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ANESTESIA EM TRANSPLANTES

001 Choque séptico durante o intraoperatório
de transplante renal
André Fernandes Botrel e Silva, Daiane Aparecida Vilela de Rezende Romaneli, Luiz Gustavo
Vecchio Salomom Gouveia, Antônio Fernandes Mourão, Sérgio Ricardo Botrel e Silva
Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: Devido à baixa quantidade de órgãos disponíveis para doação em relação ao elevado número de pacien‑
tes na fila de transplantes, os critérios usados na seleção de órgãos que eventualmente poderiam ser doados foram
flexibilizados nos últimos anos. Possíveis doadores, com qualquer tipo de infecção, por si só, não contraindicam a
doação de órgãos. Relato do caso: R.R.R., 50 anos, masculino, com hipertensão arterial sistêmica e doença renal crô‑
nica dialítica. Submetido a transplante renal, cujo doador era falecido por acidente vascular cerebral hemorrágico,
com tempo de isquemia fria de 16 horas. Monitorização básica e PVC. Anestesia geral induzida com fentanil, pro‑
pofol e cisatracúrio, manutenção com sevoflurano. Antibioticoprofilaxia com piparecilina tazobactan, devido ao uso
desse pelo doador, que tratava infecção do trato urinário (urocultura positiva, hemocultura e aspirado traqueal nega‑
tivos). Durante a reperfusão do enxerto, o paciente apresentou subitamente broncoespasmo importante e choque
com PA de 68/40 mmHg e FC de 110 bpm. Tratado com fenilefrina, adrenalina e broncodilatadores, sendo interpre‑
tado como bacteremia proveniente do enxerto. Houve melhora do quadro e o paciente foi encaminhado, extubado e
hemodinamicamente estável, ao CTI ao término da cirurgia. Uma hora depois, ele necessitou de noradrenalina em
doses baixas. Evoluiu com febre e leucocitose no primeiro dia pós‑operatório e utilizou meropenem e teicoplanina
durante a internação. Alta do CTI em dois dias, boa evolução clínica e do órgão transplantado. Discussão: Ao sele‑
cionar órgãos de pacientes na vigência de algum tipo de infecção, devem ser levados em consideração: o uso ou não
de antibiótico (ATB) pelo doador, a resposta clínica ao ATB utilizado, a causa da morte do doador bem como o per‑
fil de resistência do germe ao ATB. Estudos demonstram que a manutenção do mesmo ATB usado pelo doador, no
paciente que recebeu o enxerto, diminui de maneira significativa a chance de infecção. Atualmente, estão sendo dis‑
cutidos testes para avaliar a susceptibilidade do receptor às possíveis infecções provenientes do doador, uma vez que
o quadro infeccioso no receptor pode impactar no desfecho do órgão transplantado.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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002 Transplante combinado de fígado e rim em
adulto com doença renal em estágio final
por hiperoxalúria primária
Camila Ferreira Garcia, Alysson Higino Gonçalves da Silva, Vinicius Almeida Soares Maia,
Daniel Câmara de Rezende, Raphael Faria Silva
Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: Desde o primeiro transplante combinado fígado e rim (TCFR), em 1983, a utilização da técnica tem
se difundido e demonstrado resultados satisfatórios, em longo prazo, para pacientes com lesão hepática e renal em
estágio final, sendo recomendada também para o tratamento de doenças como a hiperoxalúria primária (HP). Tal
distúrbio metabólico é raro e se origina na deficiência hepática em produzir enzimas que catalisam a transaminação
do oxalato, havendo acúmulo desse metabólito em vários sistemas, principalmente no sistema renal, com complica‑
ções pela toxicidade direta do sal nos túbulos renais, nefrocalcinose e obstrução renal por cálculos. Relato do caso:
Paciente H.B.F.G., 41 anos, diagnóstico de HP desde os 5 anos. Submetido a diversos procedimentos cirúrgicos para
tratamento de uretero e nefrolitíase. Manteve controle satisfatório da doença com utilização de piridoxina. Na fase
adulta, devido à piora progressiva da função renal e anúria, iniciou hemodiálise e foi encaminhado para o transplante
renal com rim de doadora relacionada. Após três meses, evoluiu com perda do enxerto por deposição de oxalato logo
nos primeiros dias de pós‑operatório. Alocado então ao TCFR, foi convocado no dia 8 de setembro de 2016. Cirur‑
gia programada para três tempos: 1) o primeiro cirúrgico, para a transplantação hepática; 2) o segundo, realizado na
UTI, onde foi submetido à hemodiálise; 3) e, no último tempo, seis horas depois, foi reencaminhado ao bloco cirúr‑
gico para a transplantação renal. O procedimento foi realizado com sucesso e o paciente apresenta boa resposta ao
enxerto hepático e renal. Discussão: O desafio de se realizar o transplante combinado envolve as peculiaridades de
cada transplantação em individual. A diálise entre as transplantações foi a opção para melhor controle de distúrbios
hidroeletrolíticos e, principalmente, para proteção do enxerto renal contra um possível depósito abrupto de oxalato.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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003 Parada cardiorrespiratória decorrente de
embolia aérea durante transplante hepático
Camila Ferreira Garcia, Joyce Romano, Ivana Mares Trivellato, Leonardo Padovani
Trivellato, Marcilio Batista Pimenta
Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: O transplante de fígado é o tratamento para doentes hepáticos terminais. Esse procedimento é complexo
e traz como desafio o manejo hemodinâmico de pacientes gravemente enfermos. Relato do caso: A.E.C., 64 anos,
portador de cirrose etanólica há 12 anos, Child C, MELD 24. Internações prévias decorrentes de varizes esofageanas,
descompensações edemato‑ascíticas, peritonite bacteriana espontânea, síndrome hepatorrenal e encefalopatia hepá‑
tica. ASA 4E. Admitido para transplante hepático sob anestesia geral e monitorizado com: SpO2, ECG, pressão arterial
invasiva, pressão venosa central (PVC) e pressão de artéria pulmonar (PAP), sondagem vesical e temperatura. Na fase
anepática, paciente apresentou aumento da PVC e da PAP, redução da capnometria e fibrilação ventricular com ausên‑
cia de pulso. Foram realizadas manobras de reanimação com retorno à circulação espontânea após cinco minutos.
O paciente evoluiu com instabilidade hemodinâmica grave e necessidade de drogas vasoativas em altas doses. O pro‑
cedimento cirúrgico foi interrompido, enquanto traçava‑se provável diagnóstico, a fim de alcançar condições clínicas
melhores para a fase de reperfusão. Ecocardiograma transesofágico evidenciou bolhas de ar em câmaras esquerdas
e aorta torácica. Otimizado suporte clínico e reiniciado procedimento, a fim de cumprir tempos de viabilidade do
enxerto e de permanência do paciente em fase anepática. Discussão: O transplante hepático cursa com complica‑
ções comuns de acordo com as fases cirúrgicas e com a condição clínica pré‑operatória do paciente. Coagulopatia,
sangramento, distúrbio eletrolítico e síndrome de reperfusão são exemplos dessas possíveis complicações. A embolia
aérea, menos frequente, é grave e pode comprometer de forma significativa a evolução do paciente. Fatores que facili‑
tam a ocorrência dessa complicação são: dificuldade cirúrgica na técnica de piggy‑back, hipovolemia (se sangramento
aumentado) e presença de circulação colateral. Fato que agrava ainda mais essa situação clínica é a presença de shunts
extra e intracardíacos, os quais favorecem a dispersão de bolhas para o sistema arterial. Monitorização adequada
peroperatória permite diagnóstico rápido e preciso e norteia o tratamento dessas complicações graves. O sucesso do
procedimento exige infraestrutura hospitalar completa e equipe multiprofissional treinada.
Conflito de interesses: nada a declarar.
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004 Considerações anestésicas do paciente
com gligogenose tipo I submetido à
cirurgia de transplante hepático
Luiza Samarane Garretto, Camila Ferreira Garcia, Fernando Hernandes de Meneses,
Izabela Magalhães Campos, William Costa Rocha
Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: As glicogenoses são um grupo de doenças hereditárias, secundárias ao erro inato do metabolismo do
glicogênio. Os vários tipos de glicogenoses são classificados com base nas enzimas deficientes e nos tecidos afetados.
A do tipo I é autossômica recessiva. Caracterizada pela deficiência da enzima glicose‑6‑fosfatase, cursa com baixa
tolerância ao jejum, risco de hipoglicemia e acidose láctica. O acúmulo de glicogênio será responsável por hepato‑
megalia, risco elevado de desenvolvimento de adenoma/carcinoma hepatocelular, retardo no crescimento, doença
renal, hiperlipidemia e disfunção plaquetária. Relato do caso: M.H.V.S., 18 anos, paciente do sexo feminino, porta‑
dora de glicogenose tipo IA, associado à adenomatose múltipla. Admitida para realização de transplante hepático,
manejo metabólico pré‑operatório realizado com aferição glicemia de hora em hora e infusão de glicose 5%. Rea‑
lizada monitorização básica acrescida de PIA e cateter de Swan Ganz. Procedimento realizado sob anestesia geral.
Após a indução anestésica, gasometria arterial evidenciou acidose importante, hiperlactatemia e hipoglicemia antes
da incisão cirúrgica. Discutido com cirurgião e gastroenterologista, optou‑se por seguir com a cirurgia. Imediata‑
mente, iniciou‑se infusão de glicose 10% na BIC com controle glicêmico de 30 em 30 minutos. A paciente manteve
durante todo o procedimento o quadro de acidose grave, apesar da infusão de bicarbonato e das medidas terapêu‑
ticas. Encaminhada ao CTI, intubada e em uso de drogas vasoativas. Discussão: No manejo perioperatório desses
pacientes, o anestesista deve estar atento a pontos particularmente importantes. Antes de iniciar o procedimento
cirúrgico, é fundamental termos uma revisão laboratorial completa do paciente, incluindo ECG e, em alguns casos,
ecocardiograma. Esses pacientes não toleram jejum prolongado, podendo sofrer hipoglicemia grave, motivo pelo
qual é recomendada a internação hospitalar 24 horas antes do procedimento, para um adequado manejo metabólico.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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005 Despertar prolongado pós‑anestesia geral
em paciente com depressão maior
Alessandro Alencar de Oliveira, Juscimar Carneiro Nunes, Adriane Byron Souza,
Christiane Rodrigues da Silva, Franklin Neves dos Santos
Hospital Universitário Getúlio Vargas, Manaus, Amazonas, Brasil
Introdução: Pacientes com diagnóstico de depressão maior apresentam elevado risco de complicações periope‑
ratórias, como aumento das taxas de infecção, perdas cognitivas, diminuição do limiar da dor, delirium, agitação
pós‑operatória e despertar prolongado. Essas complicações podem estar associadas às interações entre os antidepres‑
sivos e as drogas anestésicas, além dos próprios transtornos apresentados. Relato do caso: EAS, 71 anos, ASA II, com
diagnóstico de colelitíase e quadro associado de depressão maior, em tratamento psiquiátrico com citalopram, mir‑
tazapina e clonazepam. Na internação, fez uso de amitriptilina e haloperidol. Foi submetida à colecistectomia com
anestesia geral com fentanil (200 mcg EV), etomidato (10 mg EV), succinilcolina (60 mg EV) e manutenção anesté‑
sica com sevoflurano (2%) e atracúrio (15 mg EV). O procedimento cirúrgico durou 35 minutos, sem intercorrências,
com diagnóstico pós‑operatório de empiema de vesícula biliar. Ao término, foi realizada reversão do bloqueio neu‑
romuscular com atropina (1 mg EV) e neostigmina (2 mg EV). A paciente apresentou despertar prolongado e foi
extubada aproximadamente 55 minutos após o término da cirurgia. Foi administrado tramadol (100 mg EV) para
analgesia, e a paciente foi encaminhada à sala de recuperação pós‑anestésica (SRPA), evoluindo sem complicações.
Discussão: O despertar prolongado apresenta etiologia multifatorial, relacionada ao transtorno apresentado, ao tipo
de cirurgia, aos fatores metabólicos e às drogas em uso, como os inibidores seletivos da receptação da serotonina
que podem potencializar a depressão do sistema nervoso central. Associada a esses fatores, a interação entre agentes
intravenosos pode resultar em hiper/hipotensão, coma pós‑operatório e síndrome serotoninérgica. De acordo com
a literatura, a retirada dos antidepressivos deve ser ponderada, já que estudos evidenciam o aumento de sintomas
como depressão, delirium ou confusão. A abordagem multidisciplinar nos cuidados perioperatórios e a avaliação da
história clínica prévia do paciente permitem aprimorar o manejo do paciente cirúrgico, possibilitando o ajuste das
doses dos anestésicos e diminuindo a incidência de complicações.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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006 Anestesia em paciente com síndrome de
rubinstein‑taybi
Aline Tonin dos Santos, Bruno Oliveira Lamberti, Amanda Corrêa Vidica,
João Paulo Jordão Pontes, Fernando Cássio do Prado Silva
Centro de Ensino e Treinamento Hospital Santa Genoveva de Uberlândia, Belo Horizonte,
Minas Gerais, Brasil
Introdução: A síndrome de Rubinstein‑Taybi é uma doença genética causada por uma mutação ou um apagamento
do cromossomo 16, caracterizada por retardo físico e mental, anormalidades craniofaciais e hálux e polegares largos.
O manejo anestésico desses pacientes é considerado um desafio devido aos preditores de via aérea difícil, ao risco
de broncoaspiração e à presença de patologias cardiovasculares. Relato do caso: Paciente masculino, 36 anos, 65 kg,
estado físico P2, portador da síndrome de Rubinstein‑Taybi, com retardo mental leve e doença do refluxo gastroeso‑
fágico em uso de rabeprazol, foi agendado para dacriocistografia bilateral. Ao exame físico, apresentava Mallampati
classe III, fácies sindrômica típica com microcefalia, maxila hipoplásica e retrognatia. Exame clínico cardiológico
e eletrocardiograma sem alterações. Não foi utilizada medicação pré‑anestésica e o material para controle de via
aérea foi preparado. Após monitorização com cardioscopia contínua, pressão arterial não invasiva e oximetria de
pulso, foi realizada venóclise J20 em MSE e instalado cateter nasal com oxigênio 2 L/min. Em seguida, foi realizada
uma sedação endovenosa moderada com fentanil 50 mcg, lidocaína 40 mg e com bolus intermitentes de 20 mg de
propofol em doses tituladas, em um total de 180 mg. O procedimento foi executado durante 20 minutos, sem inter‑
corrências. Ao término, o paciente foi acompanhado até a sala de recuperação pós‑anestésica. Discussão: Devido à
anormalidade da estrutura anatômica facial, o controle da via aérea é o maior desafio para a anestesia de pacientes
com síndrome de Rubinstein‑Taybi. Portanto, é necessário preparar‑se para ventilação e intubação difíceis. O uso de
succinilcolina, neostigmina e atropina na anestesia desses pacientes pode aumentar os riscos de arritmias cardíacas,
particularmente naqueles com patologias cardiovasculares, comuns a 33% dos pacientes portadores da síndrome.
Pela brevidade do procedimento e colaboração do paciente com retardo mental leve, optou‑se pela realização de
sedação moderada, e os procedimentos foram realizados sem intercorrências.
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007 Anestesia para ressecção de tumor de glomus
Amanda Jiran Ferreira Marcos, Patrícia Lopes Gabriel, Vinícius Caldeira Quintão,
Leonardo de Magalhães Machado Nogueira Baptista, Vitor Michelstaedter Brochado
Hospital Santa Casa de Belo Horizonte, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: Tumores de glomus são paragangliomas derivados de células da crista neural que podem se desenvol‑
ver ao longo da carótida, da aorta, do nervo glossofaríngeo e da orelha média. Correspondem a 0,6% dos tumores
de cabeça e pescoço. Podem desencadear zumbido pulsátil unilateral, hipoacusia, paralisia facial, disfonia, disfagia,
obstrução de via aérea superior e hidrocefalia. Podem ser secretores de norepinefrina, colecistocinina, serotonina,
calicreína, histamina e bradicinina. Diante disso, a anestesia para ressecção torna‑se desafiadora. Relato dos casos:
T.N.O., masculino, 34 anos, diabético e dislipidêmico, foi submetido à anestesia geral para resseção de tumor de
glomus em jugular direita. Após indução, puncionados acesso venoso central em jugular interna esquerda e pres‑
são invasiva em artéria radial direita. Recebeu anestesia venosa total alvo‑controlada com propofol e remifentanil,
além de monitorização do potencial evocado. Após início da manipulação tumoral, demandou uso de nitroprussiato
de sódio (NS) em altas doses, bem como esmolol para controle de taquicardia sinusal. Após 11 horas de procedi‑
mento, encaminhado extubado à unidade de terapia intensiva (UTI), ainda em uso de NS, o qual foi demandado
por mais cinco dias. Paciente evoluiu com paralisia facial à direita, sem outras intercorrências. E.S.O., feminino,
34 anos, previamente hipertensa e renal crônica não dialítica, com história de zumbido unilateral. Foi submetida à
anestesia geral balanceada para ressecção de tumor de glomus. Antes da indução anestésica, foi monitorizada inva‑
sivamente. Recebeu isoflurano 0,8 CAM e remifentanil. Demandou altas doses de NS após início da manipulação
tumoral. Encaminhada à UTI extubada, sem déficits focais, em uso de NS, o qual usou por mais dez dias. Evoluiu
com rebaixamento súbito do nível de consciência cinco dias após cirurgia, sendo submetida à tomografia de crâ‑
nio, sem alterações. Causa ficou sendo atribuída à intoxicação por NS. Controle pressórico após início de minoxidil.
Discussão: Manejo anestésico nesses pacientes é desafiador, principalmente devido à secreção de substâncias que
podem causar repercussões hemodinâmica e respiratória graves. Por isso, é de fundamental importância o conheci‑
mento das potenciais complicações para que o anestesista seja capaz de tratá‑las no perioperatório.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1.

Pasternak JJ, Lanier WL. Diseases of autonomic and peripheral nervous systems. In: Stoelting R, Dierdorf S. (eds). Stoelting’s
Anesthesia and Co‑existing disease. 6ª ed. Philadelphia: Elsevier; 2012. p.264‑273.

Conflito de interesses: nada a declarar.
Fonte de fomento: nenhuma.

Sao Paulo Med J. 2017; 135(Suppl)

