação ao motivo de suspensão, em 16% dos casos houve necessidade de novos exames laboratoriais 
e em 42% de avaliação cardiológica. Ambos foram citados em 18% dos casos e em 22% foram alegados outros moti-
vos. Conclusão: A oftalmologia exibiu o maior número de pacientes estudados, apesar de seus procedimentos serem 
pequeno porte e baixo risco. Logo, recomendar-se-á maior atenção às diretrizes, pesando custo/benefício da tomada 
de decisão. Quantos aos pacientes pediátricos estado físico I da classificação da Sociedade Americana de Anestesio-
logistas com IVAS não liberados, talvez a orientação de adiamento da cirurgia baseando-se no tempo de resolução do 
quadro fosse o suficiente. Sugerimos a busca ativa desses pacientes para detectar as dificuldades e permitir que sejam 
liberados para seu procedimento de forma rápida, não gerando transtornos ou aumento da morbi-mortalidade.
Palavras-chave: Avaliação pré-anestésica. Não liberação. Perfil.
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213 Síndrome da apneia obstrutiva do sono grave: 
relato de caso
Ana Letícia Tardin Rodrigues de Medeiros1, Felipe Schaeffer Ramos1,  
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Introdução: A síndrome da apneia obstrutiva do sono é caracterizada pela presença de episódios de obstrução total 
ou parcial da via aérea durante o sono, causando redução da saturação arterial de oxigênio. Os episódios apnéicos e 
hipopnéicos causam despertares noturnos, que contribuem para a hiperatividade autonômica, levando a taquicardia 
e hipertensão arterial. O espectro da doença varia de leve a grave. A triagem é feita com o questionário STOP-Bang, 
e o padrão-ouro para o diagnóstico é a polissonografia1. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 64 anos, 120 kg, 
em proposta de tireoidectomia total por nódulo tireoidiano que se estendia inferiormente para mediastino anterior 
e superior, causando deslocamento e compressão da traqueia. Apresentava síndrome da apneia obstrutiva do sono 
com exame de polissonografia mostrando índice apneia/hipopneia de 71 episódios por hora de sono e ao exame 
verificou tratar-se de Mallampati III e pontuação igual a 5 no STOP-Bang. Optou-se pela realização de anestesia 
geral venosa total com indução em sequência rápida com rocurônio. A paciente foi colocada em posição adequada e 
procedeu-se à intubação com tubo orotraqueal número 7,5 com auxílio de bougie, sem intercorrências, e a manuten-
ção foi realizada com propofol e remifentanil em bomba de infusão contínua. Paciente manteve-se estável durante 
o procedimento, que teve duração de três horas, e a reversão do bloqueio neuromuscular foi feita com sugamadex. 
O pós-operatório foi realizado em Centro de Tratamento Intensivo, onde ficou por 48 horas em uso de pressão con-
tínua positiva nas vias aéreas. Discussão A pesquisa de síndrome da apneia obstrutiva do sono é mandatória na 
avaliação pré-anestésica de pacientes obesos, pois esse grupo constitui fator de risco. O questionário STOP-Bang é 
um instrumento de triagem prático, em que são feitas oito perguntas, e a classificação de risco para a síndrome é feita 
de acordo com a quantidade de respostas positivas, sendo leve entre 0 a 2, intermediário entre 3 a 4 e alto entre 5 a 
8 respostas. A polissonografia de noite inteira é o padrão-ouro para o diagnóstico. O Wisconsin Sleep Cohort Study 
estabeleceu o índice de apneia hipopneia, em que se considera apneia leve quando há entre 5 a 15 eventos obstrutivos 
por hora de sono, moderada entre 15 a 30 e apneia grave acima de 30 eventos por hora de sono. O manejo anestésico 
desses pacientes requer monitorização adequada, preparo para potencial via aérea difícil e uso de agentes anestésicos 
de curta duração, além de minimizar o uso de opioides1.
Palavras-chave: Síndrome da apneia obstrutiva do sono. Manejo anestésico. Tireoidectomia total.
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222 Cuidados perioperatórios em paciente 
com mastocitose sistêmica
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Introdução: A mastocitose pertence a um grupo de doenças raras e heterogêneas com apresentações diversas cara-
terizada pelo aumento anormal do mastócito tecidual presentes em um ou mais órgãos. Os portadores da patologia 
tem um risco aumentado de desenvolver episódios de anafilaxia, em razão da liberação excessiva de mediadores 
mastocitários, que podem ocorrer em diversas situações, tais como administração de fármacos usados no periope-
ratório, principalmente se tratando de opioides, morfina, codeína, dolantina e derivados, também inclui atracúrio, 
mivacúrio, α e β-bloqueadores e outros. Relato de caso: R. P., sexo masculino, 40 anos, 150 kg, índice de massa 
corpórea 43,9, proposto gastroplastia, sem preditivos de via aérea difícil. Optou-se em induzir com cetamina, dex-
medetomidina e midazolam. O relaxante usado foi o rocurônio. Após o estabelecer a via aérea e o plano anestésico 
sem intercorrências, foi iniciado remifentanil para manutenção e feito analgesia multimodal. Procedimento reali-
zado sem intercorrências. Discussão: A mastocitose é classificada em diversas categorias; elas diferem-se pela idade 
de inicio, pelo fenótipo e pela caraterística clinica. No caso citado estamos diante de uma mastocitose sistêmica indo-
lente iniciada na vida adulta. A mastocitose não é um distúrbio alérgico; a hipersensibilidade imediata geralmente 
surge após degranulação de mastócito provocada por varias gatilhos inespecíficos, incluindo psicológicos, farmaco-
lógicos e mecânicos e mudança de temperatura. No entanto, uma reação mediada por imunoglobulina E induzida 
por drogas concomitante também pode ocorrer nesse paciente. Sendo assim, além da parte medicamentosa evitando 
fármacos liberadores de histamina, deve ser dada especial atenção ao posicionamento e às condições psicológicas de 
estresse do paciente, associado a controle intenso na variações na temperatura perioperatória.
Palavras-chave: Mastocitose. Hipersensibilidade. Opioides.
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263 A avaliação pré-anestésica é mesmo necessária?
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Introdução: A avaliação pré-anestésica é parte imprescindível da anestesia. É nesse momento que conhecemos a 
saúde do paciente, suas necessidades e limitações. Porém os cirurgiões frequentemente questionam sua necessi-
dade. Mesmo após a resolução 1802/06, ainda há dificuldade de entendimento dos cirurgiões e o desconhecimento 
do paciente sobre sua necessidade. Visando entender melhor os riscos, levantamos as informações contidas nos 
prontuários do ambulatório de avaliação pré-anestésica. Focamos nas patologias presentes nesses pacientes e o risco 
somado ao procedimento. Método: Separamos 186 prontuários dos pacientes de avaliação pré-anestésica entre 2006 
e 2008. Incluímos os de cirurgias odontológicas por dois motivos: evitar o viés do impacto emocional de diferentes 
tipos cirurgias e o viés de alta incidência de uma patologia específica. Também excluímos os prontuários incomple-
tos e pacientes menores de 18 anos. Tabulamos os dados e classificamos, separando por sexo, faixa etária, hábitos e 
patologias. Resultados: A maioria eram mulheres, com 67,6%. A distribuição de idade foi entre 18 e 78 anos, com 
idade média de 51, sem diferença estatística nos dois sexos. Do total de pacientes, 51,3% eram ansiosos, e 9,7% 
eram depressivos. Já 20,5% apresentavam alergia a medicamentos. A incidência de hipertensão arterial sistêmica 
foi de 16,2%, porém maior em homens, com 21,7%. Quanto a diabéticos, eram 4,3%, com maior incidência em 
homens. Quanto a hábitos, 33% eram etilistas e 26,5% tabagistas. Conclusões: A avaliação pré-anestésica, apesar 
de sua importância, é negligenciada tanto pelos anestesistas como pelos cirurgiões. E estes, muitas vezes, dificultam 
o acesso do paciente à avaliação pré-anestésica. Além disso, o desconhecimento do paciente quanto à necessidade 
desta torna difícil sua adesão a ela. Não obstante, a avaliação pré-anestésica é parte importante da anestesia, pois é a 
partir dela que conseguimos prever as complicações e também planejamos o procedimento. Aqui nós focamos nas 
patologias e nos hábitos que interferem na anestesia. Vimos que 51% sofria de ansiedade. Isso valida a importância 
de conversar antes da anestesia. Vale lembrar a interferência entre medicamentos usados nesses pacientes e a aneste-
sia. Vimos ainda que 20,5% tinham alergia a medicamentos. Saber disso nos livra de uma complicação evitável. Já a 
hipertensão arterial sistêmica é uma das causas de cancelamento cirúrgico. O conhecimento e o controle prévio da 
hipertensão arterial sistêmica evitariam o cancelamento, além de evitar riscos. Portanto, além de necessária, a avalia-
ção pré-anestésica é imprescindível se quisermos realizar uma anestesia segura, minimizando complicações e custos.
Palavras-chave: Avaliação pré-anestésica. Risco cirúrgico. Medicina perioperatória.
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265 Manejo anestésico em paciente portadora 
de angioedema hereditário
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Introdução: O angioedema hereditário caracteriza-se por crises de edema na derme profunda, subcutâneo e sub-
mucosa, por  vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. É causado por alterações quantitativas e/ou 
qualitativas no inibidor da C1 esterase, que possui atividade na inibição do sistema complemento, resultando em 
superativação. O inibidor da C1 esterase atua também nos sistemas de coagulação e fibrinólise. Os fatores preci-
pitantes de crise são infecção, estresse, cirurgia e hipotermia. Relato de caso: A.C.C, 42 anos, 105 kg, portadora 
de angioedema hereditário tipo III, com proposta cirúrgica de ablação do circuito arritmogênico por taquicardia 
supraventricular de reentrada nodal, sob anestesia geral. Em uso de danazol 200 mg/dia. Em sala pré-operatória sob 
monitorização completa, 45 minutos antes do procedimento, a paciente recebeu 20 UI/kg de inibidor da C1 esterase, 
1 g de ácido tranexâmico e 2 mg de midazolam via endovenosa. Em sala operatória após monitorização completa, 
realizada indução anestésica endovenosa com 250 ug de fentanil, 160 mg de propofol e 50 mg de rocurônio. Intu-
bação orotraqueal sem intercorrências. Manutenção da anestesia com desflurano concentração alveolar mínima 1 e 
manta térmica de membros superiores a 38°C. Sem intercorrências durante o procedimento de 90 minutos. Por fim, 
administrado sugamadex 2 mg.kg guiado por monitor de bloqueio neuromuscular. Extubada em plano anestésico e 
respiração espontânea, sem intercorrências. Após uma hora de recuperação pós-anestésica, foi transferida a Unidade 
de Terapia Intensiva para monitorização dos sinais vitais por 36 horas. Não apresentou intercorrências na unidade, 
recebendo alta hospitalar em 41 horas. Discussão: O procedimento cirúrgico expõe o paciente a diversos fatores 
desencadeantes de crise de angioedema hereditário. Estresse, trauma, hipotermia etc. É indicada profilaxia com 
medicação pré-anestésica e dupla terapia medicamentosa, podendo esta ser feita com: concentrado de inibidor da 
C1 esterase, antifibrinolíticos, andrógenos atenuados e plasma fresco congelado. O plasma fresco congelado é fonte 
de inibidor da C1 esterase, mas contém cininas e C2 e C4 não clivadas que podem causar ataque agudo. Os andróge-
nos elevam inibidor da C1 esterase, C4 e reduzem a frequência de crises, mas causam hepatotoxicidade e virilização. 
Entre os antifibrinolíticos o ácido tranexâmico é mais potente e apresenta menor incidência de trombose, reduzindo 
frequência e gravidade das crises. O inibidor da C1 esterase na dose 20 UI/kg é seguro e eficaz no tratamento de cri-
ses em qualquer local do corpo. Nossa primeira escolha como dupla terapia medicamentosa foi ácido tranexâmico e 
inibidor da C1 esterase, sendo capazes de prevenir neste caso qualquer reação devastadora.
Palavras-chave:Anestesia angioedema hereditário. Anestesia doença autoimune. Anestesia doença sistema 
complemento.
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275 Anestesia geral multimodal em paciente 
portadora de angioedema hereditário do 
tipo III
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Introdução: O angioedema hereditário do tipo III é uma doença rara e subdiagnosticada. Difere dos tipos I e II 
de angioedema por apresentar concentração e função de inibidor de C1 esterase em níveis normais. Esportes com 
risco de trauma físico, cirurgias, estresse emocional, uso de inibidores da conversão de angiotensina e contracepti-
vos a base de estrógeno são condições que podem desencadear ou agravar crises. Relato de caso: Paciente do sexo 
feminino, 20 anos, estado físico II da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, com diagnóstico 
de angioedema hereditário do tipo III (mutação no exon 9 do gene do fator XII) em 2018. Em 2016 apresentou 
crises abdominais, uma delas resultou em videolaparoscopia exploradora. Após suspensão de anticoncepcional à 
base de estrógeno, não apresentou novos episódios de angioedema. Realizado preparo pré-operatório com Ladogal. 
Administrada pré-medicação com midazolam 5 mg via oral e realizada anestesia geral multimodal para osteotomias 
alveolopalatinas de quatro dentes inclusos. Paciente cuidadosamente posicionada, coxim gelatinoso em pontos de 
maior pressão. Indução anestésica com dexmedetomidia, lidocaína, propofol, remifentanil e rocurônio. Associados 
cetamina e sulfato de magnésio durante o peroperatório, com manutenção com dexmedetomidina, remifentanil e 
sevoflurano. Procedimento cirúrgico sem intercorrências anestésicas ou cirúrgicas. Paciente extubada ao final do 
procedimento, evoluindo sem manifestações cutâneas ou respiratórias as quais pudessem indicar crise angioedema-
tosa. Durante todo procedimento, concentrado de inibidor de C1 esterase e icatibanto permaneceram disponíveis 
na sala cirúrgica. Monitorizada por duas horas na sala de recuperação pós-anestésica. Alta hospitalar após 24 horas, 
sem nenhuma alteração. Discussão: A ansiedade associada ao período perioperatório e trauma cirúrgico são fatores 
precipitantes de episódios de agudização de angioedema hereditário. Uso de pré-medicação e cuidadosa prepara-
ção perioperatória com o envolvimento multidisciplinar é de extrema importância. No caso relatado optou-se pelo 
uso de benzodiazepínico por via oral, com adequado efeito ansiolítico. Em casos de crises agudas, corticosteróides, 
anti-histamínicos e epinefrina não são úteis. Neste caso, optou-se pelo concentrado de inibidor de C1 esterase e o 
antagonista de bradicinina, que permaneceram aos cuidados dos médicos assistentes da paciente até o momento da 
alta hospitalar. Estudos sugerem que a utilização de icatibanto (antagonista seletivo dos receptores B2 da bradicinina) 
no tratamento das crises graves de angioedema hereditário é eficaz e segura.
Palavras-chave: Angioedema hereditário. Anestesia multimodal.