7

ANESTESIA NAS ESPECIALIDADES

008 Manejo pré‑operatório para
gastrectomia vertical por
videolaparoscopia em super‑obeso
Ana Amelia Ramalho Claudino e Batista, Átila da Silva Souza, Eber Ferreira Filho,
Gisela Magnus, Luiz Carlos de Araújo
Unimed Betim, Betim, Minas Gerais, Brasil
Introdução: A prevalência da obesidade e a escolha pelo tratamento videolaparoscópico são crescentes. Estratégias
pré‑operatórias adequadas quanto ao manejo ventilatório e às comorbidades diminuem o risco de complicações e
morbimortalidade. Relato do caso: E.M.F., 41 anos, IMC 71,8, HAS, DM, asma, SAOS.TEP em maio de 2016. Usava
CIPAP, varfarina 5 mg TID, furosemida 40 mg BID, losartana 50 mg BID, metformina 850 mg MID e salbutamol.
Espirometria: redução de CVF, padrão obstrutivo leve. Distância tireo‑mento de 7,8 cm, esterno‑mento de 12,5 cm,
circunferência cervical de 48 cm. Abertura oral sem restrições, Mallampati III. ECO: FE 64%, PSAP 42 mmHg. Gli‑
cemia 143 mg/dL, RNI 2,94. Admitido em 15 de outubro de 2016 para preparo pré‑operatório. Suspensa varfarina,
iniciada enoxaparina 80 mg BID. Cirurgia em 11 de novembro. Profilaxia de aspiração: 12 horas de jejum, omepra‑
zol 40 mg e metoclopramida 20 mg EV, 4 horas antes. Posicionado com auxílio do trapézio de Simoni, alinhando
eixos oral, faríngeo e laríngeo, proteção de extremidades. Monitorização: cardioscópio, oxímetro e TOF. Disponíveis:
bougie, máscara laríngea n6, fibroscópio flexível, material para crico e traqueostomia. Indução anestésica: lidocaina
(1,5 mg/kg), propofol (2,5 mg/kg), remifentanil em BIC (0,3 µg/kg/min), cisatracúrio 0,15 mg/kg. Ventilação bolsa
máscara sem dificuldades. Laringoscopia: Cormack Lehane modificado IIB e após BURP III‑A. Intubação com TOT
n. 8. Manutenção com sevoflurano 2% e remifentanil 0,3 mcg/kg/min. Analgesia: cetamina, dipirona e morfina.
Extubado após 2h de procedimento e TOF 0,9. Encaminhado ao CTI, onde permaneceu por três dias. Alta domiciliar
após dez dias. Discussão: A detecção de preditores de via aérea difícil antecipada possibilita fornecimento precoce
de estratégia efetiva de abordagem nesse cenário clínico, diminuindo incidência de complicações relacionadas à
hipóxia. Na avaliação pré‑operatória supracitada, ao considerarmos a provável dificuldade no manejo de via aérea,
previamente disponibilizamos dispositivos supraglóticos, ópticos, bougie, trapézio de Simoni, além de material para
via aérea cirúrgica.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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009 Manejo anestésico para videolaparoscopia
exploradora em paciente com glicogenose
tipo I (Doença de Von Gierk)
Arthur Hermenegildo Franca, Celso Junior Frazão, Emílio Carlos Del Massa
Centro de Ensino e Treinamento Hospital Santa Marcelina, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A glicogenose tipo 1 ou doença de Von Gierke (DVG) é uma doença autossômica recessiva que tem
como fisiopatologia uma alteração no complexo enzimático da glicose‑6‑fosfato. É classificada em tipo 1a, quando
marcada pela deficiência da glicose‑6‑fosfatase, ou tipo 1b, quando há um defeito na traslocase, proteína responsável
pelo transporte da glicose‑6‑fostato para o interior do retículo endoplasmático dos hepatócitos. Ambas cursam com
predisposição à hipoglicemia e ao estado crônico de acidose lática. O objetivo deste relato é apresentar um caso de
uma paciente portadora DVG submetida à anestesia geral para videolaparoscopia. Relato do caso: Paciente R.C.A.L.,
23 anos, sexo feminino, 62 kg, 160 cm, ASA 2, diagnosticada com DVG, em acompanhamento ambulatorial e trata‑
mento clínico dietético. A conduta pré‑anestésica constou em internação precoce de 24 horas antes do procedimento
para suporte energético durante jejum de 8 horas para procedimento cirúrgico proposto. Paciente foi admitida em
sala de cirurgia, com jejum pré‑operatório de 8 horas, sem suporte energético solicitado previamente. Realizada
monitorização e teste de glicemia capilar com resultado de 57 mg/dL, puncionado acesso venoso periférico 20G e
administrado 40 mL de glicose 50% por via parenteral. Após 15 minutos, realizado novo teste de glicemia capilar
com resultado de 82 mg/dL. Optou‑se por infusão contínua de solução glicosada à 5%. Indução: fentanil 5 mcg/kg,
propofol 2 mg/kg e cisatracúrio 0,1 mg/kg. Manutenção com sevoflurano a 2%. Intraoperatório sem intercorrênciase
nível glicêmico variando de 80–117 mg/dL. Foram infundidos 2 L de cristaloides, 1 L de soro fisiológico 0,9% e 1 L
de solução glicosada 5%. Finalizado cirúrgico, paciente foi extubada sem intercorrências e permaneceu com infusão
contínua de glicose, não apresentando novos episódios de hipoglicemia até a alta. Discussão: Os pacientes portado‑
res de DVG apresentam uma baixa tolerância ao jejum e uma propensão à acidose lática. O manejo anestésico desses
pacientes deve contar sempre com um suporte nutricional com glicose parenteral durante todo o jejum perioperató‑
rio mantendo os níveis glicêmicos acima de 70 mg/dL. Em relação ao suporte hídrico, optar sempre por soluções sem
lactato. Alterações de coagulação podem ocorrer após perda sanguínea contínua por provável disfunção plaquetária.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
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010 Lavagem pulmonar total em paciente com
proteinose alveolar pulmonar: manejo
anestésico e desafios da ventilação
monopulmonar
Bruno Francisco de Freitas Tonelotto, Izabelle Schmitt Pereira Mignoni,
Enis Donizetti Silva, Claudia Marquez Simões
Hospital Sírio‑Libanês, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A proteinose alveolar pulmonar (PAP) é uma doença rara descrita, com prevalência estimada de qua‑
tro casos por milhão. A doença é caracterizada por acúmulo de material fosfolipoproteinaceo dentro dos alvéolos
devido a um desbalanço na homeostase do surfactante pulmonar. Relato do caso: L.M.F., feminina, 36 anos, com
diagnóstico de PAP desde 2015. Já havia realizado a lavagem pulmonar total do pulmão direito havia 85 dias, com
melhora da sintomatologia apresentada àquela ocasião. Submeteu‑se ao procedimento anestésico para a realização
da lavagem pulmonar total do pulmão direito em novembro de 2016. Indução anestésica com 100 mcg de fentanil,
60 mg de lidocaína, seguida de 100 mg de propofol e 50 mg de rocurônio. Realizou‑se intubação orotraqueal com
tubo endobrônquico de duplo lúmen esquerdo, 37 Fr, sob laringoscopia direta, com a confirmação do posiciona‑
mento por meio de broncofibroscopia. Utilizaram‑se ainda aquecedor de fluídos, manta térmica e monitorização da
profundidade anestésica. A ventilação mecânica foi mantida em modo volume controlado. Para a realização da lava‑
gem pulmonar, foram infundidos 13 L de solução fisiológica aquecida em alíquotas de 1000 mL, com recuperação
de 11,5 L, com progressivo clareamento da solução recuperada. Ao término, conduziu‑se a paciente à UTI, onde foi
extubada no dia seguinte. Conclusão: O conhecimento sobre a fisiopatologia da doença, das técnicas utilizadas bem
como sobre as possíveis complicações associadas é essencial para o manejo anestésico adequado. Apesar de ser um
procedimento com pouca lesão tecidual, há um estímulo importante devido à entrada e à saída de líquidos, à mani‑
pulação da sonda de intubação, além da diferença de temperatura entre as soluções. Dessa forma, faz‑se necessária a
manutenção de plano anestésico adequado, aquecimento ativo e curarização profunda.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1.
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011 Anestesia peridural torácica associada à
sedação para mastoplastia em paciente
Cássio de Pádua Mestieri, Cláudio Henrique Freire Perre, Isabela Borges de Melo,
Marina Madeira Castelo Branco, Rodrigo Vital Miranda
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil
Introdução: Anestesia peridural é comumente utilizada para realização de procedimentos estéticos em região torá‑
cica. Relato do caso: E.M., sexo feminino, 48 anos, seguimento em cirurgia plástica por sequela de cirurgia bariátrica.
Em avaliação pré‑anestésica, averiguou‑se história de precordialgia e cateterismo prévio, com lesão de 50% em ori‑
gem de interventricular anterior e fração de ejeção: 45%. ECG com BRE. Índice de Lee: 2, Mallampati: 4, capacidade
funcional < 4 METs, peso de 78 kg, IMC: 31.9 kgm2. ASA 3. Em interconsulta com cardiologia, iniciados AAS 100 mg
e sinvastatina 40 mg e autorizada a liberação para cirurgia. Paciente expressa recusa formal à anestesia geral. No dia
do procedimento, após monitorização e venóclise (18G), infundiram‑se 3 mg de midazolam, 100 mcg de fentanil e
0,375 mg de atropina. Punção peridural com agulha 16G entre T4 e T5, administrados 6 mL de ropivacaína a 1% após
teste de cateter. Complementada sedação com 25 mg de dextrocetamina e 2 mg de midazolam. Após 3 horas, infun‑
diram‑se 6 mL de ropivacaína a 0,5%. Ao término (duração de 5 horas), realizaram‑se 2 mg de morfina por cateter
peridural e retirada do mesmo. Paciente manteve ventilação espontânea durante todo o período, permanecendo
estável clínica e hemodinamicamente. Permanência em recuperação: 190 minutos; débito urinário: 0,53 mL/kg/h.
Não houve necessidade de complemento analgésico. Discussão: Paciente manteve, após anestesia peridural, FC ten‑
dendo ao limiar inferior de normalidade e ausência de disritmias, menos frequentes diante da melhor analgesia da
técnica regional. Ausência de hipertensão, náuseas e êmese é também menos comum na técnica escolhida. Houve
maior tendência a períodos de hipotensão, os quais foram responsivos a vasopressor e não promoveram alterações
clínicas. Como esperado, prurido causou desconforto à paciente. Tempo de permanência em nosso serviço de recu‑
peração foi menor que o esperado para procedimentos com anestesia geral, assim como o consumo de analgésicos.
Conclusão: Uso de técnica anestésica peridural torácica associada à sedação é alternativa possível de ser utilizada em
pacientes submetidos a cirurgias de mamas com presença de comorbidades cardiovasculares.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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012 Paciente com diagnóstico de miastenia
gravis submetido à facoemulsificação em
olho esquerdo sob bloqueio peribulbar
Cirilo Haddad Silveira, Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo,
Eduardo Barbin Zuccolotto, Leandro Criscuolo Miksche, Bruno Winter
Clínica de Anestesia de Ribeirão Preto/ Santa Casa de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil
Introdução: Miastenia gravis é uma doença crônica autoimune com uma prevalência de 1 em 7.500, causada pela
diminuição nos receptores funcionais de acetilcolina na placa motora, resultante da sua destruição ou inativação por
anticorpos circulantes. Possui como principal quadro clínico fraqueza e exaustão rápida de músculos voluntários
com ações repetitivas e recuperação parcial em repouso. Este relato visa discutir um caso de facoemulsificação em
olho esquerdo sob bloqueio peribulbar em paciente com diagnóstico de Miastenia gravis. Relato do caso: Paciente
feminino, 79 anos, 60 kg, estado físico PIII e avaliação cardiológica classe II, com diagnóstico de miastenia gra‑
vis submetida à facoemulsificação em olho esquerdo. Monitorizada: SpO2, PANI, ECG. Realizada sedação EV com
midazolam e alfentanil. Realizado bloqueio peribulbar em olho esquerdo sem intercorrências. Procedimento cirúr‑
gico dentro dos limites de normalidade, sendo encaminhada para SRPA estável hemodinamicamente. Discussão:
Miastenia gravis é uma doença autoimune determinada pela ligação de autoanticorpos às subunidades alfa dos
receptores de acetilcolina na junção neuromuscular. Ptose e diplopia decorrentes da fraqueza muscular extraocular
dos músculos esqueléticos inervados pelos nervos cranianos (oculares, faríngeos e músculos laríngeos) são especial‑
mente vulneráveis, sendo as queixas iniciais mais comuns em tais pacientes, podendo resultar em disfagia e disartria,
apresentando alto risco de aspiração pulmonar, redobrando‑se a necessidade de atenção no período perioperatório.
A paciente apresenta catarata em olho esquerdo e sua correção cirúrgica pode ser realizada sob anestesia local com
bloqueio peribulbar, demostrando ser mais eficaz e mais segura em relação à anestesia geral, uma vez que, nessa
última, tais pacientes podem apresentar complicações — como quadro de insuficiência respiratória, possibilidade de
aspiração pulmonar, complicações cardiovasculares, reações medicamentosas importantes, como susceptibilidade à
fraqueza e sensibilidade acentuada a relaxantes musculares não despolarizantes. A antecipação aos possíveis eventos
complicadores na anestesia geral demonstra os benefícios do bloqueio peribulbar em tais casos.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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013 Anestesia sem opioides para cirurgia de
hérnia cervical
Cleber Wagner de Carvalho, Felipe Souza Thyrso de Lara, Celso Schmalfuss Nogueira,
Flávio Amin Abrahão, Tomas Vitor de Souza Gama Queiroz Teixeira de Barros
Santa Casa da Misericórdia de Santos, Santos, São Paulo, Brasil
Introdução: A anestesia livre de opioides tem indicação em pacientes obesos, pneumopatas, usuários crônicos de
opioides e com histórico de hiperalgesia, sendo capaz de preveni‑la no pós‑operatório. Portadores de herniopatias
discais geralmente se tornam dependentes de analgésicos devido às dores radiculares. Evitar usar opioides potentes
no período intraoperatório minimiza o consumo desses no pós‑operatório e previne hiperalgesia, náuseas e vômitos.
O bloqueio dos múltiplos receptores da dor, excluindo‑se opioides, demonstra resultados satisfatórios em cirurgias
videolaparoscópicas. Incorporar a técnica em cirurgias neurológicas, garantindo estabilidade hemodinâmica e redu‑
ção de intercorrências, beneficia tanto os pacientes quanto a equipe responsável. Relato do caso: Paciente masculino,
R.S.S., 42 anos, 114 kg, 1,82 m, hipertenso, obeso grau I, submetido à laminectomia e à artrodese cervical anterior
em dois níveis. Monitorado com cardioscópio, pressão arterial não invasiva e oximetria de pulso. Administrados
dipirona 3 g, tenoxican 40 mg e dexametasona 10 mg em bolus; seguiu‑se indução anestésica com dexmedetomidina
1,0 µg.kg‑1 em 10 minutos, 0,5 mg.kg‑1.h‑1, cetamina 0,15 mg.kg‑1 em bolus, manutenção de 0,15 mg.kg‑1.h‑1, lido‑
caína 2,0 mg.kg‑1 em bolus, manutenção de 2,0 mg.kg‑1.h‑1, sulfato de magnésio 40 mg.kg‑1 em bolus, manutenção de
10 mg.kg‑1.h‑1, propofol 1,5 mg/kg, midazolan 2,0 mg, cisatracúrio 0,2 mg.kg‑1 e sevoflurano CAM 1.0. Procedimento
durou 210 minutos, sem instabilidades hemodinâmicas. Recebeu alta da SRPA após uma hora, sem necessidade de
opioides ou antieméticos no primeiro dia pós‑operatório. Discussão: Pacientes com herniopatias discais frequente‑
mente se tornam usuários crônicos de analgésicos, às vezes, opióides, impondo necessidade de altas doses desses no
intra e pós‑operatório. O bloqueio das múltiplas vias da dor proporcionou condições satisfatórias para intubação e
realização do procedimento proposto, sem oscilações hemodinâmicas. A exclusão de opioides associou‑se também à
redução de seu consumo no pós‑operatório imediato e alta precoce da SRPA, sugerindo que a técnica possa tornar‑se
uma boa opção para essa cirurgia.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
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014 Abordagem anestésica de gestante
submetida à neurocirurgia para correção
de malformação arteriovenosa
Daiane Linck, Victor Vinicius Lacerda de Souza, Renato Daniel Oliani Giroto,
Danielle Fialho, Márcio Luiz Benevides
Hospital Geral Universitário, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil
Introdução: Malformação arterio‑venosa (MAV) é uma comunicação entre artérias e veias sem interposição de
rede capilar, podendo afetar 1 em cada 100.000 habitantes por ano. A decisão terapêutica nas grávidas com MAV,
nas quais já tenha ocorrido a hemorragia, é desafiante, e, dada a raridade da situação, normas de atuação vali‑
dadas não estão definidas. Os autores descrevem anestesia em neurocirurgia para correção de MAV em gestante.
Relato do caso: Grávida de 28 semanas e 2 dias, saudável previamente à gravidez, com antecedentes de HIC, cranio‑
tomia, cranioplastia nas 21 semanas e 2 dias de gestação, manifestada por cefaleia, vômitos, rebaixamento do nível
de consciência e hemiparesia à direita no momento da admissão no serviço de urgência. Angiografia revelou MAV à
esquerda. Após estabilização, decidiu‑se manter a gestação e realizar a neurocirurgia para correção da MAV. Cirur‑
gia realizada sob anestesia geral balanceada, com hipotensão, hipotermia, hiperventilação e quantificação de diurese,
com os cuidados gerais para manter perfusão uteroplacentária, controlados com monitorização materna e fetal. Após
6 horas de anestesia, paciente encaminhada para UTI extubada, estável hemodinamicamente apresentando afasia de
Wernicke e feto com boa vitalidade. Alta domiciliar no terceiro pós‑operatório, com acompanhamento ambulatorial
Discussão: Estima‑se que cerca de 2% das mulheres grávidas podem necessitar de cirurgias não‑obstétricas durante
a gestação. Essa modalidade anestésica traz diversos desafios e preocupações, não apenas na segurança materna,
mas com o feto em desenvolvimento. Após ter optado por realizar a intervenção cirúrgica, a técnica anestésica a ser
utilizada foi considerada de acordo com o sítio e a natureza da cirurgia. Nesse caso, deve‑se lembrar das alterações
fisiológicas da gestação, que resultam da concentração aumentada de vários hormônios, efeitos mecânicos do útero
gravídico, demanda metabólica aumentada, além de consequências hemodinâmicas de uma circulação placentária
de baixa resistência. Além disso, deve‑se tomar alguns cuidados gerais para manter o fluxo uteroplacentário e a oxi‑
genação adequada.
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015 Bloqueio neuromuscular com rocurônio
e reversão com sugamadex em paciente
com coreia de huntington
Diego de Matos Silveira, Luisa Almeida Rodrigues Silva, Leandro Fellet Miranda Chaves
Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil
Introdução: Trata‑se de relato de caso com uso de sugamadex em paciente com Coreia de Huntington (CH). Relato
do caso: Paciente masculino, 47 anos, ASA II, 52 kg, IMC 20,31, diagnóstico de CH há 1 ano, submetido à video‑
laparoscopia diagnóstica. Sem outras comorbidades ou cirurgias prévias, em uso contínuo de ácido valproico e
haloperidol. Realizada profilaxia de broncoaspiração com domperidona 10 mg e ranitidina 150 mg. Monitorização
com cardioscópio, pressão arterial não invasiva, oxímetro de pulso, capnografia e TOF. Submetido à anestesia venosa
total com infusão contínua alvo‑controlada (TIVA) de remifentanil 0,5 mcg/kg/min e propofol‑alvo de 4 mcg/mL
para indução anestésica. Após hipnose, feito rocurônio 0,6 mg/kg. Ventilação sob máscara facial, seguida de intubação
orotraqueal, em TOF 0. No intraoperatório, ventilação mecânica volume controlado, remifentanil 0,2 mcg/kg/min
e propofol‑alvo 3,2 mcg/mL. Ao fim de 45 minutos de cirurgia, feito sugamadex 4 mg/kg, em TOF 3. Despertar após
10 minutos do término da TIVA, extubação sem intercorrências. Encaminhado à sala de recuperação pós‑anestésica,
lúcido, estável hemodinamicamente, SpO2 96%, sem dor, náuseas, vômitos, sem piora da coreia. Discussão: A CH
origina‑se de alteração autossômica dominante, com incidência de 4 a 10 para cada 100.000 pessoas. A destruição
de neurônios dos núcleos caudado e putamen e a perda da função inibitória do GABA geram coreia. Alterações de
personalidade, demência e movimentos coreiformes caracterizam a doença. Disfunção na musculatura faríngea
favorece à broncoaspiração, sendo importante a profilaxia. Na CH, há tendência à desnutrição, devendo atentar‑se às
doses e usar drogas de rápida metabolização. Quanto ao bloqueio neuromuscular (BNM), o rocurônio com reversão
com sugamadex, associada ao uso do TOF é a técnica ideal pelo rápido início de ação e reversão. Previnem‑se com‑
plicações pós‑anestésicas, como shivering e apneia prolongada, aquecendo o paciente e utilizando drogas que não se
acumulam. O uso de TIVA com propofol e remifentanil e BNM com rocurônio revertido com sugamadex atendem à
necessidade de rápido início e fim de ação e não acúmulo no organismo, sendo ideais na CH.
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016 Mediastinoscopia diagnóstica via cervical
com biópsia de massa mediastinal anterior
Enéas Eduardo Sucharski, Thales Abreu Tedoldi, Flavio Takaoka, Luiz Guilherme Villares da Costa
Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: Massa mediastinal anterior é ocorrência incomum, mas em procedimentos cirúrgicos diagnósticos ou
terapêuticos constitui desafio ao anestesiologista. Pode ser benigna, maligna, cisto ou até aneurisma e pode derivar
do pulmão, da pleura ou de qualquer componente do mediastino anterior. Diagnósticos comuns, por ordem de fre‑
quência: linfoma, timoma, tumor de célula germinativa, granuloma, carcinoma broncogênico, tumor de tireoide,
cisto broncogênico e higroma cístico. Abordagem inclui esternotomia, toracotomia, mediastinoscopia cervical,
mediastinoscopia paraesternal anterior e biópsia guiada por toracoscopia por vídeo. Relato do caso: Paciente do sexo
masculino, 47 anos, 82 kg, hipertenso, transtorno de ansiedade e insônia. Boa tolerância ao exercício (> 4 METS); FE:
78%, PSAP 22 mmHg. Apresentava sintomas B, e TC tórax com massa de 9,1 x 4,2 cm. Indicada mediastinoscopia
cervical com biópsia, realizada sob anestesia geral venosa total. Paciente monitorizado com cardioscopia (DII e V5),
BIS, oximetria de pulso e PAI em radial esquerda; material de via aérea avançada em sala; AVP 16G em MSE; ansió‑
lise com propofol em bomba (alvo 1 mcg/mL); denitrogenação; indução venosa lenta em bomba com propofol alvo
4 mcg/mL, fentanil 150 mcg, rocurônio 50 mg, ventilação, IOT sob laringoscopia direta; manutenção com TIVA; sem
intercorrências no intraoperatório. Recebeu 1.000 mL de RL, analgesia com morfina 8 mg, reversão do BNM com
sugammadex 200 mg, extubado e encaminhado à RA. Biópsia evidenciou linfoma de Hodgkin esclerose nodular IIb,
e paciente foi encaminhado para QT. Discussão: Pela localização anatômica, massas mediastinais anteriores podem
causar três problemas principais: compressão cardíaca, compressão dos grandes vasos e compressão de traqueia.
As principais complicações anestésicas são no manejo da VA ou colapso cardio‑circulatório. Nesse caso, medidas de
segurança simples efetivas que podem contribuir para um desfecho favorável incluem avaliação pré‑anestésica deta‑
lhada, planejamento anestésico, indução lenta e cuidadosa, verificação de ventilação após a indução, extubação após
reversão do BNM, presença de material de VA avançada disponível em sala e observação atenta na RA.
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017 Tratamento cirúrgico de aneurisma
pós‑dissecção de arco aórtico
Fábio Eduardo Bosso, Marcos Viana Maia, Leonardo Leite Moraes, Gustavo Ieno Judas,
Aline Amaral Santos
Beneficência Portuguesa, Hospital São José, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A dissecção aguda de aorta é uma emergência cardiológica corrigida cirurgicamente com o objetivo
de restabelecer a arquitetura funcional dos vasos e estabilizar a hemodinâmica do doente. A necessidade de reo‑
peração é frequente e relatada por diversos estudos na literatura. Fatores como a regurgitação progressiva da valva
aórtica, a dilatação progressiva de partes preservadas da aorta e a formação de pseudoaneurismas contribuem para
a necessidade de reoperação. Relato do Caso: Paciente de 75 anos, sexo masculino, hipertenso, hipotireoideo e com
hiperplasia prostática benigna realiza cirurgia de emergência para correção de dissecção aguda de aorta (tipo A) com
implante de tubo reto em aorta ascendente e hemiarco, sob anestesia geral venosa total. Evoluiu sem intercorrências
no pós‑operatório e recebeu alta em boas condições clínicas, tendo sido orientado quanto ao seguimento. Em acom‑
panhamento ambulatorial, cerca de oito meses depois, diagnosticou‑se um aneurisma pós‑dissecção do arco aórtico.
O paciente foi submetido à correção híbrida do aneurisma e a um debranching do tronco braquiocefálico, da artéria
carótida esquerda e exclusão do arco com instalação de endroprótese Gore Tag 340 x 200, também sob anestesia geral
venosa total. Paciente realizou várias apneias no intraoperatório e necessitou de controle atento da pressão arterial,
mantendo a PAM entre 60 e 70 mmHg. Paciente seguiu para UTI e recebeu alta dois dias depois hemodinamica‑
mente estável. Discussão: A dissecção aguda de aorta tipo A apresenta alta mortalidade, e as cirurgias de reparação
acontecem frequentemente. As abordagens híbrida ou por cateter são importantes na prevenção de dano aórtico tar‑
dio e relevantes para pacientes previamente considerados de alto risco cirúrgico. A redução da taxa de mortalidade
está diretamente relacionada ao seguimento ambulatorial do paciente. Exames clínicos e de imagem são necessários
enquanto o paciente apresentar risco de reintervenção cirúrgica ou via cateter, visando detectar alterações assinto‑
máticas na aorta operada ou na porção residual.
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018 Paraganglioma de mediastino posterior –
hipótese diagnóstica intraoperatória
Fernanda de Souza Foureaux, Isabella Dias Filogônio, Helena Araújo Damasceno,
Fábio Couto Araújo, Bruno Carvalho Cunha de Leão
Hospital Júlia Kubitschek, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: Paragangliomas são tumores raros de células neuroendócrinas derivadas da crista neural embrionária
que secretam catecolaminas (noreprinefrina). Possuem a mesma estrutura celular dos feocromocitomas, porém ori‑
ginados em gânglios paravertebrais simpáticos do tórax, abdome ou pelve. Apresentam‑se como os feocromocitomas,
ocasionando hipertensão, cefaleia episódica, sudorese e taquicardia. A maioria é benigna e ocorre no abdome (75%),
sendo 10% intratorácico. Relato do caso: F.M.R., feminino, 17 anos, hígida, admitida em Centro Cirúrgico para
biópsia por videotoracoscopia de tumor paravertebral torácico suspeito de sarcoma, sob anestesia geral. À admissão:
PA 150/90 mmHg, FC 110 bpm, medicada com midazolam. Indução anestésica com fentanil, lidocaína, propofol,
cisatracúrio, manutenção com sevoflurano e remifentanil e intubação orotraqueal com tubo Carlens 35. Evoluiu
com hipertensão arterial durante manipulação tumoral – PA máxima 210/120 mmHg – sudorese e taquicardia (FC
140 bpm). Após coletado material de anátomo‑patológico, houve melhora parcial de PA e FC, aventada possibili‑
dade de paraganglioma de mediastino posterior. Paciente encaminhada à UTI para controle pressórico. Discussão:
Feocromocitoma/paraganglioma apresenta incidência anual aproximada de 0,8 por 100.000 pessoas/ano, sendo pos‑
sivelmente subdiagnosticado. A excisão cirúrgica é terapêutica e o prognóstico excelente após a remoção, porém,
sem tratamento adequado, pode levar à crise hipertensiva letal e às arritmias malignas durante manipulação cirúr‑
gica. No caso de crise adrenérgica, deve‑se utilizar drogas de curta duração alfa‑bloqueadoras ou vasodilatadoras
(fentolamina, nitroprussiato) e evitar betabloqueadores. Se diagnóstico pré‑operatório, o paciente deve ser prepa‑
rado, no mínimo, duas semanas antes, inicialmente com uma droga alfa‑bloqueadora (fenoxibenzamina, prazosin
ou doxasozin) e após, se necessário, beta‑bloqueadora. Bloqueadores de canais de cálcio são uma opção adicional.
No intraoperatório, deve‑se monitorizar pressão arterial invasiva, ritmo cardíaco e débito urinário. Deve‑se estar
ciente do risco de hipotensão severa após ligadura da veia da drenagem do tumor devido à queda súbita de catecola‑
minas circulantes, que deve ser tratada com reposição volêmica e vasopressor.
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019 Dexmedetomidina como base da anestesia
para dilatação traqueal
Fernanda Swarowski, Anelise Lauda
Hospital Regional Hans Dier Schmidt, Joinville, Santa Catarina, Brasil
Introdução: Anestesia para dilatação da estenose traqueal é desafio devido à necessidade de plano anestésico pro‑
fundo e manutenção da ventilação espontânea. Para isso, destaca‑se o uso da dexmedetomidina. Relato do caso:
Paciente feminina, 48 anos, tosse produtiva há 2 meses, saída de secreção hialina, associada a intenso estridor
respiratório. Internação há 60 dias, por IAMCSST, permaneceu 11 dias intubada. Hipertensa, diabética. Em uso
anti‑hipertensivos, antiagregantes plaquetários e insulina. Alérgica à dipirona. Broncoscopia em junho de 2016 –
estenose traqueal concêntrica, ocluindo 60% da luz com extensão de 1,5 cm. Procedimento proposto – dilatação
traqueal. Paciente recebeu monitorização básica, cateter nasal de oxigênio e medicação pré‑anestésica. Infusão dex‑
medetomidina em bolus e contínua. Anestesia tópica da via aérea superior e traqueal. Discussão: Dexmedetomidina
é um agonista alfa‑2‑adrenérgico seletivo e muito potente. Possui excelente efeito analgésico, ansiolítico e hipnótico.
Permite uma sedação profunda, colaborativa, amnésica e não ocasiona depressão respiratória. Bom para infusão con‑
tínua devido à facilidade de sua titulação. Início de ação rápido e curta duração devido a sua rápida metabolização
o tornam bom para procedimentos diagnósticos e terapêuticos, pois não ocorrem efeitos residuais. Agente simpa‑
ticolítico que proporciona benefícios no pós‑operatório: evita náuseas, vômitos, tremores e aumento de motilidade
intestinal. Também possui efeitos protetores nos sistemas renal, neurológico e cardiovascular.
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020 Manejo das vias aéreas em paciente com
síndrome de Turner
Fernanda Vilela Dias, Cristiano Pereira Peluso, Paula de Siqueira Ramos,
Marina Ferreira Guimarães, Fernando Hernandes de Meneses
Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: A síndrome de Turner (ST) cursa com anormalidade numérica ou estrutural do cromossomo sexual em
indivíduos com fenótipo feminino. É associada a alterações anatômicas, incluindo as relacionadas às vias aéreas (VAS).
É fundamental que o anestesiologista conheça tais alterações e suas implicações. Relato do caso: S.J.P.A., 19 anos,
59 kg, 1,50 m, diagnóstico de ST, admitida para tratamento cirúrgico de torcicolo congênito‑pescoço alado, à direita.
Em uso de contraceptivo oral, alergia a etodolaco; adenoidectomia/timpanostomia aos 9 anos, sem intercorrências.
Avaliação das VAS evidenciou abertura bucal maior que 3 cm, boa mobilidade cervical, distância tireomentoniana
menor que 6 cm, Mallampati 1. Monitorizada e obtido acesso venoso; administrado midazolam. Otimizado posicio‑
namento da paciente, disponibilizado kit de via aérea difícil em sala, pré‑oxigenação; indução de anestesia geral, em
sequência rápida, com fentanil, propofol e succinilcolina. Ventilação fácil sob máscara. Laringoscopia com lâmina de
McCoy, com dificuldade. Na segunda laringoscopia, observou‑se Cormack‑Lehane 2b. Intubação orotraqueal (IOT)
com o auxílio de bougie. Administradas cefalotina, dexametasona, dipirona, ondansetrona. Anestesia local pelo
cirurgião. Manutenção com sevoflurano inalatório e fentanil. Procedimento sem intercorrências, duração de 1h30.
Encaminhada à recuperação pós‑anestésica. Discussão: Entre as principais alterações da ST, estão pescoço curto e
largo, possibilidade de limitação grave da mobilidade cervical, hipoplasias maxilar e mandibular. A artrogripose múl‑
tipla – contratura de múltiplas articulações, incluindo a temporomandibular, com limitação da abertura bucal, é mais
frequente na ST. Pacientes com ST devem ser consideradas portadoras de via aérea difícil. De preferência, a IOT deve
ser realizada com a paciente acordada, sob sedação consciente, após adequada anestesia tópica da orofaringe e trans‑
traqueal. No caso acima, não havia histórico de intercorrências no manejo das VAS e a paciente apresentava diversas
características favoráveis. Optou‑se, então, pela indução da anestesia geral, após checagem da disponibilidade para
uso imediato de dispositivos supraglóticos e material para cricotireoidostomia de emergência. O caso evidenciou
laringoscopia difícil e a opção pelo uso da lâmina de McCoy e bougie foi essencial para o sucesso da IOT.
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021 Anestesia venosa total em paciente com
Werdnig‑Hoffmann
Fernando Mayer Ferreira do Nascimento, Guilherme de Holanda Cota,
Rosangela Galhardo Contiero, Eder Samorano Fortes de Oliveira, João Carlos Dias Júnior
Associação Beneficente Bom Samaritano, Hospital Santa Rita, Maringá, Paraná, Brasil
Introdução: A atrofia muscular espinhal (AME) é uma doença neurodegenerativa autossômica recessiva. A forma
mais grave é a tipo I (Werdnig‑Hoffmann), caracterizada por início precoce e mortalidade associada às complica‑
ções respiratórias e à disfunção bulbar. Relato do caso: L.A.C., masculino, 3 anos, 20 kg, branco, portador de AME
tipo I, em uso de CPAP permanente, estado físico ASA IV, proposta à adenoidectomia associada à timpanotomia
para tubo de ventilação bilateral. Exames laboratoriais dentro da normalidade. Ao exame físico, possuía MV dimi‑
nuídos difusamente, sem outras peculiaridades. Encaminhado para Centro Cirúrgico sem medicação pré‑anestésica,
monitorado com cardioscópio, oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva, índice bispectral, capnografia e
temperatura esofágica, realizada venóclise em MSD com cateter 22G. Pré‑oxigenação sob máscara facial, iniciada
infusão com remifentanil 0,1 µg.kg‑1.min‑1 e propofol 0,2 µg.kg‑1.min‑1. Ao atingir o valor 72 no índice bispectral,
acoplou‑se traqueostomia em ventilação mecânica controlada (Pinsp: 14; FR: 20; I:E: 1:2; PEEP: 4; FiO2: 50%); ini‑
ciou‑se a cirurgia com BIS em 44, adequando a infusão dos agentes anestésicos, a fim de manter o BIS entre 40 e
50; para isso, as infusões de remifentanil e propofol oscilaram, respectivamente, entre 0,1 e 0,13 µg.kg‑1.min‑1 e 0,2 e
0,27 µg.kg‑1.min‑1, administrado 80 mL de cristaloide (SF0,9%), cefazolina 500 mg, dexametasona 2 mg, dipirona 1 g,
procedimento teve duração de 75 minutos, sem intercorrências, BIS de 81, paciente retornou ventilação ao CPAP
de uso domiciliar, encaminhado para pós‑operatório imediato em UTI. Discussão: A técnica anestésica objetiva o
bem‑estar e a segurança do paciente. Dessa forma, a AVT é a escolha em doenças com distúrbio neuromuscular,
pois não há como garantir o uso de agente inalatório sem que ele desencadeie hipertermia maligna ou rabdomiólise.
No caso, o paciente permaneceu estável durante todo o procedimento, e a ausência do bloqueador neuromuscular
não foi notada.
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022 Tratamento percutâneo da insuficiência
mitral por MitraClip®
Gabriella de Sá Veras Pinto, Fábio Luís Ferrari Regatieri, Fernanda Lourenço Furigo,
Anny Sugisawa, Marcelo de Oliveira Peres
Hospital São Camilo Pompéia, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A insuficiência mitral é uma das valvulopatias mais comuns, com grande prevalência em idosos. O tra‑
tamento se baseia no manuseio clínico e, principalmente, na cirurgia para reparo ou troca valvar por prótese. O alto
risco cirúrgico em virtude da idade avançada e de comorbidades contraindica o procedimento cirúrgico. Por esse
motivo, desenvolveram‑se novos dispositivos percutâneos, menos invasivos. O objetivo deste trabalho foi relatar o
manejo perioperatório, com enfoque anestésico, do implante de dispositivo percutâneo MitraClip®. Relato do caso:
Paciente de 86 anos, do sexo feminino, ASA III (HAS, ICC, FA), com prolapso mitral grave (NYHA III), com indi‑
cação cirúrgica. Devido ao alto risco, foi indicada a intervenção percutânea por MitraClip®. A monitorização foi
realizada com ECG, pressão arterial invasiva, oximetria, ECO transesofágico e monitorização minimamente inva‑
siva de débito cardíaco. A indução da anestesia geral incluiu etomidato 15 mg, fentanil 100 mcg, rocurônio 50 mg, e
a manutenção foi feita com sevoflurano 1,6%. A paciente manteve‑se estável, porém, após o início da colocação do
clipe mitral, evoluiu com taquicardia sinusal e instabilidade hemodinâmica, sendo necessário uso de betabloqueador
e noradrenalina. Ao término da cirurgia, a paciente foi encaminhada à UTI, intubada, em uso de droga vasoativa e
com redução do jato de regurgitação mitral. Discussão: O MitraClip® é um dispositivo transcateter metálico desen‑
volvido para promover reparo da insuficiência mitral. A técnica de anestesia geral é a mais indicada, uma vez que
é necessário controle ventilatório, bem como imobilidade. Os cuidados anestésicos foram similares aos feitos nos
reparos abertos, optando‑se por drogas que minimizassem a depressão miocárdica e prevenissem a bradicardia e a
ocorrência de um aumento na resistência vascular sistêmica (RVS). O sevoflurano utilizado na manutenção anes‑
tésica ajudou a atenuar os aumentos indesejados na pressão sanguínea e na RVS que acompanham a estimulação
cirúrgica. Apesar de ser um procedimento desenvolvido recentemente, é necessário um maior conhecimento do
anestesiologista sobre essa técnica e também sobre as principais intercorrências associadas ao implante MitraClip®,
a fim de diagnosticá‑las e manejá‑las prontamente.
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023 Implante de valva aórtica percutânea
sob sedação
Gabriella de Sá Veras Pinto, Fábio Luís Ferrari Regatieri, Fernanda Lourenço Furigo,
Anny Sugisawa, Marcelo Ribeiro Queiroz
Hospital São Camilo Pompéia, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A estenose aórtica é uma doença prevalente e de grande mortalidade. O tratamento cirúrgico per‑
cutâneo (TAVI) é uma alternativa ao tratamento convencional em pacientes sintomáticos de alto risco, podendo
ser realizado sob sedação ou anestesia geral. Relato do caso: M.R.E., masculino, 65 anos, ASA III por HAS, DM,
obesidade grau II e estenose valvar aórtica grave (NYHA III). Ao ECO transesofágico, valva aórtica com estenose
grave, área valvar de 0,9 cm2, velocidade de jato aórtico de 4,16 m/s e FE de 59%. Foi optado por TAVI sob seda‑
ção; monitorização com ECG, oximetria, pressão arterial invasiva, termometria, ECO transtorácico e marcapasso
transvenoso com a finalidade de manter taquicardia no momento da valvoplastia. Feita a sedação com 2 mg de
midazolam, 30 mcg de fentanil e manutenção com dexmedetomidina 0,4 mcg/kg/h, resultando em um paciente
calmo e colaborativo (Ramsay 2). Para correto posicionamento da bioprótese Edwards‑Sapiens, utilizou‑se o marca‑
passo transvenoso comandando uma frequência cardíaca de 230 bpm; posteriormente, observou‑se BAV total com
reversão para ritmo sinusal e bloqueio de ramo direito (BRD). Paciente manteve‑se estável hemodinamicamente,
permanecendo com o marcapasso temporário, sem necessidade de uso de drogas vasoativas. Ao término do procedi‑
mento, evidenciou‑se ao ECO prótese bem posicionada com regurgitação aórtica mínima. Discussão: Pacientes com
estenose aórtica grave requerem atenção especial quanto à manutenção de sua estabilidade cardiovascular durante
todo o perioperatório. Em detrimento da anestesia geral, a sedação possui vantagens, como a diminuição do risco
de instabilidade hemodinâmica e de complicações respiratórias da ventilação mecânica, resultando em alta precoce.
O uso da dexmedetomidina permitiu paciente calmo, sem depressão respiratória, mantendo uma baixa frequência
cardíaca, uma vez que a taquicardia ventricular no perioperatório causa um estado temporário de diminuição da per‑
fusão coronária diante do aumento da demanda miocárdica de oxigênio, podendo resultar em arritmias profundas e
isquemia miocárdica. Em conclusão, a sedação para TAVI mostrou‑se uma opção viável em pacientes colaborativos,
mesmo sendo de alto risco.
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024 Anestesia geral e reversão do bloqueio
neuromuscular com sugamadex em
paciente portador de doença de Steinert
Guilherme Henrique Werner Sathler Fraga, Vanessa Gabriel Silva, Fernando Lima Coutinho,
Leandro Fellet Miranda Chaves, Nivaldo Cazarim
Hospital Maternidade Therezinha de Jesus, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil
Introdução: A distrofia miotônica (DM), ou doença de Steinert, é uma doença neuromuscular herdada de forma
autossômica dominante, sendo a forma de distrofia muscular mais frequente no adulto. É caracterizada pela presença
de miotonia, que é a persistência da contração ativa do músculo esquelético, após ter cessado o esforço voluntário
ou a estimulação elétrica. Para uma prática anestésica segura, é fundamental o conhecimento sobre as manifesta‑
ções clínicas e as implicações perioperatórias dessa doença. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 37 anos,
77 kg, 1,64 m, portadora de DM, em uso diário de fenitoína, a ser submetida à anestesia geral para colecistectomia
videolaparoscópica. A monitorização constou de oximetria de pulso, PA não invasiva, temperatura, ECG, capno‑
grafia e monitorização do relaxamento muscular com sequência de quatro estímulos (TOF). A anestesia escolhida
foi venosa total, sendo a indução com fentanil, propofol e rocurônio, e manutenção com O2 e ar comprimido a 50%
e propofol. A paciente foi intubada com a técnica de sequência rápida. O procedimento cirúrgico durou cerca de
25 minutos. A hipnose foi mantida por 40 minutos após a cirurgia até atingir TOF 2 e, então, foi feita a reversão do
bloqueio neuromuscular com sugamadex e posterior extubação, sem intercorrências. Discussão: A DM se carac‑
teriza pelo acometimento muscular, além de várias manifestações sistêmicas associadas. Se possível, deve‑se optar
por bloqueio de nervo periférico ou do neuroeixo. Para evitar complicações perioperatórias importantes, quando a
anestesia geral é escolhida, diversas precauções devem ser tomadas. É importante evitar fatores que podem desen‑
cadear a crise mioclônica – como a hipotermia, os tremores, a estimulação elétrica ou a mecânica antes, durante ou
após a cirurgia, além de certos medicamentos e agentes anestésicos, como a succinilcolina e os anticolinesterásicos.
Os pacientes portadores de DM têm maior probabilidade de desenvolver hipertermia maligna. É necessário ter um
conhecimento profundo sobre a doença, que é multissistêmica e exige um planejamento anestésico minucioso, ante‑
cipando‑se as complicações.
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025 Anestesia subaracnoidea em paciente
portador de insuficiência renal terminal
para cirurgia ortopédica
Gustavo André Almeida de Oliveira, Carlos Rogério Degrandi Oliveira, Tiago Lemos,
Rafael Hiroshi Sumita, Daniela Nogueira Silva
Hospital Ana Costa, Santos, São Paulo, Brasil
Introdução: A insuficiência renal altera tanto a farmacocinética quanto a farmacodinâmica de diversos agentes anes‑
tésicos. Além disso, os pacientes podem apresentar comorbidades e até mesmo desenvolver outras condições clínicas,
o que torna o manejo anestésico complexo e sujeito a riscos e complicações. Apresentamos um caso de paciente com
insuficiência renal terminal, submetido à anestesia subaracnoidea para procedimento ortopédico. Relato do caso:
Paciente masculino, 64 anos, 73 kg, ASA III, submetido à cirurgia de revisão de prótese de quadril direito. Porta‑
dor de artrite psoriática, insuficiência renal crônica há 10 anos, anúrico há 4 anos, dialítico com hipertensão arterial
secundária. Relatou a apresentação de dificuldades de intubação em cirurgia anterior (colecistectomia prévia).
Ao exame físico, apresentava Mallampati III e redução da mobilidade da coluna cervical. Apresentava insuficiência
mitral discreta com fração de ejeção de 0,65, sobrecarga ventricular e bloqueio divisional anterossuperior esquerdo,
creatinina de 8,6 mg.dL‑1, potássio 5,5 mEq.L‑1, coagulograma normal. Obteve perda de 2,3 kg na última diálise,
realizada 24 horas antes da cirurgia. Obtido acesso venoso periférico com cateter 18G e sedado com midazolam.
Realizada anestesia subaracnoide com agulha 25G Whitacre e injetados bupivacaína pesada e morfina. No transo‑
peratório, recebeu 500 mL de solução de Ringer. Após duas horas de cirurgia, sem intercorrências, foi encaminhado
à sala de recuperação pós‑anestésica, onde permaneceu até a obtenção dos critérios de alta. Discussão: A conduta
anestésica no paciente portador de insuficiência renal terminal deve considerar o estado hidroeletrolítico, as comor‑
bidades associadas e a dosagem de drogas. A realização de procedimentos deve ser feita preferencialmente após
24 horas da diálise, sendo tolerada a hidratação criteriosa de acordo com o ganho de peso, visto que as condições
cardiovasculares são fatores limitantes. O bloqueio do neuroeixo possibilita uma anestesia sem manipulação da via
aérea. Além disso, diminui a quantidade de drogas administradas e as complicações decorrentes do acúmulo de seus
metabólitos. Portanto, a anestesia subaracnoidea em pacientes com insuficiência renal terminal pode proporcionar
segurança e conforto em casos selecionados.
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026 Distorção anatômica de face pós‑ressecção
de carcinoma espinocelular impossibilitando
ventilação sob máscara facial
Helena Souza Sodré, Ricardo Shigueo Iquejiri, Adriana Marques da Costa,
Henrique Freitas Vincoletto, Renan Oliveira Barreto
Associação Beneficente de Campo Grande Santa Casa de Misericórdia, Campo Grande,
Mato Grosso do Sul, Brasil
Introdução: A ventilação sob máscara facial (VMF) impossível requer planejamento para manter a oxigenação em
intubações difíceis. Em geral, a dificuldade para VMF é devida à obstrução das vias aéreas; porém, deve‑se frisar
casos em que a distorção anatômica de face impossibilite a VMF. O carcinoma espinocelular (CEC) é o segundo
tumor maligno de pele mais frequente. Pessoas acometidas por esse podem ter a face desfigurada por cirurgias
para retirada do tumor e cirurgias reconstrutivas. Pacientes com distorções anatômicas de face são candidatos
potenciais de difícil VMF e via aérea difícil (VAD). Relato do caso: Paciente do sexo masculino, 71 anos, apre‑
senta ulceração de aproximadamente 10 cm x 11 cm em seu maior diâmetro, em hemiface esquerda, lesando septo
nasal, palato mole, arco zigomático e órbita, com bordas bem definidas. Lesão pós‑excisão de CEC por maxilec‑
tomia radical ampliada à órbita. Proposta cirúrgica: gastrostomia endoscópica e debridamento cirúrgico de área
cruenta. Optou‑se por anestesia tópica e intubação acordado com King Vision® (KV®). Administrado atropina
0,5 mg, ranitidina 50 mg, metoclopramida 10 mg, antes do procedimento, e sedação consciente com midazolam
1 mg e remifentanil 0,05 mcg/kg/min. Laringoscopia indireta utilizando KV®, com visualização de glote grau I,
segundo classificação modificada de C&L, seguida de intubação orotraqueal. Manutenção anestésica venosa total,
com propofol e remifentanil. Após 110 minutos de anestesia, paciente foi extubado bem acordado, com cabeceira
elevada 30º, com sucesso. Discussão: Na literatura, a VMF e suas dificuldades são pouco abordadas em relação à
VAD. Apesar da incidência de VMF impossível ser de 0,15%, esse é um dos piores cenários para o anestesista. O pla‑
nejamento do ato anestésico é essencial quando os parâmetros anatômicos para previsão de VAD estão distorcidos e
a VMF é impossível. Como não existe método infalível, é decisivo o estabelecimento de planos secundários e inde‑
pendentes para ventilação e intubação traqueal.
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027 Raquianestesia para paciente com distrofia
muscular de duchenne
Iana Angélica Dias Medeiros, Vanessa França de Sousa, Iana Angélica Dias Medeiros,
Volgrand Almeida de Lucena, Gesira Soares Dantas
Centro de Ensino e Treinamento/SBA, João Pessoa, Paraíba, Brasil
Introdução: As distrofias musculares constituem um grupo de doenças hereditárias degenerativas, de caráter rapi‑
damente progressivo, que afetam a musculatura esquelética. A distrofia muscular de Duchenne (DMD) apresenta
herança recessiva ligada ao cromossomo X. A sintomatologia tem início na infância, levando à incapacidade na ado‑
lescência e à morte precoce na vida adulta. Portadores da DMD necessitam de uma atenção especial na avaliação
pré‑anestésica, com anamnese e exame físico detalhados, técnica e escolha dos agentes anestésicos criteriosa, além
de monitorização intra e pós‑operatória cuidadosa pelo risco de complicações nesse período. Relatamos conduta
anestésica em paciente com DMD. Relato do caso: Masculino, 11 anos, 35 kg, diagnóstico de DMD, apresentando
tetraparesia flácida e perda auditiva bilateral de grau leve, cadeirante devido à progressão da doença, sem queixas
cardiovasculares. Proposta de tratamento cirúrgico de fratura de fêmur sob raquianestesia. Na sala operatória, foi
monitorizado com cardioscópio, PANI e SpO2, seguindo‑se à venóclise com cateter 20G. Após leve sedação, com
2 mg de midazolam, 10 mg de cetamina, foi realizada raquianestesia com 10 mg de neocaína pesada. O procedi‑
mento cirúrgico durou 2 horas e 30 minutos, o paciente manteve estabilidade hemodinâmica, sem intercorrências
anestésicas e cirúrgicas. Então, foi realizado um bloqueio do nervo femoral via inguinal para analgesia pós‑operató‑
ria com neuroestimulador agulha de plexo A50 e injeção de 30 mL de levobupivacaína 0,25% com vasoconstrictor.
Discussão: A DMD é a mais comum distrofia muscular infantil e está associada a vários problemas durante o
manejo da anestesia. O uso intraoperatório de bloqueadores neuromusculares despolarizantes, como a succinil‑
colina, é contraindicado nesses pacientes, devido aos riscos de rabdomiólise, hipercalemia, hipertermia maligna
e falência cardíaca. O uso de anestésicos inalatórios também está associado à hipertermia maligna, com risco de
desfecho fatal. A raquianestesia tem sido relatada como alternativa em um número limitado de casos, é considera‑
velmente segura, necessitando de uma atenção especial às repercussões do bloqueio simpático e à manutenção da
estabilidade do perfil hemodinâmico.
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028 Manejo anestésico durante ressecção de
feocromocitoma por videolaparoscopia:
relato de dois casos
João Henrique Zucco Viesi, Indara Mattei Dornelles, Giorgio Pretto,
Antônio Carlos Aguiar Brandão
Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, Joinville, Santa Catarina, Brasil
Introdução: O feocromocitoma comumente produz catecolaminas. Complicações cardiovasculares representam
causas frequentes de morbimortalidade. Na prática anestésica, a excisão de um feocromocitoma é considerada uma
situação desafiadora. O objetivo primário consiste no uso de drogas que proporcionem estabilidade hemodinâmica
diante da liberação excessiva de catecolaminas, especialmente durante a laringoscopia, o estabelecimento do pneu‑
moperitônio, a estimulação cirúrgica e a manipulação tumoral. Relato do caso: Descritos dois casos de pacientes
submetidos à ressecção de feocromocitoma por videolaparoscopia, após bloqueio alfa‑adrenérgico. Midazolam via
oral 1 hora antes do procedimento. Monitorização básica associada a analisador de gases, temperatura, diurese e
PAM. Realizada hidratação endovenosa com cristaloide, infusão de 3 a 4 g de sulfato de magnésio e dose de ataque
de dexmedetomidina (1 a 3 mcg/kg/min) previamente à cateterização arterial. Indução venosa com remifentanil
0,5 mcg/kg/min ou 10 ng/mL de alvo plasmático (AP), dexmedetomidina 0,7 mcg/kg/h, lidocaína 1,5 mg/kg, propo‑
fol 2,5 mg/kg e rocurônio 0,75 mg/kg. Manutenção com remifentanil (0,15 a 0,3 mcg/kg/min ou 2 a 10 ng/mL AP),
dexmedetomidina (0,3 a 1 mcg/kg/h) e sevoflurano (2 a 4%). Bloqueio neuromuscular (BNM) profundo de forma a
propiciar baixas pressões de pneumoperitônio. Períodos de labilidade hemodinâmica tratados com infusão contínua
de esmolol e nitroprussiato de sódio. Ao término, administrado morfina, AINE e antiemético. Infiltração da FO com
ropivacaína. Extubação após reversão do BNM com sugammadex. Pacientes encaminhados à UTI sem queixas álgi‑
cas, eupneicos e estáveis hemodinamicamente. Discussão: Na técnica em questão, optou‑se por utilizar drogas de
curta duração de ação, visando a uma maior estabilidade cardiovascular. A manutenção de um BNM profundo, per‑
mitindo o uso de baixas pressões de pneumoperitônio, foi essencial para a otimização hemodinâmica. Esses fatores,
associados a uma ressuscitação volêmica guiada por metas, contribuíram para evitar hipotensão persistente e pro‑
funda após a ressecção tumoral, não havendo necessidade de uso de drogas vasoativas no pós‑operatório.