REFERÊNCIA 
1. Vilaça MJL, Coelho FM, Faísco A, Carmona C. Anesthetic considerations for a patient with hereditary angioedema – a clinical 

case. Rev bras Anestesiol. 2017;67(5):541-43. https://doi.org/10.1016/j.bjan.2015.03.005

https://doi.org/10.1016/j.bjan.2015.03.005


MEDICINA PERIOPERATÓRIA

Sao Paulo Med J. 2021; 139(Suppl 2):508.     508

388 Uso da ecocardiografia transesofágica 
para tomada de decisão intraoperatória
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Introdução: O ecocardiograma transesofágico tem consolidado papel na condução clínica perioperatória e 
representa a modalidade de diagnóstico mais efetiva de que se dispõe atualmente no que tange à monitorização 
hemodinâmica intraoperatória. Além do acompanhamento habitual durante o ato cirúrgico, pode ter papel crucial 
nas tomadas de decisão clínico-cirúrgicas, incluindo verificação de alterações anátomo-fisiológicas não previstas, 
com potenciais impactos prognósticos ao paciente. Relato de caso: D.G.B., sexo masculino, 67 anos, hipertenso, 
dislipidêmico e ex-tabagista, em planejamento para troca de aorta ascendente, por aneurisma, e revascularização 
miocárdica. Submetido a anestesia geral e monitorização habitual para cirurgia cardíaca. Durante o exame inicial 
do ecocardiograma transesofágico, constatou-se a presença, não detectada previamente, de valva aórtica bicúspide, 
com dupla lesão e predomínio de insuficiência. Após o achado, mudou-se a estratégia cirúrgica, incluindo a troca 
valvar aórtica com implante de valva biológica protética em posição aórtica, somado à revascularização miocárdica 
(quatro enxertos) e implante de tubo aórtico supravalvar, que transcorreu em 120 minutos de circulação extra-cor-
pórea, sem intercorrências. Ecocardiograma transesofágico mostrou boa função protética (sem leaks paravalvares e 
gradiente médio de 7 mmHg – dentro das especificações do fabricante), ausência de défice de contratilidade segmen-
tar e fluxo aórtico laminar. Paciente foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva, extubado, sem défices e com 
noradrenalina 0,05 mcg/kg/min, sem sangramentos e com tromboelastometria normal. Recebeu 1.500 mL de rin-
ger lactato e apresentou diurese de 800 mL. Houve uso de fibrinogênio recombinante (2 g) e ácido tranexâmico 4 g 
intravenosa. Recebeu alta hospitalar após sete dias. Discussão: Ecocardiograma transesofágico representa o método 
de avaliação cardiovascular mais fidedigno no intraoperatório, propiciando avaliação morfofuncional essencial à 
boa condução clínico-cirúrgica, além de análise point-of-care. No presente caso, foi fundamental para detecção de 
valva aórtica disfuncional, que, se não abordada, poderia ocasionar consequências graves ao paciente futuramente. 
Conclusão: A correta abordagem do caso pelo ecocardiograma transesofágico proporcionou mudança de conduta e 
certamente ganho clínico ao paciente.
Palavras-chave: Monitorização hemodinâmica. Ultrassonografia.
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504 Análise do custo de pacientes de alto risco 
cirúrgico que complicam no pós-operatório
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Introdução: Pacientes de alto risco cirúrgico (probabilidade de morte em 30 dias >5%), são responsáveis pela maior 
parte das complicações e por morte no pós-operatório. Entre os pressupostos da gestão de saúde baseada em valor, 
está a entrega de serviços de saúde, de forma a gerar os melhores desfechos sem que os custos aumentem. Este estudo 
comparou os custos dos pacientes que complicaram no pós-operatório com os que não apresentaram complicações 
para se identificar o valor de estratégias preventivas e linhas assistenciais. Método: Estudo de coorte retrospectivo 
que avaliou dados de 30 pacientes de alto risco no pós-operatório. Foram revisados os prontuários e elaborados 
mapas de fluxo do ciclo de cuidado de cada paciente, identificando todos os recursos consumidos, classificando-os 
em: de profissionais, estrutura, procedimentos, medicamentos e exames. Foi utilizado o método de custeio baseado 
em atividades e tempo, avaliando todos os recursos consumidos em nível individual por paciente. Os custos com 
profissionais foram considerados conforme folha de pagamento; para a estrutura, dados dos centros de custos da 
instituição foram usados, e os custos de medicamentos, materiais e exames foram consultados no sistema financeiro 
do hospital e não contemplavam qualquer margem de lucro. Os tempos de consumo de recursos em cada atividade 
pelos pacientes foram estimados a partir de entrevistas com os profissionais ou, quando possível, consulta a dados 
do sistema eletrônico. Foram comparados os custos medianos dos pacientes de alto risco cirúrgico que apresentaram 
complicação no pós-operatório com aqueles que não complicaram.  Resultados: 20 pacientes apresentaram compli-
cações. O custo médio por dia daqueles que complicaram foi de R$ 1.295,00 versus R$ 386,00 para aqueles que não 
complicaram. Em todos os recursos, pacientes que complicaram apresentaram um custo médio por dia 60% maior 
do que os que não complicaram, exceto para os medicamentos, em que a diferença foi de 13 vezes maior para os 
que complicaram. A mediana de dias de internação para o grupo que complicou foi de 15,23 dias versus 4,55 dias. 
 Conclusão: O paciente de alto risco que apresenta complicações consome mais do  sistema de saúde, tanto pelo 
tempo que fica internado quanto pelo consumo dos diferentes recursos. Investimentos e redesenhos de serviços de 
saúde precisam compor as estratégias que visam reduzir complicações e morbimortalidade.
Palavras-chave: Complicações. Valor em saúde.

REFERÊNCIA 
1. Khan NA, Quan H, Bugar JM, Lemaire JB, Brant R, Ghali WA, et al. Association of postoperative complications with hospital costs 

and length of stay in a tertiary care center. J Gen Intern Med. 2006;21(2):177-80. https://doi.org/10.1111/j.1525-1497.2006.00319.x

https://doi.org/10.1111/j.1525-1497.2006.00319.x


MEDICINA PERIOPERATÓRIA

Sao Paulo Med J. 2021; 139(Suppl 2):510.     510

727 Ultrassonografia da artéria pediosa no 
diagnóstico de pseudoaneurisma de 
artéria poplítea após luxação do joelho
Karen Amaral Faria Rumiantzeff1, Rodolpho Azzi Saidler2, Luis Alberto Linares1,  
Rafael Dias de Almeida1. Carlos Eduardo Lopes Nunes1
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Introdução: Pseudoaneurisma é uma complicação rara após traumas do joelho, sendo necessário alto nível de sus-
peição para o diagnóstico. Relato de caso: Paciente S. K. M., sexo feminino, 67 anos, estado físico I da classificação 
da Sociedade Americana de Anestesiologistas, queda de bicicleta. O radiografia de admissão com luxação de joelho 
direito e ressonância com lesão de ligamento cruzado anterior e ligamento colateral medial. Doppler de membros 
inferiores normal. Cirurgia realizada cinco dias após o trauma. Paciente com dor a movimentação do joelho direito 
e edema local ++++/4+. A cirurgia foi realizada sem intercorrência com raquianestesia, sedação e bloqueio do canal 
dos adutores com tempo de garrote de 115 minutos. Após soltar o garrote, o pé direito apresentava palidez, com per-
fusão capilar muito lentificada. Realizada ultrassonografia da artéria tibial posterior, que estava normal, e da pediosa, 
que estava ausente. Após revisão do curativo o pulso pedioso estava muito fraco e o pé mantinha-se pálido. Solici-
tado parecer para equipe da vascular. Quatro horas após a cirurgia, a paciente apresentava dor escala visual analógica 
10/10 na fossa poplítea e o pé mantinha-se pálido com perfusão capilar lentificada. Realizada arteriografia que evi-
denciou pseudoaneurisma de artéria poplítea, com compressão da artéria tibial anterior. Realizada angioplastia com 
stent de 5 cm para tratamento da lesão e arteriografia de controle com fluxo distal adequado. Discussão e conclusão: 
A prevalência de lesão neuro-vascular na fossa poplítea após luxação de joelho pode atingir 60%. A avaliação clínica 
rigorosa e solicitação de Doppler de membros inferiores são imprescindíveis. A formação do pseudoaneurisma pode 
ser tardia. No caso, após a luxação do joelho houve uma lesão da íntima com formação do pseudoaneurisma apenas 
quando soltamos o garrote. A ultrassonografia à beira-leito nos ajudou a conduzir o caso e encaminhar precoce-
mente para avaliação da cirurgia vascular. Acreditamos que, por conta das graves complicações, como a possibilidade 
de perda do membro, a avaliação do pulso pedioso e tibial deve ser feita de rotina ao final das cirurgias de pacientes 
que sofreram luxação de joelho.
Palavras-chave: Pseudoaneurisma. Ultrassom. Luxação de joelho.
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750 Avaliação do uso de ácido tranexâmico 
em emergências obstétricas
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Introdução: A hemorragia pós-parto é responsável por cerca de 25% de mortalidade materna no pós-parto, não exis-
tindo, até então, indicações específicas quanto a sua prevenção e seu tratamento. O ácido tranexâmico, um agente 
antifibrinolítico, com início de ação quase imediato, quando administrado por via endovenosa, mostrou grande 
potencial no manejo da hemorragia pós-parto. Métodos: Foi realizada busca na base de dados PubMed utilizando os 
termos tranexamic acid AND postpartum hemorrhage. Foram encontrados 214 artigos. Os filtros utilizados como cri-
térios de inclusão foram publicações dos últimos cinco anos, free full text, título, leitura de abstract e leitura de artigo 
avaliando a adequação ao tema proposto. Um estudo foi selecionado. Resultados: O estudo em análise constitui-se 
ensaios clínicos randomizados que possuíam como objetivo a avaliação da eficácia do ácido tranexâmico em con-
ter o sangramento pós-parto vaginal ou cesárea. Foi declarado que os estudos presentes até então na literatura eram 
inconclusivos por terem uma análise amostral pequena e diversas falhas em suas metodologias, como a não especifi-
cação do tipo de parto, vaginal ou cesárea. Não obstante, foi possível afirmar que não houve significativas alterações 
nos sinais vitais das pacientes, nem eventos trombóticos quando sob o uso de ácido tranexâmico ou do placebo. 
Foram reportados diversos efeitos adversos que reduziram a qualidade de vida da mulher após o evento hemorrá-
gico. Além disso, como consequência do efeito do ácido tranexâmico, há diminuição da necessidade de laparotomia 
para controle de sangramento, melhorando a qualidade da paciente pós-parto, além da diminuição do número de 
mortes. A dose preconizada de ácido tranexâmico foi de 1 g e sua administração variou de dois minutos até três horas 
após o parto. Conclusão: O uso do ácido tranexâmico no manejo de emergências obstétricas se mostrou eficiente 
na redução do número de mortes por hemorragia pós-parto, assim como complemento na prevenção de hemorra-
gia pós-parto, tendo sua introdução precoce em virtude de sua ação antifibrinolítica, que reduz a perda de sangue. 
Conclui-se que o ácido tranexâmico é uma droga promissora na prevenção e no manejo da hemorragia pós-parto e, 
apesar de os resultados em literatura serem limitados, foi vista grande eficácia nos casos em que foi utilizado, sendo 
a droga de escolha no controle da hemorragia, visando evitar a morte materna.
Palavras-chave: Hemorragia pós-parto. Ácido tranexâmico.
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808 Desafios na anestesia de um paciente 
portador da síndrome de Binder
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1Hospital Naval Marcílio Dias, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: A síndrome de Binder é uma malformacão congênita rara (displasia maxilonasal), descrita pela primeira 
vez em 1939 por Noyes, mas foi Binder quem a definiu como uma síndrome em 1962. Clinicamente, ocorre um alar-
gamento do ângulo nasal (face plana), posicão anormal dos ossos nasais, maxilar hipoplásico,  hipoplasia/ reducão 
da espinha nasal e atrofia da mucosa nasal. Além disso, alguns casos podem apresentar malformacão em vértebras 
cervicais e nanismo. Risco de sangramento aumentado e declínio cognitivo também podem estar presentes. Sendo 
assim, objetivamos relatar um caso de uma anestesia para a realização de extrações dentárias em uma paciente 
portadora dessa síndrome. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 16 anos, 46 quilos, portadora de síndrome 
de Binder, com todos os seus contemplativos, incluindo um declínio cognitivo leve. Foi submetida a exodontia e 
3° molares de forma eletiva. Exames pré-operatórios dentro da normalidade. Realizada medicação pré-anestésica 
com midazolam 10 mg, por via oral, na recuperação pós-anestésica. Admitida em sala operatória e monitorizada 
(pressão arterial não invasiva + oximetria + cardioscopia), com escala de agitação e sedação de Richmond 0. Pun-
cionados dois acessos periféricos em membro superior esquerdo J24G e membro superior direito J22G. Conforme 
acordado com a paciente, foi planejada intubação orotraqueal, por técnica acordada, guiada por broncofibroscopia. 
Para tal, foi administrado midazolam 1,5 mg intravenoso e iniciada infusão de propofol 2% 0,5 μg.mL-1 em infu-
são alvo-controlada, associado a remifentanil 40 mcg/mL (0,1 μg/kg/min) via intravenosa. Pré-oxigenação com O2 
100% sob máscara facial por cinco minutos. Realizada anestesia tópica com lidocaína 10%, por meio da técnica 
spray as you go. Procedida a intubação orotraqueal, com tubo endotraqueal, aramado, nº 6,5, com cuff, sem intercor-
rências. Administrados lidocaína 40 mg e rocurônio 35 mg via itnravenosa, além de 500 mg de ácido tranexâmico. 
O procedimento durou cerca de 2 horas e, apesar da dificuldade técnica inerente à anatomia da paciente, não houve 
intercorrências. O bloqueio neuromuscular foi revertido com 200 mg de sugamadex e a extubação foi realizada 
com remifentanil 0,02 μg/kg/min via intravenosa, sem intercorrências. Discussão: Este caso reuniu uma série de 
condições desafiadoras, uma vez que o risco de complicações envolvendo o gerenciamento das vias aéreas era bem 
substancial. Além disso, a paciente apresentava um declínio cognitivo leve, o que demandou da equipe um intenso 
cuidado e preparação. O entrosamento da equipe e o preparo adequado são fundamentais para a prevenção, geren-
ciamento de crises e na obtenção de desfechos favoráveis
Palavras-chave: Via aérea difícil. Síndrome de Binder. Intubação.
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832 Manejo anestésico no tratamento de 
pseudosindactilia em criança portadora 
de epidermólise bolhosa
Lígia Nascimento Figueiredo Amaral1, Daniella Gonçalves de Araújo1,  
Larissa Martins Silva1, Marcel Andrade Souki1, Juliana Farias de Freitas1