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029 Anestesia sem opioide para cirurgia de
tumor carcinoide secretor
Juliana Cordeiro Vasconcellos, Ricardo José Eiras, Daniel Vieira Queiroz
Hospital Federal dos Servidores do Estado, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: A síndrome carcinoide manifesta‑se com alterações cardiovasculares e autonômicas importantes e
imprevisíveis, tornando um desafio o ato anestésico. Apresentamos, aqui, um relato sobre o manejo bem‑sucedido
de um paciente com tal síndrome sob anestesia sem uso de opioide. Relato do caso: J.L.P., masculino, 55 anos,
hipertenso, com cólicas, diarreia, rubor facial e torácico, palpitações, sudorese e lipotímia em crises. A investigação
diagnóstica sugeriu tumor carcinoide em íleo com múltiplos implantes secundários hepáticos. Exames laboratoriais
inalterados. Submetido a uma jejunotransversostomia, entrando em sala hipotenso (80/40 mmHg). Foi conduzido
com bloqueio peridural contínuo com punção em T11‑T12, infusão de cetamina, dexmedetomidina, sulfato de mag‑
nésio e lidocaína. Antes da indução, iniciou‑se infusão de fenilefrina, a qual foi mantida durante o procedimento,
seguindo‑se a indução com propofol, rocurônio e esmolol. Realizada IOT e administração de 8 mL de bupivacaína
0,25% peridural. O paciente manteve‑se estável hemodinamicamente durante todo o procedimento e evoluiu sem
complicações no pós‑operatório. Ao final, a analgesia foi realizada com 6 mL de bupivacaína 0,125% peridural, além
de dipirona e cetoprofreno. Discussão: Os tumores carcinoides originam‑se de células neuroendócrinas e contêm
grânulos secretores de hormônios e aminas biogênicas, principalmente serotonina e histamina. Os sintomas apare‑
cem em 10% dos casos, geralmente na presença de metástases hepáticas que permitem que as substâncias atinjam a
circulação sistêmica. Pode ocorrer instabilidade hemodinâmica, além de broncoespasmo e diarreia, os quais podem
ser desencadeados também por estresse metabólico e dor. Assim, é essencial garantir analgesia e plano anestésico
adequados para evitar o aparecimento de sintomas. Aqui, optou‑se por não utilizar opioides em face do caráter
maligno da lesão, porém seu uso é seguro. O controle hemodinâmico é um dos principais desafios anestésicos e
deve‑se evitar as aminas de ação indireta, pois podem desencadear crises. Os β‑bloqueadores devem ser cardiossele‑
tivos, para não potencializar o risco de broncoespasmo. O uso de cetamina e magnésio favorece a broncodilatação, e
o último inibe também a liberação de histamina e catecolaminas. Além disso, é prudente evitar o uso de β‑agonistas
e drogas liberadoras de histamina, como tiopental, mivacúrio, atracúrio e morfina.
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030 Dados preliminares da implementação do
protocolo ERAS no Hospital Santa Casa de
Misericórdia de Porto Alegre
Juliana Tonietto Zampieri, Natalia Zanelatto, Luigi Orso, Cristiane Weckerle,
Uira Fernandes, Florentino Mendes
Hospital Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil
Introdução: Com o objetivo de melhorar o cuidado perioperatório, a Santa Casa de Porto Alegre implementou
as recomendações do Protocolo ERAS. O protocolo é composto por 23 medidas que são auditadas quanto a sua
complacência e seus resultados. Relato do caso: Após auditoria dos resultados existentes (pré‑ERAS), iniciou‑se
a realização do protocolo em pacientes submetidos à cirurgia colorretal. Foram incluídos 18 pacientes, 10 eram
homens, com idade média de 62 (36–78) anos. As cirurgias realizadas foram sete hemicolectomias direitas/ileocecal,
seis ressecções anteriores de reto, três hemicolectomias esquerdas, duas retossigmoidectomias. A média de perma‑
nência hospitalar foi de 6,2 dias versus 17 dias do período pré‑ERAS. A adesão às recomendações do Protocolo ERAS
foi de 70,4%. Observou‑se maior dificuldade no cumprimento da mobilização precoce, na pesagem no primeiro dia
e no término da infusão de líquidos endovenosos no pós‑operatório. Discussão: Na busca de nos adequarmos ao
Protocolo ERAS, instalou‑se equipe multidisciplinar composta por profissionais médicos, cirurgiões e anestesistas,
enfermeiros e nutricionistas. Embora em fase inicial de implantação, fica clara a evolução no cuidado perioperatório
quando aplicadas as rotinas descritas no protocolo, dados como tempo de internação hospitalar, retirada precoce de
cateteres e estímulo ao retorno da função gastrointestinal comprovam esse progresso. Nossos dados ainda são preli‑
minares, de forma a não permitir adequada comparação estatística com os pacientes operados no período anterior
à instalação do protocolo. Porém, observa‑se redução do período de internação hospitalar dos pacientes participan‑
tes do protocolo. Embora iniciais, os resultados promissores da implantação do ERAS em nosso serviço sinalizam a
possibilidade de expansão do projeto não apenas dentro do Hospital Santa Casa de Misericórdia, como também em
outros estabelecimentos de saúde, sejam eles públicos ou privados.
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031 Manejo anestésico do paciente com
distrofia fascioescapuloumeral
Kleber Jordão de Souza, Estefano Masson, Priscilla de Araujo Souza,
Thiago Zampari Ferreira, David Ferez
Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A distrofia muscular fascioescapuloumeral (DMF) é uma patologia autossômica dominante caracte‑
rizada por fraqueza progressiva e atrofia da musculatura facial, da cintura escapular e dos membros superiores.
Contribuímos com um caso de manejo anestésico bem‑sucedido de paciente com DMF submetido à anestesia geral
e ao controle neuromuscular. Relato do caso: Paciente do sexo masculino, 58 anos, 70 kg, 1,70 m de altura, cau‑
casiano, bancário, submetido à cirurgia eletiva de colecistectomia por videolaparoscopia, ao exame físico geral e
cardiopulmonar sem alterações. Neurológico: Glasgow 15, força muscular simetricamente reduzida proximal nos
quatro membros grau 2. Nos antecedentes pessoais: DMF há 25 anos. Exames laboratoriais, eletrocardiograma e eco‑
cardiograma sem alterações. Sinais vitais pré‑indução dentro dos limites da normalidade. Realizada anestesia geral,
indução realizada com propofol em TCI, fentanil 250 mcg e rocurônio 35 mg. Intubação com tubo 8,0, sem inter‑
corrências, posicionado com o braço esquerdo aduzido sobre o corpo, e o direito abduzido em 90º lateralmente para
monitorização do Train‑of‑four (TOF), mantido em ventilação mecânica em volume controlado (VC: 500 mL, PS:
20%, FC: 11 irpm, Tins: Texp: 1:2, PEEP: 5 cm H2O e FiO2: 50%). Manutenção anestésica com propofol e remifenta‑
nil em TCI avaliado com índice biespectral (BIS). Durante o período anestésico, de 1h30, não foi necessária dose de
manutenção de bloqueador neuromuscular (BNM). Realizado sugamadex 2 mg/kg para reversão do BNM. Paciente
extubado em sala, sem intercorrências, porém relatou dor em região escapular à direita. Discussão: A utilização de
anestesia venosa total e o não uso de BNM despolarizante para reduzir o risco de hipertermia maligna no paciente
com miopatia, assim como o uso de rocurônio e, posteriormente, a reversão com sugammadex, tornaram a aneste‑
sia mais segura para o paciente; apesar de o paciente apresentar DMF, a reversão do bloqueio mostrou‑se igualmente
efetiva usando dose padrão preconizada. E, mesmo que o posicionamento do paciente tenha sido feito enquanto
acordado, a dor relacionada ao posicionamento esteve presente.
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032 Anestesia no hemofílico a grave com
fratura de fêmur patológica
Larissa Gonçalves Sado, Jickson Thiago Almeida Silva, Tiago Henrique Marçal Vieira,
Flávio Campos Magalhães, Andréia Cristina Marques Silva Gonçalves
Unievangélica, Anápolis, Goiás, Brasil
A hemofilia A é um distúrbio hemorrágico causado por deficiência do fator VIII da coagulação, relacionada quase
que exclusivamente aos homens, por ser uma herança recessiva ligada ao cromossomo X. Ocorre em 1 a cada
5.000–10.000 homens e é classificada em diferentes graus. Os sangramentos espontâneos e as hemartroses são as
manifestações mais comuns na hemofilia grave, sendo a reposição do fator VIII o tratamento indicado. Objetiva‑se
demonstrar o manejo perioperatório de um paciente hemofílico A grave com fratura patológica de fêmur. L.A.S.,
51 anos, masculino, ASA P3, hipertenso, diabético, portador de hepatite C e hemofilia A grave, em uso padroni‑
zado de fator VIII em três doses semanais, e de fratura patológica de fêmur esquerdo em mesmo local de hematoma
crônico existente há mais de 20 anos. Exames laboratoriais demonstram alterações nos marcadores de função hepá‑
tica e no tempo parcial de tromboplastina ativado. A avaliação hematológica pré‑operatória, sugere a realização
de 5.000 U de fator VIII no pré e pós‑operatório imediatos, e, nos dois dias subsequentes, 5.000 U divididas em
duas doses. Paciente foi admitido em sala cirúrgica, sendo monitorizado de forma não invasiva, puncionado acesso
venoso periférico calibroso e reservados três concentrados de hemácias e três crioprecipitados. Optou‑se pela anes‑
tesia geral devido a contraindicação do bloqueio espinhal nos distúrbios de coagulação, sendo a indução anestésica
realizada com 200 mg de propofol, 300 mg de fentanil e 18 mg de cisatracúrio, intubado e mantido com isoflurano e
remifentanil em infusão contínua. O procedimento teve duração de três horas, com volume de sangramento superior
ao esperado, com necessidade de transfusão de dois concentrados de hemácias. Paciente evoluiu sem complicações
hemorrágicas, tendo recebido alta cinco dias após a cirurgia. O manuseio do hemofílico vem sendo aprimorado, e só
é possível graças aos novos conhecimentos em relação à terapia de reposição e ao envolvimento de uma equipe mul‑
tidisciplinar que reúne hematologista, anestesiologista e cirurgião. Cabendo a nós a responsabilidade de tomarmos
condutas adequadas, a fim de evitar complicações hemorrágicas e aumento da morbimortalidade perioperatória no
hemofílico A grave.
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033 Manejo minimamente invasivo de
via aérea difícil em procedimento
de gastrostomia endoscópica
Larissa Roberta Corso, Fabrício Batistella Zasso, Diego Boniatti Rigotti, Gabriela Citron Vedana
Hospital Unimed Chapecó, Chapecó, Santa Catarina, Brasil
Introdução: Diante dos casos de via aérea difícil (VAD) prevista, sabe‑se que técnicas que possibilitam a manipula‑
ção da via aérea (VA) com o paciente acordado são seguras e preconizadas. Entretanto, por causar intensa ansiedade
e desconforto, para a boa aceitação, é crucial a preparação adequada do paciente. Neste relato de caso, demonstra‑
mos a utilização de anestesia tópica associada à sedação criteriosa, permitindo manutenção da ventilação espontânea
para realização de procedimento de pequeno porte. Relato do caso: Paciente de 63 anos, masculino, IMC 18,41, ASA
II, em uso de Lexotam. Negava alergias e intercorrências anestésicas anteriores. História de traqueostomia em 2013
e 2014. Realizou 35 sessões de radioterapia em região cervical devido a tumor de laringe havia 2 anos. Ao exame de
VA, apresentava região cervical rígida e limitada extensão cervical, Mallampati II. Exames pré‑operatórios sem alte‑
rações. Cirurgia programada: gastrostomia endoscópica. Devido a possível estenose de traqueia e VAD, foi utilizada
como técnica anestésica sedação com midazolan 1,5 mg EV (titulado) e fentanil 50 mcg EV. Após, foi submetido
à anestesia tópica na cavidade oral com 2 puffs de lidocaína spray e 6 mL de solução de xilocaína (4 mL em gel e
6 mL líquida) na orofaringe. Para a punção abdominal, foi realizada infiltração local com ropivacaína pelo cirur‑
gião. O procedimento foi realizado com paciente acordado, com boa tolerância, mantendo parâmetros ventilatórios
e hemodinâmicos estáveis. Duração total do procedimento levou cerca de 30 minutos. Discussão: A manutenção
da respiração espontânea com o paciente acordado constitui uma medida segura no manejo de vias aéreas poten‑
cialmente fatais. A anestesia tópica e a sedação criteriosa mostraram‑se eficaz para o procedimento proposto, além
de garantir conforto ao paciente. Sendo assim, foi possível evitar a intubação do paciente para um procedimento
de pequeno porte. O caso relatado mostra que uma avaliação individualizada bem como abordagens alternativas de
acesso à VA tornam‑se necessárias no intuito de minimizar a morbidade desses pacientes.
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034 NO DESAT – Diminuindo risco de hipóxia
na intubação do paciente crítico
Lázaro Fagundes Audino, Fabrício Batistella Zasso, Marcos Tadeu Cury
Hospital Regional do Oeste de Chapecó, Chapecó, Santa Catarina, Brasil
Introdução: Uma simples modificação na prática pode proteger os pacientes da hipóxia durante a intubação em
uma emergência. Nasal Oxygen During Efforts Securing A Tube (NO DESAT) consiste em uma técnica que utiliza
uma cânula nasal simples com baixo fluxo de oxigênio seco (5 a 15 L/min), permite oxigenação apneica, enquanto
as tentativas de intubação traqueal são executadas e aumentam o tempo de apneia em 2 a 5 minutos. Relato do
caso: G.V.S., feminina, 32 anos, proveniente do pronto‑socorro para a realização de uma laparotomia exploradora
de urgência. Paciente relata que há 8 dias havia sido submetida a uma cesariana e evoluiu com sangramento uterino
que piorou nas últimas 24 horas. Na chegada à sala, estava recebendo uma bolsa de CHAD e uma de plasma fresco.
Ao exame físico, apresentava‑se dispneica, mucosas descoradas, sem preditores de via aérea difícil, FC de 81 bpm, PA
de 120/78 mmHg e saturando 98% já com cateter nasal de oxigênio a 3 L/min. Exames laboratoriais do PS mostravam
hemoglobina de 5 g/dL e hematócrito de 16,3%. Posicionada a paciente em rampa, iniciou‑se a indução com pré‑oxi‑
genação com máscara facial a 3 L/min por 3 minutos. Logo após, foram administrados 100 mcg de fentanil, 100 mg
de propofol e 70 mg de succinilcolina. A partir da perda da consciência, foi elevado para 15 L/min o fluxo no cateter
nasal. Contados 60 segundos da administração da succinilcolina, foi realizada a intubação orotraqueal em sequência
rápida sob laringoscopia direta e manobra de Sellick. A paciente manteve‑se todo o tempo de apneia com 100% da
saturação. Para manutenção, foram administrado 100 mcg de fentanil e sevoflurano. Foi realizada histerectomia total
e a paciente recebeu mais duas bolsas de CHAD e PF. Optou‑se por manter a paciente intubada e encaminhá‑la para
a UTI, onde passou dois dias e foi para o quarto. Discussão: A técnica NO DESAT constitui‑se em alternativa sim‑
ples para aumentar o tempo de apneia. Em pacientes críticos, sua utilização no momento da indução pode prevenir
dessaturação, dando ao anestesiologista maior tranquilidade para o manejo da VA.
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035 Anestesia para ressecção de
nasoangiofibroma juvenil via endoscópica
Lia Alves Martins Mota, Lucas Mota Ribeiro, Felipe Souza Thyrso de Lara,
Gelson Marques dos Santos, José Caio dos Santos
Santa Casa da Misericórdia de Santos, Santos, São Paulo, Brasil
O nasoangiofibroma juvenil (NAJ) corresponde a cerca de 0,5% de todos os tumores de cabeça e pescoço. São tumores
benignos de origem vascular e possuem como sítios mais comuns a cavidade nasal, a nasofaringe, os seios parana‑
sais e a base da órbita. Podem ser localmente invasivos e atingir o compartimento intracraniano. A tríade clássica é
epistaxe, obstrução nasal unilateral e massa na nasofaringe. Paciente, 13 anos, 50 kg, sexo masculino, com história
de episódios recorrentes de cefaleia e epistaxe volumosa iniciados havia 3 anos. Apresentou episódio de síncope após
sangramento nasal profuso, procurou o serviço de emergência, realizou TC de crânio que sugeriu o diagnóstico de
NAJ. Sem outras comorbidades. Paciente foi admitido no hospital para abordagem eletiva de ressecção do tumor.
Realizada avaliação pré‑anestésica, solicitada vaga de UTI e feita reserva de concentrado de hemácias (CH). A anes‑
tesia proposta foi geral balanceada (predominante venosa). Paciente foi admitido no Centro Cirúrgico, monitorizado
com oximetria, cardioscopia, pressão arterial automática não invasiva e invasiva pós‑indução. Puncionado acesso
venoso periférico 16G e cateter venoso central em veia jugular interna direita. A indução anestésica foi realizada
com propofol em bomba de infusão em modo alvo‑controlado (hipnose com 3,00 µg/mL), fentanil 100 µg, lidocaína
2% s/vc 60 mg, clonidina 50 µg, cisatracúrio 10 mg. No intraoperatório, manteve‑se BIC de propofol, remifentanil
e esmolol. A cirurgia durou 10 horas, foram infundidos 4 L de cristaloides e 2 CH. Foi extubado em sala cirúrgica,
estável hemodinamicamente e encaminhado à UTI. No pós‑operatório (PO) imediato, foi administrada 1 unidade de
plasma fresco congelado, além de vitamina K. Paciente recebeu alta hospitalar no 4º PO. O resultado histopatológico
confirmou o diagnóstico de NAJ. O NAJ é um tumor com risco de sangramento. É necessário utilizar‑se de técnicas
anestésicas para tentar diminuir o sangramento no intraoperatório. Realização de embolização arterial pré‑opera‑
tória, cirurgia por via endoscópica e uso de medicações que mantêm hipotensão no intraoperatório são exemplos
dessas técnicas. A anestesia com bomba de propofol, de remifentanil e de esmolol causa hipotensão controlada, dimi‑
nuindo o sangramento e a necessidade de transfusão sanguínea. A associação do sevoflurano pode ser uma opção.
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036 Fast track neurocirúrgica em paciente
centenária
Lucas Reis Rosa, Emílio Carlos del Massa, Caio César Barbosa Fonseca,
Eyder Figueiredo Pinheiro
Hospital Santal Marcelina, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: Estimativas indicam que, por volta do ano 2040, 24% das pessoas terão mais de 65 anos e que isso repre‑
sentará cerca de 50% dos gastos com saúde1. A idade avançada, em si, não representa uma contraindicação para a
realização de anestesia ou cirurgia, porém costuma associar‑se a um maior número de comorbidades relacionadas
à maior morbimortalidade perioperatória em comparação aos pacientes jovens. Relato do caso: Paciente do sexo
feminino, branca, 111 anos, 55 kg, ASA III E, HAS, em uso de captopril 50 mg/dia, história de confusão mental sem
déficits focais e episódios de queda da própria altura, negava alergias. Admitida por nova queda, com TC de crânio
com hematoma subdural crônico à direita, discreto desvio de linha média e dilatação ventricular, indicada trepana‑
ção neurocirúrgica. Exames laboratoriais e Raio X de tórax de internação sem alterações. Em SO, foi monitorizada
(ECG, PANI, SpO2, PAI – após cateterização de artéria radial D, e ETCO2 – após IOT), com venóclise 18 G em MID
e PAI. Após pré‑oxigenação por 5 minutos, indução com lidocaína 40 mg, fentanil 50 mcg, etomidato 10 mg e cisa‑
tracúrio 5 mg e IOT com TOT 7,0 com cuff, confirmada por ausculta bilateral e capnografia. Manutenção com VCM
com sevoflurano, O2/Ar. Ainda administrado fentanil 50 mcg, omeprazol 40 mg, ondasentrona 8 mg, hidrocortisona
500 mg e 1.500 mL de cristaloide. Ao término, atropina 0,75 mg e neostigmina 1,5 mg, com extubação em SO. Enca‑
minhada, estável, à SRPA, sem uso de drogas vasoativas e em respiração espontânea, onde permaneceu por três horas
com alta para enfermaria, e alta hospitalar no dia seguinte. Discussão: Devido às alterações fisiológicas durante o
envelhecimento, há necessidade de alguns cuidados peculiares à prática anestésica. A composição corporal se altera,
com perda de massa muscular e água corporal total, além de aumento de tecido adiposo. Ocorre perda da capaci‑
dade de aumento de débito cardíaco em resposta ao estresse; diminuição da complacência pulmonar e da CAM;
redução da taxa de filtração glomerular; maior suscetibilidade ao delirium e aos distúrbios cognitivos. Tais altera‑
ções requerem doses menores das drogas envolvidas, sendo preferenciais aquelas que propiciam maior estabilidade
hemodinâmica e recuperação mais rápida na SRPA.
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037 Paralisia do nervo laríngeo recorrente após
tireoidectomia total
Mailson Roberto da Cruz, Felipe Guimarães Garcia Carvalho, Anamaria Ruiz Combat Tavares,
Victor José Marques Pimenta
Hospital Júlia Kubitschek da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte,
Minas Gerais, Brasil
Introdução: A paralisia do nervo laríngeo recorrente é uma complicação grave da tireoidectomia que pode gerar sin‑
tomas transitórios ou permanentes bastante característicos. Desses, os transitórios são os mais frequentes, porém os
permanentes não devem ter menos importância, devido às consequências causadas na qualidade de vida dos pacien‑
tes. Relato do caso: Paciente, 57 anos, ASA 2, submetida à tireoidectomia total devido a bócio multinodular extenso
sob anestesia geral balanceada. Procedimento sem intercorrências cirúrgico‑anestésicas. Após extubação, paciente
desenvolveu quadro de esforço respiratório e estridor. Pela suspeita de paralisia do nervo laríngeo recorrente e afas‑
tados outros prováveis diagnósticos diferenciais, a equipe cirúrgica optou pela realização de traqueostomia ainda na
sala de cirurgia. Depois de realizado o procedimento, a paciente foi levada para a sala de recuperação pós‑anesté‑
sica (SRPA), sem esforço respiratório, recebendo apenas oxigenoterapia suplementar. Posteriormente, evidenciou‑se
que ocorreu apraxia de nervo laríngeo recorrente culminando com paralisia de prega vocal unilateral demonstrado
por uma nasofibroscopia realizada no pós‑operatório. Discussão: A paralisia do nervo laríngeo recorrente pode
resultar em uma relevante morbidade para o paciente. Os sintomas relacionados podem variar dependendo da gravi‑
dade da lesão — como dispneia, estridor, risco de aspiração, disfonia, rouquidão — , os quais podem ser transitórios
ou permanentes e se apresentam geralmente associados. Como os sintomas surgem somente após a extubação, o
anestesista tem papel fundamental em diagnósticos diferenciais tratáveis como laringoespasmo, broncoespasmo
ou corpo estranho que cursam com esforço respiratório do paciente e podem ser revertidos sem necessidade de
reabordagem cirúrgica. Além da história clínica, existem alguns exames que podem ser realizados, como videoestro‑
boscopia, nasofibroscopia e laringoscopia indireta. No entanto, não há um exame padrão ouro para o diagnóstico.
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038 Anestesia para bypass carótido‑carotídeo
com passagem de prótese retrofaríngea
Tatiana Saruhashi, Guilherme Haelvoet, Maira Bagodi, Dalton Watanabe, Ayrton Bentes Teixeira
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: Apesar dos avanços nas técnicas cirúrgicas e anestésicas, a morbimortalidade após endarterectomia de
carótida decorrente de eventos cardiovasculares continua constante, entre 3 e 5%. Pacientes submetidos a cirurgias
vasculares precisam de intensa monitorização perioperatória por conta das comorbidades, associadas ao porte das
cirurgias. Relato do Caso: Paciente de 65 anos, masculino, ASA III, 60 kg. Antecedentes: ex‑tabagista, DPOC, HAS,
TX renal, correção endovascular de aneurisma de aorta abdominal. Diagnosticado com aneurisma sacular aorto‑torá‑
cico e indicado para correção cirúrgica endovascular. Devido ao posicionamento da endoprótese, haveria oclusão do
fluxo para a a.carótida comum direita, sendo indicada cirurgia de bypass carótido‑carotídeo com prótese retrofarín‑
gea para posterior correção do aneurisma. No centro cirúrgico, realizada monitorização adequada, com PAI e acesso
central. Após desnitrogenação, administrados fentanil 4 mcg.kg‑1, propofol 2,5 mg.kg‑1 e vecurônio 0,1 mg.kg‑1. IOT
com cânula aramada 8,0. Manutenção anestésica com remifentanil e propofol em BIC. O tempo de clampeamento da
a.carótida direita e esquerda foi de 25 minutos e 18 minutos, respectivamente. Recebeu 2.500 mL de cristaloides, com
500 mL de diurese e queda do hematócrito de 34 para 26%. Extubado em sala, com despertar adequado, exame neu‑
rológico normal. Encaminhado à UTI. Após três dias, foi submetido à correção endovascular do aneurisma, com alta
hospitalar após dois dias. Discussão: Em alguns casos, não é possível realizar a correção do aneurisma de aorta torá‑
cica via endovascular sem obstruir a a.carótida comum esquerda, sendo uma das opções o bypass carótido‑carotídeo
antes da intervenção. Uma das principais preocupações é a proteção cerebral durante o clampeamento de carótida.
Estabilidade hemodinâmica com mínimas variações e despertar precoce são os objetivos fundamentais da anestesia.
O uso de contraste para angiografia é relacionado com insuficiência renal aguda no pós‑operatório (10,1%), sendo o
controle de fluidos e a permanência em UTI fundamentais para um bom prognóstico.
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039 Ressecção de insulinoma: manejo
anestésico por técnica geral balanceada e
bloqueio peridural
Marina Madeira Castelo Branco, Rodrigo Vital de Miranda, Isabela Borges de Melo,
Cássio de Pádua Mestieri, Luis Vicente Garcia
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo,
Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil
Introdução: O insulinoma é o tumor neuroendócrino mais comum do pâncreas, sendo necessário um bom con‑
trole das oscilações glicêmicas que podem ocorrer durante a sua ressecção. Relato do caso: Masculino, 83 anos, sem
outras comorbidades. Há três anos com crises de hipoglicemia e intensa piora da frequência há seis meses. Ecoen‑
doscopia e biópsia ratificaram o diagnóstico de insulinoma e foi indicada duodenopancreatectomia. Foi internado
na véspera para manejo glicêmico e outros preparos. Antes da indução anestésica, foi puncionada artéria radial para
mensuração da pressão arterial. Foi realizada punção de veia central e colocação de cateter peridural por meio de
punção realizada em L1‑L2. A indução anestésica foi realizada com 200 µg de fentanil, 20 mg de etomidato e 40 mg de
rocurônio. A anestesia foi mantida com isoflurano. Foi realizada glicosimetria capilar a cada 30 minutos, cujos resul‑
tados foram 132, 115, 106 e 107 mg/dL. O procedimento foi realizado sem intercorrências, sem oscilação glicêmica
importante no perioperatório e sem alteração hemodinâmica. No cateter peridural, foram administradas ropivacaína
e morfina. Após extubação, foi encaminhado à UTI, na qual chegou consciente, sob ventilação espontânea. Evoluiu
sem intercorrências ou hipoglicemia com alta no sétimo pós‑operatório. Discussão: O manejo anestésico do insu‑
linoma consiste na prevenção das oscilações glicêmicas oriundas da manipulação tumoral. Recomenda‑se infusão
contínua de glicose a 10% e glicosimetria capilar a cada 15 a 30 minutos para detecção rápida de hipo/hiperglice‑
mia. Optamos por infusão em bolus de glicose a 50% a cada 30 minutos, de acordo com a glicosimetria. O paciente
não apresentou hipoglicemia em nenhuma das mensurações. Não existe consenso na literatura sobre a escolha de
agentes anestésicos. Geralmente, faz‑se a opção por fármacos que diminuam a taxa metabólica/consumo de oxigê‑
nio cerebral como tiopental e propofol. Esses agentes não interferem na liberação de insulina/regulação da glicose.
A combinação de anestesia geral com anestesia regional é uma opção viável. Os halogenados inibem a secreção pan‑
creática de insulina, estratégia útil nesses pacientes. Conclui‑se que a associação da técnica geral balanceada e do
bloqueio peridural mostra‑se segura no manejo anestésico de pacientes com insulinoma.
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040 Intubação submentoniana em correção
cirúrgica de fraturas complexas da face
Monique Caribé Brasileiro Mattos, Isabella França Morcelli Rodrigues de Aguiar,
Lucas Mota Ribeiro, Emerson José Mainardes
Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos, Santos, São Paulo, Brasil
Introdução: A intubação submentoniana é uma técnica segura para o manejo da via aérea, representando uma
opção à traqueostomia nos casos de fraturas dos tipos Le Fort II e Le Fort III. Relato do caso: Paciente do sexo mas‑
culino, 25 anos, 65 kg, ASA I, vítima de acidente de motocicleta com múltiplos traumas de face. Indicada cirurgia
eletiva para fixação de fraturas com bloqueio maxilomandibular. Na tomografia com reconstrução óssea em 3D, foi
observado trauma de face tipo Le Fort II com afundamento de osso frontal. Paciente foi submetido à anestesia geral
balanceada. Drogas usadas na indução: propofol 120 mg, sufentanil 90 mcg, lidocaína 60 mg, rocurônio 40 mg, ceta‑
mina 12 mg/h e clonidina 150 mcg. Realizada intubação orotraqueal com tubo aramado 7,5. Após confecção do
acesso cirúrgico, o cuff foi desinsuflado, introduzido na cavidade oral e, com pinça hemostática, foi deslocado por
meio do acesso cirúrgico. Em seguida, desconectou‑se o tubo do sistema de ventilação e removeu‑se o seu adapta‑
dor para passagem pela região submentoniana. Com o tubo alocado, o cuff foi reinsuflado e o sistema restabelecido.
Após ausculta pulmonar para descartar intubação seletiva, o tubo foi fixado com sutura na pele. O procedimento
cirúrgico durou 380 minutos. Ao final da cirurgia, o tubo foi reposicionado para cavidade oral, sendo o paciente
extubado de forma convencional e sem intercorrências. O paciente foi encaminhado à recuperação pós‑anestésica,
na qual permaneceu por 90 minutos, sem intercorrências, dando seguimento ao pós‑operatório na Enfermaria. Discussão: A intubação submentoniana está indicada em cirurgias de fratura de face complexas, em especial quando
há fratura de osso nasal e necessidade de bloqueio maxilomandibular. Pode ser realizada por meio da linha média
da mandíbula ou por via paramediana. Não há estudos demonstrando evidências de superioridade entre esses dois
acessos, porém autores descrevem que a incisão na linha média está relacionada com menor sangramento durante
o acesso à cavidade oral. A intubação submentoniana é uma alternativa à traqueostomia para esse tipo de procedi‑
mento cirúrgico e tem a vantagem de gerar menor morbidade física e psicológica ao paciente. A complicação mais
comum é o acotovelamento do tubo, por isso recomenda‑se tubos aramados e de menor calibre (7,0–7,5).
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041 Anestesia venosa total para ressecção de
tumor cerebral com o paciente acordado
Orlando Domingues de Araújo Pontes, Luís Henrique Cangiani, Caio Funck Colucci,
Lilian Eysin, Flavio Maia Castilho
Centro de Ensino e Treinamento Centro Médico de Campinas, Campinas, São Paulo, Brasil
Introdução: A ressecção de tumor cerebral com o paciente acordado é uma importante técnica para tumores em
regiões nobres (motora, somatossensorial e área da fala) e visa preservar a função cognitiva. Relato do caso: Paciente
masculino, 58 anos, com glioblastoma em região da fala, foi submetido à ressecção. Posicionado em decúbito dorsal
com elevação do dorso (30°), foi realizada anestesia geral por meio de infusão contínua de 0,5 mcg/kg/min de dex‑
medetomidina, seguida pelas infusões alvo‑controladas de propofol e remifentanil, além de 0,6 mg/kg de rocurônio.
A ventilação controlada por volume foi estabelecida por máscara laríngea nº 5. O cirurgião realizou bloqueio dos
nervos cranianos com ropivacaína 0,75% para a craniotomia. A monitorização foi realizada por meio de ECG, FC,
SpO2, ETCO2, PAI, PVC, diurese por SVD, além do potencial evocado somatossensitivo executado por neurofisio‑
logista. Após 90 minutos do início da cirurgia, momento em que o cérebro foi exposto, as infusões do propofol e do
remifentanil foram descontinuados, permanecendo apenas a dexmedetomidina na dose de 0,2 mcg/kg/min. Após
15 minutos, o paciente assumiu a ventilação e, com 20 minutos, abriu os olhos ao comando. A máscara laríngea foi
substituída por um cateter nasal de O2, mantendo‑se levemente sedado, e o neurofisiologista executou seus testes de
cognição. Assim, permaneceu por mais 120 minutos até o término da cirurgia, quando foi encaminhado para a UTI.
Nela, permaneceu estável por 48 horas, sem déficits focais e, em seguida, encaminhado para a enfermaria, para no
6º dia de pós‑operatório receber alta hospitalar. Discussão: Há evidências crescentes de que a realização de ressecção
tumoral com o paciente acordado está associada com menores taxas de morbimortalidade pós‑operatória. Para a sua
realização, é necessária uma equipe multidisciplinar com planejamento adequado: (1) escolha e preparo do paciente
(informação, aceitação e cooperação); (2) entrosamento entre as equipes da anestesia e neurocirurgia; (3) posiciona‑
mento do paciente (acesso do anestesista à via aérea do paciente, de modo que o médico fique em posição confortável
e consiga visualizar o neurofisiologista); (4) escolha da técnica anestésica (de acordo com o perfil farmacocinético
dos anestésicos, optou‑se pela anestesia venosa total, o que permitiu uma rápida depuração dos fármacos e um des‑
pertar rápido e suave).
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042 Técnica “asleep‑awake‑asleep” para tratamento
microcirúrgico de tumor intracraniano
Paula de Siqueira Ramos, Fernanda Vilela Dias, Marina Ferreira Guimarães,
Cassiano Hamacek de Freitas, Raphael de Faria e Silva
Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
A craniotomia em paciente acordado se faz necessária para a preservação da função neurológica em casos de lesões
patológicas localizadas em áreas eloquentes do córtex. O anestesiologista tem papel fundamental para a boa execu‑
ção do procedimento e a segurança do paciente. Relato do caso: Paciente L.R., 29 anos, sexo feminino, previamente
hígida, iniciou episódios de crise convulsiva focal. Após propedêutica, foi diagnosticada com lesão infiltrante suges‑
tiva de glioma de baixo grau. Foi realizado preparo psicológico da paciente no pré‑operatório, com esclarecimento
acerca da proposta cirúrgica e da avaliação perioperatória em vigília. Para o tratamento cirúrgico, foi realizada a
indução de anestesia geral com propofol, remifentanil e cisatracúrio, sob máscara laríngea. Foi realizada anestesia
local nos pontos de fixação dos pinos e da incisão cirúrgica. A manutenção da anestesia foi realizada com infusão
contínua de propofol e remifentanil. A paciente foi despertada após a finalização da abertura da dura‑máter, tempo
cirúrgico de maior estímulo doloroso até o acesso ao córtex cerebral. A avaliação das funções motoras e de linguagem
da paciente no intraoperatório permitiu o mapeamento do tumor seguido de ampla ressecção do mesmo. Concluída
a abordagem tumoral, foi realizada nova indução de anestesia geral sob máscara laríngea para a finalização do proce‑
dimento. Conclusão: O sucesso da técnica anestésica “asleep‑awake‑asleep” para craniotomia depende da adequada
interação entre a equipe multidisciplinar, da colaboração do paciente com o procedimento e do profundo conheci‑
mento do anestesiologista a respeito da farmacologia das drogas a serem utilizadas e dos tempos cirúrgicos.
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043 Dissecção aguda de aorta torácica em
paciente com deficiência de alfa‑1‑antitripsina
Paula de Siqueira Ramos, Marcos Vinícius Pimentel Cardoso, Bruno Barbosa Aquino,
Daiane Aparecida Vilela de Rezende Romaneli, Raphael de Faria e Silva
Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
A dissecção de aorta torácica é um evento potencialmente fatal, com mortalidade elevada nas primeiras 48 horas.
Tal incidência aumenta em caso de pneumopatias, como a deficiência de alfa‑1‑antitripsina, distúrbio genético
que tem diversas implicações clínicas, sobretudo pulmonares e hepáticas. Paciente ALC, 66 anos, história prévia
de hipertensão arterial sistêmica e deficiência de alfa‑1‑antitripsina. Admitida no pronto atendimento em choque
cardiogênico, torporosa; realizadas monitorização invasiva e infusão de noradrenalina e dobutamina, com melhora
parcial do choque e da consciência. Após queixa de dorsalgia importante, evoluiu com insuficiência cardíaca e pul‑
monar, o que motivou a intubação orotraqueal. Propedêutica de imagem evidenciou dissecção de aorta ascendente
do tipo A com hematoma extenso e necessidade de tratamento cirúrgico de urgência. Manutenção anestésica feita
com administração endovenosa de fentanil e cisatracúrio, e infusão inalatória de sevoflurano. No peroperatório,
houve ruptura do aneurisma e extensa perda sanguínea, sendo então a paciente politransfundida. Os pulmões,
visivelmente enfisematosos, com insuflação à inspiração e sem esvaziamento à expiração, dificultaram a saída da cir‑
culação extracorpórea; optou‑se por fechamento torácico em segundo tempo e os parâmetros ventilatórios foram
reduzidos na tentativa de adaptação ao tórax aberto. A paciente foi encaminhada ao centro de terapia intensiva intu‑
bada e tórax vedado por bolsa de Bogotá adaptada. Evoluiu com relativa melhora hemodinâmica e metabólica nas
duas semanas subsequentes; entretanto, não apresentou despertar após 72 horas de interrupção da sedação e a morte
encefálica foi confirmada por protocolo. A dissecção aórtica do tipo A requer tratamento cirúrgico de urgência e o
anestesiologista tem papel fundamental na estabilização do paciente. Pneumopatias e ruptura do aneurisma podem
interferir de forma negativa no prognóstico, sendo os cuidados anestésicos com ventilação, controle metabólico e
volêmico fundamentais para a condução do caso.
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044 Anestesia em paciente com doença de Fabry
Pedro Ferro Lima Menezes, César Antônio Tavares da Rocha, Júlio Faller,
João Manoel da Silva Júnior
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A doença de Fabry é uma doença genética ligada ao cromossomo X, que leva à deficiência da enzima
alfa‑galactosidase‑A e ao acúmulo de glicoesfingolipídeos nos tecidos, desencadeando manifestações clínicas¹.
Pode haver acúmulo no coração, nos rins, nos olhos, nos músculos, no trato gastrointestinal e nos vasos sanguí‑
neos². Relato do caso: Glomerulonefrite rapidamente progressiva simulando vasculite sistêmica como forma de
apresentação de doença de Fabry. Paciente do sexo masculino, 51 anos, branco, 60 kg, admitido para passagem de
cateter‑Tenkoff, para realização de diálise. Antecedentes: doença de Fabry há 30 anos, hipertensão arterial sistêmica
há 4 anos, doença renal crônica (DRC) estágio V, fibrilação atrial, hipotireoidismo, déficit auditivo e gota. Faz uso
contínuo de omeprazol, levotiroxina, amiodarona, furosemida, alopurinol, clopidogrel e enzimas injetáveis para o
tratamento específico da doença de Fabry. Exame físico sem alterações, exceto por edema em membros inferiores.
Exames complementares evidenciaram anemia discreta, creatinina 8,7 mg.dL‑1., aumento da área cardíaca, hipertro‑
fia concêntrica do ventrículo esquerdo e PR curto. Na sala de cirurgia, foi feita a monitorização mínima obrigatória.
Realizada anestesia geral balanceada, indução com fentanil (150 mcg), propofol (130 mg), rocurônio (30 mg), intu‑
bação orotraqueal e monitorização da petCO2. Mantido em ventilação mecânica controlada, com sevoflurano a 1.5
CAM. Procedimento com 2 horas de duração, sendo descurarizado com sugamadex (120 mg) e extubado. Encami‑
nhado à RPA e, posteriormente, à Enfermaria. Alta hospitalar após dois dias e realização de hemodiálise. Discussão:
A doença de Fabry acomete 1 a cada 117.000 nascidos vivos e, apesar de sua baixa incidência, é importante conhe‑
cer suas principais alterações para melhor manejo anestésico³. Em relação ao caso discutido, foi realizada restrição
hídrica e evitou‑se o uso de drogas dependentes da eliminação renal. Devido ao PR curto no ECG, optou‑se pelo
rocurônio (embora o atracúrio pudesse ser particularmente útil pelo seu metabolismo de Hoffman), pois a descura‑
rização com o sugamadex evita o uso da atropina, potencialmente maléfica em pacientes com PR curto.
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045 Uso de broncofibroscópio como
abordagem inicial em paciente com
preditores de via aérea difícil submetido
à sequência rápida de intubação
Rafael Reis di Tommaso, Juscimar Carneiro Nunes, Adriane Byron Alves de Souza,
Gabriel Reis di Tommaso, Mayara da Silva Ferreira
Hospital Universitário Getúlio Vargas, Manaus, Amazonas, Brasil
Introdução: A dificuldade de intubação orotraqueal (IOT) está associada a diversas situações, entre elas a pequena
abertura da boca, a macroglossia, o pescoço curto e grosso, os tumores, a história de intubação difícil, etc. O reco‑
nhecimento de um paciente com preditores VAD é importante no planejamento da abordagem da via aérea (VA).
Relato do caso: Sexo masculino, 38 anos, 76 kg, ASA III por insuficiência renal dialítica e sepse de foco urinário e
pulmonar, com abertura bucal < 3 cm, boca pequena, protrusão mandibular restrita, Mallampati IV, e história regis‑
trada de laringoscopia e IOT difícil em cirurgia anterior (classificação Comarck‑Lehane IV). Admitido na SO com
programação cirúrgica de nefrectomia total esquerda, e monitorizado com SpO2, cardioscópio, índice biespectral
e PANI. Foi realizado bloqueio peridural lombar com bupivacaína com vasoconstritor 0,25% (45 mg) e morfina
(2 mg) para analgesia pós‑operatória, associado à anestesia geral balanceada. Indução com lidocaína (60 mg), fenta‑
nil (150 mcg), propofol (200 mg), succinilcolina (100 mg), seguida de intubação com broncoscópio flexível (flexible
bronchoscopy intubation – FBI) na primeira tentativa, atracúrio (dose total 100 mg) e manutenção com isoflurano.
Ao final da cirurgia (180 minutos), após descurarização, paciente foi extubado sem intercorrências. Encaminhado
para UTI hemodinamicamente estável. Reavaliado no pós‑operatório imediato, o qual não relatou odinofagia e dis‑
fagia. Discussão: Diante de pacientes com previsibilidade de VAD, deve‑se considerar o uso de FBI, método padrão
ouro na intubação desses pacientes, pois possibilita a visualização direta da laringe. Nesses casos, a intubação sob
ventilação espontânea com sedação ou somente anestesia tópica é mais segura. No entanto, optou‑se por indução em
sequência rápida, mesmo sabendo que a FBI após indução da anestesia geral com bloqueador neuromuscular deve
ser evitada nos pacientes com preditores de VAD. Logo, cabe ao anestesiologista conhecer e estar apto a utilizar os
dispositivos de VAD, a fim de melhorar o desfecho anestésico‑cirúrgico do paciente.
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046 Manejo de via aérea em anestesia de
ameloblastoma gigante
Rafaela Brasil e Silva Nunes, Lucas Raposo, Wagner de Paula Rogério, Luciana Dearmond,
Elvya Nascimento
Centro de Ensino e Treinamento Integrado do Instituto de Anestesiologia do Amazonas. Fundação
Hospital Adriano Jorge, Manaus, Amazonas, Brasil
Introdução: O ameloblastoma é um tumor benigno, de crescimento lento, geralmente assintomático, tendo maior
prevalência em áreas do corpo e no ramo mandibular. O tratamento atual preconizado dessa patologia consiste na
ressecção da lesão, com ampla margem de segurança. O relato a seguir tem como ênfase o manejo anestésico de um
paciente com doença avançada, caracterizando uma via aérea difícil. Relato do caso: Paciente 34 anos, sexo feminino,
ASA I, com diagnóstico de ameloblastoma. Programação cirúrgica consistia em retirada do tumor e reconstrução
mandibular. Exame físico evidenciava massa em hemiface direita; a oroscopia mostrava tumor invadindo cavidade
oral, desvio de estruturas e Mallampati III. Outros preditores de via aérea difícil: distância tireo‑mento < 6 cm, ausên‑
cia de interincisivos. Paciente monitorizada em sala com oximetria, PNI, cardiografia. Realizada laringoscopia, com
colaboração da paciente, evidenciando Cormak‑Lehane modificada por Cook IIB. Indução com fentanil 5 mcg/kg/
peso, propofol 2,5 mg/kg/peso e rocurônio 0,6 mg/kg/peso. Disponibilidade de suggamadex e naloxona em sala. Pré‑
‑oxigenação com oxigênio 100%, satisfatória. Realizada intubação nasal com tubo aramado 7,0; capnografia positiva.
Manutenção da anestesia com isoflurano. Não houve intercorrências durante ato cirúrgico. Paciente encaminhada
para a UTI intubada, posteriormente recebendo alta da unidade. Discussão: O manejo anestésico em pacientes
com ameloblastoma é pouco relatado na literatura, sendo por vezes uma patologia que oferece desafios ao aneste‑
siologista, caracterizando via aérea difícil. Via aérea difícil é definida como “situação clínica na qual um anestesista
experiente tem dificuldades com ventilação sob máscara, intubação traqueal, ou ambos”, sendo seu reconhecimento,
sua avaliação e seu planejamento imprescindíveis para a segurança do ato anestésico. Algoritmos foram assim esta‑
belecidos, com intuito de guiar os profissionais da área para o manejo dessas situações, porém eles nem sempre
contemplam as particularidades de cada paciente, a estrutura hospitalar e as exigências específicas do ato cirúrgico.
Logo, é necessária a interpretação de cada caso e suas complexidades, com o objetivo de encontrar soluções que aten‑
dam às necessidades de cada paciente, tornando a Medicina segura e efetiva.
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047 Gastroplastia vertical em paciente pós
transplantado cardíaco
Raphael de Freitas Silva, Flávio Takaoka, Luis Guilherme Vilares da Costa,
Thiago Chaves Amorim, Irimar de Paula Posso
Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A síndrome plurimetabólica representa importante preditor independente de mortalidade na população
geral (2x) e em pacientes com doença cardiovascular associada (3x). Na falência do tratamento clínico e de mudanças
nos hábitos de vida, a gastroplastia vertical videolaparoscópica torna‑se uma alternativa, reduzindo a morbimorta‑
lidade. Relato do caso: Paciente HSP, 60 anos, 114,6 kg, 182 cm, masculino, portador de síndrome plurimetabólica,
infarto agudo do miocárdio prévio, transplantado cardíaco por miocardiopatia dilatada isquêmica, doença renal
crônica em tratamento conservador e apneia do sono em uso de CPAP domiciliar. Apresentava avaliação funcional
com boa tolerância aos exercícios (FE = 69%, PSAP = 37 mmHg, presença de dilatações camerais), hipertenso, dis‑
lipidêmico e disglicemia refratária. Indicada gastroplastia vertical sob anestesia geral balanceada. Monitorado com
cardioscopia (V1 e dII), oximetria de pulso, pressão arterial invasiva e BIS. Administrados 9 mg de midazolam e ini‑
ciado denitrogenação; infundidos 100 mg de quetamina, 100 mcg de fentanil, 70 mg de propofol e rocurônio 100 mg.
IOT após 70 mg de propofol com o auxílio do videolaringoscópio e fio‑guia (via aérea difícil suspeita). Foi man‑
tido sob VCM, e recebeu 1.000 mL de RL, sevoflurano (1,5 a 2,0%), remifentanil (2 a 5 ng/mL) e rocurônio 60 mg.
Manteve BIS 48 a 60, PAM 75 a 80 mmHg e FC 60 a 80 bpm. Ao final, revertido bloqueio neuromuscular, paciente
extubado e hemodinamicamente estável. Foi para a UTI com máscara de Venturi a 50%, sem drogas vasoativas. Rece‑
beu alta da UTI 24 horas após o procedimento, sem intercorrências, retornando com imunossupressores por via oral.
Discussão: Obesos com síndrome plurimetabólica constituem desafio ao anestesiologista. Nesse caso, o paciente
apresentava antecedentes cardiovasculares que culminaram com o transplante cardíaco, disfunções orgânicas secun‑
dárias, doença renal crônica, todas potenciais agravadoras de prognóstico. Medidas preventivas – como manejo
adequado de potencial via aérea difícil, monitorização hemodinâmica invasiva e neurológica, reposição volêmica
guiada por metas de perfusão tecidual – permitiram evolução favorável e evitaram o desenvolvimento de desfechos
negativos e custos adicionais.
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048 Síndrome de intoxicação hídrica durante
ressecção transuretral de próstata
Raphael de Freitas Silva, Flávio Takaoka, Thales Abreu Tedoldi,
Luiz Guilherme Vilares da Costa, Bruno Emanuel Oliva Gatto
Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: Hiperplasia prostática benigna (HPB) é prevalente na população idosa e inflige piora na qualidade
de vida. RTU é opção terapêutica que pode ter como complicação a síndrome de intoxicação hídrica, causada por
absorção excessiva de solução de irrigação. Relato do Caso: Paciente do sexo masculino de 75 anos, 81 kg, 179 cm,
HAS, fibrilação atrial crônica, capacidade funcional > 4 METS, prostatite e cistite de repetição, retenção urinária,
submetido a RTU de próstata sob anestesia regional. Monitorizado com cardioscopia, pressão arterial não invasiva e
oximetria de pulso. Parâmetros vitais estáveis, acesso venoso periférico 20 G. Administrado 3 mg de midazolam EV,
O2 via cateter nasal, realizado bloqueio do neuroeixo. Recebeu 3 mL (15 mg) de bupivacaína a 0,5% hiperbárica suba‑
racnoide (nível sensitivo T6). Colocado em posição de litotomia e feito procedimento (80 minutos), sendo manitol
a solução de irrigação (3.000 mL). Recebeu 500 mL de SF EV. Com uma hora de cirurgia, apresentou taquidispneia,
agitação psicomotora, náuseas, bradicardia sinusal (55 bpm) e hipertensão (170/85 mmHg). Aventada síndrome da
RTU, sendo providos suporte clínico e 40 mg de furosemida EV, abreviação do procedimento e investigação labora‑
torial (Na: 141 mEq/L para 130 mEq/L). Após medidas, PA 145/75 mmHg, FC 95 bpm, SpO2 100%, FR 18 irpm, com
melhora da dispneia e da agitação. Estável na RPA, sendo liberado, assintomático, para o quarto, com alta hospitalar
72 horas após. Discussão: A síndrome da RTU de próstata ocorre pela exposição do plexo venoso exuberante, asso‑
ciada à elevada absorção de volume (maior que 20 mL/min) e ao tempo cirúrgico (> 1 hora). Sintomas variam de
leves até rebaixamento do nível de consciência e instabilidade cardiovascular (Na < 120 mEq/L). A conduta, em casos
leves, baseia‑se em suporte clínico associado à restrição hídrica e ao uso de diurético de alça e abreviação cirúrgica.
Nos casos graves, faz‑se reposição com salina a 3% (velocidade de infusão de 100 mL/h) até que Na > 120 mEq/L,
respeitando variação de 12 mEq/24h.
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049 Anestesia em paciente com
hipercoagulabilidade e angina de prizmental
Raul Pereira Lima Filho, Cátia Sousa Govêia, Rodolfo Prado Torres, Ariele Patrícia da Silva,
Lucas Afonso Cortes Bogniotti
Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil
Introdução: A angina de prizmental é caracterizada por ataques recorrentes de dor precordial ao repouso, asso‑
ciados à elevação transitória do segmento ST sem alterações dos níveis séricos das enzimas cardíacas. O fator V de
Leiden é o mais importante fator de risco genético da trombose venosa e trata‑se de uma alteração hereditária, autos‑
sômica dominante. Associação de ambas síndromes raras representa desafio ao anestesiologista. Relato do caso:
Paciente de 46 anos, sexo feminino, com diagnóstico de câncer de mama em mama esquerda, foi admitida para rea‑
lização de centralectomia, biópsia de linfonodo sentinela em mama esquerda e simetrização da mama contralateral.
Passado de acromegalia, hipotireoidismo central após hipofisectomia (2008), sendo também portadora do fator V de
Leiden. Há nove anos apresentou episódio de angina, e cateterismo cardíaco não evidenciou lesões obstrutivas com
diagnóstico de angina de prizmental. Há três anos sem sintomas e uso de medicação regular. Optou‑se por aneste‑
sia geral balanceada com propofol, fentanil, rocurônio e uso de adjuvantes: cetamina, dexmedetomidina e lidocaína.
PAM não invasiva manteve‑se entre 60 e 85 mmHg, e FC, entre 56 e 98 bpm. Realizada profilaxia antitrombótica
perioperatória com HBPM (40 mg/dia). No pós‑operatório, analgesia obtida com nalbufina e dipirona, tendo alta
48 horas após sua admissão. Discussão: O espasmo da artéria coronária é a causa da angina de prizmental e impli‑
cado como fator de colapso circulatório súbito e até morte durante anestesia. A origem do espasmo é desconhecida,
mas parece envolver aumento do pH, atividade α‑adrenérgica exacerbada, ativação parassimpática e manipulação
física da artéria coronária. Anestesia peridural torácica é técnica que reduz atividade simpática e o consumo de O2
pelo miocárdio. Todavia, em razão da profilaxia antitrombótica realizada, priorizou‑se a anestesia geral balanceada
com uso de adjuvantes não opioides. Esses já têm papel conhecido na anestesia por atuar em locais mais específicos,
reduzindo a necessidade de opioides e levando, portanto, a menos efeitos colaterais. O manejo envolveu ainda pos‑
sibilidade do uso de bloqueadores dos canais de cálcio no pré‑operatório, monitorização vigilante e disponibilidade
de nitroglicerina no intraoperatório.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1.

Sidi A, Dahleen L, Gaspardone A.Coronary vasospasm during anesthesia induction: awareness, recognition, possible
mechanisms, anesthetic factors, and treatment. J Clinic Anesth. 2008;20(1):64‑9.

Conflito de interesses: nada a declarar.
Fonte de fomento: nenhuma.

Sao Paulo Med J. 2017; 135(Suppl)

49

ANESTESIA NAS ESPECIALIDADES

050 Correlação entre a técnica anestésica e as
complicações pós‑operatórias de pacientes
submetidos à neurocirurgia
Richard Demjanczuk Pereira, Pedro Antônio Sartini Dutra, Vinícius Gazzi,
Florentino Fernandes Mendes, João Batista de Oliveira Roth
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil
Introdução: A resposta endócrino‑metabólica deflagrada pelo trauma cirúrgico está estritamente correlacionada
com piores desfechos pós‑operatórios, sendo importante atenuá‑la. Apesar de comprovada a capacidade de halo‑
genados de induzir o pré‑condicionamento isquêmico e de exercer atividade anti‑inflamatória intrínseca, há uma
carência de evidências consistentes em relação a cirurgias não cardíacas. Dessa forma, acreditamos ser importante
avaliar o uso dos halogenados, com reconhecida atividade anti‑inflamatória in vitro, e sua possível influência positiva
nos desfechos clínicos de pacientes neurocirúrgicos. Objetivo: Correlacionar as técnicas anestésicas empregadas e
a morbimortalidade pós‑operatória observada. Método: Análise retrospectiva de 252 prontuários de pacientes sub‑
metidos a procedimento neurocirúrgico, no período de abril a dezembro de 2016. Foram excluídos: Procedimentos
de urgência; derivação ventrículo‑peritoneal; procedimentos realizados sob sedação; pacientes submetidos a mais de
um procedimento cirúrgico no período estudado; e pacientes com prévio comprometimento significativo de algum
sistema estudado. A amostra foi avaliada conforme a técnica anestésica geral balanceada ou venosa total. Desfe‑
cho primário: número de complicações pós‑operatórias ocorridas em até 30 dias e/ou óbito. Desfecho secundário:
Tempo de permanência hospitalar. Resultados: Não houve diferença estatística significativa de sexo e idade entre os
grupos. Em relação ao tipo de procedimento, observou‑se heterogeneidade da amostra, motivo pelo qual se optou
por estratificar a amostra. Não houve associação significativa do tipo de anestesia empregada com número maior de
complicações (p = 0,85, p = 0,16 e p = 0,10 para microcirurgias de tumores, vasculares e de coluna, respectivamente)
assim como para mortalidade (p = 0,75, p = 0,54 e p = 0,44). Foram observadas complicações em 25% dos pacien‑
tes. Infecção de trato respiratório (22%) e urinário (19%), acidente vascular isquêmico (14%) e infecção de ferida
operatória (11%) foram as mais frequentes. Não houve associação significativa para tempo de permanência hospi‑
talar (p = 0,23, p = 0,43 e p = 0,12 para microcirurgias de tumores, vasculares e de coluna, respectivamente), apesar
de a média de tempo ter sido menor nos pacientes que receberam halogenados nas microcirurgias de tumores e de
coluna. Conclusão: As complicações pós‑operatórias e o tempo de permanência hospitalar não foram correlaciona‑
dos de forma significativa com o tipo de técnica anestésica empregada.
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051 Manejo anestésico em adrenalectomia
parcial videolaparoscópica em paciente com
feocromocitoma bilateral: um relato de caso
Samuel Laurindo da Silva, Alex Tramontini, Tiago Maurmann Nilton,
Jabson dos Santos Ferreira, Fabrício Tavares Mendonça
Hospital de Base do Distrito Federal, Brasília, Distrito Federal, Brasil
Os feocromocitomas são tumores secretores de catecolaminas, situados geralmente na medula da suprarrenal. É uma
endocrinopatia associada a eventos cardiovasculares que desafiam o anestesiologista pelo difícil controle das crises
catecolaminérgicas e suas complicações. Paciente de 30 anos, sexo masculino, 101 kg, 1,76 m, com diagnóstico de
neoplasia endócrina múltipla tipo 2, apresentava tumor de adrenal bilateral e carcinoma medular de tireoide. Em uso
de prazosina e atenolol havia 14 dias. Apresentava‑se assintomática para adrenalectomia parcial bilateral por video‑
laparoscopia. Monitorização padrão, além de pressão arterial invasiva, diurese. Ansiólise com diazepam. Induzida
anestesia geral com fentanil, propofol, cisatracúrio, lidocaína. Manutenção com sevoflurano e administração sistê‑
mica de lidocaína e sulfato de magnésio. Apresentou dois episódios de taquicardia e aumento abrupto da pressão
arterial durante a manipulação dos tumores. As elevações da pressão arterial foram controladas com nitroprussiato
de sódio e esmolol. Paciente encaminhado à UTI, sendo encaminhado à enfermaria após 48 horas, sem episódios de
hipotensão ou hipoglicemia. A condução da anestesia, nesses casos, deve ser bastante cuidadosa, devido a diversos
pontos a ponderar e cuidados perioperatórias. A administração de bloqueadores α‑adrenérgicos é a base do tra‑
tamento pré‑operatório da hipertensão, utilizando agentes como a fenoxibenzamina, a prazosina e a fentolamina
em infusão contínua. Os β‑bloqueadores podem ser administrados após o início dos α‑bloqueadores. São úteis no
período pré‑operatório para controle simpático e possíveis arritmias. No intraoperatório, a criação do pneumoperi‑
tônio, sua hipercarbia secundária e a manipulação do tumor são associadas à elevação dos níveis de catecolaminas
e vasopressina em pacientes submetidos à adrenalectomia laparoscópica. Contudo, o menor impacto da cirurgia, a
diminuição da dor pós‑operatória e a recuperação mais rápida nos pacientes submetidos à cirurgia laparoscópica
fazem dela uma opção atraente. É importante ressaltar que pode haver hipotensão após a interrupção do suprimento
sanguíneo do tumor, podendo ser mantida com uso de vasopressores e reposição volêmica; além disso, pode ser cau‑
sada por hipovolemia, fadiga persistente do mecanismo vasoconstritor ou hemorragia.
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052 Bloqueio peridural para colecistectomia em
paciente portador de doença de Steinert
Thaís Milani Adriano, Flávio Fernandes, Igor Rondelli da Silva, Erik Igor Pineli, Márcia Amaral
Centro de Ensino e Treinamento Hospital São Francisco, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil
Introdução: A doença de Steinert é neuromuscular, hereditária, que ocorre entre a segunda e a quarta décadas de
vida. Sua principal característica é a presença de miotonia, (contração ativa do músculo esquelético), após ter ces‑
sado esforço, voluntário ou à estimulação elétrica. Ocorrem fraqueza muscular progressiva e atrofia muscular. Ela
é multissistêmica, com manifestações variadas, como catarata, miocardiopatia, disritmias cardíacas, gastroparesia,
doença pulmonar restritiva, apneia do sono, disfagia, colelitíase, constipação, pseudo‑obstrução intestinal, disfunção
cognitiva, retardo mental, hipotireoidismo, infertilidade e DM. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 37 anos,
79 kg, 1,56 m, portadora de DM, em uso de omeprazol (40 mg), levotiroxina (75 mcg) e metformina (500 mg),
a ser submetida à colecistectomia aberta. Os exames complementares mostraram funções normais da tireoide e
do rim, hipernatremia, eletrocardiograma e Holter ‑ (BRE); a EDA mostrou uma gastrite crônica leve. O exame
eletroneuromiográfico mostrou presença de descargas miotônicas, ao repouso, nos músculos distais dos membros
superiores e do membro inferior direito, achados indicativos de distrofia miotônica tipo 1. Sinais de desnervação
crônica (C6–C7); o estudo molecular da DM mostrou banda contendo 14 repetições de triplete CTG com fenótipo
DM. Mallampatti III. PA = 130/80 mmHg, FC = 75 bpm, FR = 24 rpm e SpO2 92%. Monitorizada com ECG (5 deri‑
vações) oxímetro de pulso PANI e temperatura. Administrou‑se midazolam (3 mg), fentanil (50 mcg) IV. Na posição
sentada administrou‑se, 20 mL de ropivacaína (0,75%) via peridural (L1–L2). A analgesia foi com dipirona IV (2 g)
e morfina espinal (1 mg). Alta hospitalar 24 horas após. Discussão: Como já é conhecido em outras doenças osteo‑
musculares, na doença de Steinert também há um risco maior de desenvolvimento de hipertermia maligna. Deve‑se
evitar agentes desencadeantes, dando preferência à anestesia locorregional e, na impossibilidade dessa opção, prefe‑
rir anestesia geral venosa total.
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053 Wake Up Test durante anestesia para
artroplastia de quadril: relato de caso
Thiago Rodrigues Braz, Luiz Gustavo de Menezes Rodrigues, Mateus Meira Vasconcelos,
Fernando Cássio do Prado Silva, Rodrigo Rodrigues Alves
Complexo Hospitalar Santa Genoveva, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil
Introdução: A realização do wake up test possibilita o despertar intraoperatório e alerta sobre possíveis lesões neu‑
rológicas precoces durante o procedimento cirúrgico. Com o paciente acordado, realiza‑se uma avaliação da função
motora do membro que está sendo operado. Anestésicos com rápida metabolização são empregados para proporcio‑
nar um despertar veloz e seguro no intraoperatório. Relato do caso: Paciente feminino, 39 anos, 65 kg, com artrose
bilateral do quadril, foi submetida à artroplastia primária de quadril à direita sob anestesia geral com realização de
wake up test. Foi instalada monitorização básica associada a índice bispectral e eletroneuromiografia do membro
inferior direito. Na indução anestésica, optou‑se pela infusão de 150 mg de propofol, 200 mcg de fentanil e 70 mg
de succinilcolina. Na manutenção, foi utilizado propofol em infusão alvo‑controlada e remifentanil em infusão con‑
tínua. Para a realização do wake up test, foi interrompida a infusão de propofol e remifentanil. Cerca de 10 minutos
após, a paciente, sob comando, realizou movimentos da articulação do tornozelo e joelho, e, em seguida, foi nova‑
mente induzida à hipnose. Ao final, a paciente despertou, foi desintubada e encaminhada à sala de recuperação
pós‑anestésica (SRPA). Discussão: A utilização de wake up test permite um despertar intraoperatório proposital.
É uma ferramenta empregada para redução de lesões nervosas em procedimentos ortopédicos. No pré‑operatório,
os pacientes devem ser preparados quanto à necessidade de colaborarem durante a cirurgia. Após serem esclarecidos,
deve ser avaliada a capacidade do paciente em compreender o que será realizado. A habilidade do anestesiologista
e de toda a equipe médica com esse tipo de procedimento consiste em ponto‑chave para se alcançar o desfecho
esperado.
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054 Manejo anestésico de paciente submetido
à adrenalectomia para tratamento de
feocromocitoma: relato de caso
Thiago Rodrigues Braz, Mateus Meira Vasconcelos, Fernando Cássio do Prado Silva,
Antônio de Pádua Faria, Demócrito Ribeiro de Brito Neto
Complexo Hospitalar Santa Genoveva, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil
Introdução: O feocromocitoma é um tumor de células cromafins, produtor de catecolaminas, que pode se localizar
nos paraganglios que permeiam o sistema nervoso simpático ou, mais comumente, a medula da glândula suprarre‑
nal. Surtos de cefaleia, taquicardia, hipertensão arterial são suas principais manifestações clínicas. Relato do caso:
Paciente masculino, 64 anos, 62 kg, hipertenso em uso de atenolol, losartana e anlodipino, apresenta diagnóstico
clínico, laboratorial e imaginológico de feocromocitoma em glândula suprarrenal esquerda. Foi submetido à laparo‑
tomia para exérese tumoral sob anestesia geral e peridural. No pré‑operatório, foi preparado com doxazosina 4 mg
por 21 dias. Após sedação com midazolam 3 mg e fentanil 50 mcg, foi realizada anestesia peridural em T11‑T12 com
injeção de 12 mL levobupivacaína a 0,375% via cateter peridural. Na indução anestésica, foram utilizados propofol
150 mg, fentanil 200 mcg e rocurônio 50 mg. Na manutenção anestésica, utilizou‑se sevoflurano. Até a ligadura total
das veias do tumor, episódios de hipotensão e hipertensão arterial foram tratados com infusão de noradrenalina e
nitroglicerina, respectivamente. Ao final da cirurgia, o paciente foi desintubado e levado acordado e sem dor para a
UTI. Recebeu alta hospitalar no terceiro dia de internação, sem complicações. Discussão: O manejo anestésico do
paciente com feocromocitoma visa, especialmente, ao adequado controle hemodinâmico perioperatório. Antes do
procedimento cirúrgico, os pacientes devem ser preparados com administração de bloqueadores de receptores α‑1 e
β‑2. No intraoperatório, devem ser utilizados vasopressores com rápido início de ação e rápida eliminação. A anes‑
tesia desses pacientes se trata de um particular desafio para o anestesiologista.
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055 Manejo anestésico de correção de
escoliose congênita tóraco‑lombar
de 13 níveis: relato de caso
Thiago Rodrigues Braz, Fernando Cássio do Prado Silva, Nubia Rodrigues Batista,
Alexandre de Menezes Rodrigues, Rodrigo Rodrigues Alves
Complexo Hospitalar Santa Genoveva, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil
Introdução: A escoliose congênita é a forma mais comum de desvio lateral da coluna, acometendo cerca de 3% da
população. Pode ser relacionada a importante prejuízo estético e psicossocial, além de ser responsável por altera‑
ções cardiopulmonares e limitações para a abordagem das vias aéreas. Quando há indicação de correção cirúrgica, a
grande extensão da ferida operatória é um fator determinante para a condução anestésica. Relato do caso: Paciente
feminina, 16 anos, 66 kg, foi submetida à correção cirúrgica de 13 níveis (T6‑S1) de escoliose tóraco‑lombar. Após
sedação com midazolam 3 mg e fentanil 50 mcg, foi realizada injeção subaracnoidea L3/L4 de sufentanil 10 mcg.
Em seguida, foi aplicada anestesia geral. Na indução, foram utilizados propofol 120 mg e fentanil 200 mcg. A manu‑
tenção foi realizada com propofol em infusão alvo‑controlada e remifentanil em infusão contínua. Foram empregadas
cateterizações de artéria radial direita, de veia jugular interna direita e vesical. Um neurologista realizou uma monito‑
rização neurofisiológica intraoperatória. Durante a cirurgia, duas horas antes do término do procedimento cirúrgico,
a paciente apresentou súbita taquicardia e hipotensão arterial relacionada a dificuldades de hemostasia do leito
cirúrgico. Foi então iniciada infusão endovenosa de noradrenalina. Nesse momento, exame laboratorial mostrou
hemoglobina sérica de 6,8 mg/dL e optou‑se pela transfusão de 2 unidades de concentrado de hemácias. Em seguida,
observou‑se recuperação da estabilidade hemodinâmica. Ao final do procedimento, a paciente estava sem o uso de
drogas vasoativas, foi desintubada e encaminhada acordada à UTI. Discussão: Pacientes com escoliose congênita
podem ter sua capacidade residual funcional, sua capacidade vital e seus volumes pulmonares comprometidos, tra‑
zendo prejuízos para a ventilação pulmonar e a adequada oxigenação sanguínea. As abordagens cirúrgicas amplas
relacionam‑se a dificuldades no controle do sangramento intraoperatório, que pode levar à instabilidade hemodinâ‑
mica durante o procedimento.
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056 Via aérea difícil em paciente gestante
Tiago Caneu Rossi, Paula Borela Perfeito Abud, Flora Margarida Barra Bisinotto Martins,
Luciano Alves Matias da Silveira, Felipe Serrano Farias
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, Minas Gerais, Brasil
Introdução: A intubação orotraqueal (IOT) é importante no manejo das vias áreas, pois garante uma via aérea defi‑
nitiva, permite com excelência a troca de gases pulmonares e protege da aspiração do conteúdo gástrico. Apesar da
baixa incidência, a presença de via aérea difícil (VAD) acarreta elevado índice de morbimortalidade em Anestesio‑
logia. Considera‑se VAD quando um médico experiente encontra dificuldade em intubar e/ou ventilar sob máscara
facial. Relato do caso: Paciente de 18 anos, gestante, com idade gestacional de 37 semanas, 90 kg, 1,55 m, IMC de
37,5 kg.m‑2, foi admitida para drenagem de abscesso em região mandibular à esquerda. Encontrava‑se em jejum de
oito horas. Ao exame físico, apresentava limitação de protrusão mandibular, distância mento‑tireoidiana < 6 cm,
Mallampati Classe 3, distância interencisiva < 3 cm e retrognatismo. Após exame físico e presença de preditores de
VAD, optado por IOT acordado. Administrados midazolam 2 mg e fentanil 40 µg para sedação consciente e ansió‑
lise. Após, realizada punção transcrico‑tireoidéia com administração de 4 mL de lidocaína 2% e 2 jatos de lidocaína
spray 10% em região de orofaringe. Ofertado oxigênio contínuo sob máscara facial a 8 L.min‑1 e posicionado coxins
sob região interescapular e occipital. Laringoscopia convencional direta, observando‑se Cormack‑Lehane 2B, optado
pela utilização de bougie, com IOT com tubo orotraqueal nº 7. IOT confirmada por capnografia e ausculta pulmonar,
e realizados fentanil 100 µg, propofol 200 mg e manutenção com sevoflurano 2%. Monitorização contínua padrão.
Sem intercorrências durante o ato cirúrgico e extubação. Discussão: Apesar do desconforto da intubação acordada
para o paciente, essa é a forma mais segura quando uma VAD é reconhecida previamente. Com o paciente acordado,
o tônus muscular é mantido na via aérea superior e no esfíncter esofagiano inferior, assim como reflexos de tosse e
respiração espontânea, evitando‑se situações de hipóxia. O abscesso em região mandibular esquerda distorcia a ana‑
tomia da via aérea e limitava a abertura bucal. Para o sucesso de uma intubação acordado, sob laringoscopia direta,
há de se ter uma sedação consciente, analgesia adequada de via aérea e cooperação do paciente. Com o planejamento
anestésico adequado, estabeleceu‑se uma via aérea definitiva sem intercorrências e com conforto para o paciente.
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057 Paciente portador de hemofilia C:
relato de caso
Tiago Caneu Rossi, Luciano Alves Matias da Silveira, Guerryman Alves Coelho,
Francisco Victor Caetano, Victor Resende de Melo Freitas
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, Minas Gerais, Brasil
Introdução: A hemofilia C (deficiência ou existência anormal da estrutura do fator XI) é uma doença autossômica
recessiva, homozigótica ou heterozigótica (não ligada ao cromossomo X) e apresenta gravidade dependente dos
níveis plasmáticos de fator XI. Considerada uma doença hematológica rara na população geral, acomete ambos os
sexos e, geralmente, não apresenta sintomas, exceto por hemorragia pós‑operatória. Relato do caso: Paciente de
55 anos, gênero masculino, programado para cirurgia de hernioplastia incisional. Sabidamente portador de deficiên‑
cia de fator XI, em acompanhamento com a hematologia. Em avaliação pré‑anestésica, exame clínico e laboratorial
sem alterações, caracterizado como ASA II. Solicitado acompanhamento conjunto da equipe da hematologia, que
orientou realização no dia do procedimento de hidrocortisona 500 mg e plasma fresco congelado (PFC) 10 mLkg‑1.
Após três horas de reposição dos fatores de coagulação, foi submetido à anestesia geral balanceada, sob máscara
laríngea e monitorização padrão de rotina. Com auxílio ultrassonográfico, realizado TAP Block para analgesia
pós‑operatória, com infiltração de 30 mL de ropivacaína 0,5%. Procedimento anestésico‑cirúrgico sem intercorrên‑
cias. No segundo dia de pós‑operatório, o paciente apresentou hematoma na parede abdominal de pequeno volume;
optado por PFC 10 mL.kg‑1, com o objetivo de normalização do TTPA, que se encontrava em 1,75. Após transfusão
PFC, houve estabilização do hematoma e regressão completa em três semanas. Discussão: Em avaliação pré‑anes‑
tésica, a investigação de antecedentes de sangramento pós‑operatório é importante, pois a maioria dos pacientes
portadores de hemofilia C é assintomática. Quando o histórico é positivo, um estudo da coagulação deve ser rea‑
lizado antes de qualquer procedimento invasivo e, se um TTPA prolongado for encontrado, torna‑se imperativa a
pesquisa para deficiência do fator XI. Durante o preparo pré‑operatório, a transfusão de PFC é essencial para redução
dos riscos de sangramento no pós‑operatório. Cada PFC tem 1 U.mL‑1 de Fator XI e apresenta meia‑vida na circula‑
ção entre dois e três dias. Alternativas como o uso de antifribrinolítico no pós‑operatório são indicadas somente em
cirurgias intracavitárias. Ademais, a realização de bloqueios neuroaxiais não é contraindicada, desde que o estudo
da coagulação se encontre normal.
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058 Análise de preditores de via aérea difícil
em pacientes obesos de um hospital
Tiago Caneu Rossi, Célia Regina Oliveira e Oliveira, Décio José de Oliveira Júnior,
Maria Luiza Renaud de Oliveira, Renata Margarida Etchebehere
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, Minas Gerais, Brasil
Introdução: A obesidade é considerada um preditor de dificuldade de intubação orotraqueal, o que aumenta a mor‑
bimortalidade. Reconhecer os preditores de via aérea difícil (VAD), que é definida como três tentativas de intubação
orotraqueal sem sucesso, é componente essencial nesse grupo de pacientes. Método: Realizado um estudo prospec‑
tivo com pacientes submetidos à cirurgia de gastroplastia redutora em um hospital universitário. No pré‑operatório,
foram coletados os seguintes dados: idade, sexo, IMC, classificação de ASA e medidas de predição de VAD. Em sala
operatória, após indução anestésica, durante a laringoscopia, foi classificado quanto à escala de Cormack‑Lehane
o número de tentativas necessárias para intubação orotraqueal, assim como a utilização de dispositivos auxiliares.
Resultados: Foram analisados 100 pacientes com média de idade de 33,8 ± 9,1 anos, sendo 79,6% do sexo femi‑
nino e 20,4% do sexo masculino. Quanto ao peso, apresentaram média de 114,27 ± 19,02 kg, e média de altura de
1,64 ± 0,08 m. Quanto aos preditores de VAD, 18,96% dos pacientes apresentaram Mallampati Classe 1; 41,37% em
Classe 2; 29,31% em Classe 3; e 10,34% em Classe 4. Em relação à circunferência do pescoço, 79,31% apresentavam
entre 40 e 49 cm; 12,6%, entre 50 e 59; e 1,72%, > 60 cm. Analisando‑se distância interincisivos, 1,72% apresenta‑
ram < 3 cm; 70,68%, entre 3 e 5 cm; e 27,58%, > 5 cm. Quanto à distância mento‑tireoidiana, 60,34% dos pacientes
apresentaram menor que 5 cm; 36,20%, entre 5 e 7 cm; e 3,44%, > 7 cm. Constatou‑se, pela classificação de Cormack‑
‑Lehane, 32,75% como Classe 1; 41,37% como Classe 2a; 12,06% como Classe 2b; 10,34% como Classe 3a; e 3,44%
como Classe 4. A intubação orotraqueal aconteceu em única tentativa em 86,20% dos casos; 10,34% em duas tentati‑
vas; e 3,44% em três tentativas. O uso do bougie ou videolaringoscópio foi necessário em apenas 6,89% dos pacientes
do estudo. Discussão: Quando preditores de VAD são identificados, o anestesiologista deve considerar um planeja‑
mento prévio com adequação às técnicas disponíveis para uma maior segurança do paciente. Devemos sempre estar
atentos à possibilidade de uma VAD no paciente obeso. Conclusão: A avaliação da VAD é um procedimento rápido
e simples, que pode prevenir complicações graves e garantir adequada IOT e segurança do paciente.
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059 Anestesia geral balanceada livre de
opioide em obeso mórbido
Tomas Vitor de Souza Gama Queiroz Teixeira de Barros, Felipe Souza Thyrso de Lara,
Celso Schmalfuss Nogueira, Flavio Amin Abrahao, Monique Caribe Brasileiro Mattos
Santa Casa de Santos, Santos, São Paulo, Brasil
A anestesia geral opioid free tem sido contextualizada como uma abordagem que reduziria os riscos imunossupresso‑
res vinculados ao opioide, sendo capaz de prover os pilares para o manejo anestésico. Além disso, no pós‑operatório
de pacientes obesos mórbidos, é muito importante estar bem acordado, sem dor e sem depressão respiratória. Relato
do caso: G.M.F, sexo feminino, 27 anos, 135 kg, portadora de hipertensão arterial, programada para realizar gastro‑
plastia videolaparoscópica. Submeteu‑se à anestesia geral balanceada opioid free. A indução anestésica baseou‑se em
dexmedetomidina 1 mcg/kg, propofol 1 mg/kg, lidocaína 1,5 mg/kg, sulfato de magnésio 40 mg/kg, cetamina 0,3 mg/
kg e cisatracúrio 0,2 mg/kg. A manutenção de plano anestésico foi garantida com dexmedetomidina 0,5 mcg/kg/h
(120 mcg), lidocaína 1,5 mg/kg/h (650 mg), sulfato de magnésio 10 mg/kg/h e sevoflurano 1CAM. Foi utilizado
o peso ideal para cálculo da dose. Feitos 3 g de dipirona, 40 mg de tenoxicam, 20 mg de buscopan simples, 10 mg
de dexametasona durante a indução. Após o procedimento, que durou 3 h, foi encaminhada estável, eupneica em
ar ambiente, sem queixas, com infusão de lidocaína venosa a 1,0 mg/kg/h, à sala de recuperação pós‑anestésica
(SRPA) e, posteriormente, à enfermaria sem queixas e escala visual álgica 0/2. Evoluiu sem dor e sem necessidade
de medicação de resgate no pós‑operatório. Discussão: Práticas inovadoras e contemporâneas devem ser considera‑
das no arsenal clínico para realização de um ato anestésico de excelência. O uso de alternativas aos opioides para o
manejo da dor tem se mostrado opção promissora para evitar seus efeitos colaterais, sem prejuízo para os pacientes.
Em nossa paciente, optamos por realizar a anestesia geral multimodal opoid free, obtendo uma excelente recupera‑
ção pós‑operatória. É importante enfatizar que a paciente tinha apneia obstrutiva do sono, doença muito prevalente
em obesos mórbidos, e que a vantagem dessa modalidade de anestesia diminuiu a depressão respiratória, a sedação
e as chances de contribuir para a apneia.
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060 Arritmia cardíaca por hematoma intraorbitário
em anestesia local para cirurgia oftálmica
Victor Guilherme Bittar Souto, Renato Dias Cardoso, Cátia Sousa Govêia,
Larissa Govêia Moreira, Luis Cláudio de Araújo Ladeira
Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil
Introdução: O hematoma intraorbitário e o reflexo óculo‑cardíaco estão entre as possíveis complicações na cirur‑
gia oftálmica. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 62 anos, com diagnóstico de síndrome antifosfolipídeos
e história de AVCI em cerebelo, com sequela de episódios convulsivos. No momento, em uso de ácido. valproico e
hidroxicloroquina. Uso de AAS interrompido havia sete dias. Programada blefaroplastia superior sob anestesia local
e sedação. Iniciada sedação com midazolam (2,5 mg), fentanil (50 mcg) e propofol (30 mg), seguida por infiltração
local de mistura de lidocaína 2% com vasoconstritor (5 mL) e bupivacaína 0,5% com vasoconstritor (5 mL). Após
o início do procedimento no segundo olho (OD), iniciou quadro de bradicardia sinusal (FC: 30 bpm), seguida por
extrassistolia ventricular, dor e proptose em OE, com diagnóstico de hematoma intraorbitário no primeiro olho
operado. Realizada descompressão cirúrgica imediata, com drenagem de grande quantidade de sangue e iniciada
infusão de manitol 20%. Durante a drenagem, apresentou episódios de bradicardia, agitação psicomotora e eleva‑
ção da PAM. Foram administrados midazolam (2,5 mg), fentanil (50 mcg), clonidina (75 mcg) e cetamina (10 mg),
com resolução do quadro. Administrados também dexametasona (4 mg), tenoxicam (40 mg), ondasetrona (4 mg)
e cefalotina (1 g). Após resolução da complicação, foi encaminhada à SRPA, sem queixas. Discussão: O hematoma
intraorbitário é uma complicação grave na cirurgia oftalmológica e o tratamento deve ser imediato, para evitar isque‑
mia de retina e perda da visão. Entre seus fatores de risco, encontra‑se o uso de aspirina e anticoagulantes. O reflexo
óculo‑cardíaco tem entre seus fatores desencadeantes a elevação da pressão intraocular pela compressão extrín‑
seca do globo e pode manifestar‑se com bradicardia sinusal, arritmias e até mesmo assistolia. O tratamento deve ser
imediato. Estão indicados o uso de atropina, para bloquear os efeitos do reflexo óculo‑cardíaco, e a descompressão
cirúrgica ou cantotomia assim como o uso de fármacos capazes de reduzir a pressão intraocular, como manitol ou
acetazolamida. A observação após o evento deve ser prolongada. Conclusão: A vigilância durante a anestesia contri‑
bui para evitar sérias complicações, e o tratamento das intercorrências deve ser instituído prontamente.
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061 Anestesia fora do centro cirúrgico:
revisão sobre itens de segurança
Viviane Brasil Sardão, Ivo Thadeu de Freitas, Silvia Cristina Ribeiro dos Santos,
Edmar José Alves dos Santos
Hospital Barra D’or, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: O desenvolvimento contínuo e o avanço no âmbito dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos,
cada vez mais complexos, vêm aumentando a demanda do procedimento anestesiológico em locais distantes do
Centro Cirúrgico. Porém, ainda é um desafio para médicos anestesiologistas, uma vez que o risco anestesiológico
é aumentado. Além disso, ainda faltam dados sobre morbidade e mortalidade fora do ambiente cirúrgico. O obje‑
tivo desta revisão foi avaliar, em nossa unidade, os fatores que conferem maior segurança a esses procedimentos e
os que conferem maior risco. Material e métodos: Em análise de 202 procedimentos realizados no ano de 2016,
todos fora do ambiente cirúrgico, juntamente com uma revisão bibliográfica sobre o tema, na base de dados Medline
(PubMed), conseguimos identificar alguns fatores que conferem maior morbidade a esses procedimentos. Foram
realizados procedimentos de tomografia computadorizada, radiologia intervencionista, ressonância nuclear mag‑
nética, ecocardiograma transesofágico, cardioversão elétrica, broncoscopia, colonoscopia, endoscopia digestiva alta
e broncoscopia. Segundo os protocolos da ASA e da nossa instituição, a segurança anestésico cirúrgica é sempre
prioridade, e a monitorização básica está sempre indicada. Fonte confiável de oxigênio, equipamento de aspiração a
vácuo, sistema bolsa‑válvula‑máscara capaz de fornecer fração inspirada de oxigênio mínima de 90%, drogas anes‑
tésicas adequadas, equipamentos de emergência, como desfibrilador, e equipe de enfermagem treinada são itens
básicos e fundamentais para preservar a segurança dos procedimentos. Entre os resultados adversos, foram encon‑
trados dez principais que conferem maior risco ao procedimento e devem ser atentados pelo médico anestesiologista.
Resultados: Apesar de faltarem dados na literatura sobre morbimortalidade em anestesia fora do Centro Cirúrgico,
encontramos, em revisão dos casos realizados, fatores como: paciente não cooperativo, previsão de via aérea difícil,
obesidade mórbida, dificuldade de acesso às vias aéreas, falta do material básico de segurança, procedimentos reali‑
zados à noite, posição ventral ou desconfortável, extremos de idade, pacientes ASA 3 e 4, e ausência de enfermagem
treinada. Esses são, portanto, os principais fatores que implicam em maiores desfechos adversos.
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062 Manejo anestésico em aneurismectomia
de artéria femoral superior
Waledya Araújo Lopes de Melo e Assis, George Ricardo Morais Almeida, Alex Nunes Callado
Hospital das Clínicas do Estado do Acre, Rio Branco, Acre, Brasil
Introdução: Os aneurismas de artéria femoral são raros e ocorrem com maior frequência em pacientes idosos, do sexo
masculino e tabagistas. Para o anestesiologista, a maioria dos procedimentos vasculares representa um desafio devido
às complicações e aos riscos relacionados tanto ao procedimento cirúrgico quanto às condições clínicas dos pacientes.
Relato do caso: E.F.C., 73 anos, hipertenso, diabético, ex‑tabagista com diagnóstico de DPOC, insuficiência cardíaca
sistólica (FE 41%), hipertrofia ventricular esquerda moderada, estenose aórtica leve e FA crônica. Aproximadamente
dois meses antes, havia sido submetido à amputação transfemoral de urgência em membro inferior esquerdo (MIE),
foi reinternado para realização de procedimento cirúrgico eletivo de correção de aneurisma de AFS à direita com pró‑
tese de PTFE. Avaliação cardiológica com alto risco para complicações cardiovasculares (ASA IV). Para realização
do procedimento cirúrgico, o paciente foi monitorado, pré‑oxigenado, induzido com etomidato, lidocaína, alfenta‑
nil e remifentanil em BIC, associada ao uso de isoflurano sob máscara laríngea. Não foi utilizado relaxante muscular.
Em seguida, foi realizado bloqueio de nervo femoral, com estimulador de nervo periférico, utilizando lidocaína 2% sem
vasoconstritor. Discussão: A correção cirúrgica de aneurismas de AFS pode ser feita sob diversas técnicas anestésicas.
A anestesia geral tornou‑se de escolha nas situações de acesso cirúrgico difícil, coagulopatia, tempo de procedimento
muito longo ou recusa/impossibilidade do paciente em se submeter a bloqueios. Já a anestesia loco regional, variando
desde uma simples infiltração até o bloqueio completo do neuroeixo, possui benefícios que incluem menor risco de
depressão miocárdica fármaco‑induzida, menos complicações que aumentam o número e o tempo de internação em
unidade de terapia intensiva e menor tempo de hospitalização. A utilização de anestesia geral balanceada combinada ao
bloqueio de nervo femoral foi a escolha nesse caso, possibilitando maior controle sobre a estabilidade hemodinâmica do
paciente, possível intervenção diante de alguma complicação e analgesia adequada, permitindo a realização da correção
cirúrgica sem intercorrências intra e pós‑operatórias.
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063 Cesariana em gestante portadora da
síndrome de Klippel‑Trenaunay
Bruno Vítor Martins Santiago, Anamaria Marta Silva, Elisa de Castro Figueiredo,
Amanda da Silva Cavalcante da Fonseca Pineschi, Henri Braunstein
Hospital Universitário Pedro Ernesto/ Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: A síndrome de Klippel‑Trenaunay (SKT) é caracterizada por uma tríade composta de mancha vinho
do porto, veias varicosas com ou sem malformações venosas e hipertrofia óssea e dos tecidos moles. Por se tra‑
tar de uma condição incomum, ainda mais em gestantes, faz‑se necessária uma discussão sobre alguns aspectos
referentes ao manejo anestésico desse caso. Relato do caso: A.B.P.F., sexo feminino, 16 anos, IMC de 25,8 kg/m2,
G1P0A0, 39 semanas de gestação, portadora da SKT, em uso de diosmina 500 mg 12/12 horas, sendo indicada a cesa‑
riana devido à parada de progressão. Ao exame LOTE, corada, hidratada, acianótica, anictérica. PA:150 x 90 mmHg.
FC: 80 bpm. Escala de Mallampati 2; distância interincisiva > 3 cm; pescoço longo e móvel. À ectoscopia presença
de hemangioma na região inguinal esquerda, hipertrofia do membro inferior esquerdo, além de varizes em mem‑
bros inferiores. Nos exames laboratoriais Hb 10,4 g/dL, HT: 32,4%, demais exames dentro da normalidade. Após a
monitorização multiparamétrica, foi obtido acesso venoso periférico em MSD com J16G, sendo procedida a raquia‑
nestesia com solução de bupivacaína hiperbárica 12,5 mg, morfina 60 mcg (punção única), com nível sensitivo em
T4. Nascimento do concepto 15 minutos após, Apgar 8/10, evoluindo com hipotonia uterina responsiva à ocitocina
10 u metilergometrina 0,2 IV. Recebeu 2.000 mL de cristaloide intravenoso, com sangramento estimado em torno
de 500 mL. Foi encaminhada à unidade pós‑operatória, com escala de Aldrete‑Kroulik = 9. Discussão: Na anam‑
nese, deve ser dada ênfase a eventos tromboembólicos, infecções, hematúria, anemia, sangramento, linfedema e dor.
A avaliação por imagem é recomendada, não apenas para determinar o canal de parto, mas também para determinar
o tipo de anestesia e estimar o risco de complicações hemorrágicas. Portanto, torna‑se necessária a abordagem mul‑
tidisciplinar na tentativa de minimizar intercorrências.
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064 Tromboelastometria aplicada à
hemorragia puerperal por rotura uterina
Carolina Ashihara, Alexandre Pereira de Oliveira, Flávio Takaoka, Thales Abreu Tedoldi,
Luiz Guilherme Villares da Costa
Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A rotura uterina é complicação gestacional potencialmente devastadora; assim, o correto manejo hemostá‑
tico é crucial no desfecho desses casos. Relato do caso: Paciente IOP, 29 anos, feminino, 75 kg, 1,65 cm, hígida, cesárea
prévia havia 9 anos, admitida para indução do trabalho de parto por pós‑datismo com IG 41 semanas. Após 18 horas de
indução, apresentou dor em baixo ventre e convulsão tônico‑clônica generalizada, PA 100/60 mmHg, FC 80 bpm, SpO2
98% com feto coroando, BCF presente. Foi administrado diazepam 10 mg IV, e a paciente foi encaminhada ao centro
obstétrico para parto vaginal com compressão de fundo uterino (RN com Apgar 1/6/10) e suporte da equipe anestésica.
Identificou‑se sangramento vaginal intenso e instabilidade hemodinâmica, sendo puncionado segundo AVP calibroso
(16G) e realizada IOT em sequência rápida (fentanil 100 mcg, succnilcolina 70 mg, etomidato 20 mg, cisatracúrio
14 mg, mantida com propofol). Apresentou PCR (AESP) e retornou à circulação espontânea em três minutos após RCP.
Puncionado AVC em VJID e instalada noradrenalina. Realizados ocitocina, ergometrina, misoprostol VR, revisão do
canal de parto e curagem manual sem restos placentários. Locadas compressas no canal vaginal por sangramento per‑
sistente. Coletado tromboelastograma, inicialmente, incoagulável. A reposição de hemocomponentes foi guiada pelo
quadro clínico e por controle laboratorial seriado (Hb/Ht, gasometria e tromboelastometria), totalizando cristaloides
7,5 L, CH 10 U, concentrado pró‑trombínico 4.000 U, fibrinogênio recombinante 9 g, ácido tranexâmico 2,5 g e 2 afé‑
reses de plaquetas. Encaminhada à UTI no mesmo dia, porém, por sangramento persistente, mantendo uso de DVA
e necessidade de hemocomponentes, foi diagnosticada rotura uterina e realizada histerectomia subtotal. Evoluiu com
melhora, recebendo alta no 8° PO. Discussão: Especialmente em pacientes obstétricas, devido às alterações fisiológicas
da homeostase e da coagulação, o correto uso e a interpretação de exames de monitoração da coagulação orientam o
manejo de hemorragias e podem evitar o agravamento clínico.
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065 Cesárea em portadora de estenose mitral
sob peridural contínua
Fernanda Conde Patrício, Daniel Vieira Queiroz
Hospital Federal dos Servidores do Estado, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: Cardiopatia é a principal causa indireta de morte materna. O anestesiologista pode deparar‑se com mais
de um tipo de lesão valvar em um mesmo paciente, sendo fundamental planejar o ato anestésico, ponderando os prós
e contras do bloqueio de neuroeixo e da anestesia geral, individualizando, assim, caso a caso. Apesar de recomen‑
dações antigas que contraindicavam a anestesia no neuroeixo em patologias valvares estenóticas, tal recomendação
vem sendo questionada em literatura recente. Apresentamos, portanto, uma cesárea que foi conduzida com sucesso
sob anestesia peridural contínua. Relato do caso: Gestante, 31 anos, com idade gestacional de 38 semanas, porta‑
dora de estenose mitral moderada a grave com regurgitações mitral e aórtica leves por febre reumática. Apresentava
capacidade funcional maior do que 4 METs, negando síncopes e precordialgia. Fazia uso de furosemida, digoxina,
felodipino, potássio oral e antibioticoprofilaxia com penicilina benzatina intramuscular. Foi indicada cesárea por
motivos obstétricos. A paciente foi monitorada com cardioscópio, oximetria de pulso e pressão arterial invasiva.
Foi realizada peridural contínua, com passagem de cateter. Injetou‑se lidocaína a 2%, 5 mL a cada 5 minutos, totali‑
zando 20 mL. O nível sensitivo final foi em T6. A cirurgia durou 45 minutos; o recém‑nato foi classificado em Escala
de Apgar de 9; e a paciente permaneceu estável hemodinamicamente durante a cirurgia, sem necessidade de uso de
vasopressor. Foi encaminhada ao CTI. Discussão: A gestação impõe alterações fisiológicas típicas que podem não ser
bem toleradas por uma cardiopata. Por isso, é essencial traçar um plano anestésico adequado para a paciente, tendo
em vista as vantagens e desvantagens de cada técnica. Por um lado, o bloqueio do neuroeixo promove simpatectomia
e consequentes alterações hemodinâmicas que podem ser deletérias tanto para a mãe quanto para o feto. Por outro,
não exige manipulação da via aérea da gestante, a qual é edemaciada e friável, o que dificulta a intubação. Já a anes‑
tesia geral expõe o feto aos anestésicos venosos e inalatórios assim como demanda manuseio de via aérea, porém
permite uma maior estabilidade hemodinâmica. Portanto, apesar de não existir consenso sobre essa questão, sendo
necessário avaliar caso a caso, a técnica condutiva apresenta inúmeras vantagens, e, ao ser titulada a dose de anesté‑
sico local, é possível uma instalação lenta e com menos repercussão hemodinâmica.
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066 Apneia prolongada pós‑anestesia geral
para cesariana com pré‑eclampsia
Francisco Luiz Almeida Filho, Flávio Fernandes, Erik Igor Pineli, Igor Rondelli da Silva
Centro de Ensino e Treinamento Hospital São Francisco, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil
Justificativa e objetivos: A pré‑eclampsia é uma doença obstétrica multifatorial. Disfunções cardiovasculares, renais,
neurológicas e hematológicas compõem o quadro. No caso, à parturiente com picos hipertensivos foi indicada a cesa‑
riana, sob anestesia geral entubada. Após três horas em apneia, a gasometria arterial indicou acidose mista extrema.
Após a sua correção, houve a reversão. Relato do Caso: Pacientes G2P1A0C1, 40 anos de idade, 37 semanas de ges‑
tação, foi admitida para controle de PA e resolução do parto. Os exames indicaram: 1) pré‑natal: sem alterações;
2) pré‑operatório: PA 180/130 mmHg; 3) exames laboratoriais: TGO = 75, TGP = 60, creatinina = 1.40, ureia = 38,
desidrogenase lática = 298, proteinuria = 3.624/24h, VU = 1.750 mL/24, Hb = 12g/dl, plaquetas = 65.000, INR = 0,80,
Na = 143, K = 4,2, glicemia = 133. Na sala cirúrgica, foi infundido SRL 500 mL, monitorização padrão: oximetria
de pulso, diurese horária, eletrocardioscopia, PANI e temperatura central. Antibioticoterapia, indução com propofol
(2 mg/kg), BNM com rocurônio (0,15 mg/kg) e IOT sob manobra de Sellick com sonda nº 7 com balonete. Instalado
sistema ventilatório (SAT‑Takaoka) e manutenção com N20:02 50%, sevoflurane 2 a 3%, fentanil 200 mcg, midazolan
5,0 mg e rocurônio (total 90 mg). Foi administrado: dipirona 2 g, ranitidina 10 mg, dexametasona 10 mg, ondase‑
tron 4 mg e oxcitocina 10 UI. Após 3 horas mantendo apneia, foi realizada uma gasometria arterial cujo resultado foi:
pH = 7,005, pa CO2 = 64, paO2 = 214, BE = ‑11,7, Na 136, K‑4,1, Cl = 105, glicemia 155, lactato 1,2. Correção da aci‑
dose com 250 mL de bicarbonato de sódio: pH = 7,301, paCO2 = 58, paO2 = 167, BE = 0,4. Imediatamente, a paciente
iniciou respiração espontânea e reversão do quadro pulmonar. Hipertensão foi mantida, sendo necessário controlar
com nitroprussiato de Na (BI) e revertida após três dias. Discussão: As alterações do equilíbrio ácido‑base (EAB) na
pré‑eclampsia não têm sido ainda bem explicadas. Há uma compensação entre alcalose hipoalbuminêmica e acidose
hiperclorêmica como preditores de comprometimento fetal. O presente caso nos levou a valorizar essas alterações do
EAB como responsável pela apneia duradoura. Já em 1929, pH eclâmptica = 7,04. Ao normalizar o EAB, houve res‑
piração espontânea e evolução favorável.
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067 Manejo anestésico em paciente com
síndrome HELLP
Fred Assunção, Giovanni Nista Piccolo, Renato Likyo Watanabe, Dennys Alexandro Mezzetti
Hospital Geral de Pirajussara, Embu, São Paulo, Brasil
Introdução: A síndrome HELLP tem origem no desenvolvimento placentário anormal, em que são produzidos fato‑
res que promovem injúria endotelial via ativação de plaquetas e/ou vasoconstritores. Aproximadamente de 6 a 8% das
gestações apresentam essa complicação, sendo, juntamente com a eclâmpsia, responsável por alta morbimortalidade
na gestante. Devido à sua gravidade e frequência na prática anestésica, é de grande importância seu conhecimento
para rápida intervenção e manejo adequados. Relato do caso: Gestante 17 anos, IG 32 sem, apresentando à admissão
hospitalar PA 180/100 mmHg e crises convulsivas tônico‑clônicas. Após avaliação, foi encaminhada para cesárea de
emergência com diagnóstico de eclâmpsia. Chegou à SO em estado pós‑ictal. Foi indicada anestesia geral. Monitoriza‑
ção contínua: PANI, cardioscopia, oximetria de pulso e capnografia. AVP com j.14 e reposição com RL. Indução venosa
em sequência rápida manobra de Sellick, O2 100%, propofol 1 mg/kg, fentanil 5 mcg/kg e succinilcolina 1 mg/kg. IOT
n.7, com cuff sem intercorrências. Iniciado sulfato de mg 50% conforme protocolo de Pritchard. Manutenção anesté‑
sica com propofol em BIC 75 mcg/kg/min e VCV. Cirurgia sem complicações. Feto vivo, Apgar 3/5, encaminhado à
UTI neonatal. A paciente permaneceu intubada, hemodinamicamente estável, encaminhada à UTI. Alta hospitalar no
4° PO. Exames colhidos após indução: HB 10,8, HT 32,2, TP 31, INR 2,21, BT 3,42, BD 2,53, BI 0,89, TGP 988, TGO
3.309, LDH 3190, plaquetas 57.000. Discussão: A síndrome HELLP é caracterizada pela tríade hemólise, aumento de
transaminases e trombocitopenia. Critérios diagnósticos: 1) hemólise: sangramento periférico anormal e bilirrubina
> 1,2; 2) elevação de enzimas hepáticas: TGO > 70 e LDH > 600; 3) plaquetopenia < 100.000. A decisão sobre a aneste‑
sia depende principalmente de uma avaliação global dos benefícios e riscos que o ato anestésico pode causar à mãe e ao
feto. Quando a pré-eclâmpsia se manifesta com síndrome HELLP, coagulopatia e disfunção grave de múltiplos órgãos
e o parto cesariano é indicado, a AG com IOT por técnica em sequência rápida pode ser um método mais seguro do
que o bloqueio do neuroeixo, desde que assegurada a via aérea pérvia. A presença de plaquetopenia predispõe a um
incremento no risco de hematoma epidural com técnicas de anestesia neuroaxial.
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068 Anestesia em paciente com hepatite
autoimune e manejo de potencial
sangramento
Guilherme Haelvoet Correa, Rômulo Negrini, Milca Cezar Chade, Ayrton Bentes Teixeira,
Carlos Gustavo Silva Katayama
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: Hepatite autoimune (HAI) é doença inflamatória crônica caracterizada por aumento de transaminases e
hipergamaglobulinemia, com boa expectativa de vida e resposta adequada à terapia imunossupressora. Na gestação,
há incremento da mortalidade materna devido ao sangramento relacionado à plaquetopenia e à coagulopatia. Relato
do caso: Paciente, 27 anos, 60 kg, G2P0A1, IG 37s 0d, ASA 2, com hepatite autoimune diagnosticada aos 9 anos de
idade. Em uso de prednisona 10 mg, propranolol 40 mg. Antecedente de cirrose hepática, varizes de esôfago e plaque‑
topenia crônica associada à HAI. Exames com 37s demonstravam plaquetopenia de 26.000, Hb = 10,5, INR normal.
Fibrinogênio = 320 mg/dL. Indicada internação e resolução da gestação em dois dias. Programação de anestesia
geral, com transfusão de 1 pool (6U) de plaquetas 4, 2 e 0h previamente ao parto. Mantidos em sala: 3 concentrados
de hemácias, 4U de plasma; material de resgate de via aérea; puncionados 2 acessos calibrosos, iniciada infusão de
6U plaquetas, sonda vesical instalada, equipe cirúrgica paramentada. Feita desnitrogenação com O2 100% 15 L/min;
indução anestésica em sequência rápida com fentanil 12,5 mcg/kg, lidocaína 1,5 mg/kg, propofol 2,5 mg/kg,
succinilcolina 1 mg/kg; IOT com fio guia, cuff inflado, confirmação por capnografia. RN retirado sem intercorrên‑
cias, Apgar 9/10; manutenção anestésica com propofol em BIC. Administração de 10 U ocitocina e ergometrina
0,2 mg IM após dequitação. Morfina 10 mg antes de extubar. Tempo de anestesia 1h25. Coleta de exames em sala
antes de extubação: Hb = 8,9; plaquetas = 37.000; fibrinogênio = 290 mg/dL. Pesagem de compressas com estimativa
de 730 mL sangramento. Paciente evoluiu bem em UTI por três dias. Discussão: Pacientes com HAI devem ser trata‑
dos como alto risco para sangramento, devido à presença de plaquetopenia e/ou coagulopatia associada. O preparo
pré‑anestésico é fundamental para minimizar intercorrências no intraoperatório, facilitando o manejo de possível
sangramento. A coleta de exames e a pesagem de compressas conferem melhor avaliação do sangramento, pois a esti‑
mativa visual é comprovadamente ineficaz, subestimando altos sangramentos e superestimando pequenos. O uso de
um segundo uterotônico é mandatório nesses pacientes.
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069 Monitorização da coagulação em cesariana
Hugo Lima Machado, Daniel Vieira Queiroz
Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio De Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: A tromboelastometria rotacional é um exame que permite uma avaliação dinâmica da firmeza do coá‑
gulo e da interação dos fatores pró e anticoagulantes. É, portanto, uma ferramente útil para guiar uma transfusão
direcionada. Relato do caso: Gestante, 25 anos, com idade gestacional de 28 semanas e com quadro de aplasia de
medula, diagnosticado durante a gestação. Seus exames revelaram pancitopenia (Hb 10 g/dL, LCM 3.000 mm3 e
PLQ 71.000), confirmada em exame histopatológico da medula. Evoluiu durante a internação, com piora da panci‑
topenia e neutropenia febril. Após 2 semanas, foi indicada cesariana eletiva devido à piora clínica. Nesse momento,
apresentava 16.000 plaquetas, porém, sem sangramento clínico. A técnica anestésica realizada foi anestesia geral com
indução em sequência rápida com remifentanil, propofol e succinilcolina. Foi realizado um exame de tromboelas‑
tometria rotacional que evidenciou um coágulo funcionante com boa interação entre fibrinogênio e plaqueta aos
testes do ExTEM e do FibTEM. Portanto, optou‑se por não realizar transfusão profilática de plaquetas. Durante o
ato cirúrgico, não houve sangramento anormal. A não ser durante a dequitação da placenta e histerorrafia, quando o
obstetra queixou‑se de sangramento difuso e considerou‑se uma transfusão de concentrado de plaquetas. Porém, foi
realizado novo exame de tromboelastometria rotacional, em que observou‑se o mesmo quadro, afastando a presença
de coagulopatia. Optou‑se, então, por realização apenas de uterotônicos (ocitocina, metilergometrina e misopros‑
tol). Observou‑se controle adequado do sangramento sem a necessidade de hemotransfusão. Foi extubada após a
cirurgia. Não apresentou instabilidade hemodinâmica e obteve perda volêmica esperada. No exame havia um MCF
ExTEM de 45 mm e um MCF no FibTEM de 31 mm, ou seja, a força do coágulo se mantinha basicamente por ação
do fibrinogênio, que encontrava‑se elevado. Dessa forma, supõe‑se que o estado de hiperfibrinogenemia da gestação
foi capaz de manter a firmeza do coágulo, mesmo com plaquetopenia significativa. Discussão: Apesar da plaqueto‑
penia, a realização da tromboelastometria rotacional em diversos momentos permitiu que não fosse feita transfusão
de plaquetas, diminuindo o custo e os riscos de tal procedimento.
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070 Anestesia para cesárea de urgência em
paciente com doença de Von Willebrand
Isabela Borges de Melo, Luis Alberto Rodriguez Linares, Luís Vicente Garcia
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo,
Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil
Introdução: A doença de Von Willebrand (VWD) é hereditária autossômica dominante caracterizada pela defi‑
ciência ou defeito do fator de VWD, proteína responsável por uma das etapas da agregação plaquetária. Promove,
secundariamente, transtornos da coagulação por déficit do fator VIII. Relatamos o caso de uma gestante portadora
da VWD submetida à cesariana sob raquianestesia. Relato do caso: Primigesta, 36 anos, portadora de VWD Tipo
I, obesidade e hipotireoidismo. Apresentou, durante a gravidez, hematomas frequentes em várias partes do corpo.
Admitida em trabalho de parto, cerca de 18 horas após apresentou parada secundária da dilatação, sendo indi‑
cada cesárea de urgência. Os exames indicaram 50% na atividade do fator VIII da coagulação (normal: 50 a 200%),
161.000 plaquetas e TTPA igual a 1.03. Trinta minutos antes da anestesia, a paciente recebeu 25 UI/kg de fator VII‑
I‑Y. A raquianestesia foi realizada com agulha Whitacre 27 por meio de punção única e administração de 12,5 mg
de bupivacaína pesada, 5 µg de sufentanil e 80 µg de morfina. Obtido nível anestésico em T5‑T6, com repercussões
hemodinâmicas leves. Não houve intercorrências. Após 14 horas, paciente queixou‑se de perda da força nos braços.
O exame neurológico completo não indicou qualquer alteração e a RNM, realizada para descartar síndrome de com‑
pressão medular, também não apresentou alteração em relação ao normal. Houve resolução espontânea dos sintomas
após quatro horas. Recebeu alta após 48 horas, sem quaisquer alterações ou novas queixas. Discussão: A concentra‑
ção e a atividade do fator VIII e de Von Willebrand tendem a aumentar espontaneamente com o avanço da gravidez.
A atividade do fator VIII parece ser parâmetro preditor da ocorrência de sangramento periparto. Ao final do 3° tri‑
mestre da gestação, os fatores de coagulação aumentam e produzem um estado de hipercoagulabilidade, o que pode
ser benéfico em pacientes com VWD. Contudo, após a resolução da gestação, a paciente retorna ao estado pré‑graví‑
dico e os distúrbios da coagulação podem se apresentar no puerpério. A cesárea e a raquianestesia devem ser evitadas
e substituídas por métodos menos invasivos, apesar do baixo risco de hematomas por anestesia regional.
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071 Raquianestesia total em paciente obstétrica
Izabella Fernandes Feracini, Ana Paula Santana Huang, Eduardo Piccinini Viana,
Marília Regina Camelo, Ladson Soares Mariano
Hospital Municipal Universitário de São Bernardo do Campo, São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil
Introdução: O uso do cateter peridural permite a titulação da dose de anestésico local administrada, além de pro‑
piciar adequado controle da dor pós‑operatória. Todavia, sua instalação encontra‑se associada à possibilidade de
trauma junto às estruturas localizadas no espaço peridural. O objetivo deste relato é abordar uma provável perfura‑
ção da dura‑máter mediante a passagem do cateter peridural ou possível raquianestesia total após a administração
de dose elevada de anestésico local. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 31 anos, 98 kg, G1P0, gestação de
40 semanas, ASA II, portadora de síndrome hipertensiva gestacional, em uso de metildopa 750 mg, negava alergias,
foi admitida no centro obstétrico em trabalho de parto com 7 cm de dilatação de colo uterino. Indicada analgesia
de parto (duplo bloqueio). Encaminhada para sala operatória, realizada monitorização (saturação de O2 98%, PA:
134/82 mmHg, cardioscopia: ritmo sinusal), acesso venoso periférico em MSE jelco 20 G. Em posição sentada, reali‑
zada punção asséptica no espaço L3‑L4, com agulha Touhy 18 G, empregando‑se a técnica de perda de resistência do
ar, com posterior bloqueio subaracnoideo, com saída de líquor claro, normotenso e injeção de 2,5 mcg de sufentanil e
5 mg de bupivacaína hiperbárica. Introduzido cateter de peridural 18 G em direção cefálica e injetado 10 mL de bupi‑
vacaína sem vasoconstritor a 0,125%. Após 4 horas de trabalho de parto, foi indicada cesárea devido à desproporção
céfalo‑pélvica. Realizada, portanto, complementação anestésica em catater de peridural com solução de 20 mL de
lidocaína com vaso 2% e 1 mg de morfina. Não atingido o nível sensitivo adequado, optou‑se por adicionar em cate‑
ter 10 mL de lidocaína com vaso 2%. Após cerca de cinco minutos, a paciente evoluiu com dispneia e respiração
apnêustica, parestesia de MMSS, rebaixamento do nível de consciência, midríase, ausência de reflexo pupilar e ciliar.
Realizada IOT e mantida em ventilação mecânica, e após 20 minutos do procedimento (duração de 50 minutos) a
paciente foi extubada, porém relatava leve parestesia de MMSS. Discussão: Embora seja registrada baixa prevalência
de raquianestesia total após administração de doses elevadas de anestésicos, o diagnóstico e o tratamento rápidos são
de essencial importância para um desfecho de sucesso.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1.