1Santa Casa de Belo Horizonte, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Introdução: A epidermólise bolhosa é uma desordem genética que acomete múltiplos órgãos, especialmente a 
pele, e se manifesta pela formação de bolhas e, nas formas distróficas, cicatrizes e fibrose. A ocorrência de trauma 
ou fricção causa lesão da pele, com formação de bolhas dolorosas, escarificações, contraturas e pseudosindactilia. 
Esta requer múltiplos procedimentos cirúrgicos para a manutenção da funcionalidade das mãos. Objetivo: Dis-
cutir abordagem anestésica segura e cuidados necessários aos portadores dessa condição. Relato de caso: Paciente 
de 9 anos, masculino, 18 kg, portador de epidermólise bolhosa, com múltiplas lesões bolhosas associadas a fibro-
ses, especialmente em região perioral, já com redução de abertura bucal sendo, portanto, uma via aérea difícil. 
Admitido no centro cirúrgico para tratamento de pseudosindactilia, com enxerto de pele em mão direita. Monito-
rizado com cardioscopia (colocados os eletrodos sobre o tórax somente com o gel, sem a parte adesiva), oximetria 
de pulso, capnografia e puncionado acesso venoso periférico J24 – fixação com crepon próprio da criança. Pres-
são arterial não foi aferida. Realizada pré-medicação com cetamina intramuscular (5 mg/kg), seguido de anestesia 
geral balanceada, com uso de máscara facial, sem pressão na face. Mantida anestesia com sevoflurano + óxido 
nitroso e dexmedetomidina (dose 0,5   mcg/ kg/h) em infusão manualmente controlada. Realizado também blo-
queio axilar à direita, guiado por estimulador de nervo periférico, com solução de ropivacaína 0,5% (volume de 6 
mL). Recebeu 100 mL de cristaloides e manteve estabilidade hemodinâmica durante o procedimento. Não houve 
intercorrências anestésicas, nem surgimento de novas lesões de pele, e o paciente foi encaminhado, sem dor, à sala 
de recuperação pós-anestésica.  Discussão: Anestesiar crianças com epidermólise bolhosa distrófica é desafiador, 
especialmente quando se considera a dificuldade de monitorização, de fixação de cateteres e da instrumentação 
da via aérea, devido à friabilidade dos tecidos, limitação de abertura bucal, presença de microstomia e até limi-
tação de extensão cervical. Caso seja compatível com o procedimento cirúrgico, a não manipulação da via aérea 
pode ser uma escolha interessante, principalmente por considerar a possibilidade de formação de bolhas nas vias 
aéreas, com potencial catastrófico pós-extubação. A associação de bloqueios regionais é segura e auxilia o controle 
álgico pós-operatório. Deve-se checar cuidadosamente o posicionamento desses pacientes, como forma de reduzir 
a pressão na pele e a formação de novas lesões.
Palavras-chave: Epidermólise bolhosa. Pseudosindactilia. Anestesia
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833 Atualização do manejo perioperatório  
de fratura de quadril
Camila da Costa Campedelli1, Samara Raimundo Domingues1

1Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, SP, Brasil.

Introdução: A fratura de quadril é frequente conforme o envelhecimento da população, sendo uma fratura dolorosa 
que, muitas vezes, tem sua analgesia mal planejada, o que acarreta pior prognóstico ao paciente. Nesse contexto, o 
manejo perioperatório pode ser feito por meio do uso de opioides, bloqueios periféricos, raquianestesia e anestesia 
geral, modalidades que devem ser escolhidas de acordo com as comorbidades do paciente e o seu risco cirúrgico. 
Metodologia: Revisão de literatura a partir da base de dados PubMed e SciELO, onde foram selecionados artigos 
em inglês, datados de 2017 a 2020, utilizando os unitermos hip fractures e trochanteric fractures. Foram achados 
16 artigos e selecionaram-se 9 utilizando-se os critérios abordagem da dor intraoperatória e grau de evidência da 
metodologia empregada. Discussão: Ao confrontar anestesia geral e raquianestesia, há maior mortalidade e aumento 
do tempo de permanência hospitalar nos pacientes submetidos a anestesia geral. Em determinado estudo foi anali-
sado o bloqueio com bupivacaína comparado ao uso de bupivacaína hiperbárica e fentanil na raquianestesia, e este 
último demonstrou melhor analgesia. Em relação à ação dos bloqueios, principalmente, o bloqueio da fáscia ilíaca, 
foi observado redução do consumo de opioides no intraoperatório e, portanto, diminuição dos seus efeitos adver-
sos no pós-operatório. Da mesma forma, ocorre redução do consumo de outros fármacos para a analgesia, o que 
diminui o custo hospitalar. Após a correção cirúrgica, foi observada melhor mobilização do paciente, acelerando o 
período de volta a funcionalidade. O tempo de permanência hospitalar é menor e consequentemente reduz os ris-
cos trazidos por tempo prolongado de internação. Além dessas variáveis, notou-se aumento dos níveis de satisfação 
dos pacientes que receberam o bloqueio. Estudos apontam indícios de redução de delirium em relação a uso dos blo-
queios, porém ponderam a necessidade de mais trabalhos para elucidar essa análise. Não há evidência da melhora 
da dor ao comparar o bloqueio da fáscia ilíaca com o bloqueio do nervo femoral e obturador, todavia, o primeiro é 
mais facilmente executável. Conclusão: Das modalidades anestésicas possíveis para fratura de quadril, o bloqueio 
periférico está ganhando destaque e integrando o arsenal da anestesia multimodal, vistos os satisfatórios resultados 
de controle álgico e benefícios pós-operatórios
Palavras-chave: Hip fractures. Trochanteric fratures.
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834 Manejo anestésico e seus desafios em 
paciente portador de doença de Madelung
Jhonson Tizzo Godoy1, Daniella Gonçalves de Araújo1, Larissa Martins Silva1,  
Lígia Nascimento Figueiredo Amaral1, Rafael Coelho Tibúrcio1

1Santa Casa de Belo Horizonte, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Introdução: A doença de Madelung, também conhecida como lipomatose simétrica múltipla, lipomatose simétrica 
benigna ou adenolipomatose de Lanouis-Bernard, é uma doença rara caracterizada por distribuição simétrica múl-
tipla de tecido adiposo não encapsulado, geralmente na região cervical e tronco superior, gerando deformidade 
estética e imobilidade do pescoço. A patogênese não é clara, contudo, está fortemente relacionada à história de eti-
lismo crônico, acometendo predominantemente homens brancos (15H:1M) entre 30 e 60 anos, com prevalência 
entre povos do mediterrâneo, principalmente italianos. O tratamento padrão para doença de Madelung é a excisão 
cirúrgica dos lipomas. O objetivo deste relato é discutir a abordagem anestésica segura e os cuidados necessários aos 
portadores dessa condição. Relato de caso: Paciente A. C. O., masculino, branco, 57 anos, índice de massa corpórea 
28,3, estado físico II da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, previamente hipertenso e ex-eti-
lista crônico diário, portador de doença de Madelung. Indicada linfadenectomia radical cervical bilateral. Admitido 
no centro cirúrgico em ar ambiente, monitorizado com cardioscopia, pressão arterial não-invasiva, oximetria de 
pulso e foi puncionado acesso venoso periférico J20. Portador de Mallampati IV, circunferência cervical > 90 cm 
e distância tireomentoniana > 3,5 cm. Optou-se por realizar anestesia geral balanceada, atentando ao posicionado 
adequado com coxins occipital e interescapular. Submetido a pré-oxigenação com O2 100% sob máscara facial por 
3 minutos. Intubação orotraqueal com tubo 7,5 aramado, em tentativa única, com uso de guia metálico. Ato sem 
intercorrências. Encaminhado à sala de recuperação pós-anestésica  ao final do procedimento. Discussão: Porta-
dores de doença de Madelung são frequentemente classificados como via aérea difícil (com preditores de intubação 
e ventilação difícil) devido às limitações da mobilidade do pescoço e da abertura da boca, bem como à dificuldade 
de posicionamento. Durante a avaliação pré-anestésica, buscam-se tanto adequadas avaliações clínica e radiológica, 
como também avaliação rigorosa da via aérea. É preciso mensurar a capacidade de ventilação adequada sob máscara, 
tendo em vista o risco de compressão extrínseca das vias aéreas. Técnicas com o fibroscópio flexível e o videolarin-
goscópio, podem ser exploradas para o sucesso no manejo da via aérea com o paciente acordado, a depender da 
disponibilidade desses dispositivos e da experiência do profissional condutor do caso. A extubação também deve ser 
feita com cuidado. Nos casos de comprometimento da função hepática, fármacos com metabolismo hepático devem 
ser usados com cautela.
Palavras-chave: Doença de Madelung. Lipomatose simétrica. Anestesia.
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836 Arterite de Takayasu suspeitada em  
um perioperatório: relato de caso
Stephanie Hein de Carvalho1, Vitor Zeponi1, Raissa Hortense Torres de Arruda1,  
Diogo B. Florenzano de Sousa1

1Hospital Geral do Grajaú, Sao Paulo, SP, Brasil.