Souza KM, Gemperli WA, Anzoategui LC, Barros JMP. Raquianestesia total após anestesia peridural torácica para colocação de
prótese de mama e abdominoplastia. Relato de Caso. Rev Bras Anesth. 2004;54(supl 33):216.

Conflito de interesses: nada a declarar.
Fonte de fomento: nenhuma.

Sao Paulo Med J. 2017; 135(Suppl)

71

ANESTESIA OBSTÉTRICA

072 Anestesia geral para cesárea em paciente
com trombofilia hereditária
Jânderson Nunes Pretti, Eliana Cristina Murari Sudré, Paulo Antônio de Mattos Gouvêa,
Cassiano Franco Bernardes, Erick Freitas Curi
Centro de Ensino e Treinamento Hospital Santa Rita de Cássia, Vitória, Espírito Santo, Brasil
Introdução: As técnicas neuroaxiais são a anestesia de escolha para cesariana, por reduzirem a exposição fetal a
medicamentos, reduzir a perda sanguínea, permitir a consciência materna e a melhor qualidade de analgesia. Entre‑
tanto, existem situações em que o bloqueio de neuroeixo é contraindicado. Relato do caso: Paciente de 42 anos,
G3P2(2C)Ab0, com idade gestacional de 36 semanas e 2 dias, admitida no Centro Cirúrgico para realização de
cirurgia cesariana devido a trabalho de parto prematuro e iteratividade. Tratava‑se de uma paciente em anticoagu‑
lação plena com enoxaparina subcutânea 60 mg, de 12 em 12 horas, desde o primeiro trimestre da gestação, devido
a diagnóstico prévio de heterozigose para o fator V de Leiden. Tinha tratado trombose venosa profunda havia qua‑
tro anos. Indicada anestesia geral devido à contraindicação formal ao bloqueio de neuroeixo por anticoagulação.
Realizada monitorização básica conforme Resolução nº 1.802/2006 do CFM, venóclise periférica em membro supe‑
rior esquerdo com Abocath 18 e indução em sequência rápida com fentanil, lidocaína, propofol e rocurônio, após
5 minutos de pré‑oxigenação sob máscara facial com oxigênio a 100%. Feita a intubação orotraqueal com tubo 7,5
com cuff e iniciada a ventilação mecânica em modo VCV após confirmação do correto posicionamento do tubo por
ausculta e capnografia. Mantida anestesia geral com sevoflurano a 2%. Feto extraído em dois minutos e com boa
vitalidade. Ao final da cirurgia, realizada reversão do bloqueio neuromuscular com sugammadex. A paciente foi
extubada em seguida e manteve sinais vitais estáveis, sem sangramento significativo. Discussão: A mutação no fator
V de Leiden é a trombofilia hereditária mais comum e acomete de 3 a 7% da população branca. Ocorre resistência do
fator Va à degradação pela proteína C e, consequentemente, aumento do risco de eventos tromboembólicos. No caso
relatado, optou‑se pela realização de anestesia geral devido à dose de anticoagulante usada pela paciente e à ausência
de tempo hábil para suspensão do fármaco.
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073 Cesariana em estenose aórtica sob
anestesia geral
Jickson Thiago Almeida Silva, Larissa Gonçalves Sado, Fábio Barcelos Silva,
Flávio Campos Magalhaes
Unievangélica/Santa Casa de Misericórdia Anápolis, Anápolis, Goiás, Brasil
A estenose aórtica é a condição em que, pela restrição à abertura dos folhetos valvares, há uma redução da área valvar
aórtica, levando à formação de um gradiente de pressão sistólico entre o ventrículo esquerdo e a aorta, sendo a valvu‑
lopatia bastante comum em crianças, adolescentes e adultos com menos de 65 anos. O presente caso tem por objetivo
descrever o ato anestésico em um paciente portador da doença e ressaltar seus principais aspectos relevantes para a
anestesiologia por ser um grande desafio e com técnicas bastante individualizadas. Paciente de 27 anos, caucasiana,
54 kg, 158 cm, primeira gestação, estado físico ASA 3, MET > 10, idade gestacional de 35 semanas e 3 dias, ooferec‑
tomia unilateral devido a tumor na infância, diagnosticada com estenose aórtica importante (área valvar 0,6 cm2),
gradiente médio 65 mmHg e associado com hipertrofia de ventrículo direito, já tinha indicação cirúrgica na adoles‑
cência. Alérgica à dipirona. Indicado parto por via alta, por indicação obstétrica [A5] devido à oligodramnia ILA 8;
submetida à anestesia geral, plasil 10 mg, 20 minutos antes do procedimento; PAI artéria radial esquerda, acesso
venoso central jugular interna direita, e passagem de cateter peridural 16 l3/l4, sondagem vesical, pré‑oxigenaçao
durante 5 minutos, indução fentanil 3 mcg/kg, lidocaína 1,5 mg/kg, etomidato 0,3 mg/kg, succinilcolina 1,2 mg/kg,
intubado em sequência rápida com manobra de Sellick tubo orotraqueal com cuff nº 6,5, verificado posicionamento
do tubo liberado, cirurgia e atracúrio 0,4 mg/kg. Manutenção anestésica com isoflurano CAM 1. FiO2 50%, retirado
o RN Apgar 7/9, corrigido período hipotensão com metaraminol. Ao término do procedimento, realizada morfina
2 mg via peridural, extubação em sala, revertido o bloqueio neuromuscular com neostigmina 0,04 mg/kg e atropina
0,02 mg/kg sem efeitos hemodinâmicos. Intraoperatório: tenoxicam 40 mg; dexametasona 10 mg; ondasetron 4 mg;
cefazolina; e ocitocina 3 ui. Despertar apresentando dor grau 6, pela escala analógica visual [EVA], logo após sendo
encaminhada ao centro de terapia intensiva [CTI]; realizada visita após seis horas, a paciente apresentava assinto‑
mática, dor grau zero. Recebendo alta da unidade de terapia intensiva após 24 horas e encaminhada ao alojamento
conjunto (enfermaria) seguida da retirada do cateter de peridural. Discussão: Descrever que anestesia geral é a téc‑
nica mais segura em paciente com estenose aórtica grave e reforçar que a analgesia pelo neuroeixo pode ser realizada
de forma segura e eficaz com uso de morfina via peridural.
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074 Anestesia endovenosa em paciente com
síndrome de HELLP
Jullyana de Alcântara Paniago, Lucas Gasperin Martini, Mayra Santos Nogueira Pachêco,
Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo, Leandro Criscuolo Miksche
Clínica de Anestesiologia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil
Introdução: A Síndrome de HELLP é uma grave complicação gestacional, atingindo cerca de 2 a 12% da popula‑
ção obstétrica com pré‑eclâmpsia grave, cursando com elevada taxa de morbimortalidade materno‑fetal. Tem como
determinantes: hemólise, elevação de enzimas hepáticas e plaquetopenia. Relato do caso: G3P1A1C1, 33 anos,
IG 28 semanas e 3 dias. Referiu DHEG na gestação anterior. Admitida com queixa de cefaleia frontal, escotomas
visuais e epigastralgia. Negava alergias. Ao exame físico, apresentou PA 230/130 mmHg, sem demais alterações.
Realizada internação em CTI, solicitados exames laboratoriais e iniciada terapia com sulfato de magnésio. Paciente
evoluiu com contínua piora clínica, PA 300/200 mmHg, e laboratorial (PLQ 39.000). Foi indicada cesárea de urgên‑
cia. Optou‑se pela anestesia geral endovenosa. Paciente foi adequadamente posicionada e monitorizada. Realizada
intubação orotraqueal por técnica sequencial rápida. Na indução anestésica, foram utilizados: propofol e remifen‑
tanil em modo TCI Marsh e 100 mg de succinilcolina. Após a intubação, o bloqueio neuromuscular foi mantido
com 10 mg de atracúrio. O procedimento ocorreu sem demais intercorrências, com duração de 40 minutos. A anal‑
gesia pós‑operatória foi realizada com 30 mg/kg de dipirona e 100 mg de tramadol. Paciente foi extubada em sala
cirúrgica, guiada por TOF para avaliar grau adequado de descurarização, e encaminhada ao CTI, onde permane‑
ceu internada por três dias, tendo alta hospitalar com quadro melhorado, RN foi encaminhado à UTI neonatal após
Apgar 6/8, mantendo‑se em regime de ventilação artificial para melhoria do quadro de imaturidade pulmonar. Discussão: A conduta do anestesiologista e obstetra, diante de um caso de síndrome de HELLP, deve ser discutida, a fim
de minimizar e, quando possível, evitar complicações materno‑fetais. Uma avaliação pré‑anestésica garante a melhor
escolha anestésica para a paciente, sendo o coagulograma seu principal ponto avaliado. Anestesia geral para cesárea
ficará reservada para pacientes muito graves, nos quais não se obteve tempo para instituir terapia medicamentosa
adequada, ou para pacientes em hipovolemia ou pela contraindicação de anestesia regional, como no caso descrito.
A técnica endovenosa pura mostra‑se bastante adequada, graças à baixa interferência no tônus uterino e à boa esta‑
bilidade cardiovascular.
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075 Anestesia para cesariana em gestante com
linfoma de Hodgkin
Leonardo Neves Santana, Gabriella Christiane Heuer Guimarães, Laís Campos Bittencourt,
Bruno Farah Alvarenga
Santa Casa de Misericórdia de Franca, Franca, São Paulo, Brasil
Introdução: Os linfomas representam a quarta doença maligna mais frequente na gestação, sendo o linfoma de
Hodgkin (LH) o tipo mais comum. A ausência de estudos aleatórios e a escassez da literatura fazem com que não
existam evidências sólidas sobre qual a melhor conduta a ser tomada em relação ao tratamento da gestante e às
técnicas anestésica e cirúrgica. O objetivo deste relato foi apresentar uma paciente com LH que foi submetida à
cesariana de urgência e alertar sobre as implicações em relação à técnica anestésica. Relato do caso: Paciente de
28 anos, G3P2C1A0, IG 28 semanas e 2 dias, com diagnóstico de LH variante esclerose nodular, estádio clínico
IIB, sem outras comorbidades. Exame físico: apresenta linfonodomegalia generalizada, febre, taquipneia, ortopneia,
Mallampati III, PA 110/70 mmhg, FC 90 bpm, FR > 30 irpm, SatO2 92%. Exames complementares: anemia hipo‑
crômica e microcítica, leucocitose com eosinofilia, coagulograma e demais exames laboratoriais normais. TC com
contraste: linfonodomegalia em cadeias cervicais e supraclaviculares bilateralmente. Optou‑se por interromper a
gestação para início do tratamento. Realizado parto cesariano sob raquianestesia com bupivacaína pesada 0,5%,
13 mg morfina 80 mcg, sem intercorrências. Após 23 dias, iniciou‑se QT com 8 ciclos no seguinte esquema: adriami‑
cina, bleomicina, vinblastina e dacarbazina (ABVD). Permanece em acompanhamento ambulatorial há dois meses,
sem evidências de recidiva da doença. Discussão: A escolha do bloqueio de neuroeixo (raquianestesia), nesse caso,
deve‑se às condições desfavoráveis da anestesia geral em gestante. A compressão das vias aéreas superiores por lin‑
fonodos cervicais pode dificultar ainda mais o processo de intubação. Por outro lado, a compressão de grandes vasos
por linfonodomegalia pode gerar instabilidade hemodinâmica e, sendo assim, anestesia geral seria uma melhor indi‑
cação. Outra possível indicação dessa técnica seria a presença de coagulopatia (sd. paraneoplásica). Deve‑se levar em
consideração o melhor momento para iniciar o tratamento do linfoma e o bem‑estar materno‑fetal.
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076 Falha parcial de raquianestesia em gestante
Lia Alves Martins Mota, Monique Caribé Brasileiro Mattos, Daniela Modesto Bezerra,
Felipe Souza Thyrso de Lara, Celso Schmalfuss Nogueira
Santa Casa da Misericórdia de Santos, Santos, São Paulo, Brasil
Introdução: A raquianestesia é uma técnica anestésica para controlar a dor em diversas cirurgias. O sucesso do blo‑
queio subaracnoide (BSA) depende da técnica correta, da confirmação do espaço mediante refluxo do líquor e da
dose correta do anestésico local. A falha da raquianestesia é considerada quando há necessidade de anestesia geral
(AG), falha total, nível insuficiente de bloqueio antes da cirurgia e ausência de analgesia. Relato do Caso: Paciente do
sexo feminino, 22 anos, 65 kg, sem comorbidades. Gestante de 38 semanas foi encaminhada ao serviço de obstetrícia
por desproporção céfalo‑pélvica. Indicada cesárea de emergência. Admitida no Centro Cirúrgico, monitorizada com
oxímetro de pulso periférico e cardioscópio continuamente e pressão arterial não invasiva de três em três minutos.
Optou‑se pela realização de raquianestesia. Foram realizadas três BSA de fácil punção, com agulha 25G Whitacre
nas localizações: L3‑L4; L4‑L5 e L5‑S1, na posição sentada com refluxo de líquor em todas. As duas primeiras tive‑
ram falha total, e a terceira, parcial, sendo esperado 20 minutos entre cada punção. Os anestésicos utilizados foram
bupivacaína 0,5% 12 mg, morfina 80 mcg e sufentanil 3 mcg na primeira punção. As demais punções foram realiza‑
das apenas com anestésico local. Após a falha do BSA, foi indicada AG com 170 mg de propofol, 8 mg de cisatracúrio
e 150 mcg de fentanil para indução e sevoflurano com CAM 2,5% para manutenção da hipnose. Ao final, paciente
foi extubada sem intercorrências, encaminhada para a sala de recuperação pós‑anestésica (SRPA), onde permaneceu
por uma hora. Na SRPA, apresentou apenas bloqueio sensitivo no âmbito de T6. Discussão: Diversas são as causas de
falha no BSA, como presença de cistos e excesso de infiltração de anestésico local. Punções subaracnoides repetidas
podem levar à cefaleia pós‑raquianestesia pela maior perda de líquor. A AG é uma opção para a anestesia em cesa‑
riana caso haja falha no BSA, instabilidade hemodinâmica e coagulopatia materna. Há diversas desvantagens para
AG, como depressão respiratória do neonato secundária às drogas, impossibilidade de falha de intubação e aspiração
materna durante a indução. Nesse caso, a paciente não estava de jejum e possuía uma via aérea dificil: Mallampati 3,
distância tireo‑mentoniana < 6 cm e extensão cervical ruim; portanto, foram realizadas três tentativas de BSA.
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077 Manejo anestésico em gestante paraplégica
Lia Alves Martins Mota, Daniela Modesto Bezerra, Felipe Souza Thyrso de Lara,
Celso Schmalfuss Nogueira, Alfeu José Dal Ri
Santa Casa da Misericórdia de Santos, Santos, São Paulo, Brasil
Introdução: Lesão medular por trauma pode apresentar alterações nos mecanismos fisiológicos que afetam a aneste‑
sia, como disfunção cardiovascular que manifesta‑se com bradicardia e hipotensão. Além disso, pode haver disfunção
do sistema nervoso simpático e hiperreflexia autonômica (HA). O primeiro leva à perda da termorregulação e do
tônus muscular, acúmulo de líquido no terceiro espaço e alterações hormonais. O segundo corresponde à dissocia‑
ção do controle hipotalâmico sobre os reflexos simpáticos espinhais, causando crises hipertensivas graves mediante
estímulos. O planejamento anestésico deve ser feito segundo condições clínicas, a fim de evitar possíveis compli‑
cações intra e pós‑operatórias. Relato do Caso: Paciente de 40 anos, paraplégica por lesão traumática na infância.
Apresenta paraplegia a partir de T10/‑T11. Faz referência a hipertensão arterial sistêmica e acidente vascular ence‑
fálico isquêmico em 2014, sem sequelas neurológicas. Gestante de 38 semanas, realizou todo o pré‑natal e fez uso de
metildopa e enoxaparina. Admitida no hospital, em trabalho de parto e sofrimento fetal agudo, sendo indicada cesá‑
rea de urgência. Encaminhada ao Centro Cirúrgico, foi monitorizada com cardioscópio, oxímetro de pulso e pressão
arterial não invasiva de três em três minutos. Optou‑se por realizar bloqueio subaracnoide (BSA). O BSA foi puncio‑
nado no espaço interespinhal L4‑L5 com bupivacaína 12 mg, sufentanil 3 mcg e morfina 80 mcg. Após 15 minutos
da realização do procedimento, a paciente apresentou bloqueio com nível sensitivo T8/T6. Ela se manteve está‑
vel no intraoperatório com alguns episódios de hipotensão, resolvidos com efedrina, sem outras intercorrências.
O recém‑nascido obteve Apgar 9/9. Tempo cirúrgico foi de uma hora. Paciente foi encaminhada para a sala de recu‑
peração pós‑anestésica, onde foi monitorizada por uma hora e foi transferida para a Enfermaria sem alteração do
estado neurológico. Evoluiu estável, sem picos de hipertensão. No terceiro pós‑operatório, apresentou evisceração,
sendo necessária reabordagem, evoluindo sem intercorrências. Alta hospitalar com 48 horas. Discussão: A HA é
uma das complicações mais temidas, podendo ser fatal. O bloqueio das fibras aferentes simpáticas diminuem o risco
de HA por diminuir/eliminar descarga simpática. O bloqueio de neuroeixo é uma das técnicas mais recomendadas.
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078 Noradrenalina em bolus na cesariana
eletiva sob raquianestesia – série de 3 casos
Luana Rocha Fleming, José Eiras de Souza Júnior, Daniel Vieira Queiroz,
Ismar Lima Cavalcanti
Hospital Federal Servidores do Estado, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: A raquianestesia consagrou‑se como técnica de eleição para cesariana eletiva pela menor mortalidade
materna e melhor desfecho fetal. Contudo, em nível adequado para cesariana (T4‑T6), há uma incidência de hipoten‑
são de 80%, que se associa à hipoperfusão uteroplacentária e à acidose fetal. Hoje, considera‑se que a pressão arterial
de entrada deva ser mantida até o nascimento, sem tolerar qualquer queda. Atualmente, o vasopressor de escolha é
a fenilefrina, que está, porém, associada à bradicardia e à queda de débito cardíaco. Recentemente, alguns autores
vêm propondo o uso de noradrenalina como vasopressor de escolha por mitigar tais efeitos colaterais da fenilefrina.
Relato do caso: Apresentam‑se três casos realizados nos últimos dois meses de 2016, em pacientes ASA 2, gestação a
termo e cesariana eletiva. Foi realizada raquianestesia (bupivacaína 12,5 mg e morfina 60 mcg), seguida de co-hidrata‑
ção com Ringer Lactato 1.000 mL. O útero foi deslocado manualmente para a esquerda até o nascimento. Todas as três
pacientes apresentaram hipotensão, adequadamente corrigida com noradrenalina 6 mcg em bolus, e retorno da PA de
entrada, sem queda acentuada da FC. Foram realizados de dois a três bolus em cada paciente até o nascimento, a fim
de manter a pressão arterial em torno dos valores pré‑anestésicos. Os recém‑nascidos apresentaram Apgar maior ou
igual a oito e dez, no primeiro e no quinto minutos, respectivamente. Discussão: O fármaco padrão ouro para o trata‑
mento da hipotensão durante cesariana eletiva é a fenilefrina — um agonista alfa‑1. Contudo, por gerar uma acentuada
vasoconstrição periférica, ele leva a uma bradicardia reflexa com redução do débito cardíaco e potencial de prejudicar a
perfusão uteroplacentária. Autores compararam as variáveis hemodinâmicas em gestantes submetidas à cesariana ele‑
tiva, as quais receberam infusão contínua de noradrenalina ou fenilefrina. O controle da hipotensão foi adequado em
ambos os grupos, porém débito cardíaco e FC foram maiores no grupo que utilizou noradrenalina, sem alteração no
desfecho fetal. Assim, propomos o uso de noradrenalina em bolus, em vez de infusão contínua, uma vez que na reali‑
dade de nosso país seria mais viável. A manutenção do débito cardíaco, durante o uso de noradrenalina, pode propiciar
que, no futuro, este se torne o vasopressor de escolha durante a cesariana. Assim, seria importante a realização de estu‑
dos clínicos aleatórios utilizando esse modo de administração de noradrenalina.
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079 Hemorragia obstétrica devido à rotura
uterina não diagnosticada
Lucas Gasperin Martini, Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo, Gabriel dos Santos Tarquinio,
Leandro Criscuolo Miksche, Jullyana de Alcantara Paniago
Clínica de Anestesiologia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil
Introdução: Hemorragia obstétrica grave (HOG) é uma causa comum de morbidade e mortalidade materna.
No Reino Unido, essa entidade ocorre em aproximadamente 0,37% dos partos e é, atualmente, a sexta maior causa
de mortalidade materna nesse país. A rotura uterina (RU) é uma de suas causas e está associada à elevada morta‑
lidade materna e perinatal. Sua incidência tem aumentado devido ao aumento do número de cesarianas, principal
fator de risco para a condição. Relato do caso: Paciente G3C1A1, IG 38 2, é admitida nesse serviço para realização
de cesariana devido a oligodramnio e placenta prévia ao ultrassom. Paciente chega estável à sala operatória, sem
sinais clínicos e radiológicos que sugerissem emergência obstétrica. Puncionada veia periférica calibrosa e insti‑
tuída monitorização padrão. A técnica anestésica de escolha foi a raquianestesia com bupivacaína pesada, 12,5 mg
e morfina, 60 mcg. Foi constatada RU durante o procedimento, com sangramento maciço. Não houve prejuízo sig‑
nificativo ao recém‑nascido, sendo encaminhado à UTI neonatal para seguimento. Puncionado novo acesso venoso
e instituída hidratação vigorosa, realizada administração de oxitocina por via endovenosa, 10 UI e ergometrina por
via IM, 500 mcg. A anestesia foi convertida para geral endovenosa e foram colhidas amostras de sangue para exames,
além de transfusão de três concentrados de hemácias (CH). Foi instituído controle hemodinâmico com droga vasoa‑
tiva (noradrenalina) por acesso venoso central (AVC). A paciente foi encaminhada ao CTI para acompanhamento
estrito, ao término do procedimento cirúrgico. Discussão: Não há consenso sobre a definição de HOG. Os critérios
sugeridos são: perda sanguínea maior de 1.500 mL, redução nos níveis de hemoglobina maior que 4 g/dL, ou necessi‑
dade de transfusão de mais de quatro CH. Os principais objetivos anestésicos são: ressuscitação volêmica rápida para
restabelecer a oferta tecidual de oxigênio e prevenção e correção de distúrbios hemodinâmicos. Amostra de sangue
deve ser coletada para exames, e um AVC pode ser necessário para infusão de inotrópicos e vasopressores. A base do
tratamento conservador é a administração de drogas uterotônicas. Após controle da situação aguda, deve‑se atentar
à possibilidade de hipercoagulação de rebote, além de cuidados específicos em ambiente adequado.
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080 Cesariana em gestante portadora de
miocardiopatia dilatada congênita
Luis Fernando Lima Castro, Larissa Hanson Alberto, Luiz Fernando Carlin Mutterle,
Flávio Rancisco Vitale Neto, Fernando Martinez Sanchez
Maternidade de Campinas, Campinas, São Paulo, Brasil
Introdução: A cardiomiopatia dilatada é uma doença primária de causa desconhecida, caracterizada por dila‑
tação e diminuição da contratilidade ventricular. Pode ser idiopática, familiar, viral, imune, alcoólica, tóxica ou
associada à doença cardiovascular reconhecida. Relato do caso: Gestante de 29 anos, 99 kg, idade gestacional de
38 semanas e 4 dias, portadora de cardiomiopatia dilatada congênita diagnosticada na infância e em seguimento
no INCOR, em uso de digoxina 0,25 mg, furosemida 20 mg, carvedilol 3,125 mg. Admitida para cesariana eletiva.
Entre os exames do pré‑natal, apresentou ecocardiograma com cardiomiopatia dilatada do ventrículo esquerdo de
grau moderado, aumento de átrio esquerdo, prolapso de valva mitral com insuficiência moderada e fração de eje‑
ção de 43,81%. Submetida à anestesia combinada raqui‑peridural contínua pela técnica agulha através de agulha.
Administraram‑se bupivacaína 0,5% hiperbárica 5 mg, SF 0,9% 1 mL, fentanil 20 mcg e morfina 80 mcg. A pressão
arterial foi aferida a cada minuto até o nascimento e, nos casos de queda, usou‑se metaraminol e efedrina, ambos
apenas antes do nascimento. A cesárea ocorreu sem anormalidades. Ao término, a paciente foi encaminhada para
a SRPA, sem necessidade de UTI. Discussão: Durante a gestação, ocorrem alterações no organismo materno que
podem descompensar uma patologia preexistente. Verifica‑se aumento do consumo de oxigênio, do débito car‑
díaco, do volume sistólico e da frequência cardíaca bem como redução da pressão arterial média, da resistência
vascular sistêmica e pulmonar. A pressão coloidosmótica também diminui, o que torna as gestantes suscetíveis ao
desenvolvimento de edema agudo de pulmão em situações de aumento da pós‑carga. O aumento do débito car‑
díaco causa aumento na pressão diastólica final de VE, sem aumentar a pressão de oclusão da artéria pulmonar,
aumentando o volume sistólico e da fração de ejeção. E essa situação pode ser adversa em gestantes cardiopatas,
cuja bomba cardíaca não aguenta tais modificações e pode descompensar no fim da gestação, aumentando o risco
de morte materna. A anestesia combinada mostrou‑se uma boa opção visando diminuir os efeitos hemodinâmicos
provocados pela raquianestesia com menores doses de anestésico local, associado a peridural contínua em caso de
necessidade de complementação da anestesia.
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081 Sepse e gestação
Luis Fernando Lima Castro, Euziane Lopes Silva, Venceslau Freitas Mamede Borges,
Marcel Rodrigues Ferreira, Gabriella Graziani Pioli
Maternidade de Campinas, Campinas, São Paulo, Brasil
Introdução: A sepse é definida como manifestação de resposta inflamatória sistêmica na presença de uma infecção
suspeita ou confirmada. É uma condição rara em gestantes, porém, quando diagnosticada, seu tratamento deve ser
o mais precoce possível por se tratar de uma importante causa de mortalidade materna. Relato do caso: Grávida de
26 anos, GVII PV AI, 32 semanas de gestação, com queixa de febre e dor lombar, admitida com diagnóstico de pielo‑
nefrite. Iniciada antibioticoterapia empiricamente; exames laboratoriais mostrando leucocitose, urocultura negativa
e E. coli na hemocultura. Apresentou piora do quadro no quinto dia, internada na UTI com dispneia, intensa sendo
intubada e mantida em ventilação controlada. Realizada cesariana sob anestesia geral na UTI, devido ao grande
risco de transporte da paciente ao Centro Cirúrgico. Feitas várias mudanças, sem êxito, no esquema terapêutico com
antibióticos, com piora progressiva do quadro, vindo a paciente a falecer no vigésimo primeiro dia de internação.
Discussão: As principais causas de sepse em obstetrícia relacionam‑se à gestação (corioamniodite, aborto infectado),
ao parto (endometrite pós‑parto, infecção de parede ou uterina pós‑parto) e aos procedimentos invasivos (infec‑
ção pós‑cerclagem ou pós‑aminiocentese). Os quadros são, em geral, de origem polimicrobiana, sendo as bactérias
Gram‑negativas as mais frequentes. A abordagem inicial inclui hidratação, exames laboratoriais, antibioticoterapia
de largo espectro e dosagem de ácido láctico. Na fase de manutenção, o uso de vasopressores está indicado em casos
de reposição volêmica inadequada, manter vias aéreas pérvias e oxigenoterapia, ajustes da antibioticoterapia e pre‑
venção de infecções nosocomiais. Nesses casos, o melhor desfecho para o binômio materno‑fetal é a precocidade
tanto no diagnóstico quanto no tratamento.
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082 Pneumoencéfalo após punção inadvertida
de dura‑máter
Luis Fernando Lima Castro, Wilson Gonçalves Sombra, Franz Schubert Cavalcanti,
Carlos Alberto de Figueiredo Côrtes, Cândido Amaral Sanchez
Maternidade de Campinas, Campinas, São Paulo, Brasil
Introdução: A punção inadvertida de dura‑máter ocorre entre 1 e 2% dos casos e a injeção de 2 a 4 mL de ar já é
suficiente para causar pneumoencéfalo. Os sintomas decorrentes do aumento da PIC são: cefaleia, náuseas, tontura,
diminuição do nível de consciência, convulsão, hemiparesia. Podem regredir espontaneamente ou ultrapassar de
cinco dias. Relato do Caso: Paciente do sexo feminino de 43 anos, estado físico II (ASA) por hipotireoidismo e traço
talassêmico, submetida à pan‑histerectomia abdominal por adenomiose. A anestesia indicada foi regional combi‑
nada, raqui‑peridural contínua, pela técnica agulha através de agulha. Durante as várias tentativas para realização
da peridural, houve perfuração inadvertida de dura‑máter, comprovada pela presença de LCR. Optou‑se, então, pela
realização da raquianestesia e administração da solução anestésica, sem intercorrências. A cirurgia transcorreu sem
anormalidades. No 2º PO, evoluiu com cefaleia intensa que piorava em posição ortostática, sem sinais meníngeos.
Realizado blood patch sem melhora do quadro. Iniciada terapia medicamentosa, sem êxito após 24 horas, quando foi
realizada TC de crânio compatível com pneumoencéfalo. Após avaliação da neurologia, foi indicada oxigenoterapia
a 100% sob máscara de Venturi por 12 horas, com regressão total do quadro e recebendo alta hospitalar. Discussão:
A técnica de identificação do espaço peridural por meio da perda de resistência ao ar traz complicações como, por
exemplo: enfisema retroperitoneal e cervical, falha de bloqueio e demora na reversão, compressão da cauda equina,
embolia gasosa e pneumoencéfalo. Existem condições para o aparecimento do pneumoencéfalo, como: conexão
entre o SNC e o ambiente; entrada do ar através dessa passagem; e quantidade de ar suficiente para causar sintomas
e ser detectado pelos estudos radiológicos. Medidas são sugeridas para evitar o pneumoencéfalo: posicionar‑se sen‑
tada devido à maior pressão do LCR, dificultando a entrada de ar; repor o mandril da agulha apenas após a visão do
LCR; evitar respiração profunda e movimentação brusca por parte do paciente, as quais podem facilitar a entrada
de ar, por aumentar a pressão subatmosférica e diminuir a liquórica; empregar solução salina, em vez de ar, para o
teste da perda de resistência, pois com a solução salina ocorre menor incidência de cefaleia pós‑punção inadvertida
de dura‑máter.
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083 Rotura hepática na gravidez
Luis Fernando Lima Castro, Gabriele Gama Placido, Maurício Marsaioli Serafim,
Henrique Paiva Torres, Jacqueline Pinto Ventorin
Maternidade de Campinas, Campinas, São Paulo, Brasil
Introdução: A rotura hepática espontânea é condição rara e potencialmente fatal, em geral associada à pré‑eclâmpsia
e à síndrome HELLP, sendo mais comum em multíparas acima dos 30 anos. As hemorragias com hematoma sub‑
capsular e hepático e com rotura hepática são as mais temidas complicações associadas à DHEG. Relato do caso:
Primigesta, 34 anos, 30 semanas de gestação, DHEG em uso de metildopa 750 mg e hidralazina 50 mg ao dia, pres‑
são arterial de 190/110 mmHg, evoluiu com síndrome HELLP, descolamento de placenta e óbito fetal intrauterino.
Realizada cesárea de urgência sob anestesia geral, detectada rotura da cápsula hepática, optando‑se pelo tampona‑
mento hepático com compressas. Durante o procedimento, a paciente manteve‑se hemodinamicamente estável, sem
necessidade de hemoderivados, sendo encaminhada à UTI, com IOT; iniciaram‑se sulfato de magnésio e nitroglice‑
rina em infusão contínua para controle pressórico. No 2º PO, foi submetida à laparotomia exploradora, sob anestesia
geral, para retirada das compressas, mantendo boa estabilidade hemodinâmica. A paciente foi extubada no 10º PO e
seguiu com suporte intensivo até o 22º PO, recebendo alta hospitalar. Discussão: A rotura hepática é uma ocorrência
catastrófica que pode complicar uma gravidez, seja por morbidade ou dificuldade diagnóstica. Ocorre geralmente
no terceiro trimestre de gestação e o lobo direito do fígado é o mais atingido. Produz sinais e sintomas de abdômen
agudo hemorrágico. O diagnóstico é clínico, associado aos exames de imagem e ao tratamento cirúrgico. A mortali‑
dade materna varia de 18 a 86%, e a fetal, de 56 a 75%. A sobrevida e o prognóstico estão diretamente relacionados
ao reconhecimento da clínica e à intervenção precoce.
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084 Anestesia geral e peridural em paciente com
anemia falciforme e hipertensão pulmonar
submetida à cesariana de urgência
Mayara Francy Pereira Nunes, Anderson Sampaio Marui, Marcela Gomes de Melos Lima Reis,
Anderson Alcoforado de Araujo, Gustavo Oliveira Barros
Casa de Saúde Santa Marcelina, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A anemia falciforme (AF) é uma anemia crônica, causada por hemólise intravascular, que ocorre em
situações de estresse. Clinicamente, pode apresentar‑se com crises álgicas e hipertensão pulmonar (HP). A gravi‑
dez em pacientes com AF e HP é associada a altos níveis de morbimortalidade materna e fetal, e ainda não há
consenso sobre a técnica anestésica de escolha. Relato do Caso: Paciente, 22 anos, 60 kg, ASA III E, com AF e HP,
IG 34 semanas e 4 dias. Admitida com quadro de crise álgica, anemia grave e sofrimento fetal, foi indicada cesa‑
riana de urgência. Exames Hb 5,7 g/dl, Ht 17,2%, Leuc 22.380/mm³ (Bast 7%), plaquetas 594.000/m³, Ur 17 mg/
dL, Cr 0,33 mg/dL, Na 141 mEq/L, K 4,7 mEq/L, PCR 27,4 mg/L, INR 1,13, RTTPA 1,08. ECOTT FE 62% e PSAP
51 mmHg. No pré‑operatório, recebeu transfusão de 1 concentrado de hemácias (CH). No Centro Obstétrico (CO),
monitorizada com ECG, PANI, SpO2. Peridural com agulha 18G Tuohy, em espaço L3‑L4, teste de Dogliotti positivo;
dose teste com 60 mg de lidocaína 2% com vaso (LCV); infusão de fentanil (FTN) 100 mcg, morfina (MR) 2 mg e
LCV 60 mg; e inserção de cateter peridural (CP). Anestesia geral: pré‑oxigenação com O2 100%; indução venosa (EV)
com lidocaína sem vaso 60 mg, propofol 180 mg, succinilcolina 80 mg; e IOT n° 6,5, sob laringoscopia direta con‑
firmada por capnometria (ETCO2), mantida em ventilação mecânica controlada. Após nascimento e clampeamento
do cordão umbilical, foi administrado bolus de FN 150 mcg. Manutenção EV com propofol em BIC. Medicações EV
cefazolina 2 g, ranitidina 50 mg, metoclopramida 10 mg, ocitocina 15 UI, 1 CH, Ringer‑lactato 1 L. Após procedi‑
mento, paciente foi encaminhada à UTI, extubada e estável hemodinamicamente. Após 24 horas, recebeu alta para
enfermaria. Foi mantido CP por 48 horas para infusão de MF 2 mg, FN 50 mg e LCV 2% 60 mg 1x/DIA. Discussão:
A paciente apresentava duas comorbidades graves, optando‑se por anestesia geral devido ao quadro de hipertensão
pulmonar, associada à peridural com inserção de CP, pois essa diminui a gravidade dos episódios de crises vaso‑oclu‑
sivas, a dose de opioides parenterais necessários para analgesia e também a morbimortalidade materna.
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085 Cesariana de urgência em paciente com
suspeita de infecção fúngica em toda
região lombar
Pedro Hilton de Andrade Filho, Débora Bonato, Francisco José Lucena Bezerra,
João Manoel da Silva Junior
Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A anestesia geral (AG) para cesarianas associa‑se ao aumento significativo da morbimortalidade
perioperatória em relação à anestesia regional com bloqueio de neuroeixo (BNE), tendo como principais fatores de
risco: a alta complexidade do manejo de via aérea em gestantes e o alto risco de broncoaspiração, motivo pelo qual
a anestesia regional é a técnica de escolha para parto normal e cesariana. Relato do caso: M.C.A., sexo feminino,
29 anos, 59 kg, ASA I, primigesta (G1P1A0), idade gestacional de 39 semanas e 1 dia, admitida em Centro Cirúrgico
para realização de cesariana de urgência por sofrimento fetal agudo. Ao exame físico, apresentou máculas hipocrô‑
micas e escamosas distribuídas em toda a região lombar, sugestivas de infecção fúngica. Tendo em vista o caráter de
urgência do procedimento e a impossibilidade de confirmação de etiologia da lesão cutânea, optou‑se por realiza‑
ção de AG, eliminado o risco inerente à punção subaracnoidea em sítio infectado. Após monitorização básica com
cardioscopia, oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva e pré‑oxigenação adequada, foi realizada indução
anestésica em sequência rápida com uso de remifentanil em bomba de infusão contínua, propofol (2 mg/kg) e succi‑
nilcolina (1 mg/kg) e entubação orotraqueal sem intercorrências. O procedimento teve duração de aproximadamente
uma hora; após o término, a paciente foi extubada e encaminhada à sala de recuperação pós‑anestésica, recebendo
alta para Enfermaria em bom estado geral e sem queixas. Discussão: Apesar do risco significativamente maior da
AG em relação à anestesia regional em cesarianas, por vezes, essa técnica se faz necessária em situações de alto risco
para BNE. A presença de infecção cutânea em sítio de punção é considerada contraindicação para BNE devido ao
risco de infecção do trajeto de punção e meningite. Nesse caso, a paciente apresentava lesões sugestivas de infecção
cutânea de etiologia fúngica, porém sem tempo hábil para confirmação do diagnóstico. A escolha da técnica anesté‑
sica em gestantes que apresentam contraindicações relativas ao BNE requer um profissional capacitado para manejar
com segurança o ato anestésico e avaliar criteriosamente o risco inerente a cada técnica.
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086 Descolamento prematuro de placenta
evoluindo com coagulação intravascular
Raisa Melo Souza, Jordana Dantas de Oliveira Lira, Thiago Esgalha Sartori,
Thales Abreu Tedoldi, Luiz Guilherme Villares da Costa
Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: DPP é importante causa de distúrbios de coagulação na população obstétrica por permitir a entrada de
fator tecidual placentário na circulação sistêmica, com subsequente produção maciça de trombina. O grau de des‑
colamento está relacionado à intensidade da trombocitopenia e à produção de fibrina. A tromboelastometria é ideal
para diagnóstico e acompanhamento de pacientes com CIVD por sua rápida execução e capacidade de síntese grá‑
fica. Relato do Caso: Paciente do sexo feminino, 20 anos, sem comorbidades, recebida no PS vinda do pré‑natal
com BCF inaudível. Ao exame: tônus uterino aumentado, BCF inaudível, colo médio dilatado para 1 cm, apresen‑
tação cefálica, amnioscopia com líquido claro com grumos, IG 38 sem. Coletados exames e indicado parto cesárea
de emergência. Realizada raquianestesia com 12 mg de bupivacaína pesada e 80 mcg de morfina, sem intercorrên‑
cias. Durante rafia uterina, apresentou sangramento de difícil controle e infiltração uterina. Administrada ocitocina
20 UI, sem melhora do sangramento. Tromboelastometria mostrou deficiência de fibrinogênio (Fibtem ‑ CT 1958s,
MFC não quantificável). Realizada infusão de 4 g de concentrado de fibrinogênio recombinante, com melhora par‑
cial do sangramento, sendo complementado com mais 2 g. Houve melhora clínica e laboratorial do sangramento
(Fibtem ‑ CT 52s, MCF 16 mm) e da contração uterina após mais 10 UI de ocitocina EV, 0,2 mg de metilergometrina
IM e 800 mcg de misoprostol VR. Recebeu 3.000 mL de cristaloide e 2 CH durante a cesárea e foi encaminhada à
UTI estável hemodinamicamente, sem drogas vasoativas. Evoluiu bem no pós‑operatório, recebendo mais 2 CH e 1
aférese de plaqueta na internação. Não houve reabordagem cirúrgica e recebeu alta hospitalar no 4º pós‑operatório.
Discussão: A população obstétrica apresenta risco aumentado de distúrbios de coagulação; na presença de situações
de emergência, faz‑se necessário exame rápido e capaz de guiar terapêutica por metas. A tromboelastometria foi
fundamental no desfecho favorável, com rápida identificação do problema, terapêutica específica e redução de risco
associado à transfusão de hemocomponentes.
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087 Determinação da dose de ocitocina
para cesariana de gestantes em
trabalho de parto: ensaio clínico
randomizado entre administração
em bolus versus infusão contínua
Rodolfo Carvalho Soeiro Machado, Thiago Rocha Moura, Alene Cunha do Nascimento,
Cátia Sousa Govêia, Gabriel Magalhães Nunes Guimarães
Centro de Ensino e Treinamento, Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília, Brasília,
Distrito Federal, Brasil
A hemorragia uterina se destaca entre as principais causas evitáveis de morte materna, sendo a administração
endovenosa de ocitocina a medida profilática primordial. Para evitar as graves complicações com doses excessivas
de ocitocina, foram criados modelos de infusão racional, incluindo o da “regra dos três” e o de infusão contínua.
Tais modelos foram ajustados apenas para cesarianas eletivas de gestantes fora de trabalho de parto. Por isso, no pre‑
sente estudo, pretendeu‑se determinar a distribuição da dose efetiva mínima de ocitocina usando a regra dos três
ou a infusão contínua, e determinar se um método é superior ao outro em eficácia, atingindo a contração uterina
satisfatória em menor tempo, em gestantes submetidas a cesarianas durante trabalho de parto. Ensaio clínico de alo‑
cação aleatória em dois grupos (regra dos três ou infusão contínua), cego para pacientes, obstetras e pesquisadores.
Foi aplicado em gestantes entre 18 e 50 anos, em trabalho de parto, com feto único. No grupo da “regra dos três”, após
o clampeamento do cordão, em intervalos sequenciais de três minutos, administrava‑se 3 UI de ocitocina em bolus e
infusão contínua de solução fisiológica. No outro grupo, a ocitocina era administrada em infusão contínua (45 UI/h),
com bolus de NaCl 0,9%. Após o nono minuto, seriam administrados, se necessário, metilergometrina e misopros‑
tol. Durante os intervalos, foram registrados sinais vitais, efeitos adversos da infusão de ocitocina e efetividade da
contração uterina. O estudo contou com 21 gestantes, sendo 76% em trabalho de parto não induzido. Na análise mul‑
tivariada, constatou‑se que o valor médio de ocitocina usado foi de 5,21 UI No grupo infusão contínua, usou‑se, em
média, 1 unidade a mais que no grupo bolus (p < 0,000037). Não foi necessário o uso de metilergometrina ou miso‑
prostol. O efeito adverso mais comum foi a ocorrência de náuseas e vômitos (30%). Não houve relato de atonia uterina
ou hemorragia no período perioperatório. A definição da dose efetiva mínima de ocitocina para gestantes em trabalho
de parto é capaz de diminuir a chance de efeitos colaterais associados ao uso de doses aleatórias; e a administração de
pequenas doses fracionadas mostrou‑se superior em eficácia, sem diferença significante quantos aos efeitos adversos.
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088 Anestesia em paciente com miocardiopatia
periparto com diagnóstico no intraoperatório
Sílvia de Almeida, Elton Vieira, Ianê Bacil Abreu Barbosa Leal, Ronaldo Rodrigues Gomes,
Diego Walnei Castro
Hospital Universitário Alzira Velano/Alfenas, Alfenas, Minas Gerais, Brasil
Introdução: A cardiomiopatia periparto é uma forma de cardiomiopatia dilatada, caracterizada pelo desenvolvi‑
mento de insuficiência cardíaca sistólica no período entre o último mês da gravidez e os cinco meses pós‑parto. A sua
etiologia ainda é desconhecida, porém diversas hipóteses já foram levantadas para determinar suas causas. Apesar
de os sinais e sintomas serem semelhantes aos que aparecem em pacientes com insuficiência cardíaca de outras cau‑
sas, o diagnóstico costuma ser tardio, pois esses se confundem com alterações fisiológicas que aparecem ao longo
da gestação. O diagnóstico é confirmado pelo ecocardiograma, que mostra objetivamente a presença de disfunção
ventricular esquerda. Relato do Caso: Paciente, 20 anos, G3P2A0 (duas cesáreas prévias), IG de 40 semanas, negava
patologias prévias, chegou ao serviço em trabalho de parto encaminhada ao Centro Cirúrgico para cesariana. Sub‑
metida à raquianestesia com bupivacaína hiperbárica 10 mg e morfina 60 mcg. Retirado feto único, vivo, com líquido
meconial espesso. Durante a infusão de ocitocina 5 unidades, paciente evoluiu com taquicardia sinusal, náuseas,
dispneia, mantendo níveis pressóricos normais, seguindo com expectoração rósea e taquidispneia. Iniciado no bloco
cirúrgico com furosemida e máscara de Venturi 50%, com melhora parcial dos sintomas. Encaminhada ao CTI, pos‑
teriormente para Cardiologia, ECG: taquicardia sinusal. ECO: fração de ejeção: 25%; insuficiência mitral leve. No 5º
dia de internação, após otimização dos fármacos captopril, deslanosídeo, carvedilol, furosemida, espironolactona,
apresentou novo ECO: fração de ejeção: 70%. Recebeu alta hospitalar no dia seguinte. Discussão: A boa evolução do
caso deve‑se ao diagnóstico rápido no intraoperatório, visto que a paciente nega qualquer sinal ou sintoma durante
todo o pré‑natal. Outro fator favorável ao desfecho é o surgimento dos sintomas após o nascimento do feto, possibi‑
litando o uso de todo arsenal de fármacos, sem prejuízo ao feto.
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089 Anestesia obstétrica em paciente
portadora da anomalia de Taussig‑Bing
associada à hipertensão pulmonar
grave e síndrome de eisenmenger
Thaissa Garcia Barbosa de Figueiredo, Thiago Martins Prates, Christiano Martins Neto Alexandre,
Igor Diniz Tanos Jorge Silveira
Hospital Santa Marta, Brasília, Distrito Federal, Brasil
Relatamos ato anestésico em paciente de 24 anos, gestante de 29 semanas e 6 dias, portadora da malformação de
Taussig‑Bing, associada à hipertensão pulmonar, à insuficiência pulmonar e à síndrome de Eisenmenger, encami‑
nhada para parto cesáreo em classe NYHA III, oximetria 85%, palpitações episódicas, sem outros comemorativos.
Em uso de sildenafil, clexane suspenso havia 24 horas e furosemida. Após orientações, consentimento e profilaxia
antibiótica, foi monitorizada com cardioscopia, oximetria e pressão arterial invasiva, sendo garantido acesso venoso
e oxigenioterapia, seguindo‑se punção peridural sentada, com passagem de cateter, infundidos 10 mL de lidocaína
2% com epinefrina e 1 mg de morfina, com repique total de 10 mL de lidocaína 2% com epinefrina. Manteve‑se
estável; nascido RN aos cuidados da neonatologia, seguindo contratilidade uterina adequada, com ocitocina, sem
sangramentos anormais. Conduzida ao CTI em uso de oxigenioterapia, onde permaneceu por duas semanas. Rece‑
beu alta hospitalar em boas condições. A prevalência de cardiopatia durante a gravidez é de cerca de 1%, com parcela
crescente de etiologia congênita. A fisiologia específica da gravidez implica risco adicional de morte à mãe (em caso
de Eisenmenger, atinge 50%) e ao feto (em até 85%). A indicação da via de parto e a abordagem anestésica são temas
controversos, e a informação pela equipe, com abordagem multidisciplinar, é fundamental para o manejo adequado
e a possibilidade de sucesso na condução. No caso citado, a abordagem foi antecipada pela evolução da paciente;
optou‑se por anestesia regional e cesariana em virtude da clínica materna e da prematuridade fetal, evoluindo o caso
com desfecho favorável.
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090 Choque hemorrágico secundário à
coagulopatia no descolamento de placenta
Thiago Chaves Amorim, Raphael de Freitas Silva, Luiz Cláudio Moreira Ventura,
Thales Abreu Tedoldi, Luiz Guilherme Villares da Costa
Hospital Municipal Vila Santa Catarina, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: Paciente, 32 anos, tercigesta, tabagista e hipertensa, foi trazida ao Centro Cirúrgico para cesárea de
urgência por óbito fetal associado a descolamento prematuro de placenta e hipertonia uterina. Apresentava‑se
com dor e hipocorada. Parâmetros vitais iniciais: FC = 120 bpm e PA = 120/70 mmHg. Relato do caso: Realizada
raquianestesia com bupivacaína hiperbárica 12 mg morfina 80 mcg, em punção única com agulha 27G, sem intercor‑
rências. Realizado bolus de metaraminol (0,2 mg) e rechaçamento uterino lateral esquerdo para controlar hipotensão
pós‑anestésica. Puncionado jelco 16G em MSE e coletados exames gerais e tromboelastometria. Ao retirar‑se o feto
falecido, percebeu‑se saída de grande quantidade de coágulos e sangue, além de marcante infiltração violácea em espi‑
ral, caracterizando útero de Couvelaire, sendo realizada histerectomia de urgência. A partir desse momento, ocorre
deterioração hemodinâmica, necessitando constantes doses de metaraminol e infusão concomitante de 2.500 mL de
RL. Transfundidos 2 U de CH O‑. Realizada IOT sob sequência rápida (por término do bloqueio), passagem de CVC,
infusão de noradrenalina e monitorização arterial invasiva. Resultado do TEG com marcante hipofibrinogenemia e
HB de 5,6. Infundidos de 4 g de fibrinogênio recombinante, mais 2 CH e 1 aférese de plaqueta, além de 1,5 g de ácido
tranexâmico, sucedendo estabilização hemodinâmica. Encaminhada em IOT para a UTI com HB = 10,5. Discussão:
O descolamento prematuro de placenta pode levar a um quadro catastrófico de atonia uterina e coagulopatia, reque‑
rendo do anestesiologista rápida atuação para interromper a cadeia de eventos danosos à paciente.
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091 Óbito após cesariana em gestante com
cardiomiopatia hipertrófica
Viviane Brasil Sardão, Antônio Pinto Neto, Sílvia Ribeiro dos Santos, Edmar dos Santos
Hospital Federal Cardoso Fontes, Jacarépagua, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: A cardiomiopatia hipertrófica é uma doença hereditária, autossômica dominante, caracterizada por
hipertrofia de VE com expressão fenotípica variável, sendo o curso clínico na gestação desde assintomático até morte
súbita como primeira manifestação da doença. Dispneia é o sintoma mais comum. O ecocardiograma é o exame de
maior relevância na avaliação pré‑operatória, identificando os casos que se apresentam com obstrução ao trato de
saída de VE, que se associa à pior evolução materno‑fetal. Relato do caso: Paciente, feminina, 20 anos, 65 kg, gesta
1 para 1, com idade gestacional de 37,6 semanas, e queixa de dispneia leve aos esforços. Ao exame descorada, e sem
edema de MMII, ausculta pulmonar normal. Diagnóstico prévio de cardiomiopatia hipertrófica. ECO = FE 78%,
espessura do septo de 33 mm, IM leve e hipertrofia septal assimétrica com obstrução no trato de saída do VE. Pro‑
posta cesariana eletiva. Admitida no CC com PA 130/95 mmHg, FC 82 bpm, sem uso de medicações, dispnéia leve e
jejum de 8 horas. Anestesiologista optou por realizar bloqueio subaracnoideo com 11 mg de bupivacaína hiperbárica
com agulha 27G, após acesso venoso periférico 18G e Hudson O2 5 L/min. Minutos após bloqueio parturiente, evo‑
luiu com hipotensão importante acompanhada de náuseas e vômitos. A cirurgia aconteceu em 10 minutos, enquanto
a paciente evoluiu com piora clínica, dispneia importante, obnubilação, arritmia, piora da ventilação, dessaturação,
e, após IOT, evoluiu em PCR em assistolia refrataria às manobras de RCP. Discussão: A cardiomiopatia hipertró‑
fica possui alta morbimortalidade perioperatória, sendo a gestação desaconselhada nos casos com obstrução de VE.
Apresenta‑se como a doença cardíaca genética mais comum, sendo os sintomas de pior prognóstico espessura da
parede de VE maior que 30 mm, síncope, TV no Holter e hipotensão durante exercício. A obstrução do trato de saída
pelo septo hipertrofiado ocorre em 25% e confere maior morbidade. O manejo perioperatório inclui aumento da
pré‑carga e da volemia, controle da frequência cardíaca e manutenção da pós‑carga. Anestesia geral é indicada para
cirurgia cesariana; raquianestesia em dose única é contraindicada.
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092 Choque refratário durante angioplastia de
coronárias
Maria Lia Ponte Furlani, Roberta Teixeira Leite
Hospital São Rafael, Salvador, Bahia, Brasil
Introdução: A angioplastia é a estratégia de reperfusão de escolha em pacientes com infarto agudo do miocárdio
com supradesnivelamento do segmento ST (IAM com SST). Apesar de ser um procedimento minimamente invasivo,
não está isento de eventos adversos, como tamponamento, dissecção e lesão vascular, aos quais o anestesiologista
deve estar atento. Caso clínico: Paciente do sexo feminino, 94 anos, hipertensa, diabética e dislipidêmica. Submetida
à angioplastia de descendente anterior (DA) e coronária direita (CD) devido a IAM com SST. Realizada monitoriza‑
ção e sedação com 50 µg de fentanil, suporte de O2 sob cateter. Após colocação de stent em CD, paciente apresentou
taquicardia e hipotensão, sendo iniciadas noradrenalina e dobutamina. Evoluiu com rebaixamento do nível de
consciência, necessitando de intubação orotraqueal. Procedimento finalizado com constatação de stents pérvios.
Na unidade coronariana, apresentou queda nos níveis de hemoglobina, ecocardiograma com sinais de hipovolemia
e angiotomografia com lesão em carótida. Encaminhada ao Centro Cirúrgico, onde foi identificada perfuração em
parede medial de carótida comum e dissecção de tronco braquiocefálico, sendo realizado o reparo da lesão. Rece‑
beu transfusão de hemoderivados e manteve‑se instável hemodinamicamente em uso de catecolaminas, evoluindo
a óbito após três dias. Discussão: Choque caracteriza‑se por comprometimento circulatório que resulta na perfu‑
são inadequada para os tecidos, prejudicando a oferta de O2 para as células. O reconhecimento e a identificação da
causa, com imediata intervenção, são importantes devido à alta mortalidade desse evento. Nesse caso, suspeitou‑se
de choque cardiogênico, sendo observado, posteriormente, tratar‑se de choque hipovolêmico devido à lesão vascu‑
lar causada pelo fio guia utilizado no procedimento. A restauração da perfusão tecidual sistêmica e a otimização do
débito cardíaco são essenciais, provendo suporte hemodinâmico por meio do uso de fluidos, vasopressores e inotró‑
picos. O fator desencadeante desse choque levou ao agravamento progressivo e irreversível do quadro, a despeito do
suporte fornecido, gerando o desfecho negativo.
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093 Manejo anestésico com sevoflurano
e dexmedetomidina na embolização
portal de metástase hepática de tumor
neuroendócrino e síndrome carcinoide
Marina Madeira Castelo Branco, Rodrigo Vital de Miranda, Isabela Borges de Melo, Cássio
de Pádua Mestieri, Luis Vicente Garcia
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo,
Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil
Introdução: Tumores neuroendócrinos podem cursar, em até 5% dos pacientes, com síndrome carcinoide. Os pep‑
tídeos vasoativos liberados pelo tumor produzem reações cardiovasculares e respiratórias que constituem grande
desafio para o anestesiologista. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 58 anos, 50 kg, portadora de tumor
neuroendócrino de sítio primário desconhecido com metástase hepática e síndrome carcinoide. Foi indicada embo‑
lização portal da metástase hepática. No pré‑operatório, apresentava‑se hemodinamicamente estável. Devido ao
risco de crise carcinoide intraoperatória e à necessidade de plano anestésico profundo, foi realizada indução com
dexmedetomidina em 10 minutos (1 µg/kg), 80 mg de propofol, oxigênio (4 L/min) sob máscara facial, passagem de
máscara laríngea e manutenção com sevoflurano e dexmedetomidina em infusão contínua (0,3 µg/kg/h). Apresen‑
tou estabilidade hemodinâmica intraoperatória, com desmame progressivo da dexmedetomidina até suspensão total
da infusão antes do término do procedimento. Após retirada da máscara laríngea, foi encaminhada à sala de recu‑
peração pós‑anestésica (SRPA), onde chegou consciente, sonolenta, ventilando espontaneamente, sem evidência de
crise carcinoide. Discussão: O adequado manejo anestésico da síndrome carcinoide inclui a prevenção da liberação
dos mediadores, a atenuação das variações hemodinâmicas e a escolha de agentes anestésicos apropriados. Medi‑
camentos que podem induzir a liberação dos mediadores (morfina, atracúrio, suxametônio) devem ser evitados.
Na anestesia geral desses pacientes, almeja‑se plano anestésico profundo e analgesia satisfatória. A dexmedetomi‑
dina surge como agente ideal na obtenção de sedação e analgesia adequadas, ao induzir simpatólise (hipotensão e
bradicardia toleráveis), sem acarretar instabilidade hemodinâmica. Proporciona despertar tranquilo sem depressão
respiratória. Conclui‑se que a anestesia geral balanceada com sevoflurano e dexmedetomidina constitui opção segura
no manejo anestésico de pacientes portadores de tumor neuroendócrino e síndrome carcinoide.
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094 Via aérea difícil em paciente com síndrome
de Grisel
Nathália Vasconcelos Ciotto, Cláudia Helena Ribeiro da Silva, Magda Lourenço Fernandes
Hospital Santa Casa de Belo Horizonte, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: A abordagem da via aérea é um dos pontos crucias da anestesia e pode se tornar um grande desafio em
situações clínicas que cursam com instabilidade da coluna cervical. Como exemplo, destaca‑se a síndrome de Grisel
(SG), que consiste em subluxação atlanto‑axial secundária a processo ulcerativo sifilítico da faringe. O objetivo deste
relato foi discutir as dificuldades e as soluções para abordagem da via aérea em paciente portador de SG. Relato do
caso: Paciente de 21 anos, masculino, ASA 1, apresentando lesões líticas em corpo vertebral de C1 e C2, fratura de
processo odontoide e descolamento anterior de C1 sobre C2. Com o quadro sugestivo de SG, foi indicada biópsia das
lesões, sob anestesia geral, para confirmação diagnóstica. Ao exame, apresentava uso de colar cervical, Mallampati 4
e alteração da arcada dentária (apinhamento dentário severo). Optou‑se, então, por intubação orotraqueal com auxí‑
lio de fibroscopia óptica, mantendo‑se a cabeça em posição neutra. Após a administração de lidocaína, midazolam e
remifenanil, realizou‑se a intubação traqueal com sucesso, seguida de propofol e atracúrio, para a indução anestésica
e isoflurano para manutenção. Ao final, após assumir a ventilação espontânea, o paciente foi extubado sem intercor‑
rências. Discussão: A SG é uma entidade rara, caracterizada por desvio rotacional entre C1 e C2, secundária a um
processo infeccioso com origem na região cervical. Ocorre mais em crianças, sendo 68% dos casos até os 12 anos e
90% até os 21 anos de idade. A decorrente subluxação atlanto‑axial contraindica a extensão cervical, dificultando o
manuseio da via aérea. A intubação por fibroscopia torna‑se mandatória para garantir o sucesso e aumentar a segu‑
rança do procedimento. No caso relatado, o paciente apresentava dificuldade adicional devido à alteração da arcada
dentária. Assim sendo, decidiu‑se por realizar intubação com o paciente acordado, para garantir a respiração espon‑
tânea, caso houvesse alguma dificuldade. Com todos esses cuidados, o procedimento transcorreu com segurança.
Portanto, é fundamental que o anestesiologista tenha ciência das implicações anestésicas na SG para a adoção dos
cuidados com a via aérea, podendo, assim, evitar consequências catastróficas, como déficits funcionais, deformidade
cosmética e até lesão neurológica irreversível.
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095 Pericardiocentese guiada pela
ecocardiografia perioperatória
Renata Domingues, Marcello Fonseca Salgado Filho
Santa Casa De Misericórdia De Juiz De Fora, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil
Introdução: Os pacientes submetidos à troca valvar com colocação de prótese metálica fazem uso de anticoagulação
para evitar a formação de trombos cardíacos. Contudo, uma complicação frequente após uso de anticoagulação é a for‑
mação de derrame pericárdico sanguinolento, que pode evoluir para tamponamento cardíaco. O objetivo deste relato
de caso é mostrar a utilização da ecocardiografia perioperatória orientando a pericardiocentese de um tamponamento
cardíaco de um paciente de pós-operatório tardio de troca valvar aórtica. Relato do caso: Paciente do gênero masculino,
55 anos, pós-operatório tardio de troca valvar aórtica por uma prótese metálica devido à insuficiência aórtica grave.
Há quatro meses, o paciente foi submetido à pancreatectomia em consequência de neoplasia. Evoluiu com febre, ana‑
sarca e hemólise. Ao exame físico, apresentava-se orientado, taquidispneico, descorado 3+/4, pressão arterial de 190/80
mmHg, ausculta cardíaca com hipofonese de bulhas; ausculta respiratória com ausência de murmúrio vesicular; turgên‑
cia jugular patológica bilateral; saturando 86% em ar ambiente. Foi realizado um ecocardiograma transtorácico (ETT)
assim que o paciente deu entrada na sala operatória, evidenciando derrame pericárdico volumoso com padrão de restri‑
tivo diastólico, movimento anômalo do septo ventricular e colapso de átrio direito. O paciente foi submetido à anestesia
geral e, após intubação, foi introduzido o ETE, que demostrou disfunção diastólica grau 2, disfunção leve a moderada
de ventrículo esquerdo, leak paraprotético importante na prótese metálica das 9h às 12h. O ETE orientou a pericardio‑
centese com inserção de agulha em região subxifoidea (punção de Marfan) e uso de fio guia com passagem de cateter
pela técnica de Seldinger, com visão direta pelo ETE, cujo cateter do duplo lúmen foi posicionado posteriormente ao
ventrículo esquerdo. Drenados inicialmente 700 mL de líquido serosanguinolento e deixado cateter para drenagem
posterior. Após o procedimento, houve melhora da função dos ventrículos esquerdo e direito, do padrão diastólico (dis‑
função grau I) e do enchimento do átrio direito e do ventrículo direito. Discussão: O uso rotineiro da ecocardiografia
perioperatória tem agregado segurança e melhorado o desfecho clínico em procedimentos anestésicos, devendo ser
incorporado como parte integrante do ato anestésico.
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096 Abordagem minimalista para implante
percutâneo transcateter de valva aórtica
Renato Zitron, Thales Abreu Tedoldi, Luiz Guilherme Villares da Costa, Fábio de
Vasconcelos Papa, Ayrton Bentes Teixeira
Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: Estenose aórtica é a doença valvar mais prevalente em idosos, e sua forma grave cursa com até 50% de
mortalidade em 2 anos, se não tratada. O implante percutâneo transcateter de valva aórtica (ITVA) tem se mostrado
como alternativa à cirurgia em pacientes de alto e médio risco cirúrgico. A abordagem tradicional sob anestesia
geral com ecocardiograma transesofágico e a abordagem minimalista sob anestesia local, com sedação e ecocardio‑
grama transtorácico (ETT), são consolidadas na literatura. Devido ao aperfeiçoamento da técnica e dispositivos, há
aumento do interesse na técnica minimalista. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 88 anos, 45 kg, hipertenso,
com anemia mielodisplásica, portador de estenose aórtica severa (área valvar: 0,7 cm2, gradiente transvalvar médio
de 54 mmhg) evolui com síncopes e dispneia em repouso. Devido ao risco de mortalidade elevado (9,45% – EUROs‑
core), foi indicado ITVA com abordagem transfemoral sob técnica minimalista. Encaminhada para hemodinâmica,
monitorizada com cardioscopia, oximetria de pulso e pressão arterial invasiva em radial direita. Sedada com dex‑
medetomidina em bomba de infusão, diazepam 2 mg e obtido acesso venoso central em jugular interna direita.
Administrados bolus de fentanil, antecipando estímulos dolorosos (total: 75 mcg). Após implante, identificado lea‑
king perivalvar, corrigido com dilatação por balão. A paciente permaneceu estável hemodinamicamente durante
todo o procedimento, tendo recebido 500 mL de RL e 1 mg de metaraminol, e foi encaminhada acordada à UTI.
ETT no 1º pós‑operatório (endoprotese com abertura normal, gradiente transvalvar médio de 9 mmHg). Paciente
evoluiu com pseudoaneurisma em A femoral D, resolvido após injeção de trombina guiada por USG. Alta da UTI
no 4º pós‑operatório. Discussão: O uso de sedação com ECO TT para ITVA é descrito na literatura com benefícios,
como menor tempo de procedimento, maior estabilidade hemodinâmica e menor permanência em UTI; entretanto,
deve‑se frisar que complicações durante o procedimento ocorrem em até 17% dos pacientes, sendo necessária a con‑
versão para anestesia geral.
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097 Desafios anestésicos da cirurgia para
correção de atresia de esôfago
Anelise Zanini Lauda, Fernanda Swarowski, Consuelo Beatriz Astudillo
Hospital Infantil Jesser Amarante Faria, Joinville, Santa Catarina, Brasil
A AE com FTED é um dos maiores desafios em anestesia, uma vez que a ventilação em pressão positiva pode levar
à distensão gástrica e suas repercussões hemodinâmicas deletérias. O presente estudo descreve um caso em que a
cirurgia corretiva das anomalias é realizado por videotoracoscopia, tornando esse desafio ainda maior para o aneste‑
siologista. Paciente masculino, RNPT (35 4/7 semanas), 3.025 g, 48 horas de vida. Escalado para correção de ambas
anormalidades por toracoscopia à esquerda, chegou ao Centro Cirúrgico em respiração espontânea e ar ambiente,
sinais vitais estáveis, exames laboratoriais normais. Iniciado ato anestésico com indução inalatória, atropina 0,1 mg,
cetamina na dose de 1 mg/kg e anestesia tópica da glote com lidocaína 0,05% 5 mg. Laringoscopia e intubação tra‑
queal com TOT nº 3,0 com cuff. Impossibilitado de manter intubação seletiva, optado por ventilação espontânea até
o fechamento da FTED. Manutenção anestésica com sevoflurano 1,2 CAM e cetamina em bolus intermitente (até
2 mg/kg). Monitorização: ECG, PNI, SatO2, EtCO2, AG, SNE, temperatura e manta térmica. Durante o procedi‑
mento, houve necessidade de ventilação assistida. Não foi possível realizar a esofagoplastia pelo coto distal ser curto,
sem possibilidade de sutura em um só tempo. Realizada gastrostomia para alimentação e drenagem de tórax. Retor‑
nou à UTI após três horas de procedimento anestésico‑cirúrgico em VM e hemodinamicamente estável. Entre as
opções hoje descritas para contornar esse dilema, há principalmente a intubação seletiva abaixo da fístula, em que
se assume o risco de atectasias e Ventilação-monopulmonar em um neonato. Seja com auxílio de fibrobroncoscopia
para confirmação do TOT ou posicionamento de cateter de Fogarty para obstrução da fístula. Por fim, alguns autores
recomendam a manutenção da Vent.Espontânea até oclusão da fístula. A maior adversidade nesse caso foi a união da
dificuldade ventilatória com a técnica por vídeo, gerando pressão positiva intrapleural. Mesmo com baixas pressões
de CO2 utilizadas, houve necessidade de ventilação assistida para oxigenação adequada. Não foi observada distensão
gástrica importante (provável posicionamento do cuff além da fístula). Infelizmente, o correto posicionamento do
TOT não pode ser confirmado por ausência de fibrobroncoscópio compatível.
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098 Correção de coarctação de aorta em
recém-nascido de 5 dias de vida com
insuficiência ventricular esquerda aguda
Bruno Francisco de Freitas Tonelotto, Claudia Marquez Simões, Julius César Baranauskas
Hospital Samaritano, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: Coarctação da aorta é um estreitamento resultante de uma junção anormal do istmo da aorta e do ducto
arterial. Pode apresentar-se no período neonatal, na infância ou na idade adulta. É responsável por 5% de todos os
defeitos cardíacos congênitos, e a mortalidade é superior a 80%, se não reparado ou quando há insuficiência ven‑
tricular esquerda aguda. As dificuldades anestésicas do procedimento são somadas ao peso e à idade do paciente
quando trata-se de recém-nascidos. Objetiva-se manter a estabilidade cardiovascular, particularmente após a remo‑
ção do grampo da crossa da aorta; evitar vasodilatação excessiva; e manter a perfusão, minimizando a isquemia
existente a jusante do arco aórtico. Relato do caso: Masculino, 7 dias, 2,1 kg, internado na UTI neonatal, IOT sob
ventilação mecânica e em uso de adrenalina 0,1 µg/kg/min, portador de coarctação de aorta (congênita) evolui com
insuficiência aguda de ventrículo esquerdo e hipertensão pulmonar. Deu entrada no Centro Cirúrgico para corre‑
ção cirúrgica da má-formação. Indução anestésica realizada midazolam, fentanil e rocurônio, mantida anestesia com
sevofluorano. Aos exames iniciais: hiperlactatemia e ácidose metabólica. Procedimento realizado com duração total
de 1h30, perda sanguínea estimada em 10%, não sendo necessária a hemotransfusão no intraoperatório. Contudo,
após a correção, esperava-se que a função ventricular melhorasse, mas isso não ocorreu. Houve piora progressiva da
função, somada à vasodilatação periférica intensa e piora da hipertensão pulmonar. Nesse momento, optou-se então
por iniciar milrinone 0,35 mcg/kg/min e óxido nítrico 10 ppm. Após as medidas iniciais, houve melhora do quadro,
sendo possível transferir o paciente para a UTI. Conclusão: A escolha da técnica anestésica para a correção dessas
malformações congênitas deve ser aquela com a qual o anestesiologista está mais familiarizado. O conhecimento
sobre as limitações que fazem parte do desenvolvimento dos órgãos e sistemas do recém-nascido, bem como sobre as
principais anomalias congênitas, fará com que o atendimento anestésico da criança seja otimizado e ocorra de forma
segura. Principalmente em cirurgias de grande porte, como a descrita acima. Deve-se estar atento a quaisquer alte‑
rações fisiológicas, bem como à manutenção da homeostase.
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099 Anestesia para implante de eletrodos
cerebrais em paciente pediátrico com
distonia e paralisia cerebral
Bruno Francisco de Freitas Tonelotto, Claudia Marquez Simões, Felipe Pinn de Castro
Hospital Samaritano, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: Paralisia cerebral é a causa mais comum de distonia pediátrica. A estimulação cerebral profunda vem des‑
pontando como tratamento de escolha nessa população. Sob o ponto de vista anestésico, a craniotomia em pacientes
acordados, especialmente os pediátricos, representa um desafio. Deve-se proporcionar analgesia e imobilidade, a fim
de criar condições operáveis ideais e preservação da função cortical para avaliação durante o procedimento. Em um
cenário em que o paciente não é colaborativo, o equilíbrio entre a sedação e a preservação da função cortical é tênue.
Há escassez de dados na literatura sobre essas condições, resumindo-se a alguns relatos e séries de casos, nenhum deles
reproduzido no Brasil. Relato do caso: G.S.O., masculino, 9 anos, 24 kg, com história de parto prematuro e anoxia
neonatal, apresentava movimentos involuntários generalizados (distonia/discinesia), retardo motor importante (não se
sentava, não deambulava), surdez e retardo intelectual leve. Foi admitido em um hospital terciário e submetido à neu‑
rocirurgia para implantação de eletrodo cerebral profundo bilateralmente para controle dos movimentos involuntários.
O plano anestésico adotado no primeiro tempo foi sedação com dexmedetomidina dose 0,5 a 0,7 mcg/kg/h, seguida de
bloqueio periférico da inervação sensitiva do crânio com ropivacaína 0,25% 20 mL. Instalou-se o halo neurocirúrgico
e, após múltiplos testes de resposta motora (necessitando-se da colaboração do paciente), os eletrodos intracranianos
foram posicionados. Concluída a instalação dos eletrodos, a sedação foi convertida em anestesia geral para instalação
dos fios subcutâneos e de bateria no abdome. Discussão: A escolha da dexmedetomidina, um agonista do receptor
adrenérgico alfa-2, no primeiro tempo cirúrgico, apresenta diversas vantagens, tais como: sedação, analgesia e efeito
poupador anestésico com mínima depressão respiratória. O bloqueio do escalpe com anestésico local foi fundamental
para tolerância da instalação do arco cirúrgico e craniotomia com níveis mínimos de sedação. Após implante dos ele‑
trodos, foi notada leve melhora da discinesia no pós-operatório imediato, com introdução de nalbufina 0,1 mg/kg para
resgate no tratamento da dor. O paciente recebeu alta da UTI após 72 horas.
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100 Anestesia em lactente portador da
síndrome de Pfeiffer
Bruno Vítor Martins Santiago, Amanda da Silva Cavalcante da Fonseca Pineschi,
Marcelo Sampaio Duran
Hospital Universitário Pedro Ernesto/Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: A síndrome de Pfeiffer é causada por uma mutação nos genes FGFR1 e FGFR2 e caracteriza‑se por
craniossinostose, hipoplasia de terço médio de face, proptose ocular e malformações nas mãos e nos pés. Cirur‑
gias craniofaciais podem apresentar grandes perdas volêmicas, tornando‑as um desafio para o anestesista. Relato
do caso: A.F.C., feminino, 1 ano, portadora da síndrome de Pfeiffer, submetida às diversas abordagens neurocirúr‑
gicas, devido a uma craniossinostose (crânio em trevo). Candidata a uma nova tentativa de avanço fronto‑orbitário,
devido à proptose bilateral e ao prejuízo visual. Ao exame, eupneica em traqueostomia (cânula metálica nº 00) e
gastrostomia. Peso: 8,900 kg: PA: 90/60 mmHg; FC: 90 bpm. Ausculta pulmonar com roncos difusos. HB: 10,6; HT:
33%. ECOTT, Broncoscopia e tomografia computadorizada abdominal sem indícios de outras malformações. Após
a monitorização multiparamétrica, foi procedida a indução anestésica com sevoflurano a 8% , sendo realizada a
troca da cânula metálica por modelo portex nº 4,0 e acoplada à ventilação mecânica controlada, modo PCV. Punção
de veia femoral direita, além de canulização de artéria femoral esquerda para a monitorização da pressão inva‑
siva. Fentanil e cisatracúrio intravenoso foram administrados, e houve manutenção com sevoflurano a 3%, com boa
estabilidade. Foi usado o ácido tranexâmico 250 mg intravenoso. Entretanto, durante a realização do avanço fronto‑
‑orbitário, houve sangramento contínuo estimado em 400 mL, com períodos de instabilidade hemodinâmica e queda
importante da hematimetria. Recebeu cerca de 560 mL de solução cristaloide; 20 mL de albumina a 4%; 200 mL
de concentrado de hemácias (em doses fracionadas); e 100 mL de plasma fresco congelado, além de gluconato de
cálcio. Houve boa resposta clínica, com diurese em sala de 200 mL. O procedimento foi realizado sem outras inter‑
corrências, com duração de 10 horas. A hemostasia foi adequada. Ao término, a paciente foi transportada para a UTI
pediátrica, por meio de ventilação assistida, sem aminas vasoativas. GSA: pH: 7,41/p02: 231/pco2: 35,3/hco3‑: 21,8/
lactato: 0,7/Hb: 10,3/HT: 32%. A paciente apresentou boa evolução clínica, obtendo alta da unidade sete dias depois.
Discussão: Devido à complexidade do caso, tornam‑se fundamentais o planejamento e a interação multiprofissional
para a melhor condução do mesmo.
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101 Artrogripose múltipla congênita em anestesia
Carolina Lopes Iwakami, Lineu Casagrande Junior
Hospital Ipiranga, São Paulo, São Paulo, Brasil
Trata-se de uma afecção rara, simétrica, caracterizada por múltiplas contraturas articulares e limitação de duas ou
mais articulações. A incidência é de cerca de 1:3.000 nascidos vivos. A causa primária para seu desenvolvimento
é a restrição intraútero da mobilidade fetal articular e a hipótese mais aceita para sua etiologia, fundamentada em
estudos neuroanatomopatológicos, é uma degeneração ou defeito das células do corno anterior da medula espinhal.
Quanto mais cedo e maior a duração dessa restrição, mais severas serão a contratura e suas limitações. O recémnascido poderá apresentar crescimento intrauterino retardado, contraturas congênitas de membros, anormalidade
craniofacial, má-formação intestinal com problemas alimentares e incapacidade de desenvolvimento. Por serem can‑
didatos a procedimentos corretivos de deformidades ortopédicas e biópsia muscular para diagnóstico definitivo, são
submetidos à anestesia com maior frequência, apresentando-se como um desafio para o anestesiologista. Relatórios
prévios observaram dificuldades na colocação de cateter intravenoso (IV), manejo da via aérea devido às anormali‑
dades maxilofaciais (micrognatia, palato arqueado alto, curto, rígido, deslocação da articulação temporomandibular,
instabilidade da coluna cervical, microstomia e assimetria facial) e maior risco de desencadear hipertermia intraope‑
ratória, havendo relatos de casos suspeitos descritos em estudos, embora sem qualquer evidência. Entretanto,
recomenda-se evitar agentes desencadeantes como a succinilcolina e anestésicos inalatórios associados à hipertermia
maligna. É prudente o uso de bloqueador neuromuscular de forma cuidadosa devido ao aumento da sensibilidade e
da duração dos bloqueadores neuromusculares, uma vez que a miopatia associada à pouca massa muscular podem
levar à depressão da ventilação pós-operatória. A combinação de anestesia intravenosa total e analgesia epidural
caudal parece ser a técnica anestésica de escolha, combinando boas condições de recuperação e analgesia pós-ope‑
ratória. O posicionamento intraoperatório também é importante devido às contraturas articulares existentes e aos
ossos osteoporosos, com potencial risco de complicações. O objetivo desta revisão foi enfatizar como essas crianças
necessitam de uma atenção especial, avaliando as condições no pré-operatório, as potenciais complicações e a melhor
técnica de escolha.
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102 Manejo de via aérea em recém‑nascido
prematuro com síndrome de
Goldenhar bilateral
Carolina Quintana de Quadros Brenner, Caroline Frazão Scheffer de Mello,
Henrique Zechlinski Xavier de Freitas, Luciane Pimentel, Giorgio Pretto
Hospital Infantil Doutor Jeser Amarante Faria, Joinville, Santa Catarina, Brasil
Introdução: A síndrome de Goldenhar corresponde a alterações crânio‑faciais que representam um desafio para o
acesso à via aérea, entre as principais: assimetria facial, fenda palatina, alterações na língua, hipoplasia malar e man‑
dibular. Incidência de 1:3.000 a 5.000 nascidos vivos. Relato do Caso: Masculino, prematuro, 1 dia de vida, 1.950 g,
com micrognatia, ausência de articulação têmporo‑mandibular bilateral, abertura oral restrita a menos de 1,5 cm
e pavilhão auricular malformado. Na sala de parto, apresentou sofrimento respiratório, foi ventilado com pressão
positiva e foi introduzida cânula orotraqueal pela narina, a qual ficou alocada em nasofaringe por impossibilidade de
intubação; manteve‑se em ventilação espontânea com esforço respiratório importante, recebendo oxigênio (O2) em
alto fluxo; foi transferido à UTI e, no dia seguinte, levado ao Centro Cirúrgico para traqueostomia. Durante o trans‑
porte da incubadora para a maca, apresentou episódio de dessaturação e bradicardia revertido com atropina 0,1 mg
e suporte com O2. Realizada monitorização básica + analisador de gases. Iniciada infusão EV de dexmedetomedina
(DEX) a 2 mcg/kg por 10 minutos e após 2 mcg/kg/h de manutenção; anestesia tópica de via aérea com lidocaína
10 mg em seringa conectada a atomizador introduzido pela boca. Após, com paciente em ventilação espontânea,
realizada a intubação orotraqueal com cânula 3.0 mm sem cuff com o auxílio de fibroscópico pediátrico (Fujinom®,
diâmetro: 1.8 mm), iniciado sevoflurano e ventilação mecânica. Procedimento sem intercorrências. Após o término,
paciente foi conduzido à UTI em ventilação assistida por dispositivo bolsa‑válvula‑TQT. Discussão: DEX é droga
ideal para manutenção de plano anestésico adequado sem depressão ventilatória; destaca‑se que suas doses em RN,
lactentes e crianças pequenas ainda não estão bem definidas na literatura. Parece haver um aumento da necessidade
da medicação nessa população. Na nossa experiência, esses casos são comuns e percebemos a necessidade de doses,
às vezes, maiores do que as usadas nesse caso e sem repercussão hemodinâmica significativa.
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103 Sedação e anestesia para paciente
pediátrico portador de severa estenose
faríngea e impossibilidade de intubação
Cássio de Pádua Mestieri, Bruno Capolo Portes, Isabela Borges de Melo,
Rodrigo Vital Miranda, Marina Madeira Castelo Branco
Universidade de São Paulo, Campus Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil
Introdução: Dificuldade para ventilação e impossibilidade de intubação orotraqueal mostram‑se como alguns dos
grandes desafios ao anestesiologista, que necessita de vasto arsenal de possibilidades para o manejo de paciente com
tais peculiaridades. Relato do caso: P.H., masculino, 18 meses, 10 kg, em acompanhamento em otorrinolaringolo‑
gia após ingestão acidental de grande volume de soda cáustica, que provocou estenose faríngea severa, dificuldade
ventilatória, estridor e esforço respiratório. Após indicação de traqueostomia e laringoscopia de suspensão, paciente é
encaminhado ao Centro Cirúrgico em ventilação espontânea, consciente e calmo, apresentando importante acúmulo
de saliva em orofaringe e uso de sonda nasoenteral por impossibilidade de deglutição, já que diâmetro de orifício farín‑
geo era de 5 mm, além de mucosa local extremamente friável, impossibilitando Intubação orotraqueal. Após venóclise
24 G, realizados 200µg de atropina, 300µg de sulfato de magnésio, 1,6 mg de lidocaína e 10µg de dexmedetomidina em
10 minutos, em ambiente pré‑anestésico, porém com equipe cirúrgica em prontidão para quaisquer emergências. Após
obtenção de sedação, paciente é levado à sala de cirurgia, onde, após monitorização e posicionamento, inicia‑se oferta
de óxido nitroso (50%) e oxigênio (50%) em máscara facial, sendo prontamente realizada anestesia local com lidocaína
associada a vasoconstrictor para confecção de traqueostomia, concluída em 20 minutos. Iniciados, então, sevoflurano
a 2%, 3 mg de midazolam, 5 µg/kg de fentanil e 1 mg/kg de rocurônio, além de manutenção de óxido nitroso (50%) e
oxigênio (50%) para realização de laringoscopia de suspensão, que transcorreu em 30 minutos, após os quais o paciente
retornou ao CTI estável. Discussão: O uso de dexmedetomidina foi escolhido por provocar redução de produção sali‑
var, além de não levar, na maioria dos casos, à bradicardia ou à depressão ventilatória clinicamente relevantes, sendo
opção de uso para pacientes com via aérea de difícil manejo, que necessitam de ventilação espontânea e sedação leve,
semelhante ao sono fisiológico. Conclusão: A dexmedetomidina mostra‑se alternativa de interesse para uso em pacien‑
tes com severa estenose faríngea que necessitam de sedação.
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104 Complicação de bloqueio caudal em
anestesia pediátrica: relato de caso
Indara Mattei Dornelles, João Henrique Zucco Viesi, Giorgio Pretto, Louíse Gracielli Souza Barbosa
Hospital Infantil Doutor Jeser Amarante Faria, Joinville, Santa Catarina, Brasil
Introdução: Técnicas de bloqueio neuroaxial (BN) são utilizadas em anestesia pediátrica para melhorar a qualidade
da anestesia e da analgesia pós-operatória. O bloqueio caudal (BC) é a anestesia regional mais utilizada nessa faixa
etária. Relatamos um caso de complicação de BN. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 1 ano, 14 kg. Diagnós‑
tico de hidrocefalia com derivação ventricular externa, assintomática, sem uso de medicações, em acompanhamento
com neurologista. Exames físico e laboratoriais normais. Programada herniorrafia inguinal bilateral. Recebeu mida‑
zolam 3 mg via oral 30 minutos antes. Indução com sevoflurano a 4%, fentanil 25 mcg e propofol 30 mg. Procedeu-se
a intubação orotraqueal. Realizado BC com 9 mL de ropivacaína 0,2% e 15 mcg de clonidina. Hipnose mantida
com sevoflurano a 2,5%. Ao final do procedimento, com duração de 33 minutos, a paciente não apresentava drive
ventilatório, não despertava ao chamado e apresentava midríase fixa bilateral. Foram administrados 0,1 mg de fluma‑
zenil e 20 mcg de naloxona 60 minutos após a indução anestésica, sem alteração do quadro. Ao revisar medicações,
verificou-se que foi utilizada inadvertidamente ropivacaína a 0,75%. A paciente assumiu ventilação espontânea
90 minutos após a realização do BC. Submetida à tomografia de crânio, que não apresentou alteração em relação ao
exame prévio. A paciente foi extubada e encaminhada à sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) 150 minutos após
o BC. Discussão: A extensão do BN após uma dose de anestésico local (AL) difere entre indivíduos. Seu principal
fator determinante parece ser a massa total de AL utilizada. As causas mais comuns de anestesia espinhal total (AET)
são a punção inadvertida da dura-máter e a injeção de AL no espaço subaracnoideo (ES). Apesar disso, acreditamos
que, no caso em questão, a AET tenha ocorrido por passagem excessiva do AL do espaço epidural para o ES. Esse
fenômeno normalmente ocorre proporcionalmente à quantidade de AL utilizada. Devido à grande massa anestésica
utilizada, o AL atingiu no ES a concentração necessária para desenvolver manifestações clínicas, levando à perda de
consciência e midríase. O manejo clínico consiste em manter a via aérea segura, oferecer suporte cardiorrespiratório
e aguardar a dissipação do AL.
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105 Manejo anestésico de um paciente
portador de síndrome de Fraser
Laura de Oliveira Santana, Izabela Magalhães Campos, Flávia Aparecida Resende,
Pedro Maurício Quintino, Elisa Duarte Cândido
Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: A síndrome de Fraser é uma doença autossômica recessiva rara, identificada pela primeira vez por Fra‑
ser em 1962. Os principais achados diagnósticos são a criptoftalmia, a anormalidade em genitálias e a sindactilia, mas
podem ser encontradas alterações renais, em nariz, ouvidos, laringe e esqueleto. Relato do caso: V.G.S.C., masculino,
com 16 meses, diagnosticado com síndrome de Fraser congênita, atendido no serviço de endoscopia para realizar
broncoscopia e dilatação da laringe. Exame físico: peso de 10 kg, criptoftalmia total esquerda, ptose palpebral direita,
nariz em sela, baixa implantação das orelhas e sindactilia de mãos e pés. Há seis meses, foi submetido a cirurgia para
correção de criptorquidia, o procedimento foi feito sob anestesia geral. Após a laringoscopia, foi intubado com difi‑
culdade, com tubo 3,5 sem balonete. Cinco dias após a cirurgia, evoluiu com estridor importante, por brocoscopia foi
diagnosticado estreitamento de laringe por broncoscopia. O paciente retornou para dilatação da laringe por broncos‑
copia. Foi monitorizado com oxímetro de pulso, eletrocardiograma e medidas de pressão não invasiva. A anestesia
foi induzida com sevoflurano 8% no paciente em ventilação espontânea com oxigênio a 100% na baraka em Maple‑
son A. Puncionado acesso venoso periférico com jelco 22G, desligado o sevoflurano e administrado propofol em