Introdução: A arterite de Takayasu é uma arterite inflamatória crônica rara que afeta grandes vasos, gerando este-
nose, oclusão, dilatação e/ou formação de aneurismas em artérias. Relato: Paciente de 39 anos, mulher, apresentando 
mal-estar, náuseas, vômitos, febre, mialgia, cefaleia e dor abdominal há 1 mês. Tomografia computadorizada de 
abdome: aneurisma de aorta e pielonefrite. Foi medicada e encaminhada para ambulatório. Retornou após 12 dias 
por piora do quadro abdominal em regular estado geral, afebril, pressão arterial 142x81 mmHg (sempre medida 
em membros superiores),  sopro em focos aórtico e pulmonar, abdome doloroso, sopro em mesogastro, descom-
pressão brusca negativa, extremidades bem perfundidas.  Exames laboratoriais normais. Avaliada por cirurgia 
vascular: investigação ambulatorial sem conduta cirúrgica. No dia seguinte: hipotensão, tontura, parestesia em lábios 
e membro inferior esquerdo. Exame neurológico normal. Houve piora da hipotensão arterial, refratária a expan-
são volêmica. Iniciou-se bomba de infusão contínua de noradrenalina, seguida de vasopressina. Ao exame: pressão 
aterial 77x49 mmHg (pressão arterial média 58), abdome pouco distendido, doloroso a palpação,  descompressão 
brusca negativa. Indicada laparotomia exploradora por suspeita de isquemia mesentérica. No centro cirúrgico: regu-
lar estado geral, G15, cateter nasal O2 2 L/min e bomba de infusão contínua de noradrenalina 40 mL/h e vasopressina 
12 mL/h. Pressão arterial 70X50 mmHg (pressão arterial média 60). Optado por monitorização invasiva em artéria 
radial: pulsos indetectáveis bilateralmente e, ao ultrassom, artérias calcificadas, com pulsação mínima, pressão arte-
rial invasiva 70x60mmHg (PAM 60) em artéria radial esquerda, sem alterações pressóricas após bólus de adrenalina, 
apenas na frequência cardíaca. Nas artérias femorais e pediosas: pulsos amplos e fortes, extremamente discordan-
tes dos membros superiores. Optado por pressão arterial invasiva em artéria femoral direita. Obtida pressão arterial 
300x140mmHg (pressão arterial média 120), corroborando a hipótese de vasculite e suspeitado arterite de Takayasu. 
Realizada morfina 2 g e referida melhora total da dor. Noradrenalina foi diminuída progressivamente e suspensa 
vasopressina, mantendo pressão arterial sistólica 150–160 mmHg, pressão arterial diastólica 50-60 mmHg, pressão 
arterial média (70–90), frequência cardíaca 72–80 bpm. Após discussão do caso, cirurgia suspensa e mantida obser-
vação até desmame total de noradrenalina. Paciente foi encaminhada a hospital de referência endovascular, onde foi 
confirmado diagnóstico de arterite de Takayasu. Discussão: O diagnóstico da arterite de Takayasu é essencialmente 
clínico, possibilitando sua suspeita no perioperatório. Por ser incomum, ter sintomas iniciais muito inespecíficos e 
repercussões graves a longo prazo, é essencial sua divulgação, objetivando diagnostico e tratamento precoces.
Palavras-chave: Arterite de Takayasu. Pressão arterial. Perioperatório.
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844 Manejo anestésico multimodal para 
exerese de paraganglioma: relato de caso
Elizabeth Souza dos Santos1, Lucas Bartholomeu Campos Barra1, Fabiano dos Santos Martins1, 
Benjamin Zylberberg1, Gisele Passos da Costa Gribel1

1Hospital Central do Exército, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: Paraganglioma é um tumor neuroendócrino raro de localização extra-adrenal originado no sistema 
nervoso simpático ou parassimpático, localizado, principalmente, na região  abdominal. Manifesta-se clinica-
mente com hipertensão e o diagnóstico concentra-se em dosagem de catecolaminas urinárias e exames de imagem. 
Relato do caso: Homem, 21 anos, 70 kg, 1,75 m, estado físico II da classificação da Sociedade Americana de Anes-
tesiologistas, história de cefaleia e crises hipertensivas paroxísticas. Diagnosticado paraganglioma retroperitonial 
intercavoaórtico, medindo 67x55x38 (ALTxLATxAP), envolvendo 150 graus a veia cava inferior e 130 graus a arté-
ria aorta. Em uso de atenolol, doxazosina e anlodipino. Elegeu-se como técnica a anestesia multimodal associada a 
peridural contínua para manejo. No centro cirúrgico, instalou-se a monitorização do bloqueio neuromuscular, car-
dioscópio, oxímetro de pulso, pressão arterial invasiva, gasometria arterial seriada, termômetro e índice bispectral. 
Punção de acessos venosos: periférico 14G e central subclávia direita. Iniciados O₂ suplementar, midazolam 5 mg e 
fentanil 150 mcg intravenosa em bólus. Sulfato de magnésio 2 g e dexmedetomidina em bomba infusora 1 mcg/kg/h. 
Instalação de peridural contínua em T12-L1, com administração de ropivacaína 0,3% 15 mL e morfina 2 mg. Indução 
anestésica com fentanil 200 mcg, propofol 150 mg, lidocaína 100 mg e rocurônio 50 mg. Intubado sob videola-
ringoscopia com bougie e iniciado sevoflurano concentração alveolar mínima 2%. Administrado esmolol 70 mg 
intravenoso durante manipulação do tumor e após exerese, noradrenalina em infusão. Reversão do bloqueio neu-
romuscular com sugamadex e extubação. Encaminhado à Unidade Intensiva, índice de Aldrete 8, onde permaneceu 
por 72 horas para analgesia peridural e desmame da noradrenalina. Discussão: A cirurgia é o tratamento de escolha, 
porém demanda cuidados perioperatórios convenientes. O controle hemodinâmico envolve o bloqueio alfa e beta 
adrenérgicos e deve ser individualizado. A técnica anestésica multimodal proporciona melhor manejo intraoperató-
rio, reduzindo a morbimortalidade nesse grupo de pacientes.
Palavras-chave: Anestesia. Paraganglioma. Extra-adrenal. Cuidados perioperatórios. 
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869 Vigilância anestésica no pós-operatório: 
um desfecho favorável
Karen Cavichini Rosseto1, Flavio Francisco Vitale Neto1, Guilherme Rufino da Silva1, 
Marcel Rodrigues Ferreira1, Mauricio Marsaioli Serafim1

1Centro de Ensino e Treinamento Integrado de Campinas, Campinas, SP, Brasil.

Introdução: B.A.R.A, 68 anos, estado físico II da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas por 
osteoporose, apresentou despertar prolongado após ser submetida a histeroscopia sob sedação. Relato: A paciente 
em questão fora encaminhada à recuperação pós-anestésica arresponsiva. Suspeitou-se de intoxicação por benzodia-
zepinico, opioide ou glicina. Realizados antagonistas. Excuída hipótese de anafilaxia. Pulsos periféricos filiformes, 
dificuldade de aferição no aparelho não invasivo, pressão arterial 70x40 mmHg, taquicárdica. Glicemia capilar 
de 323 mg/dl. Ainda em recuperação pós-anestésica, venóclise de acesso calibroso. Coletados exames, realizados 
hidratação venosa e vasopressor endovenoso. Solicitada vaga em Unidade de Terapia Intensiva e reserva de hemode-
rivados. Paciente desperta extremamente agitada e liberando esfíncter. Em choque hipovolêmico, cirurgião admite 
que houve perfuração uterina durante procedimento e decide, então, realizar laparotomia exploradora. Encaminhada 
à sala operatória, realizadas anestesia geral, venóclise de ambas veias jugulares externas, acoplado noradrenalina em 
bomba de infusão contínua, 4 concentrados de hemáceas, 2 plasmas frescos congelados e 6 pools de plaquetas, além 
de 1 g de guconato de cálcio, 1 g de ácido tranexâmico, 125 mL de bicarbonato de sódio a 8,4% e 4.100 mL de crista-
loides. Monitorização realizada com cardioscopia, oximetria, CO2 ao final da expiração, pressão arterial não invasiva 
e após, pressão arterial invasiva. Perda sanguínea estimada em 4.000 mL (25 compressas cheias + conteúdo de frasco 
de aspiração). Diurese de 100 mL em sondagem vesical de demora. Estável hemodinamicamente, encaminhada 
à Unidade de Terapia Intensiva, onde apresentou queda de hemoglobina. Optado por realizar histerectomia total 
abdominal sob anestesia geral balanceada, sem drogas vasoativas. Infundidos 1.500 mL de ringer lactato, 1 concen-
trado de hemácias, 2 plasmas frescos congelados e uma bolsa de plaquetas. Retorno à Unidade de Terapia Intensiva. 
Após dois dias, foi extubada e recebeu mais dois concentrados de hemácias. Alta para enfermaria, mantendo-se está-
vel hemodinamicamente até sua alta hospitalar dois dias após. Discussão: A Sala de Recuperação Pós-Anestésica é 
um setor primordial para avaliação do estado pós-operatório imediato, permitindo a recuperação com segurança. 
Segundo o relato, foi-se possível o diagnóstico de choque, com necessidade de hemotransfusão maciça após compli-
cação de procedimento ambulatorial, sendo decisivo para tal desfecho. 
Palavras-chave: Recuperação Pós-anestésica. Choque. Hemotransfusão maciça.
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873 Diagnóstico perioperatório de rabdomiólise: 
relato de caso
Thais Wolff dos Santos1, Jessica Yara Ferreira Silva1, Camila Rossi Fernandes1,  
Alexandre Xavier Ferreira1
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Introdução: A rabdomiólise é uma síndrome causada pela necrose de células musculoesqueléticas, em que o con-
teúdo intracelular liberado provoca desequilíbrio hidroeletrolítico e até lesão renal aguda. As causas são divididas 
em físicas e não traumáticas, como medicamentos, doenças imunológicas. O diagnóstico baseia-se no alto grau de 
suspeição diante o quadro clínico e exames laboratoriais. A tríade clínica é composta por mialgia, fraqueza muscu-
lar e urina escurecida, e os exames que comprovam a rabdomiólise é creatinofosfoquinase >1.000 e mioglobinúria. 
O tratamento consiste em prevenir fatores que potencializam a injúria renal aguda e correção do distúrbio hidroele-
trolítico. Relato de caso: Paciente de 56 anos, sexo masculino, 100 kg, estado físico IV da classificação da Sociedade 
Americana de Anestesiologistas, vítima de acidente automobilístico. Apresentava múltiplas lesões em membros infe-
riores e superiores, bilateralmente, com comprometimento de partes moles e perda de substância, incluindo fratura 
exposta de tornozelo. Paciente admitido no centro cirúrgico após 18h do trauma em regular estado geral, lúcido 
e orientado em tempo e espaço, agitado e desidratado 3+/4+. Exames laboratoriais evidenciando hemoglobina: 
9,4 mg/dl e hematócrito: 27,9%. Foi submetido a anestesia geral e após indução anestésica, paciente evoluiu com 
hipotensão refratária ao metaraminol, sendo necessários punção acesso venoso central e início de administração 
de noradrenalina. Em gasometria arterial após 2h de procedimento, apresentou acidose mista grave e hipercalemia 
grave. Com suspeita de rabdomiólise, iniciou-se reposição volêmica, 5.500 mL de cristaloides, além da transfusão 
de três concentrados de hemácias, seguido das medidas para o tratamento da hipercalemia. O procedimento cirúr-
gico/anestésico teve duração de 6h e, ao término, paciente foi encaminhado ao Centro de Terapia Intensiva intubado, 
oligúrico (200 mL), em uso de noradrenalina. Houve confirmação da rabdomiólise (creatinofosfoquinase: 19.532) 
e necessidade de hemodiálise devido a lesão renal aguda. Discussão: A rabdomiólise ocorre devido à lesão mus-
cular direta ou indireta que leva a ruptura dos miócitos e a liberação de seus componentes celulares na circulação. 
Estes, ao serem infiltrados no glomérulo, podem levar a lesão renal aguda, patologia potencialmente letal. A causa 
mais comum de rabdomiólise é o trauma. O diagnóstico definitivo é laboratorial e foi confirmado no caso com o 
valor da creatinofosfoquinase. O paciente em questão também desenvolveu lesão renal aguda, com prognóstico favo-
rável graças a terapêutica iniciada a tempo e de forma adequada, com tratamento da etiologia do quadro, hidratação 
venosa rigorosa e correção dos distúrbios eletrolíticos.
Palavras-chave: Rabdomiólise. Anestesia. Perioperatório.
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998 Manejo perioperatório de paciente 
portador de megaesôfago: relato de caso
João Victor Santos Gomes1, Maria Eduarda Alves Pio1, Diego Hissao Hayashi de Oliveira1, 
Lídia Paula Bittencourt Costa1, Ana Clara de Mattos Miranda1

1Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, Barra Mansa, RJ, Brasil.

Introdução: O megaesôfago pode ser de origem idiopática ou chagásica e consiste em uma patologia que cursa com 
dilatação e disfunção motora do esôfago devido à destruição dos plexos nervosos, ocasionando disfagia, refluxo e 
broncoaspiração. Ressalta-se a importância do preparo adequado do paciente e do planejamento anestésico, visando 
à condução adequada da anestesia e melhor prognóstico dos pacientes. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 
56 anos, 47 kg, 1,54 m, estado físico II da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, hipertensa e 
hipotireoidea, em uso de losartana e levotiroxina, portadora de megaesôfago de etiologia desconhecida com queixas 
frequentes de disfagia. Relata cirurgia prévia em cordas vocais. Apresentando esôfago dilatado e motilidade reduzida 
à seriografia e aumento do calibre do esôfago à endoscopia digestiva alta. Anticorpo IgG para Chagas não reagente. 
Eletrocardiograma com extrassístoles ventriculares, outros dados clínicos e laboratoriais normais. Realizados acesso 
venoso periférico em membro superior direito 18G, monitorização com cardioscópio, oximetria de pulso, capno-
grafia expiratória, sonda vesical de demora. Técnica anestésica: Realizados omeprazol 40 mg e metoclopramida 
10 mg 30 minutos antes da indução anestésica; fentanil 150 mcg (3 mcg.kg-1), cetamina 50 mg (1 mg.kg-1), lidocaína 
50 mg (1 mg.kg-1), etomidato 10 mg (0,2 mg.kg-1), succinilcolina 75 mg (1,5 mg.kg-1), atracúrio 25 mg (0,5 mg.kg-1), 
intubação orotraqueal realizada em sequência rápida, sem dificuldades; Cormack Ia. Anestesia mantida com sevoflu-
rane. Acesso venoso central em veia jugular interna direita. Feita reversão do bloqueio neuromuscular com atropina 
(0,75 mg) e neostigmine (1,5 mg). Procedimento sem intercorrências, com duração de 2 horas e levada à sala de 
recuperação pós-anestésica, lúcida e orientada, com boa saturação (99%). Discussão: A regurgitação do material 
alimentar não digerido ocorre em um terço dos pacientes e pode resultar em crises de tosse, broncoespasmo e episó-
dios repetidos de pneumonia, bronquiectasias, em função de broncoaspirações. É um desafio para o anestesiologista 
lidar com paciente cuja a condição clínica promova alterações na anatomia esofagiana, bem como no esfíncter esofa-
giano inferior, causando, assim, um risco aumentado para broncoaspiração. O preparo adequado no pré-operatório 
(por meio da fisioterapia), uma boa avaliação pré-anestésica, jejum prolongado, planejamento anestésico (indução 
sequência rápida), mostrou-se eficaz para o manejo do paciente e o sucesso da anestesia.
Palavras-chave: Megaesôfago. Disfagia. Broncoaspiração.
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1020  Anestesia para paciente portador  
de miastenia gravis
Rafael de Castilhos Vidor1, Henrique Gioppo Calegari1, Ricardo Viana Rezende1,  
Julia Pereira Costa1

1Hospital Nossa Senhora da Conceição, Tubarão, SC, Brasil.

Introdução: A miastenia é uma doença muscular esquelética com diminuição dos receptores da acetilcolina na jun-
ção neuromuscular. A prevalência estimada em 50 a 125 por milhão de pessoas. A doença exige cuidado com o uso 
de fármacos que promovem relaxamento muscular, em especial os bloqueadores neuromusculares. Relato de caso: 
Homem, 56 anos, com litíase renal, submetido a ureterorrenolitotripsia flexível. Tem miastenia gravis desde a infân-
cia, em uso de piridostigmina. Ao exame apresentava paraparesia de membros inferiores. Exames pré-operatórios 
sem alterações. Recusa anestesia no neuroeixo. Monitorizado com cardioscopia, oximetria e pressão não invasiva. 
Optou-se por anestesia geral balanceada. Para indução foram realizados 150 mg de propofol, 1.500 mcg de alfenta-
nil com passagem de máscara laríngea nº 4. Manutenção anestésica com sevoflurano 0,7 de concentração alveolar 
mínima. Adjuvantes 2 g de dipirona, 100 mg de cetoprofeno, 10 mg de dexametasona, ceftriaxona 2 g, 8 mg de 
ondansetrona e 7 mg de morfina. Cirurgia sem intercorrências, com duração de 90 minutos. Encaminhado à sala 
de recuperação pós-anestésica sem queixas. Discussão: A miastenia gravis é uma doença crônica, mais comum em 
mulheres, com destruição dos receptores nicotínicos da junção neuromuscular. Algumas drogas exacerbam as cri-
ses miastênicas e devem ser evitadas, como alguns aminoglicosídeos, anticonvulsivantes e lítio. Os pacientes podem 
apresentar fraqueza de qualquer grupo muscular. Frequentemente o primeiro grupo acometido é o da musculatura 
extra-ocular. O diagnóstico pode ser confirmado por eletroneuromiografia, teste com anticolinesterásico e pesquisa 
de anticorpos. A piridostigmina é o anticolinesterásico mais utilizado e está indicada como tratamento clínico ini-
cial. Os bloqueadores neuromusculares nãodespolarizantes têm a sua sensibilidade aumentada. O atracúrio é 1,7 a 
1,9 vezes mais potente no miastênico. A resposta à succinilcolina é imprevisível, podendo haver resistência, efeito 
prolongado ou resposta incomum. O bloqueio de fase II instala-se mais facilmente. Atenção ao risco de aspiração 
do conteúdo gástrico.
Palavras-chave: miastenia. acetilcolina. bloqueador neuromuscular.

REFERÊNCIA 
1. Hübler M, Litz RJ, Albrecht DM. Combination of balanced and regional anaesthesia for minimally invasive surgery in a patient 

with myasthenia gravis. Eur J Anaesthesiol. 2000;17(5):325-8. https://doi.org/10.1046/j.1365-2346.2000.00671.x

https://doi.org/10.1046/j.1365-2346.2000.00671.x


MEDICINA PERIOPERATÓRIA

Sao Paulo Med J. 2021; 139(Suppl 2):522.     522

1036 Intubação acordado com fibroscópio  
em vítima de trauma maxilofacial:  
relato de caso
Wistan Luis Maguetas Filho1, Beatriz Cesar Sant’anna1, Renata de Paula Lian1,  
Mônica Braga da Cunha Gobbo1, Daniel Giannini1

1Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, SP, Brasil.

Introdução: Anestesia em pacientes politraumatizados apresenta inúmeros desafios, especialmente quando há 
comprometimento facial. Nos casos de via aérea difícil predita é necessário definir um plano seguro e executável. 
Os algoritmos disponíveis para abordagem da via aérea difícil antecipada recomendam a intubação por fibrosco-
pia com o paciente acordado, em ventilação espontânea. Relato de caso: R. S., 32 anos, 69 kg, 1,72 m, estado físico 
II da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, vítima de trauma com corpo estranho (barra de 
ferro) em face, dá entrada para retirada deste, 24h após o acidente. A barra transfixava a maxila à direita e mandí-
bula à esquerda, impedindo abertura bucal > 2cm e dificultando o posicionamento de máscara facial para ventilação. 
 Ausência de fratura de base de crânio confirmada pela tomografia. O paciente encontrava-se hemodinamicamente 
estável, em ventilação espontânea, mantendo saturação de 100% em ar ambiente. Após monitorização, optou-se pela 
intubação nasal por fibroscopia. Foram realizados nebulização com 6 mL de lidocaína 2% para anestesia tópica, blo-
queio do nervo laríngeo recorrente bilateral com 3 mL de lidocaína 1%, bloqueio transcrico com 5 mL de lidocaína 1% 
e sedação venosa com dexmedetomidina 1,0 mcg/kg por 10 minutos, seguida de manutenção com 0,2  mcg/ kg/ min. 
Antes da introdução do fibroscópio foram aplicados lidocaína gel e vasoconstritor nasal.  Procedeu-se então à intu-
bação nasal sob fibroscopia com tubo número 6,5 com cuff com sucesso e, após confirmado por ausculta pulmonar 
e capnografia, foi induzido anestesia geral com propofol, fentanil e rocurônio. A manutenção foi feita com sevo-
flurano. O procedimento durou 2h40, sem intercorrências e, ao final, o paciente foi extubado e encaminhado à 
sala de recuperação.Discussão: A intubação por fibroscopia é considerada a abordagem padrão nos casos de via 
aérea difícil predita, com taxa de sucesso de 99,4%. Três etapas são indicadas: pré-medicação, anestesia local e seda-
ção; que pode ser considerada complementar. Existem diversas técnicas descritas, igualmente seguras e eficazes. 
 Bloqueios regionais parecem ser mais rápidos, mas também são mais invasivos e exigem experiência. A nebulização 
é fácil e equivalente à técnica de spray em movimento. A sedação visa melhorar o conforto e cooperação do paciente, 
possivelmente tornando o procedimento mais fácil e seguro. Por outro lado, deve-se preservar a respiração espontâ-
nea e evitar broncoaspiração. 
Palavras-chave: Intubação. Trauma facial. Fibroscópio.
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1096 Manejo de via aérea com intubação 
acordado em paciente portador de 
abscesso dento alveolar com impos
Felipe Souza Thyrso de Lara1, Flavia Nathalia de Goes Chaves1, Patricia Calves Gambarini1, 
Camila De Lima Gadelha1, Guilherme Iribarrem Nogueira1

1Irmandade da Santa Casa de Santos, Santos, SP, Brasil.

Introdução: A abordagem da via aérea possui uma série de modalidades distintas com indicações bem fundamen-
tadas, visando reduzir o risco de complicações foram elaborados diretrizes e dispositivos mais seguros. A decisão 
de manter o paciente acordado para o manejo da via aérea quando não há segurança no controle adequado de ven-
tilação e oxigenação ou na presença de alterações anatômicas constitui uma opção durante a intubação. Relato de 
caso: Paciente dos sexo masculino, 27 anos, sem comorbidades, com história de tratamento odontológico recente 
evoluindo rapidamente com formação de abscesso dento alveolar em hemiface direita, com deformidade e impos-
sibilidade de abertura bucal por dor e efeito de massa. Avaliaram-se as possibilidades de abordagem de via aérea e 
visando à mínima manipulação da cavidade oral optou-se pelo manejo a partir de intubação acordado, levando-se 
em consideração a compreensão e colaboração do paciente quanto ao método de escolha pela equipe de aneste-
siologia. A intubação foi realizada com o paciente previamente sedado, consciente e cooperativo, juntamente com 
anestesia tópica da cavidade nasal e atomização de laringe com lidocaína 2% sem vasoconstrictor, combinada com 
bloqueio transtraqueal com lidocaína 2% sem vasoconstrictor. A inserção via nasal de tubo traqueal foi orientada 
pela fibroscopia. Discussão: É necessário levarmos em análise que o acesso da via aérea deve ser sob visão cons-
tante do trajeto pela friabilidade do abcesso. A intubação por fibroscópio com paciente acordado é uma abordagem 
padrão-ouro, podendo ser realizada antes da indução da anestesia geral. Para o sucesso da técnica, realiza-se a topi-
calização das vias aéreas com anestésicos locais associada com sedação consciente, garantindo ansiólise e amnésia. 
No caso de intubação nasotraqueal, a cavidade nasal deve ser topicalizada com lidocaína. Caso uma anestesia suple-
mentar seja necessária, a combinação de bloqueios dos nervos glossofaríngeo, laríngeo superior pode ser realizada.
Palavras-chave: Via aérea difícil. Fibroscopia. Anestesia tópica.
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1126 Acidente por picada de animais 
peçonhentos e abordagem anestésica: 
relato de caso
Letícia Amaral Pinheiro1, Bruna Amado Ramos1, Aline Bonifácio Rodrigues de Oliveira1, 
Marcello Sias Frattani1, Alfredo Guilherme Haack Couto1

1Hospital de Ensino Alcides Carneiro, Petrópolis, RJ, Brasil.

Introdução: O distúrbio de coagulação pode ser uma possível complicação relacionada a acidentes por picada de 
animais peçonhentos. O reconhecimento de sinais clínicos e físicos podem contribuir para o manejo anestésico 
adequado. Relato de caso: V. F. A., 60 anos, masculino, tabagista e etilista, nega comorbidades e alergias, estado 
físico II da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas. Refere picada de aranha não identificada em 
membro superior direito, sem lesão cutânea, apresentando dor abdominal com piora progressiva em quatro dias. 
Tomografia de abdome evidenciou volumosa coleção em retroperitônio. Foi admitido em centro cirúrgico estável 
hemodinamicamente e submetido a laparotomia exploradora, monitorizado com cardioscopia, pressão arterial não 
invasiva e oximetria de pulso. Ao exame físico apresentava hematoma em base de pênis e bolsa escrotal (sinal de 
Fox). Exames laboratoriais: Razão Normalizada Internacional = 2. Realizada venóclise, administrados quatro bolsas 
de plasma, pré-oxigenação com O2 a 100% 8l/min, indução anestésica: fentanil 200 mcg, lidocaína 90 mg, propo-
fol 200 mg, suxametônio 100 mg via endovenosa, seguida de intubação orotraqueal com tubo nº 7,5, com cuff, sem 
intercorrências. Após a indução foi administrado atracúrio 50 mg endovenoso e realizado punção de veia jugular 
interna direita, guiado por ultrassom, pela técnica de Seldinger, sem intercorrências. Durante a cirurgia foi eviden-
ciado extenso hematoma retroperitoneal, sem sinal de sangramento ativo ou lesão vascular. Realizada drenagem do 
hematoma e lavagem de cavidade, transfundido 1 concentrado de hemácias. Paciente foi extubado e encaminhado 
à Unidade Intensiva estável hemodinamicamente. Discussão: O veneno de algumas espécies de aranhas, como a 
do gênero Loxosceles pode causar lesões cutâneas e sistêmicas. A reação sistêmica é rara, podendo ser manifestada 
por hemólise, insuficiência renal e coagulopatia, não sendo correlacionada a extensão da reação no local da picada. 
Para um melhor manejo anestésico, diagnósticos diferenciais de distúrbios de coagulação devem ser considerados e 
identificados precocemente. Nesse contexto, a escolha da técnica anestésica, o controle da hemostasia e a indicação 
de transfusão são fatores importantes que devem ser reconhecidos pelo anestesista.
Palavras-chave: Acidente com animais peçonhentos. Distúrbios de coagulação. Anestesia.
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1149 Manejo anestésico em paciente com 
abscesso cervical volumoso
João Vitor Vilar Silveira1, Janssen Rinque de Sena Marim1, Guilherme Miguel  
Tomé de Carvalho1, Tiago Couto Silva Pinheiro Chaves1, Yasser Moura Hamidah1

1Centro de Ensino e Treinamento, Hospital Regional do Gama, Hospital Brasília, Brasília, DF, Brasil.