bolus venoso, total de 40 mg. O procedimento durou 20 minutos; em seguida, o paciente acordou e foi levado para a
sala de recuperação anestésica. O intra e o pós‑operatório se desenvolveram sem intercorrências. Discussão: Pacien‑
tes portadores da síndrome de Fraser apresentam características faciais anormais, como nariz largo com ponte nasal
plana, orelhas de implantação baixa, microtia, atresia ou estenose do meato auditivo externo, arco palatino elevado,
fissura de lábio ou palato, estenose ou atresia laríngea, o que dificulta a ventilação por máscara facial, laringosco‑
pia e inserção de dispositivos supraglóticos. Intubação com o paciente acordado por meio de broncoscopia por fibra
óptica e videolaringoscopia são opções possíveis. O envolvimento de múltiplos sistemas é um desafio para o aneste‑
siologista. Planejamento cuidadoso e gestão perioperatória são essenciais para o manejo anestésico desses pacientes.
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106 Encefalocele occipital: desafios
relacionados ao procedimento
Mauro Henrique Junior, Thiago Grigio, Débora Cumino
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil
Doenças do sistema nervoso são comuns na infância e suas diversas manifestações e complicações podem levar
a intervenções cirúrgicas e diagnósticas que necessitam de anestesia. Malformações são comuns na prática neu‑
rológica pediátrica e uma causa frequente de mortalidade precoce. Este trabalho visou relatar um caso clínico de
recém-nascido (RN) com quatro dias de vida com encefalocele occipital e as considerações anestésicas associadas,
destacando os desafios relacionados ao procedimento. RN, masculino, termo, peso: 3,165 kg. Abordagem proposta:
tratamento cirúrgico de disrafismo aberto. Exame físico: protuberância recoberta por pele em região parieto-oc‑
cipital com diâmetro de 5 cm. Recepção de RN em decúbito dorsal horizontal (DDH) com rodilha para proteção
da cabeça. Monitorização: cardioscopia, oxímetro de pulso, pressão arterial não invasiva (PANI). Venóclise pré‑
via com jelco 24 G em membro superior direito. Antibioticoprofilaxia com cefuroxima 100 mg. Pré-oxigenação
com O2 100%. Indução anestésica com fentanil (3 mg.kg-1) e propofol (2 mg.kg-1). Intubação orotraqueal (IOT):
lâmina reta 1.0 com tubo orotraqueal 3,5 com cuff, em DDH. Mudança de posicionamento para ventral. Manuten‑
ção da anestesia: O2/ar 50%/50%, sevoflurano 1 a 2%, fentanil 1 mg.kg-1. Medicação: dexametasona 450 mg, dipirona
90 mg. Ao final, extubação sem intercorrências. Hidratação: 150 mL cristaloide. Sangramento equivalente à excisão
cirúrgica. A encefalocele é uma forma de doença do tubo neural (DTN) caracterizada pela protrusão das menin‑
ges e tecido cerebral por meio de defeitos dos ossos do crânio. Crianças com disrafismo, muitas vezes, desenvolvem
hidrocefalia pós-operatória, exigem derivação ventrículo-peritoneal (DVP), devem ser consideradas grupo de risco
significativo de sensibilização ao látex e estar sob gerenciamento em um ambiente látex free. Assegurar o controle
das vias aéreas é o maior desafio da anestesia no manejo da encefalocele occipital. Atenção deve ser dada para:
perda sanguínea, manutenção da temperatura corporal, posição prona e complicações associadas, cuidados com
tubo endotraqueal, aumento significativo da sensibilização ao látex.
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107 Manejo anestésico em fistula traqueoesofágica
Taynara Guimarães Silva, Elmara Oliveira Barros, Omério Hauck da Silveira,
Marcelo Augusto Martins Aires, Fabrício Olímpio Oliveira
Universidade Federal do Tocantins, Palmas, Tocantins, Brasil
Introdução: Atresia de esôfago (AE) com fístula traqueoesofágica (FTE) ocorre em aproximadamente 1:3.000 a
1:4.000 nascidos vivos. Entre as cinco apresentações da doença, a mais prevalente (80%) é a do tipo IIIB (coto pro‑
ximal esofágico em fundo cego e fístula entre a traqueia e o coto distal do esôfago). Quase 50% de crianças com AE
têm também outras anomalias congênitas que podem estar associadas aleatoriamente ou em síndrome, conhecida
como VACTREL. Relatamos o caso de anestesia em recém-nascido (RN) com atresia de esôfago com fístula tra‑
queoesofágica tipo IIIB e fístula retovaginal. Relato de caso: RN, do sexo feminino, a termo, Apgar 8/8, 37 semanas,
3.132 g, com diagnóstico pós-natal de atresia de esôfago, fístula traqueoesofágica e fístula retovaginal. Mãe usuá‑
ria de drogas ilícitas, tabagista e etilista. Admitido na S.O. no 7º dia de vida, ar ambiente, sem DVA, com SOG em
esôfago para aspiração contínua de secreção. Ecocardiograma do 1º dv evidenciando FOP 1,7 mm e PCA 12,3 mm.
US de rins e abdome normais. Indução com sevoflurane 8% sem VPP, intubação com TOT nº 3,5 s/cuff, acoplado à
VMC a pressão. Complementou-se indução venosa com atracúrio 1 mg, fentanil 5 mcg, manutenção com sevoflu‑
rane. Durante a cirurgia, RN manteve-se hemodinamicamente estável. Realizado anastomose terminoterminal dos
cotos esofágicos e correção da fístula retovaginal. Procedimento sem intercorrências, encaminhado à UTI estável,
sem DVA, com dreno em hemitórax direito e SOG posicionada após a anastomose. Permaneceu em VMC por nove
dias, necessitou de transfusão sanguínea e dopamina no 2º PO. Evoluiu bem. Esofagograma no 7º PO, evidenciando
trajeto pérvio. Iniciada dieta oral com sucesso. Recebeu alta hospitalar no 25º PO. Discussão: Anestesia em pacien‑
tes com fistulas traqueoesofágicas é de manejo delicado pelo risco de não ventilação adequada (distensão gástrica),
broncoaspiração e dificuldade no correto posicionamento do tubo endotraqueal. Entretanto, por ser uma anomalia
incompatível com a vida, é necessária correção de urgência. É importante lembrar das outras más-formações asso‑
ciadas, inclusive renais e cardíacas, que podem acompanhar esse paciente. Situações como essa constituem desafios
ao anestesiologista, sendo necessário lidar com as várias nuances de um paciente com múltiplas más-formações e de
alta morbimortalidade.
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108 Uso do bloqueio do plexo braquial guiado
por ultrassonografia para analgesia
pós-operatória em paciente pediátrico
Tomas Vitor de Souza Gama Queiroz Teixeira de Barros, Felipe Souza Thyrso de Lara,
Celso Schmalfuss Nogueira, Patricia Calves Gambarini, Luiz Carlos de Araujo
Santa Casa de Santos, Santos, São Paulo, Brasil
Introdução: O alívio efetivo da dor pode desempenhar um papel importante no resultado cirúrgico. Portanto, a
eliminação da dor deve ser o objetivo de todos os anestesistas. Tradicionalmente, morfina ou outros opiáceos são
usados para o manejo da dor. Apesar de dificuldades — tais como a falta de colaboração do paciente por sua idade,
o medo dos efeitos adversos, a falta de treinamento e de experiência com as técnicas, o equipamento inadequado,
entre outras —, a anestesia regional acompanhada de anestesia geral ganhou bastante terreno na anestesia pediá‑
trica. Relato de caso: J.P.C.S., paciente do sexo masculino, 10 anos e 36 kg, diagnosticado com fratura de rádio
distal esquerdo, indicado cirurgia para redução da fratura e fixação. Feita indução anestésica com 100 mg propo‑
fol, 70 mcg de fentanil, 40 mg lidocaína e mantida anestesia com sevoflurano 2% CAM. Procedimento durou 1h10,
realizado sem intercorrências. Ao término do procedimento, com paciente ainda sob anestesia geral, realizou-se
bloqueio do plexo braquial via axilar guiado por USG e auxílio de estimulador de nervos com bupivacaína 0,125%
10 mL (12,5 mg). Liberado 45 minutos depois da RPA para enfermaria, sem dor, não necessitou de opioide de
resgate. Discussão: Com base nos dados atuais, recomenda-se a utilização de orientação por ultrassom, quando
se realizam bloqueios de nervos periféricos em lactentes e crianças. Em comparação com técnicas alternativas,
a orientação por ultrassom está associada a uma taxa de sucesso aumentada, tempo de início de ação reduzido,
necessidade reduzida de anestésicos locais e também pode ser considerada para reduzir o risco de complicações.
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109 Via aérea difícil e parada cardiorrespiratória
em criança com síndrome de Edwards
Victor Guilherme Bittar Souto, Cátia Sousa Goveia, José Henrique Leal Araújo,
Victor Cabral Ribeiro, Felícia Benevides Praxedes
Centro de Ensino e Treinamento do Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília, Brasília,
Distrito Federal, Brasil
R.F.S., 5 dias de vida pós‑conceptual, nascida de parto cesáreo com idade gestacional de 35 semanas e 3 dias; peso
de 2.500 g. Programada gastrostomia devido à atresia esofágica. Relatada presença de comunicação interventricular
(CIV) não cianogênica, sem O2 suplementar. Apresentava pescoço curto e micrognatia com retrognatia e abertura
oral limitada. Realizada pré‑oxigenação com O2 a 100% e indução com suxametônio 2,5 mg e cetamina 5 mg pela
presença de CIV. Após indução venosa, houve dificuldade ventilatória sob máscara seguida de laringoscopia difícil
(Cormack IV) e intubação esofágica, com tentativa de uso de máscara laríngea de resgate sem sucesso, evoluindo
com hipóxia progressiva e parada cardiorrespiratória. Chamada equipe da UTI neonatal para auxílio; com auxílio
de socorrista neonatal experiente, foi estabelecido protocolo de reanimação eficaz e realizada intubação orotraqueal
pela pediatra após duas tentativas, com reversão do quadro de hipóxia e estabilização clínica. Realizado procedi‑
mento sem outras intercorrências. Criança evoluiu no pós‑operatório sem sequelas perceptíveis. A síndrome de
Edwards (trissomia do 18) ocorre em cerca de 1 a cada 5.000 nascidos vivos. Suas características incluem baixo
peso, cardiopatias, micrognatia e disfunção cognitiva grave. A via aérea difícil é um desafio para anestesiologistas e é
especialmente preocupante em casos neonatais, nos quais muitos profissionais possuem relativamente pouca expe‑
riência. Realizada indução venosa com bloqueador neuromuscular pelo risco de instabilidade hemodinâmica e shunt
associada à indução inalatória em paciente com CIV; seriam prudentes a preparação pré‑operatória com material
de via aérea difícil e a utilização de métodos de indução que não suprimissem completamente a ventilação espon‑
tânea. Há relatos de uso bem‑sucedido de bloqueadores neuromusculares em pacientes com síndrome de Edwards.
A reanimação neonatal é de manejo incomum para a maioria dos anestesiologistas, tornando essencial a atualização
constante. A possibilidade de estabelecimento rápido de contato com equipe da UTI neonatal possibilitou o resgate
de uma complicação potencialmente letal.
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110 Estudo observacional sobre comportamento
negativo no pós‑operatório imediato em
crianças submetidas à adenoidectomia
e que receberam clonidina oral como
medicação pré‑anestésica
Vinícius Caldeira Quintao, Alexandre Rodrigues Ferreira, Pedro Henrique Pardini Pimentel,
Mateus Musse Lima Sampaio, Ana Flávia Vieira Leite
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e Santa Casa de Belo Horizonte,
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: Comportamento negativo no pós‑operatório imediato (i‑CNPO) ocorre em crianças que foram subme‑
tidas à anestesia geral e pode apresentar incidência acima de 80%. O i‑CNPO pode ser devido a delirium no despertar
anestésico (DDA) ou dor. Crianças com i‑CNPO podem ficar agitadas e se lesar, remover acessos venosos, curativos ou
drenos, além de demandar atenção extra dos anestesistas. É importante fazer o diagnóstico correto de DDA e dor, além
de tomar medidas preventivas. A única escala validada para DDA é a Pediatric Anesthesia Emergence Delirium (PAED),
sendo considerado DDA pontuação ≥ 10. Para dor, um dos instrumentos utilizados é a Children’s Hospital Eastern
Ontario Pain Scale (CHEOPS), tendo a mesma pontuação de corte. A clonidina via oral pode ser usada como medica‑
ção pré‑anestésica e tem efeitos positivos na prevenção do i‑CNPO. Métodos: Estudo prospectivo e observacional com
objetivo de avaliar a incidência de i‑CNPO em crianças submetidas à adenoidectomia sob anestesia geral. Os pacientes
receberam clonidina via oral (4 mcg/kg) uma hora antes da indução. Indução feita com sevoflurano, fentanil (2 mcg/
kg) e propofol (2 mg/kg). Anestesia mantida com sevoflurano. As crianças foram avaliadas por dois observadores trei‑
nados, utilizando as escalas PAED e CHEOPS no 1º, 10º, 20º e 30º minutos após extubação. Resultados: De 32 crianças,
22 eram do sexo masculino, com média de idade de 3,8 anos. Para o 1º observador, a média da pontuação na escala
PAED foi de 2,8 no 1º minuto, 2,1 para o 10º, 1,4 para o 20º e 1,1 para o 30º minuto. Para o 2º observador, a média
da pontuação na escala PAED foi de 3 para o 1º minuto, 1,9 para o 10º, 2,3 para o 20º e 30º minutos. Não houve dife‑
rença significativa na avaliação entre os dois observadores. Quatro crianças apresentaram pontuação na PAED ≥ 10.
Uma criança apresentou pontuação ≥ 10 na escala CHEOPS. Discussão: A incidência de i‑CNPO foi de 16%, abaixo
quando comparado à literatura. Em dos motivos pode ser o uso da clonidina via oral e seus efeitos positivos na preven‑
ção do i‑CNPO. Houve tendência na diminuição da pontuação na escala PAED ao longo da avaliação, o que mostra o
caráter autolimitado dessa complicação. Conclusão: A clonidina via oral torna‑se uma opção viável como medicação
pré‑anestésica, sendo benéfica na prevenção do i‑CNPO, com baixo custo e segura.
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111 Análise dos desfechos secundários em
crianças submetidas à adenoidectomia
e que receberam clonidina oral como
medicação pré‑anestésica
Vinícius Caldeira Quintão, Alexandre Rodrigues Ferreira, Raphael Rabelo de Mello Penholati,
Pedro Henrique Pardini Pimentel, Mateus Musse Lima Sampaio
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e Santa Casa de Belo Horizonte,
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: O comportamento negativo no pós‑operatório imediato (i‑CNPO) é uma complicação comum em
anestesia pediátrica, podendo ter incidência acima de 80%. Esse comportamento pode ser devido a delirium no
despertar anestésico ou dor pós‑operatória. A clonidina via oral como medicação pré‑anestésica vem sendo usada
como prevenção do i‑CNPO. É importante avaliar as complicações e os desfechos secundários associados ao uso da
clonidina via oral como medicação pré‑anestésica. Métodos: Estudo prospectivo e observacional para avaliar a ocor‑
rência dos desfechos secundários: tempo para extubação (descontinuidade do sevoflurano até extubação), tempo na
sala de recuperação pós‑anestésica (SRPA), tempo para aceitação da 1º dieta oral, episódios de náuseas e vômitos,
bradicardia e hipotensão arterial, além da satisfação do cuidador na SRPA em crianças submetidas à adenoidecto‑
mia sob anestesia geral. Os pacientes receberam clonidina via oral (4 mcg/kg) uma hora antes da indução. Indução
feita com sevoflurano, fentanil (2 mcg/kg) e propofol (2 mg/kg). Anestesia mantida com sevoflurano. Todos recebe‑
ram dexametasona (0,15 mg/kg) e ondansetrona (0,15 mg/kg). Resultados: De 32 crianças, a média do tempo para
extubação foi de 21,3 minutos. A média do tempo na SRPA foi de 67 minutos. A média do tempo entre a alta da
SRPA e a 1ª dieta via oral foi de 68,3 minutos. Não houve episódios de náuseas e vômitos. Nenhum paciente apre‑
sentou hipotensão arterial ou bradicardia. Na avaliação da satisfação do cuidador na alta da SRPA, os 32 estavam
“muito satisfeitos”. Houve dois episódios de laringoespasmo no despertar, tratados com manobras manuais. Discussão: Em relação à média do tempo para extubação, percebe‑se um aumento se comparado à literatura que utilizou a
mesma técnica, mas sem medicação pré‑anestésica. O tempo de alta da SRPA se explica pelo protocolo da institui‑
ção em manter o paciente na SRPA por, no mínimo, 60 minutos. Observa‑se uma baixa incidência de complicações,
mostrando a segurança da clonidina, já descrita na literatura. Conclusão: Observa‑se um aumento do tempo de
despertar, mas sem aumento significativo no tempo de alta da SRPA e aceitação da 1º dieta via oral, portanto sem
significância clínica. A clonidina via oral torna‑se uma opção viável como medicação pré‑anestésica, sendo benéfica
na prevenção do i‑CNPO, com baixo custo e segura.
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112 Avaliação da qualidade da intubação
traqueal sem bloqueadores
neuromusculares em pacientes
pediátricos submetidos à adenoidectomia
Vinicius Caldeira Quintao, Pedro Henrique Pardini Pimentel, Mateus Musse Lima Sampaio,
Raphael Rabelo de Mello Penholati
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e Santa Casa de Belo Horizonte,
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: Técnicas de intubação traqueal sem relaxamento neuromuscular são utilizadas em algumas situações
em anestesia pediátrica, principalmente quando há contraindicação aos bloqueadores neuromusculares (BNM) ou
quando o procedimento é muito curto. Essa técnica evita os efeitos indesejáveis da succinilcolina e os efeitos colate‑
rais graves, porém infrequentes, dos BNM adespolarizantes, como a anafilaxia. As cirurgias de otorrinolaringologia
nas crianças são geralmente curtas e não necessitam de BNM. Alguns autores não adotam essa técnica devido à
possível má qualidade da intubação. Já alguns autores colocam que uma hipnose adequada proporcionaria boa
qualidade de intubação, principalmente em crianças. Métodos: Estudo prospectivo e observacional para avaliar a
qualidade da intubação traqueal por meio da escala de Goldberg. Os pacientes receberam clonidina oral como medi‑
cação pré-anestésica. Indução feita com sevoflurano 3%, fentanil 2 mcg/kg, propofol 2 mg/kg e lidocaína 2 mg/kg. A
escala de Goldberg classifica as condições de intubação como: “excelentes”, quando as cordas vocais estão relaxadas e
o paciente não tosse; “boas”, quando as cordas vocais estão relaxadas e o paciente apresenta tosse leve; “ruins”, quando
as cordas vocais estão movimentando e o paciente apresenta tosse ou bucking; e “impossível” de intubar, quando as
cordas vocais estão fechadas e a mandíbula não relaxada. Foi avaliada a incidência de complicações relacionadas às
vias aéreas. Resultados: De 32 crianças, 22 eram do sexo masculino e 10 do sexo feminino, com média de idade de
3,8 anos. Em 31 pacientes, as condições de intubação foram classificadas como “excelentes”; em um paciente, a con‑
dição de intubação foi considerada “boa”. Dois pacientes apresentaram laringoespasmo no despertar, sendo tratados
com manobras manuais. Discussão: 97% dos pacientes apresentaram condições “excelentes” de intubação. Somente
um paciente apresentou tosse leve durante a intubação, sendo classificada como “boa”. A técnica de intubação sem
BNM é descrita na literatura, sendo considerada segura em casos selecionados. Uma boa hipnose é mandatária nes‑
ses casos, sendo possível evitar o uso dos BNM e seus possíveis efeitos colaterais. Conclusão: A técnica de intubação
traqueal sem BNM é considerada segura, de qualidade e com altas taxas de sucesso.
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113 Bloqueio peribulbar em paciente
com síndrome de Down submetido à
facoemulsificação
Cirilo Haddad Silveira, Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo, Eduardo Barbin Zuccolotto,
Bruno Winter, Leandro Criscuolo Miksche
Clínica de Anestesia de Ribeirão Preto/Santa Casa de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil
Introdução: A síndrome de Down é a desordem cromossômica mais comum, a qual ocorre 1 em 600 a 800 nasci‑
mentos. Caracteriza‑se por retardo mental, alterações craniofaciais, via aérea difícil, desordens cardiovasculares e
anomalias gastrointestinais, tornando‑se um desafio para o anestesiologista. O objetivo do corrente relato foi apre‑
sentar um caso de bloqueio peribulbar em paciente com síndrome de Down submetido à facoemulsificação devido
à catarata em olho direito. Relato do caso: Paciente feminina, 38 anos, 57 kg, estado físico PII e avaliação cardioló‑
gica classe I, submetida à facoemulsificação devido à catarata em olho direito. Monitorizada com SpO2, PANI e ECG
(DII e V6). Realizada sedação EV com midazolam e alfentanil, bloqueio peribulbar em olho direito após assepsia e
antissepsia, com ropivacaína. O procedimento ocorreu sem intercorrências e a paciente foi encaminhada para a sala
de recuperação pós‑anestésica (SRPA), recebendo alta após período de observação clínica. Discussão: Pacientes com
síndrome de Down ou trissomia do cromossomo 21 apresentam um conjunto único de considerações anestésicas.
É a doença genética mais prevalente em todo o mundo. Pacientes são afligidos com múltiplas anomalias congêni‑
tas que afetam quase todos os seus sistemas e órgãos. O manejo hábil durante o período perioperatório é essencial
para um bom resultado para pacientes com anomalias congênitas nos sistemas cardiopulmonar e musculoesque‑
lético e via aérea difícil, evidenciando‑se as vantagens do bloqueio peribulbar em decorrência da anestesia geral.
Dessa maneira, o paciente é submetido a um procedimento menos invasivo, preservando a via aérea e contribuindo
para a manutenção da hemodinâmica, tornando‑se uma alternativa segura em tais casos. Entretanto, deve‑se redo‑
brar a atenção quanto ao comprimento do globo ocular em tais pacientes, em sua maioria altos míopes, existindo um
risco maior de perfuração ocular. Uma atenção integral e um bom planejamento anestésico por parte do anestesiolo‑
gista, durante o período perioperatório, além de um bom entrosamento com a equipe cirúrgica, são fatores essenciais
para a realização de um procedimento seguro.
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114 Bloqueio do quadrado lombar e
semilunar guiados por ultrassom como
técnica anestésica alternativa para
hernioplastia inguinal totalmente
extraperitoneal por via laparoscópica
Claudia Marquez Simões, Ana Luíza Castro da Cruz, Diogo Barros Florenzano,
Bruno Francisco Tonelotto, Pedro Paulo Kimachi
Hospital Geral do Grajaú, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A dificuldade do manejo de dor perioperatória é comum em cirurgias abdominais e, quando não
controlada, aumenta a incidência de complicações pós‑operatórias. As técnicas de anestesia regional efetivas para
cirurgia abdominal incluem a analgesia peridural, o bloqueio paravertebral, o bloqueio do plano transverso abdomi‑
nal (TAP) e, mais recentemente, o bloqueio do quadrado lombar. Relato do caso: Paciente masculino, 50 anos, 78 kg,
ASAIII, submetido à hernioplastia inguinal totalmente extraperitoneal (TEP) por via laparoscópica. Optou‑se pela
realização de sedação e do bloqueio do quadrado lombar lateral guiado por ultrassom, associado ao bloqueio semilu‑
nar do reto contralateral ao sítio cirúrgico, para a inserção do trocater da óptica cirúrgica. Foram utilizados, para o
bloqueio do QL, 30 mL de ropivacaína 0,5%, e, para o bloqueio semilunar, 20 mL de ropivacaína 0,5%, ultrassom
com probe linear de alta frequência e agulha Whitacre 22G. A sedação foi realizada com fentanil 50 mcg e propo‑
fol 1% em infusão contínua de 13,5 mL/h. A cirurgia foi realizada sem intercorrências ou queixas álgicas. Teve alta
com 27 horas de pós‑operatório com ausência de dor. Foi reavaliado com 7, 14 e 21 dias, negando parestesia ou dor.
Discussão: O bloqueio quadrado lombar tem como base a distribuição de anestésico local (AL) adjacente à borda
anterolateral do músculo quadrado lombar. Apresenta distribuição confiável, sendo uma opção segura, pois a cavi‑
dade abdominal é protegida pelo psoas. Tem como vantagem um bloqueio sensitivo amplo (T6‑L1) comparado ao
TAPblock (T10‑T12), com analgesia visceral e da parede abdominal. O bloqueio semilunar ocorre na dispersão de
AL no nervo intercostal sem perfurar a bainha do reto, antes da emersão do ramo anterior. Podemos realizá‑lo ao
longo da linha semilunar, para bloquear os nervos intercostais em diferentes níveis. Por se tratar de um bloqueio de
fáscia, utilizamos altos volumes para a eficácia, visto que a visualização do nervo não é possível.
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115 Bloqueio do nervo femoral e cutâneo
lateral da coxa para realização de cirurgia
de fratura fêmur
Eder Samorano Fortes de Oliveira, Guilherme de Holanda Cota, João Carlos Dias Júnior,
Fernando Mayer Ferreria do Nascimento, Sanderland Jose Tavares Gurgel
Hospital Santa Rita Maringá, Maringá, Paraná, Brasil
Introdução: O bloqueio do nervo femoral (BNF) associado ao nervo cutâneo lateral da coxa (CLC) pode ser uma
alternativa para cirurgias que necessitam de analgesia em região anterior e lateral da coxa para pacientes com con‑
traindicações ao bloqueio de neuroeixo. Relato do caso: Paciente feminina, 91 anos, cardiopata, doença renal
crônica, anticoagulada plenamente admitida para correção cirúrgica de fratura de colo fêmur direito (Garden I).
Foi contraindicado o bloqueio de neuroeixo e optado pelo bloqueio percutâneo guiado por ultrassom dos nervos
cutâneo lateral da coxa e femoral com solução de levobupivacaína 0,5%, com vasoconstritor (VC) 75 mg e lidolocaína
2% com VC 300 mg, com um volume total de 30 mL, sedação com fentanil 100 mcg. Realizada cirurgia de osteossín‑
tese de colo fêmur, com passagem de 2 parafusos canulados, de duração de 100 minutos. Não houve necessidade de
complemento de anestésico local ou sedação. Ao final da cirurgia, a paciente foi encaminhada para UTI e obteve sua
alta hospitalar após três dias. Discussão: O BNF mais o bloqueio do nervo CLC mostrou‑se como uma importante
opção para paciente com comorbidades graves e que apresentam contraindicações absolutas ou relativas ao bloqueio
de neuroeixo e à anestesia geral.
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116 Artrite idiopática juvenil – planejamento
anestésico
Elisa Jaime de Menezes, Florentino Fernandes Mendes, Liége Caroline Immich,
Priscila Sartoretto Dal Magro, Rafael Klein Gomes
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil
Introdução: A artrite idiopática juvenil (AIJ) é a doença reumática crônica de etiologia desconhecida mais preva‑
lente na infância e na adolescência. O principal objetivo na avaliação pré‑anestésica desses pacientes é determinar a
extensão da doença para que os riscos anestésico‑cirúrgicos sejam minimizados. Relato do caso: Paciente feminina,
33 anos, 1,30 m, 35 kg; interna para realizar correção de atrodese de tornozelo e tarso direitos. Comorbidades: AIJ
(diagnóstico aos 9 anos de idade) e HAS. Via aérea: mobilidade cervical comprometida, abertura bucal < 3 cm, Mal‑
lampati IV. Após manifestação contrária à realização de bloqueio subaracnoideo (BSA) pela paciente, optou‑se pela
realização de anestesia geral com intubação por fibrobroncoscopia. Devido ao estreitamento na laringe, a intuba‑
ção não foi bem‑sucedida e a cirurgia foi remarcada. A técnica anestésica planejada foi alterada para a combinação
de bloqueio femoral e isquiático. Realizado primeiro o bloqueio do nervo femoral com uso de eletroestimulador de
nervo periférico (ENP), sem parestesia. Na sequência, o bloqueio do nervo ciático infraglúteo (técnica de Raj), sem
o resultado adequado; na segunda tentativa (com técnica de Labat), a resposta motora desejada foi obtida com o uso
do ENP. Após insuflação do garrote, a paciente referiu dor na coxa, sendo realizado BSA sem dificuldades (previa‑
mente combinado com a paciente no caso de falha do bloqueio regional). Procedimento cirúrgico sem intercorrências.
No seguimento pós‑operatório, a paciente permaneceu com analgesia efetiva por mais de 12 horas. Discussão: A esco‑
lha da técnica depende das condições gerais do paciente e do tipo da cirurgia proposta. Anestesia regional sempre deve
ser uma das escolhas em pacientes de via aérea difícil reconhecida. Pacientes com artrite reumatoide podem apresentar
um grande número de problemas complexos para o anestesiologista, requerendo uma cuidadosa avaliação pré‑opera‑
tória e uma boa comunicação entre equipe cirúrgica, anestesista e paciente, para que todos sejam beneficiados.
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117 Bloqueio peridural em paciente portador
de neurofibromatose submetido à
gastrectomia total
Rafael Reis di Tommaso, Juscimar Carneiro Nunes, Alessandro Alencar de Oliveira,
Franklin Neves dos Santos, Isabelle Gracinda Aguiar Van Der Maas
Hospital Universitário Getúlio Vargas, Manaus, Amazonas, Brasil
Introdução: A neurofibromatose (NF) é uma mutação autossômica dominante, com expressividade variável e pene‑
trância completa. Apresenta‑se com manifestações clínicas diversas, sendo que as manchas café com leite estão
presentes em mais de 99% desses pacientes. Além dessas, outras manifestações da NF são os neurofibromas (cutâ‑
neos, neurais, vasculares), o tumor intracraniano e da medula espinhal, a cifoescoliose e o aumento na incidência de
câncer. Relato do caso: Paciente do sexo masculino, 52 anos, 78 kg, pardo, sem alergias e comorbidades, portador
de NF com múltiplos neurofibromas disseminados na pele, ASA II, Goldman II, admitido na SO com proposta de
gastrectomia parcial. Monitorizado com SpO2, cardioscópio, pressão arterial invasiva; e colocado sob manta térmica.
Realizado bloqueio peridural torácico (T10‑T11) com levobupivacaína com vasoconstritor 0,5% (100 mg) e mor‑
fina (4 mg) para analgesia pós‑operatória e passagem de cateter peridural, associado à anestesia geral balanceada.
A indução foi realizada com lidocaína (60 mg), fentanil (250 mcg), propofol (200 mg), rocurônio (36 mg), seguida de
intubação orotraqueal sob visualização direta e manutenção com remifentanil em BIC e sevoflurano 2%. A cirurgia
foi convertida para gastrectomia total, com colecistectomia, linfadenectomia retroperitoneal, enterectomia e recons‑
trução em Y de Roux. O procedimento foi realizado sem intercorrências, com duração de 8h30, e houve necessidade
de complementar a dose de anestésico local pelo cateter de peridural. Ao final, foi extubado e encaminhado para
UTI. Discussão: Devido a sua diversidade e natureza multiforme, a NF oferece um desafio ao anestesiologista, pois
a conduta anestésica desses pacientes inclui considerar essas múltiplas apresentações clínicas da doença. Embora a
anestesia regional possa desenvolver NFs envolvendo a medula espinhal no futuro, é um método efetivo para pro‑
duzir analgesia em grandes procedimentos. Nesse caso, foi a técnica de escolha, visto que o paciente não apresentava
cifoescoliose nem NF no local da punção.
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118 Bloqueio de nervo femoral e ciático guiado
por ultrassonografia para amputação
transtársica em paciente cardiopata
Rafael Vasconcellos de Mattos, Paulo Alípio Germano Filho, Américo Salgueiro Autran Neto,
Armin Guttman
Hospital Federal de Bonsucesso, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: Amputação de membro inferior é um procedimento relativamente comum, frequentemente associado
a pacientes de alto risco. Esse perfil de doentes geralmente não tolera mínimas alterações hemodinâmicas associadas
ao bloqueio de neuroeixo ou à anestesia geral. Sendo assim, o bloqueio de nervo periférico poderia se encaixar de
forma adequada como técnica anestésica única para esse tipo de paciente. Relato do caso: Paciente N.J.S., masculino,
67 anos, hipertenso, com história de fibrilação atrial (FA) e insuficiência cardíaca, a ser submetido a uma amputa‑
ção transtársica do membro inferior direito. Em uso de hidroclorotiazida, espironolactona, amiodarona, carvedilol,
aspirina e enalapril. Lúcido e orientado, regular estado geral, taquipneico em macronebulização, NYHA 3, ASA P4,
relata dispneia a pequenos esforços. Ao exame – RCI, 3T, PA: 90/60 mmHg, FC:101; Ausculta pulmonar com ester‑
tores crepitantes bibasais, FR: 18, Sat: 91% em AA. Extremidades frias. Negou alergias. Sem preditores de dificuldade
de IOT. Exames complementares: EcoTT – Aspecto de cardiopatia isquêmica e disfunção acentuada de cavidades
esquerdas. FE: 16% e PSAP: 57 mmHg. ECG: FA associado a achados de isquemia de parede inferior. Raio‑X – sinais
de congestão pulmonar. Exames laboratoriais alterados: K: 5,8; Cr: 1,3; TAP: 24,8s; INR: 2,24 s. Paciente admitido,
realizados: venóclise, posicionamento e bloqueio de nervo femoral e ciático via poplíteo com o auxílio de USG ambos
com 20 mL de ropivacaína a 0,5%. O procedimento teve duração de 60 minutos, com o paciente apresentando‑se
hemodinamicamente estável, mantendo PAM em torno de 63 mmHg, FC de 100 bpm e SatO2 93% sob máscara de
Hudson, sem maiores intercorrências. Discussão: Um grande número de técnicas provê ao paciente anestesia e anal‑
gesia adequadas; entretanto, no contexto de um paciente gravemente enfermo é necessário escolher com base na
estabilidade cardiovascular alcançada. Bloqueios de neuroeixo levam à simpatectomia e à vasodilatação, resultando
em alterações hemodinâmicas importantes. Assim, bloqueios de nervos periféricos tomam um papel de liderança,
graças à sua potencial estabilidade cardiovascular. Além disso, a anestesia regional guiada por ultrasonografia dimi‑
nui morbidade peroperatória e melhora desfechos.
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119 Anestesia regional guiada por
ultrassonografia associada à anestesia
geral, para amputação de membros
inferiores em pacientes anticoagulados
Taylor Brandão Schnaider, Beatriz Moser de Souza, Leandro Cotrim,
Luis Paulo de Vasconcelos Borges
Centro de Ensino e Treinamento/SBA Pouso Alegre, MG 9173, Pouso Alegre, Minas Gerais, Brasil
Introdução: Bloqueios de nervos do neuroeixo (BNE) são contraindicados em pacientes anticoagulados, sendo
normalmente indicada a anestesia geral. O uso dos bloqueios de nervos periféricos (BNP) nesses pacientes é con‑
troverso, porém, quando guiados pela ultrassonografia (USG), torna‑se uma técnica alternativa para anestesia e
analgesia pós‑operatória. As taxas de sucesso dos BNP com ultrassonografia giram em torno de 98% e diminuem
o risco de complicações como lesão nervosa, punção vascular e hematoma. Relato dos casos: Participaram dois
pacientes, um do gênero masculino, com 69 anos, e uma do gênero feminino, com 73 anos, ambos ex‑tabagistas,
portadores de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, disfunção cardíaca prévia (NYHA II‑III) e fibrilação
atrial, em uso de anticoagulação crônica (warfarina e dabigatrana), betabloqueador, diurético, anti‑hipertensivos e
antidiabéticos orais. Foram submetidos à amputação de membro inferior ao nível do terço distal do fêmur, devido
à gangrena consequente de doença vascular periférica. Os pacientes foram sedados com 50 mcg de citrato de fenta‑
nila e 3 mg de midazolam. O BNP foi realizado com técnica guiada por USG associada à neuroestimulação elétrica
(stimuplex), buscando estímulo mínimo de 0,5 mA. O anestésico local utilizado foi cloridrato de ropivacaína 0,375%
(40 mL), sendo 20 mL para bloqueio do nervo femoral, 10 mL para o obturador e 10 mL para o femoral cutâneo late‑
ral. Após o bloqueio, realizou‑se a indução anestésica, seguida de intubação orotraqueal. Devido à associação com
bloqueios periféricos, a manutenção da anestesia geral foi realizada com 0,8 CAM de isoflurano, sem necessidade
de suplementação com opioides durante o procedimento cirúrgico. Discussão: A técnica mais comumente utili‑
zada para procedimentos em membros inferiores é o BNE. Entretanto, seu uso é contraindicado se houver alteração
da coagulação, restando poucas opções de técnica anestésica. Os bloqueios de nervos periféricos são alternativas
bastante promissoras nesses casos, isolados ou associados à anestesia geral, pois não provocam comprometimento
cardiovascular, possibilitam anestesia geral com menor uso de anestésicos inalatórios e opioides e promovem consi‑
derável analgesia pós‑operatória.
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120 Bloqueio do plexo braquial, guiado pela
ultrassonografia, para osteossíntese de
ulna D, em paciente grávida
Taylor Brandão Schnaider, Allan Sousa Teles, Manuel Gouvêa Otero Y Gomez,
Antônio Mauro Vieira, Antônio Carlos Aguiar Brandão
Centro de Ensino e Treinamento/SBA Pouso Alegre, MG 9173, Pouso Alegre, Minas Gerais, Brasil
Introdução: Estima‑se que cerca de 1 a 2% das gestantes necessitem de cirurgia durante a gravidez, sendo os casos
mais comuns as infecções abdominais (apendicite e colelitíase), os tumores (ovariano e mama) e os traumas. O risco
fetal varia de acordo com a idade gestacional, ocorrendo 12% de abortamento no primeiro trimestre da gravidez,
diminuindo para 5% no segundo trimestre. Contudo, no segundo trimestre, aumenta‑se o risco de prematuridade.
A Food and Drug Administration (FDA) classifica os fármacos em cinco categorias: categoria A (estudos controlados
mostram não haver riscos); categoria B (sem evidência de risco humano); categoria C (o risco não pode ser afas‑
tado); categoria D (evidência positiva de risco); e categoria X (contraindicado na gravidez). Relato do caso: Paciente
de 25 anos, com idade gestacional de 16 semanas pelo ultrassom, pesando 50 kg, a ser submetida à osteossíntese
de ulna D devido a acidente de moto. Monitorização com cardioscopia, pressão arterial não invasiva e oximetria
de pulso. No bloqueio do plexo braquial, empregou‑se cloridrato de ropivacaína 7,5% (100 mg) associado a clori‑
drato de lidocaína 1% sem vasopressor (40 mg) e água destilada (6 mL); realizado pelas vias interescalênica (15 mL)
e axilar (15 mL), guiado pelo ultrassom. A paciente foi mantida acordada e orientada, sem uso de sedativos. O pro‑
cedimento cirúrgico durou 70 minutos. Discussão: A escolha pela anestesia regional se deve ao fato de se tratar de
paciente grávida, com idade gestacional de 16 semanas, apresentando alto risco de parto prematuro e más‑formações
fetais, dependendo do fármaco administrado. Optou‑se pelo uso de anestésicos locais de categoria B, de acordo com
a FDA, drogas consideradas seguras para a mãe e o feto, visto que o uso do ultrassom diminui o volume a ser admi‑
nistrado para realização do bloqueio. Não foi realizada sedação com benzodiazepínico por se tratar de medicação
categoria D, de acordo com a FDA.
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121 Análise comparativa entre duas técnicas
de analgesia no pós‑operatório de
cirurgias artroscópicas de ombro:
bloqueio interescalênico e bloqueios
dos nervos supraescapular e axilar
Virna Guedes Alves Brandão, Maria Eugênia Leite Duarte
Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Apesar de a redução da dor nos primeiros dias após o procedimento ser atribuída à técnica artroscópica, uma parcela
significativa de pacientes relata dor de forte intensidade nas primeiras 24 a 48 horas de pós‑operatório. O objetivo do
presente estudo foi comparar a qualidade da analgesia pós‑operatória oferecida pelo bloqueio interescalênico e pelo
bloqueio seletivo dos nervos supraescapular e axilar – em pacientes submetidos à cirurgia artroscópica de ombro
para reparo de manguito rotador. Constituem a amostra do estudo 47 pacientes, tratados no INTO, avaliados após
2 e 12 horas no pós‑operatório. Foram utilizados como parâmetros de comparação: o tempo para a realização dos
dois tipos de bloqueios, a analgesia suplementar no pós‑operatório, as complicações sistêmicas, a intensidade da dor
e sua possível relação com a duração da cirurgia. A técnica interescalênica tem como vantagem oferecer analgesia
de melhor qualidade nas primeiras horas do pós‑operatório e ser realizada por meio de um único procedimento.
Por outro lado, tem duração mais curta e pode se associar a alguns efeitos adversos como paresia hemidiafrag‑
mática e hiperalgesia pós‑bloqueio. Os bloqueios seletivos têm duração mais prolongada e se associam a eventos
adversos relacionados aos bloqueios regionais em geral. Como principal desvantagem dos bloqueios seletivos, res‑
saltamos a necessidade de realização de dois procedimentos independentes, de não oferecer anestesia do ombro em
sua totalidade e de treinamento específico, já que trata‑se de uma técnica não utilizada na rotina dos especialistas.
Com 12 horas, a analgesia proporcionada pelos dois bloqueios é equivalente. Nossos resultados demonstraram que
as duas técnicas de analgesia são seguras em pacientes isentos de comorbidades pulmonares e que cabe ao anestesio‑
logista, em decisão conjunta com o cirurgião, a escolha da técnica mais indicada para cada tipo de paciente.
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122 Análise de bloqueios locorregionais
guiados por ultrassom em pacientes
anticoagulados
Rebecca Gonçalves Will, Débora Milani Bernardes, Giovanna Hernandes Y Hernandes,
David Ferez
Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, São Paulo, Brasil
O uso de medicamentos anticoagulantes se tornou mais frequente no cotidiano de pacientes que fazem uso do
Centro Cirúrgico e, diante disso, aumentaram também as chances de possíveis complicações intraoperatórias.
Uma opção para aumentar a segurança é apresentada com integração do ultrassom como guia nos bloqueios regio‑
nais em pacientes anticoagulados. O uso do ultrassom configura, além do objetivo inicial, um aspecto de maior
segurança para diminuição das possíveis complicações decorrentes de técnicas anestésicas inadequadas ou do uso
de medicações antitrombóticas concomitantes. Em relação ao avanço e ao aprimoramento das técnicas da Medicina,
este levantamento bibliográfico buscou o esclarecimento de questões atuais que por meio de evidências buscam ser
justificadas. A anestesia locorregional pode ser feita como um bloqueio periférico ou neuroaxial, ficando à esco‑
lha do médico responsável qual a melhor aplicação em virtude de aspectos como os fatores de risco individuais do
paciente associados ao estadiamento da enfermidade. O uso da técnica de bloqueio guiada por ultrassom vem sendo
cada vez mais aplicada pelos anestesiologistas, tendo seus benefícios já conhecidos na literatura, como a diminui‑
ção do risco de falha humana, agilidade na execução, maior duração do bloqueio e menor risco de punção vascular
acidental. Deve ser realizado por anestesiologista com habilidade na execução e manejo do procedimento nesse tipo
de paciente. A preferência para o bloqueio periférico guiado por ultrassom visa restringir o problema da medicação
anticoagulante e, portanto, de hemorragias que seriam capazes de alterar a sensibilidade e a mobilidade permanen‑
temente, sendo restrita em bloqueios profundos. O benefício do bloqueio periférico guiado por ultrassom mediante
as técnicas mais consagradas (parestesia e neuroestimulação) tem tendência positiva, principalmente quanto à segu‑
rança em pacientes com discrasias sanguíneas primárias ou secundárias.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