Introdução: Uma estratégia para abordagem de via aérea difícil é necessária quando um paciente apresenta algum 
preditor de dificuldade em ventilação por máscara, posicionamento de dispositivo supraglótico ou intubação tra-
queal. Em pacientes colaborativos a intubação acordado é uma estratégia segura e eficaz para garantir uma via aérea 
definitiva nesses pacientes. Relato: Paciente masculino, 26 anos, estado físico III da classificação da Sociedade Ame-
ricana de Anestesiologistas, obesidade grau 3. Encaminhado ao centro cirúrgico em caráter de emergência para 
realização de cervicotomia exploradora pela presença de abscesso volumoso em região cervical que já apresentava 
compressão da via aérea evidenciada por tomografia. Tratando-se de paciente colaborativo, com sinais de via aérea 
difícil predita, foi optado pela realização de intubação orotraqueal acordado. Realizada monitorização padrão, orien-
tado ao paciente sobre a técnica anestésica. Paciente sentado, realizada instilação com lidocaína 10% spray na região 
orofaríngea. Administrados 100 mcg de fentanil e iniciada pré-oxigenação durante 5 minutos. Executada videolarin-
goscopia, obtendo-se visualização completa da glote (Cormack Lehane 1). Após a confirmação visual da passagem 
do tubo orotraqueal pelas cordas vocais, foi realizada a indução de anestesia geral com 150 mg de propofol, 200 mcg 
de fentanil e 100 mg de rocurônio. Transoperatório ocorreu sem intercorrências sendo o paciente encaminhado 
para Unidade de Terapia Intensiva logo após o fim do procedimento. Discussão: A intubação acordado consiste na 
colocação de um tubo endotraqueal em um paciente acordado e ventilando espontaneamente mais comumente por 
meio de videolaringoscopia ou broncofibroscópio flexível. Essa técnica possui um perfil seguro pois mantém tanto 
a ventilação espontânea quanto os reflexos de proteção da via aérea. Nesse caso sendo particularmente importante 
para a prevenção de broncoaspiração de conteúdo purulento. Para a realização dessa técnica recomendam-se: ser o 
paciente colaborativo, não exceder a dose tóxica de lidocaína (9 mg/kg de massa magra), limitar o número de tenta-
tivas a 3, realizar a indução anestésica somente após confirmação visual e por capnografia da intubação orotraqueal. 
Seguindo tais recomendações, a literatura mostra uma taxa de insucesso entre 1-2%, contudo o insucesso raramente 
leva a outra estratégia de resgate da via aérea ou morte. Sendo assim, a intubação acordado é uma tática que deve 
estar presente no arsenal do anestesiologista para a abordagem da via aérea difícil predita.
Palavras-chave: Via aérea difícil. Intubação acordado. Indução anestésica.
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1163 Desfechos da parada cardíaca por fator 
anestésico na última década
Teofilo Augusto Araujo Tiradentes1, José Reinaldo C. Braz1, Rafael Sanchez1,  
Mariana G. Braz1, Leandro Gobbo Braz1

1Departamento de Especialidades Cirúrgicas e Anestesiologia, Faculdade de Medicina de 
Botucatu, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Botucatu, SP, Brasil.

Introdução: Estudos têm demonstrado lacunas entre países desenvolvidos e em desenvolvimento na qualidade da 
assistência cirúrgica e anestésica. Objetivos: Fornecer uma visão geral crítica dos desfechos de parada cardíaca por 
fator anestésico da última década em países com diferentes Índices de Desenvolvimento Humano (IDH). Método: 
Realizou-se busca na literatura dos estudos que relataram parada cardíaca e/ou mortalidade por fator anestésico 
até o 30º dia de pós-operatório em população geral de pacientes. Foram utilizadas as bases de dados do PubMed, 
EMBASE, LILACS e SciELO de 2011 a 2020. O IDH de cada país varia anualmente de acordo com Human Deve-
lopment Report de 0 a 1, representando os níveis mais baixos e mais altos de desenvolvimento, respectivamente. 
De acordo com o IDH, os países foram classificados em muito alto (IDH ≥ 0,800), alto (IDH: 0,700-0,799), médio 
(0,550-0,699) e baixo (IDH < 0,550). Resultados: A maioria dos estudos conduzidos na última década mostrou 
baixa incidência de mortalidade por fator anestésico em países com muito alto-IDH (de 0 a 215 por milhão de pro-
cedimentos anestésicos) e incidência mais alta em países com alto IDH (de 0 a 915,4 por milhão de procedimentos 
anestésicos); países com baixo IDH apresentaram incidência de mortalidade por fator anestésico bem mais elevada 
(maiores que 1.500 por milhão de procedimentos anestésicos). A incidência de mortalidade por fator anestésico 
demonstrada por quartil mostrou grande diferença em relação à segurança relacionada à anestesia entre países com 
muito alto IDH e alto IDH e, especialmente, entre países com muito alto IDH e baixo IDH. A sobrevida de parada 
cardíaca por fator anestésico mostrou proporções similarmente altas em países com muito alto IDH (45,9% a 100%) 
e países com alto IDH (62,9 a 100%), enquanto em um país com baixo IDH a sobrevida de parada cardíaca por fator 
anestésico foi menor (22,2%). Conclusões: O estudo demonstra grandes diferenças entre os países com diferentes 
IDH em relação aos desfechos de parada cardíaca por fator anestésico na última década, o que evidencia a neces-
sidade de melhorias na segurança do paciente cirúrgico em países com baixo IDH. Os cuidados anestésicos nos 
pacientes melhoraram em países com alto IDH, mas ainda persiste uma lacuna nos sistemas de saúde desses países 
em comparação aos países com muito alto IDH.
Palavras-chave: Mortalidade. Parada cardíaca. Sobrevida.
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1165 Treinamento em avaliação do conteúdo 
gástrico com ultrassonografia para 
residentes de anestesiologia
Lojoama Gurgel Serpa1, Antonio Rafael Sodre Campos Almeida1, Ranulfo Bezerra de 
Macêdo Neto1, Márcia Adriana Dias Meirelles Moreira1, Natália Soares de Oliveira Rêgo1

1Universidade Federal da Paraíba, Hospital Universitário Lauro Wanderley, João Pessoa, PB, Brasil.

Introdução: A broncoaspiração de conteúdo gástrico é uma complicação grave relacionada a anestesia que resulta 
em significante aumento da morbidade e mortalidade. Estratégias de prevenção se baseiam em protocolos de jejum 
pré-operatório para cirurgias eletivas, contudo pacientes com atraso do esvaziamento gástrico por diversas doen-
ças ou cirurgias de urgência/ emergência não são considerados nas recomendações de tempo de jejum. O uso de 
ultrassonografia para avaliação do conteúdo gástrico surgiu como uma ferramenta não invasiva que proporciona 
maior segurança ao ato anestésico. Objetivo: Analisar a influência de um treinamento em ultrassonografia para 
avaliação do conteúdo gástrico no conhecimento e desenvolvimento de habilidades dos médicos residentes de anes-
tesiologia do Centro de Ensino e Treinamento da Universidade Federal da Paraíba. Metodologia: Após aprovação 
do Comitê de Ética em Pesquisa, sete médicos residentes em anestesiologia foram submetidos a uma avaliação teó-
rica, seguida de um treinamento realizado por anestesiologista habilitado em ultrassonografia. Decorridos seis 
dias do treinamento, os residentes fizeram novamente a avaliação teórica. Os resultados foram analisados estatis-
ticamente usando a ferramenta Excel, na qual os dados foram padronizados, a fim de gerar dados quantitativos e 
qualitativos.  Resultados: Com a realização de treinamento sobre avaliação do conteúdo gástrico com ultrassono-
grafia, houve melhora do conhecimento teórico dos médicos residentes evidenciado pelo aumento da média de 
acertos (de 4,8  antes do treinamento para 7,2 após o treinamento). A porcentagem de acerto em cada pergunta 
do questionário também aumentou, comparando-se o teste realizado antes e após o treinamento teórico-prático. 
Conclusão: O estudo concluiu que a realização de um treinamento em avaliação do conteúdo gástrico com ultras-
sonografia aumentou o nível de conhecimento de médicos residentes em anestesiologia sobre o tema. Apesar disso, 
mais estudos são necessários para estabelecer o papel do ensino da ultrassonografia para avaliação do conteúdo gás-
trico durante a residência médica em anestesiologia.
Palavras-chave: Ultrassom. Jejum. Anestesia.
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1175 Visita pós-anestésica: carência e barreiras 
a sua implementação
Hanna Letícia Nogueira Ramos1, Márcia Adriana Dias Meirelles Moreira1,  
Lorena Serpa Brandão De Andrade Lima1, Ranulfo Bezerra de Macêdo Neto1,  
Danielle Fernanda de Oliveira Miranda1

1Hospital Universitário Lauro Wanderley, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa , PB, Brasil.

Introdução: A visita pós-anestésica se apresenta como uma prática pertinente diante da evolução experimentada 
pela anestesiologia, sobrelevando-se aspectos relacionados à satisfação e à segurança do paciente, bem como à qua-
lidade dos resultados. Emerge, portanto, como essencial ao conceito de medicina do perioperatório, ampliando a 
responsabilidade do anestesiologista com o cuidado ao seu paciente. Objetivo: O objetivo do estudo foi identificar 
a compreensão de médicos anestesiologistas acerca da visita pós-anestésica. Método: Realizado estudo exploratório 
do tipo descritivo, fundamentado numa abordagem qualitativa. Para tanto, foi utilizado questionário semiestrutu-
rado aplicado a uma amostra composta por 33 anestesiologistas. Os dados coletados foram submetidos à análise do 
Iramuteq, por meio do método Reinert (Classificação Hierárquica Descendente). Resultados: A análise resultou 
na construção da classe temática “Carências e barreiras à implementação da visita pós-anestésica”. Evidenciou-se a 
visita pós-anestésica a partir de fatores que obstaculizam a regulamentação do procedimento no cotidiano profissio-
nal. Embora se reconheça a carência nesse segmento e, portanto, a necessidade de sua implantação, verificou-se que 
a escassez, em termos da estrutura hospitalar e da dinâmica de atuação (mais de um emprego) dos anestesiologistas 
brasileiros, não admite a incorporação rotineira dessa demanda. A falta de tempo foi apontada, com destaque, entre 
os motivos para a não execução das visitas pós-anestésicas. A realização de plantões em diferentes hospitais a cada 
dia, levando à necessidade de deslocamento para realizar as visitas pós-anestésicas, também foi referida como um 
obstáculo importante. Conclusões: Considerando a análise dos depoimentos dos médicos participantes da pesquisa, 
é possível conceber que, no tocante à visita pós-anestésica, os escassos incentivos institucionais e a realidade profis-
sional da categoria impedem a realização da das visitas pós-anestésicas da forma desejada e, consequentemente, sua 
implementação de maneira efetiva.
Palavras-chave: Período de recuperação da anestesia. Melhoria de qualidade. Cuidados pós-operatórios.
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395 Choque por doença de von Willebrand 
durante adenoamigdalectomia
Harold Maluf Barrreto1, Maysa Geralda Pimenta de Figueiredo1, Camila Ranzatti Stringuetti1, 
Thalita Marqueze1, Rafaela Siqueira de Lucena1

1Centro de Ensino e Treinamento Integrado Campinas, Campinas, SP, Brasil.

Introdução: Discrasias hemorrágicas são condições que anestesiologistas e cirurgiões estão sujeitos a enfrentar na 
rotina, sendo surpreendidos em procedimento eletivos e com exames laboratoriais dentro dos padrões de normali-
dade. Neste caso abordamos as medidas tomadas após uma choque hemorrágico por doença de von Willebrand do 
tipo 2. As ações rápidas do anestesiologista diante dessas condições adversas e inesperadas são fundamentais para 
o controle do choque hemorrágico e, principalmente, para o devido controle da hemostasia. Relato de caso: A.P.A., 
sexo masculino, 9 anos, 35 kg, estado físico I da classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, com 
os exames pré-operatórios normais; realizada indução inalatória para anestesia geral balanceada, com propofol e 
rocurônio após venóclise, seguido de cefazolina profilática e dipirona. Após a curetagem das adenoides, cirurgiã rela-
tou padrão anormal de sangramento, sem melhora com uso do eletrocautério e compressão; mesmo após as medidas 
iniciais com ácido tranexâmico, gluconato de cálcio e vitamina K, não houve melhora alguma do sangramento, 
quando foi detectado hipotensão com queda da pressão parcial de CO2 expirado e taquicardia. Iniciados expansão 
volêmica e uso de plasma e plaquetas, somente melhorando o sangramento em seguida da administração de criopre-
cipitado. Com o controle da hemostasia, foi verificado o hematócrito de 24,3%, sendo transfundido concentrado de 
hemácias no pós-operatório imediato em Unidade de Terapia Intensiva. Confirmada o diagnóstico da doença de von 
Willebrand com apuração clínica e exames laboratoriais (atividade de ligação do co-fator ristocetina e do antígeno 
do fator de von Willebrand) após encaminhamento ao hematologista. Discussão: Uma avaliação pré-anestésica reali-
zada sem cuidado pode mascarar história pregressa de sangramentos que apontam para a doença de von Willebrand, 
doença hemorrágica hereditária mais prevalente para o controle do sangramento, que atua na hemostasia fisiológica 
primária para a agregação plaquetária, além de atuar de maneira menos intensa na cascata de coagulação através da 
via intrínseca (fator VIII). Mascarada por exames laboratoriais, a doença de von Willebrand do tipo 2 é bem menos 
comum que a tipo 1, porém tem importância maior para o anestesiologista devido à intensidade hemorrágica após 
lesão endotelial. Diferente dos demais tipos de doença de von Willebrand, que são de caráter quantitativo, o tipo 2 
é qualitativa, caracterizada por uma falha genética que acarreta na síntese de uma protoproteina não funcionante. 
Logo, é importante saber o melhor hemocomponente de escolha para o devido ao manejo da hemostasia.
Palavras-chave: Discrasia sanguínea. Doença de von Willebrand. Hemocomponentes.
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691 Manejo de hemorragia maciça guiado  
por tromboelastometria rotacional  
em ressecção de feocromocitoma
Marco Antonio de Carvalho Maciel1, Marcelo Sampaio Duran1, Daniel Vieira de Queiroz1, 
Diniz Alves de Oliveira1

1Hospital Federal dos Servidores do Estado, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: A abordagem anestésica de pacientes com feocromocitoma é sempre um grande desafio para o 
anestesiologista. Quando o tumor se localiza fora da glândula adrenal, sua ressecção pode ser difícil, depen-
dendo das estruturas adjacentes e pode causar perda sanguínea volumosa. Este relato de caso apresenta o manejo 
de um paciente que apresentou sangramento maciço decorrente de lesão do tronco celíaco durante a ressec-
ção tumoral. Relato de caso: Homem, 24 anos, com hipertensão refratária desde os 17 anos, com diagnóstico 
de feocromocitoma localizado em duas regiões, um no polo superior do rim direito aderida à veia cava infe-
rior e englobando o troco celíaco e outra na bifurcação das artérias ilíacas. Realizada anestesia geral combinada 
com peridural. O controle hemodinâmico foi feito com infusões de noradrenalina e nitroprussiato de sódio, de 
acordo com os parâmetros hemodinâmicos obtidos com sistema minimamente invasivo de termodiluição trans-
pulmonar. Durante a ressecção do maior tumor, ocorreu avulsão do tronco celíaco, resultando em sangramento 
maciço. Feita reposição volêmica com ringer lactato, albumina e concentrados de hemácias. Mesmo com a artéria 
aorta clampeada para permitir controle do sangramento e reimplante do tronco, havia indícios de sangramento 
difuso. A tromboelastometria rotacional evidenciou padrão compatível com deficiência de múltiplos fatores de 
coagulação e hipofibrinogenemia. Administradas três unidades de plasma fresco congelado, três frascos de con-
centrado de fibrinogênio. O paciente foi transferido ao Centro de Terapia Intensiva intubado, sem evidências 
de discrasia sanguínea. Discussão: O feocromocitoma é um tumor de células cromafins secretor de catecolami-
nas que pode apresentar grande instabilidade hemodinâmica no intraoperatório. Ao se interromper a drenagem 
venosa no tumor, os níveis plasmáticos de catecolaminas caem subitamente, causando hipotensão, que, neste caso, 
foi potencializada pelo sangramento cirúrgico de uma lesão vascular grave. Mesmo dispondo de monitorização 
hemodinamica minimamente invasiva para guiar a reposição da perda sanguínea, os grandes volumes de fluidos 
infundidos podem causar uma coagulopatia multifatorial. O tratamento empírico dessa coagulopatia pode levar 
ao uso ineficaz de hemocomponentes e ter impacto adverso na morbidade perioperatória do paciente. O uso da 
tromboelastometria rotacional viabilizou a reposição de hemocomponentes de modo racional e eficaz.
Palavras-chave: feocromocitoma. tromboelastometria rotacional. sangramento maciço.
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846 Manejo anestésico em paciente portadora 
de esferocitose hereditária: relato de caso
Ricardo Costa Alves1, Marcos Antônio Oliveira1, Ludimila Gomes Silveira1,  
Alexandre Pinto Ribeiro1

1Santa Casa de Misericórdia De Passos, Passos, MG, Brasil.

Introdução O manejo de pacientes críticos é habitual na rotina de anestesiologistas. Entretanto, as peculiaridades 
de cada enfermo são desafiadoras. Trata-se da descrição de caso de anestesia realizada para colecistectomia video-
laparoscópica e esplenectomia por laparotomia devido a dimensões do baço em paciente com anemia hemolítica, 
por esferocitose hereditária, uma doença que resulta de modificações em estruturas proteicas das membranas 
celulares dos eritrócitos. Relato de caso: N.C.F., sexo feminino, 31 anos, portadora de esferocitose hereditária, 
colelitíase secundária a hemólise e esplenomegalia por sequestro esplênico. Adquirido aloanticorpos devido a 
múltiplas hemotransfusões por crises hemolíticas .Hemograma pré-operatório: hemoglobina de 8,0 g/dL, pla-
quetas 188 mil/mm3. Feita hemotransfusão de 600 mL de concentrado de hemácias fenotipadas, no preparo 
anestésico-cirúrgico. Realizada anestesia geral balanceada, sob monitorização básica associada a monitoriza-
ção minimamente invasiva a partir de cateterização de artéria radial esquerda, permitindo obter monitoramento 
hemodinâmico. Aplicado índice bispectral; diurese quantificada por sondagem vesical de demora. Venóclise em 
ambos os membros superiores com jelco 18G. Administrado ácido tranexâmico 1 g, visando prevenir hemorra-
gias. Administrou-se cefazolina 2 g. Indução anestésica com midazolam 2 mg, lidocaína 80 mg, fentanil 200 mcg, 
propofol 150 mg e cisatracúrio 8 mg. Realizada intubação orotraqueal sem intercorrências. Manutenção anesté-
sica com sevoflurano e bólus de anestésicos venosos. Colhidas gasometrias seriadas no intraoperatório. Terapia de 
reposição volêmica realizada com 4.000 mL de cristaloides, guiada por parâmetros hemodinâmicos, como varia-
ção do volume sistólico. Sem necessidade de uso de drogas vasoativas. Perdas sensíveis: 2.500 mL de sangue e 
1.000 mL de diurese. Analgesia realizada com metadona 6 mg na indução anestésica, dipirona 2 g e morfina 10 mg 
após extubação. Reversão do bloqueio neuromuscular com neostigmina e atropina. Paciente extubada em sala de 
cirurgia e conduzida à Unidade de Terapia Intensiva, com oxigênio a 2 l/min em cateter nasal e estável hemodina-
micamente. Gasometria final: hemoglobina de 7,3 g/dL e lactato de 2,6 mmol/L, em queda. Discussão Os riscos 
impostos pelo procedimento cirúrgico, associados às condições clínicas da paciente, exigem atenção especial do 
anestesiologista e habilidade em realizar adequado monitoramento hemodinâmico, visando reduzir a morbimor-
talidade. Assim sendo, as condutas tomadas frente ao caso se mostraram eficientes.
Palavras-chave: Monitorização hemodinâmica. Anestesiologia. Esferocitose hereditária.
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854 Anestesia de urgência em paciente 
anêmico e testemunha de Jeová
Claudemir Antonio Bianki Filho1, Camila Rossi Fernandes1, Alexandre Xavier Ferreira1

1Hospital Regional do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil.

Introdução: Anemia é uma desordem perioperatória comum entre os pacientes. A principal consequência da ane-
mia para o paciente cirúrgico é a inadequada oxigenação tecidual. Anemia perioperatória e transfusão de sangue 
estão associados ao aumento da morbimortalidade. O tratamento da anemia baseia-se na sua fisiologia e etiologia. 
Transfusões sanguíneas são geralmente indicadas quando níveis de hemoglobina são < 6 g/dL. Autonomia é um 
dos direitos do paciente adulto. Testemunhas de Jeová frequentemente recusam transfusões sanguíneas, mesmo 
em situações ameaçadoras à vida. Relato de caso: Homem, 62 anos, 69 kg, testemunha de Jeová, com diagnóstico 
de câncer gástrico Borrmann 3 há 1 mês. Deu entrada no hospital após episódio de síncope, sendo avaliado pela 
cirurgia geral e encaminhado ao centro cirúrgico em caráter de urgência com proposta cirúrgica de gastrectomia 
parcial e jejunostomia. Ao exame apresentou hemoglobina de 4,5 g/dL. A equipe cirúrgica abordou a necessidade 
de transfusão de hemocomponentes com o paciente e seus familiares, que entenderam os riscos, mas não aceita-
ram qualquer transfusão. Paciente foi admitido em centro cirúrgico orientado, em ar ambiente, descorado 4+/4, 
desidratado, frequência cardíaca 110 bpm e pressão arterial 130x80 mmHg. Realizada indução anestésica com 
fentanil 200 mcg, dextrocetamina 35 mg, etomidato 20 mg e rocurônio 50 mg. Manutenção anestésica com remi-
fentanil 0,1 μg/kg/min em bomba de infusão contínua e sevoflurano . Durante o procedimento foram infundidos 
2 L de solução de ringer com lactato com débito urinário de 500 mL, não sendo necessário em nenhum momento 
o uso de drogas vasoativas. Ao final do procedimento, o paciente foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva 
em ventilação mecânica. Paciente necessitou de reabordagem cirúrgica após 11 dias, evoluindo a óbito. Discus-
são: Entender a patofisiologia da anemia e seu tratamento permite que o anestesiologista possa otimizar o cuidado 
perioperatório, avaliando-se cada caso isoladamente para a tomada de decisões. Restauração da normovolemia 
e do débito cardíaco é necessária, mas insuficiente no tratamento da anemia, lançando-se mão muitas vezes das 
transfusões sanguíneas. No entanto, cada vez mais têm-se aplicado medidas transfusionais restritivas. Quando há 
impedimento da realização de tratamentos convencionais, como neste caso, o anestesiologista se depara com 
novos desafios. Somando-se aos fatores apresentados, deparamo-nos com um caso de urgência cirúrgica, dificul-
tando ainda mais o preparo perioperatório do paciente.
Palavras-chave: Testemunha de Jeová.
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1117 Uso da tromboelastometria rotacional em 
correção de aneurisma da aorta abdominal
Caio Ribeiro Barcelos1, Pedro Leão Martins1, Aline Alonso Cherman1,  
Marcelo Sampaio Duran1, Daniel Vieira de Queiroz1

1Hospital Federal Servidores do Estado, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: A tromboelastrometria é um sistema point-of-care para avaliação da hemostasia sanguínea de forma 
rápida e precisa, tendo como umas das suas principais vantagens o uso direcionado e racional na reposição de hemo-
derivados. Apresentamos um caso clínico de correção de aneurisma de aorta abdominal aberta com perda sanguínea 
maciça e transfusões guiadas. Caso clínico: Paciente do sexo masculino, 63 anos, 53 kg encaminhado ao serviço 
de cirurgia vascular do Hospital Federal dos Servidores do Estado após ser diagnosticado com um aneurisma de 
aorta abdominal. Hipertenso, diabético tipo 2, em uso de carvedilol, enalapril, anlodipino, hidroclorotiazida, clo-
nidina, metformina, ácido acetilsalicílico, sinvastatina. Angiotomografia com aneurisma pararrenal parcialmente 
trombosado com extensão às ilíacas comuns, externa esquerda e interna direita, medindo 6,4 x 7,2 cm nos seus eixos 
anteroposterior e transversal, e ecocardiograma transtorácico com acinesia inferolateral mediobasal, pressão sistólica 
da artéria pulmonar de 36 e fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 59%. A proposta anestésica foi anestesia geral 
combinada com anestesia peridural lombar contínua e tromboelastometria rotacional à beira do leito. O ROTEM do 
início da cirurgia demonstrou um clotting time alargado e maximum lysis 17%, indicando hiperfibrinólise, levando 
à administração de 1 g de ácido tranexâmico em  bólus em 10 minutos e manutenção de 3 mg/kg/h. Houve sangra-
mento intenso (maior que 3 litros), sendo feito novo teste viscoelástico com um EXTEM com clotting time e clot 
formation time alargados e A10 encurtado, indicando deficiência dos fatores de coagulação e deficiência de fibrino-
gênio e/ou plaquetas, orientando transfusão de 3 g de concentrado de fibrinogênio, 3 concentrados de hemácias e 
3 unidades de plasma fresco congelado. No decorrer da cirurgia, com sangramento controlado, foi feito novo exame, 
agora com clotting time e clot formation time  ainda alargado e firmeza máxima do coágulo encurtado no EXTEM 
associado ao FIBTEM que corrigia o clot formation time  e firmeza máxima do coágulo indicando transfundir mais 
3 concentrados de hemácias, 3 unidades de de plasma fresco congelado e 6 concentrados de plaquetas. Depois de 
tomadas todas as condutas descritas, foi realizado um novo teste viscoelástico em que as transfusões orientadas cor-
rigiram grande parte do distúrbio de coagulação perioperatória. Discussão: A identificação adequada e o tratamento 
precoce da causa específica da coagulopatia tornam-se fundamentais para o controle efetivo da hemorragia, raciona-
lizando a utilização de sangue e componentes e, dessa forma, prevenindo a ocorrência de efeitos adversos.
Palavras-chave: tromboelastometria. transfusão. point of care.
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1127 Manejo volêmico na síndrome do 
desconforto respiratório agudo
Dariana Rodrigues Andrade1, Camila de Andrade e Silva2, Rafael Caruso Modesto3, 
Raphael de Figueiredo Bastos4

1Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, Brasil.
2Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - Campus Poços de Caldas, Poços de Caldas, 
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3Faculdade Tiradentes de Jaboatão dos Guararapes, Faculdade Integrada Tiradentes, Jaboatão 
dos Guararapes, PE, Brasil. 
4Supranest Serviços de Anestesia e Medicina Perioperatoria, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Introdução: A síndrome do desconforto respiratório agudo traduz-se por edema pulmonar, dano ao epitélio alveo-
lar, endotélio e matriz extracelular, o que resulta em aumento da permeabilidade alvéolo-capilar e perda de fluido 
rico em proteínas. Objetivos: Haja vista o desafio em aumentar o débito cardíaco e a perfusão periférica sem agra-
var o edema pulmonar, o presente estudo objetiva definir a melhor estratégia de reposição de fluidos em pacientes 
com síndrome do desconforto respiratório agudo. Método: Consiste em uma revisão sistemática realizada na base de 
dados National Library of Medicina por meio da base PubMed. Estratégia de busca: volume replacement, crystalloid e 
colloids. Critérios de inclusão utilizados: texto completo, em inglês e publicado no último ano. A partir da leitura dos 
resumos, aqueles compatíveis com o objetivo do estudo foram selecionados. Resultados: Estratégias conservadoras 
de reposição de fluidos têm sido recomendadas para prevenir edema, reduzindo os dias com ventilação e o tempo na 
Unidade de Terapia Intensiva em comparação à estratégia liberal. Contudo, com relação à mortalidade, a maioria dos 
estudos demonstram não haver significância estatística. Em outra análise, percebeu-se que soluções balanceadas for-
necem vantagens como substituir o bicarbonato, serem rapidamente metabolizadas, não serem tóxicas e reduzirem 
a hemólise e o dano às células endoteliais. Entretanto, boa parte do lactato infundido participará da gliconeogênese, 
podendo afetar a glicemia do paciente. O acetato, por sua vez, possui vantagens teóricas sobre o lactato, pois é meta-
bolizado mais rapidamente, não se acumula, não leva à hiperglicemia e tem menos efeito sobre o consumo de O2 e 
eliminação de CO2. Já a maior concentração de cloreto nas soluções não balanceadas reduz o fluxo e aumenta a lesão 
renal. O estudo Solutions and Major Adverse Renal Events Trial mostrou associação entre a redução do risco de efei-
tos renais e o uso de soluções equilibradas. Além disso, a presença de hipoproteinemia é verificada em síndrome do 
desconforto respiratório agudo, obtendo melhora do equilíbrio de fluidos, oxigenação e na hemodinâmica com a 
administração de albumina e furosemida. Conclusões: Tendo em vista que a síndrome do desconforto respiratório 
agudo agrupa várias patologias com respostas diferentes aos tratamentos propostos, certas questões sobre o manejo 
de fluidos em pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo continuam sem respostas. Hoje, sabe-se 
que é indispensável uma avaliação diária cuidadosa do status do volume, equilíbrio de fluidos e potencial para diu-
rese, contudo são necessários mais estudos para validar esse manejo.
Palavras-chave: SDRA. reposição volêmica. soluções balanceadas.
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807 Ressuscitação cardiopulmonar e COVID-19
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Introdução: A ressuscitação cardiopulmonar é empregada em pacientes que sofreram parada cardiorrespiratória. 
Pacientes com COVID-19 apresentam um maior risco de contaminação da equipe por aerossóis durante a com-
pressão torácica e a ventilação. Objetivo: Avaliar a indicação de ressuscitação cardiopulmonar em pacientes com 
COVID-19. Método: O presente estudo utilizou as recomendações publicadas pela Associação Brasileira de Medi-
cina de Emergência, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Associação de Medicina Intensiva Brasileira, Sociedade 
Brasileira de Anestesiologia, Associação Médica Brasileira. Discussão: A COVID-19 tem uma maior tendência 
de complicações em pacientes com comorbidades associadas, que podem estar relacionadas com a parada car-
diorrespiratória. O uso da hidroxicloroquina e azitromicina podem elevar o intervalo QT e favorecer a parada 
cardiorrespiratória. Outras causas são: tromboembolismo e hipóxia. A comunicação efetiva é essencial para a segu-
rança da equipe, bem como conhecer e treinar a forma de colocar os equipamentos de proteção individual. Realizar 
uma monitorização precoce e otimizada. O atendimento do paciente com parada cardiorrespiratória deve ser ime-
diato e ao iniciar a ressuscitação cardiopulmonar e a ventilação, com foco na intubação e na identificação do ritmo, se 
é chocável ou não. A ventilação com bolsa valva máscara, ou bolsa-tuboendotraqueal, deve ser evitada. Se necessário 
utilizar bolsa valva máscara, deve-se empregar a técnica de selamento da máscara, sempre envolver dois profissio-
nais e deve-se utilizar uma cânula orofaríngea e filtro. A intubação com uso de videolaringoscopia com lâmina de 
maior angulação deve ser priorizada. O paciente na posição pronada deve reposicioná-lo em supina para iniciar as 
manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Se o paciente já estiver com ventilação mecânica, as manobras devem ser 
realizadas com o paciente mantido na região de T7-10 e a pá esternal colocada na região dorsal e a pá apical na lateral 
do paciente. Conclusão: A parada cardiorrespiratória é comum entre os pacientes com COVID-19, seja por compli-
cações da doença, seja por comorbidades pré-existentes ou pelos efeitos colaterais de medicações. É necessário que a 
equipe esteja preparada e que sua segurança seja garantida. Dessa forma, é possível oferecer um melhor atendimento 
para o paciente que necessite de ressuscitação cardiopulmonar.
Palavras-chave: RCP. Ressuscitação cardiopulmonar. COVID-19.
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914 Estratégias de intubação orotraqueal  
com redução de aerossolização por 
diferentes especialidades
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Introdução e objetivo: A intubação orotraqueal em pacientes com SARS-CoV-2 traz potencial risco de contaminação 
da equipe assistencial. Logo, o objetivo deste estudo foi avaliar o tempo de intubação orotraqueal e a taxa de sucesso 
sob duas técnicas de redução de dispersão de aerossóis realizadas com médicos de três diferentes áreas de atuação. 
Método: Estudo transversal realizado com 27 médicos (9 anestesistas, 9 intensivistas e 9 emergencistas) realizando 
a intubação orotraqueal com videlaringoscópio McGrath® (VLD) e o laringoscópio Macintosh (LD) em cinco tenta-
tivas em manequim, cronometradas, com e sem fio guia, sob técnicas de redução de dispersão de aerossóis ou não. 
A técnicas de redução de dispersão de aerossóis com fio guia foi desenvolvida com a utilização de embolo de seringa 
de 20 mL como oclusor na porção distal do tubo orotraqueal; após a intubação, foi realizada a insuflação do cuff e 
retirada do fio guia, mantendo o tubo ocluído com o êmbolo. Nesse momento sucedia o clampeamento do tubo com 
pinça, retirada do êmbolo e conexão do dispositivo de ventilação, retirada do clamp e ventilação pulmonar. Os des-
fechos analisados foram o tempo e a incidência de uma intubação orotraqueal bem-sucedida. Para cálculo amostral, 
considerou-se que a diferença da média de 10±7.5 segundos entre os tempos com diferentes dispositivos seria sig-
nificativa em um estudo simulado, com poder do teste de 85% obtendo-se uma amostra de 9 médicos em cada área 
de atuação. As análises de variância de Kruskal-Wallis foram aplicadas, seguido do teste post-hoc de Dunn em caso 
de valor de p. Resultado: Ao analisarmos a técnicas de redução de dispersão de aerossóis sob VLD, sem a utiliza-
ção de fio guia, não houve sucesso em nenhuma tentativa de intubação orotraqueal quando realizada pelos médicos 
não anestesiologistas; quando analisada a técnica de redução de dispersão de aerossóis sob LD com o fio guia, não 
houve diferença entre os três grupos de médicos nos desfechos tempo e sucesso de intubação orotraqueal. Por outro 
lado, quando utilizada a VLD, houve um aumento significativo no tempo necessário para intubação orotraqueal 
bem-sucedida para médicos da terapia intensiva e emergência (p < 0,05) quando comparados aos anestesiologistas. 
Conclusões: A técnicas de redução de dispersão de aerossóis com fio guia não aumentou o tempo e não interferiu 
no sucesso da intubação orotraqueal. O uso de fio guia, sobretudo para médicos não anestesistas, foi um fator rela-
cionado ao sucesso e redução do tempo do procedimento, podendo mitigar danos aos pacientes acometidos com 
COVID-19 e reduzir as chances de contaminação dos profissionais de saúde durante intubação orotraqueal malsu-
cedidas. Para médicos sem experiência prévia com VLD, a realização de LD trouxe benefícios para o desfecho do 
procedimento, podendo ser considerada nessas situações.
Palavras-chave: Intubação. SARS-CoV-2. aerossolização.
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1076 Síndrome da infusão de propofol em 
COVID-19 grave: relato de caso
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Introdução: Propofol é um hipnótico com rápido início de ação e curta meia-vida, utilizado em anestesia e cui-
dados intensivos. A síndrome de infusão de propofol consiste em sintomas que se iniciam após 48h de infusão de 
dose ≥ 5 mg/kg/h e/ou dose acumulada >380 mg/kg de propofol. É uma condição rara e grave. Os achados clínicos 
e laboratoriais mais comuns são: falência cardíaca, disritmias cardíacas, acidose metabólica, hipercalemia, hiper-
trigliceridemia, desordens hepatobiliares, rabdomiólise e insuficiência renal aguda. Relato de caso: 68 anos, sexo 
masculino, 70 kg, sem comorbidades, COVID-19 positivo, com insuficiência respiratória aguda. Optado por intu-
bação orotraqueal. Transferido para Unidade de Terapia Intensiva, mantida sedação com propofol 20 mL/h (2.857 
mg/kg/h). Paciente  evoluiu com febre, hipercalemia, acidose, alteração da função hepática e renal, triglicerídeos 
e elevação de creatinofosfoquinase. Aventada hipótese de síndrome de infusão de propofol. Optado pela suspen-
são do propofol após 7 dias de sedação e início de hemodiálise a partir do 10º dia da admissão. Paciente evoluiu 
com melhora clínica e laboratorial. No 10º dia de internação, paciente apresenta taquicardia sustentada (170 bpm). 
 Realizadas adenosina e cardioversão elétrica, com sucesso. No 15º dia, apresentou, subitamente, bradicardia e parada 
cardiorrespiratória, em assistolia, evoluindo a óbito.  Discussão: Paciente apresentou acometimento pulmonar 
grave por infecção de SARS-CoV2, com necessidade de intubação orotraqueal e sedação com propofol em infu-
são contínua de 2,857 mg/kg/h (dose acumulada 480 mg/kg). Doses superiores a 5,1 mg.kg.h e/ou dose acumulada 
> 380  mg. kg são fatores de risco a síndrome de infusão de propofol em adultos2. Síndrome de infusão de propofol 
cursa com bradicardia evoluindo para assistolia, hiperlipidemia, alterações hepáticas, acidose metabólica, rabdomió-
lise, lesão renal aguda e disritmias1, dados semelhantes aos achados deste relato de caso. O diagnóstico é desafiador 
e estar atento as alterações clínicas e laboratoriais é necessário para tratamento precoce dos efeitos da síndrome de 
infusão de propofol2. No presente contexto de pandemia de COVID-19, a síndrome de infusão de propofol deve ser 
considerada como possível complicação nas internações prolongadas por SARS-CoV-2 e novas estratégias de seda-
ção devem ser consideradas.
Palavras-chave: Síndrome da infusão de propofol. Sedação. Covid.
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1115 Provável barotrauma em paciente  
com COVID-19 – relato de caso
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Introdução: A ventilação mecânica tem sido essencial no tratamento dos pacientes com quadros graves de infec-
ção por COVID-19 e, consequentemente, surgem as complicações pelo seu uso. As lesões pulmonares causadas por 
pressões altas nas vias aéreas são definidas como barotrauma e incluem pneumotórax, pneumomediastino, enfisema 
subcutâneo e pneumoperitônio. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 83 anos, hipertenso e tabagista, admi-
tido no dia 09/08/2020 com sintomas respiratórios em razão da COVID-19, dependência de oxigênio em alto fluxo 
e necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva. A tomografia de tórax evidenciava 70% de acome-
timento do parênquima pulmonar. Após dez dias do início dos sintomas, apresentava falência respiratória, sendo 
indicada  intubação orotraqueal. Paciente foi mantido com os seguintes parâmetros ventilatórios: pressão assisto-
-controlado pressão inspiratória 25 | Pressão expiratória final positiva 12 | Volume 330 mL | Frequência respiratória 
25 irpm | Fração inspirada de O2 100%. Mesmo mantendo pressão baixa e driving pressure adequado, com cerca de 
duas horas da intubação orotraqueal, paciente apresentou enfisema subcutâneo extenso, pneumotórax bilateral e 
pneumomediastino. Prosseguimos com drenagem bilateralmente do tórax, mas ainda assim a evolução para choque 
séptico refratário foi irreversível e o paciente evoluiu a óbito. Discussão: O pneumotórax iatrogênico é secundário 
a algum procedimento médico invasivo, de uma simples toracocentese até biópsias transtorácicas. O pneumotórax 
por barotrauma surge em decorrência da pressão positiva a que os pulmões estão sendo submetidos. O tabagismo 
aumenta muito os riscos de aparecimento de pneumotórax espontâneo primário, o que seria um fator de confundi-
mento em nosso relato de caso. A infecção por COVID-19 ainda não foi associada a maior risco de pneumotórax. 
As causas de barotrauma em geral já são bem conhecidas e relatadas, porém a pandemia de COVID-19 nos trouxe 
um novo cenário de pacientes, com evoluções clínicas das quais não sabemos se o a doença é fator desencadeante ou 
facilitador. A dificuldade que temos encontrado na ventilação invasiva desses pacientes e suas complicações são um 
ponto forte a ser estudado e relatado.
Palavras-chave: Ventilação mecânica. COVID-19. Barotrauma.
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