Martins LE, Ferraro LH, Takeda A, Munechika M, Tardelli MA. Ultrasound-guided peripheral nerve blocks in anticoagulated
patients – case series. Rev Bras Anestesiol. 2017;67(1):100‑6.

2.

Fonseca NM, Alves RR, Pontes JPJ. Recomendações da SBA para segurança na anestesia regional em uso de anticoagulantes.
Rev Bras Anestesiol. 2014;64(1):1‑15

Conflito de interesses: nada a declarar.
Fonte de fomento: nenhuma.

Sao Paulo Med J. 2017; 135(Suppl)

122

COMPLICAÇÕES EM ANESTESIA

123 Barotrauma em paciente asmática
submetida à cirurgia de urgência
Alessandro Alencar de Oliveira, Juscimar Carneiro Nunes, Jefferson de Albuquerque e
Sousa Neto, Isabelle Gracinda Aguiar Van Der Maas, José Paulo Guedes Saint Clair
Hospital Universitário Getúlio Vargas, Manaus, Amazonas, Brasil
Introdução: A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas (VA) que promove grande aumento da sua
resistência pelo broncoespasmo, pela inflamação nas paredes e pelo acúmulo de secreções na luz brônquica. O qua‑
dro gera hiperinsuflação pulmonar, com diminuição do retorno venoso e débito cardíaco, causando hipotensão.
Como o aumento da resistência das VA não é homogêneo, as áreas não envolvidas recebem grandes volumes de ar,
o que aumenta a pressão e provoca o barotrauma. Relato do caso: O.F.M., 92 anos, ASA III, asmática em tratamento
irregular, com diagnóstico de obstrução intestinal por hérnia inguinal esquerda encarcerada. Ao exame clínico, apre‑
sentava tosse, sibilos pulmonares, SpO2 = 91%. Foi realizada intubação orotraqueal acordada com fentanil 100 µg EV
e clonidina 60 µg EV, anestesia tópica com lidocaína spray a 10%, etomidato 16 mg EV, atracúrio 25 mg EV e manu‑
tenção com sevoflurano a 2%. Evoluiu no intraoperatório com aumento súbito da pressão de pico inspiratório (PIP)
de 25 para 45 mmHg com redução de volume corrente (VC) e de murmúrio vesicular (MV) bilateral. Foi adminis‑
trado oxigênio a 100%, dexametasona 10 mg EV, salbutamol 0,2 mg EV e ajustes dos parâmetros ventilatórios com
aumento do sevoflurano a 3,5%, porém a PIP permaneceu acima de 35 mmHg. Administrada cetamina 50 mg EV,
hidrocortisona 500 mg EV, sulfato de magnésio 1 g EV, aminofilina 480 mg EV, entretanto sem melhora do quadro.
Optou‑se por adrenalina 0,1 mg EV e cetamina em BIC. Paciente evoluiu com enfisema subcutâneo volumoso à D,
notado após retirada dos campos cirúrgicos ao término do procedimento. Realizada drenagem de tórax D e man‑
tida em ventilação mecânica (VM). Paciente faleceu no 2° DPO. Discussão: A asma e a manipulação das VA podem
ter favorecido o quadro de broncoespasmo; seu manejo inclui como primeira linha: nebulização com salbutamol e
corticoterapia, ajuste de VM, permitindo um longo tempo expiratório para evitar acúmulo de auto‑PEEP e piora da
hiperinsuflação. O manejo desses pacientes deve ser cauteloso e com planejamento individualizado, o qual não foi
permitido pela urgência do procedimento.
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124 Reação anafilática ao látex durante
artrodese de coluna lombar
Aline Tonin dos Santos, João Paulo Jordão Pontes, Fernando Cássio do Prado Silva,
Rodrigo Rodrigues Alves, Demócrito Ribeiro de Brito Neto
Centro de Ensino e Treinamento Hospital Santa Genoveva de Uberlândia, Uberlândia,
Minas Gerais, Brasil
Introdução: A incidência da anafilaxia ou reação anafilactoide é estimada em 1 para 10.000 a 20.000 procedimen‑
tos, sendo o látex o segundo precipitante mais comum. Pacientes com risco aumentado para alergia ao látex incluem
aqueles com história de múltiplos procedimentos cirúrgicos, profissionais da área da saúde e história de atopias.
Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 39 anos, 70 kg, estado físico P1, com antecedentes de duas cirurgias
estéticas e, após, duas paradas cardiorrespiratórias não documentadas em duas cesarianas. Apresentava história de
alergia ao mel e dermatite atópica com alguns cosméticos. Para a cirurgia proposta, artrodese de coluna lombar,
além da monitorização convencional, foram monitorizados a pressão arterial invasiva e o débito urinário. Optou‑se
por bloqueio peridural com 20 mL de levobupivacaína a 0,1% associado à anestesia geral. Foi induzida com fenta‑
nil 250 mcg, lidocaína 70 mg, propofol 140 mg e rocurônio 40 mg e mantida com sevoflurano. Cerca de 30 minutos
após a indução, a paciente apresentou placas eritematosas disseminadas, edema em extremidades e hipotensão arte‑
rial refratária à efedrina e metaraminol. Foi iniciada infusão de 50 mcg de adrenalina em bolus repetidos e expansão
volêmica, com melhora do eritema, porém sem melhora hemodinâmica. Foi necessário o uso contínuo de doses se
até 1 mcg/kg/min de adrenalina. Adicionalmente, foram utilizadas difenidramina e hidrocortisona. Na suspeita de
reação alérgica ao rocurônio, administrou‑se sugammadex, sem sucesso. Suspeitou‑se, então, de alergia ao látex, e a
equipe cirúrgica foi comunicada para realizar a troca das luvas. Além disso, substituiu‑se a sonda vesical de demora
(com látex) por outra de silicone. Logo após, a paciente evoluiu com estabilização hemodinâmica. Foi desintubada
observada durante três horas na sala de cirurgia e encaminhada acordada para UTI. Discussão: Apesar das altera‑
ções clínicas, 60% dos casos de reações anafiláticas não são diagnosticados. Quando detectada a alergia ao látex, o
anestesiologista deve agir de forma rápida com ressuscitação cardiopulmonar, adrenalina por via intravenosa, manu‑
tenção das vias aéreas, expansão volêmica e remoção de todos os potenciais agentes causadores.
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125 Fratura de agulha durante anestesia
subaraconoidea
Aline Tonin dos Santos, João Paulo Jordão Pontes, Fernando Cássio do Prado Silva,
Demócrito Ribeiro de Brito Neto, Rodrigo Rodrigues Alves
Cet Hospital Santa Genoveva de Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil
Introdução: A diminuição do calibre das agulhas usadas em anestesias subaracnoideas trouxe a vantagem da
redução da incidência de cefaleia pós‑punção de dura‑máter. Por outro lado, essas agulhas se tornaram mais frá‑
geis, levando a maior dificuldade de punção, a mais falhas de bloqueios e a maior risco de fraturas de agulhas.
Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 33 anos, 60 kg, 1,68 cm, estado físico P1, apresentou‑se para cirurgia de
lipoaspiração abdominal e prótese mamária. Após monitorização com cardioscopia, pressão arterial não invasiva
e oximetria de pulso, foram realizadas venóclise J20 em MSE e sedação com midazolam 2 mg e fentanil 100 mcg,
mantida com cateter nasal de oxigênio a 2 L/min. A anestesia proposta foi um bloqueio combinado subaracnoideo e
peridural em decúbito lateral esquerdo. Foi realizado bloqueio peridural contínuo com agulha Tuohy 16G em T5‑T6
com levobupivacaína a 0,5% associado a raquianestesia paramediana, em punção única em L3‑L4 com agulha 27G
tipo Quincke e injeção de 20 mg de bupivacaína pesada e 75 mcg de clonidina após saída de líquor claro. Porém,
durante a retirada da agulha de anestesia subaraconoidea, a paciente realizou extensão súbita da coluna lombar.
Tal reação inesperada obrigou a retirada brusca da agulha provocando sua fratura e permanência de cerca de 2,25 cm
no espaço intervertebral. Uma radiografia foi realizada e o fragmento foi visto no plano muscular paravertebral.
Em seguida, o fragmento foi retirado pelo cirurgião, com uma pequena incisão cutânea, assistida por radiosco‑
pia. A cirurgia proposta prosseguiu sem intercorrências e a paciente não apresentou nenhuma outra complicação.
Discussão: Com a diminuição do calibre das agulhas para a realização da anestesia subaraconoidea, constatou‑se
um aumento de uma complicação até então pouco citada na literatura: a fratura de agulha durante a punção suba‑
racnoidea. A paciente em questão não apresentava nenhum dos preditores de dificuldade de punção, a saber: idade
maior do que 40 anos, IMC > 25 kg/m2, paciente brevilíneo e alterações anatômicas da coluna. Quando ocorre uma
de fratura da agulha durante a punção subaracnoidea, um estudo radiográfico deve ser realizado para avaliar a exata
posição do fragmento e para se programar sua retirada cirúrgica.
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126 Cefaleia pós‑punção dural: uma frequente
complicação da raquianestesia
Amanda Lamarca Soares, Vitória Caroline Fernandes Silva,
Giovanna Hernandes Y Hernandes, David Ferez
Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A raquianestesia é um dos tipos de anestesia regional, que consiste na aplicação direta de anestésico
local no espaço subaracnoideo, sendo mantido em contato com o líquido cerebroespinal (LCR). Embora segura,
existe a possibilidade de ocorrerem complicações brandas – como cefaleia, lombalgia, lesão radicular, abscesso,
meningite – até mais graves – como parada cardiorrespiratória e hematoma subdural intracraniano. A cefaleia pós‑
‑punção da dura‑máter (CPPD) é o quadro mais frequente e de evolução benigna. Método: O presente estudo é uma
revisão de literatura que visou atualizar a sociedade médica quanto aos critérios diagnósticos e de tratamento dessa
frequente reação adversa. Resultados: A escolha do espaço subaracnoideo como local de punção se deve ao fato de
ele apresentar, na região lombar da coluna vertebral, a maior extensão, a maior quantidade de líquor e apenas o fila‑
mento terminal, visto que a medula espinhal termina em nível da vértebra L2, enquanto o saco dural e a aracnoide
terminam em S2. Sendo assim, essa região não apresenta perigo de lesão de medula para punção. A CPPD é defi‑
nida como um quadro de dor encefálica bilateral que surge em até 7 dias após a punção lombar e desaparece em
até 14 dias, no máximo. Discussão: A maioria dos pesquisadores concorda com a “teoria da perda liquórica” para
explicar sua ocorrência. Uma teoria alternativa que também pode explicar o quadro é a qual afirma que a perda de
volume do LCR leva a uma vasodilatação compensatória. Os diagnósticos diferenciais para a cefaleia após punção
da dura‑máter podem ser: migrânea, cefaleia tensional, pneumoencéfalo, doença hipertensiva específica da gravidez,
meningite, hematoma subdural intracraniano, hemorragia subaracnoidea, infarto cerebral/isquemia ou trombose
venosa cerebral. Conclusão: A CPPD é prevalente, em geral com evolução positiva, podendo ser autolimitada ou
facilmente tratada com tampão sanguíneo peridural (TSP). No entanto, esse sintoma pode ocultar uma rara e grave
complicação, o hematoma subdural intracraniano, cujo diagnóstico tardio pode causar sequelas neurológicas persis‑
tentes e levar o paciente à parada cardiorrespiratória (PCR).
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127 Manejo de via aérea difícil em paciente
com acromegalia
André Fernandes Botrel e Silva, Cristiano Pereira Peluso, Marcílio Batista Pimenta,
Nicolau Viana de Araújo, Julian Fernando López Mora
Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: O manejo das vias aéreas em pacientes com acromegalia requer cuidados especiais, devido ao maior
risco de dificuldade durante a intubação orotraqueal (IOT), ventilação sob máscara ou até mesmo complicações
no pós‑operatório. A acromegalia pode causar alterações como macroglossia, limitação da mobilidade cervical e
prognatismo mandibular. O anestesiologista pode usar estratégias, como realizar IOT com paciente acordado ou
traqueostomia eletiva. Relato do caso: M.A.L., 51 anos, masculino, 98 kg, ASA II, com acromegalia e alteração
do desenvolvimento psíquico sem diagnóstico definido, comunicativo, cooperativo e independente para cuidados
pessoais. Diagnóstico de macroadenoma de hipófise, submetido à microcirurgia transfenoidal. Paciente com macro‑
glossia importante, circunferência cervical aumentada e Mallampatti 3. Estavam presentes dois anestesiologistas e
um residente, com dispositivo supraglótico preparado caso: fosse necessário. Paciente foi orientado sobre o pro‑
cedimento, e foi realizada sedação consciente com Fentanil 150 mcg. Após pré‑oxigenação, foi realizada anestesia
tópica com lidocaína 10% spray na orofaringe. Realizada laringoscopia direta, a qual evidenciou Grau I na escala
de Cormack‑Lehane. Optou‑se, então, pela indução do paciente com succinilcolina 60 mg, propofol 100 mg, sendo
realizada nova laringoscopia direta e IOT, sem intercorrências. Ao término da cirurgia, o paciente foi extubado e
encaminhado ao CTI. Discussão: Devido às alterações anatômicas causadas pela acromegalia, esse paciente estava
exposto a um risco maior de complicações relacionadas às vias aéreas. O início do procedimento, com a realização
da laringoscopia direta com o paciente acordado, possibilitou a visualização das estruturas necessárias para a reali‑
zação da intubação, sem expor o paciente ao risco de uma indução com eventual situação não intubo, não ventilo.
Em pacientes com preditores de via aérea difícil, devemos nos programar para realizar uma intubação segura, por
meio de planejamento inicial e alternativas em caso de falha, baseados em algoritmos já estabelecidos.
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128 Hipertermia maligna após transplante renal
Beatriz Lara Siqueira Santos, Carlos Alberto Leme, José Luiz Gomes do Amaral,
Helga Cristina Almeida da Silva
Centro de Ensino e Treinamento da Disciplina de Anestesiologia, Dor e Terapia Intensiva da Escola
Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: Hipertermia maligna (HM) é uma reação hipermetabólica anormal que ocorre em indivíduos susce‑
tíveis após a exposição a anestésicos halogenados e/ou à succinilcolina, caracterizada por taquicardia, taquipneia,
hipercapnia, hipertermia, acidose metabólica e respiratória, rigidez muscular e rabdomiólise. Relato do caso:
Paciente masculino, 3 anos, ASA III, portador de Atraso do Desenvolvimento Neuropsicomotor, Síndrome Con‑
vulsiva e Insuficiência Renal Crônica Anóxica. Segundo gemelar de cesárea por transfusão feto‑fetal na 32ª semana
gestacional, com necessidade de suporte ventilatório na UTI neonatal. Foi submetido a 3 anestesias gerais sem
intercorrências (nos dias 7, 9 e 30), antes de uma anestesia geral complicada por hipertermia a esclarecer (1 ano).
Aos 2 anos e 7 meses, foi submetido à anestesia geral para transplante renal, induzido com fentanil, propofol e cisa‑
tracúrio; submetido a IOT e mantido com remifentanil e propofol. A sala cirúrgica e a máquina anestésica foram
previamente descontaminadas de halogenados. Ao final da cirurgia, apresentou taquicardia e hipotensão, recebendo
drogas vasoativas. Após a extubação, evoluiu com taquipneia, dessaturação, taquicardia, hipotensão e hipertermia,
sendo reintubado. Devido à suspeita de HM, foi tratado com dantrolene, com melhora após o 3º bolus de 2,5 mg/kg.
Na UTI, manteve necessidade de suporte ventilatório e hemodinâmico, e dantrolene até o 3º PO. Evoluiu com CPK
> 3000 ui/L, mioglobina > 1.000 ng/mL, e perda do enxerto. O doador vivo, na cirurgia para captação do rim,
foi induzido com fentanil, propofol e cisatracúrio, e mantido com sevoflurano e propofol. Discussão: O paciente
apresentou evento de HM muito provável (43 pontos na Escala de Probabilidade) após 6 horas do início da aneste‑
sia, realizada com técnica adequada para indivíduos suscetíveis à HM. Entretanto, a crise de HM poderia ter sido
desencadeada por vestígios de halogenados presentes no rim doado ou pela resposta neuroendócrino‑metabólica e
imunológica ao estresse perioperatório. A rejeição hiperaguda do enxerto e o choque anafilático são diagnósticos
diferenciais possíveis.
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129 Anestesia em paciente com estenose
aórtica grave para cirurgia não cardíaca
Bruna Brenha Ribeiro Subtil, Fernanda Lourenço Furigo, Fábio Luís Ferrari Regatieri,
Daniel Schnider, Maycon Luiz Silva Oliveira
Hospital São Camilo Pompéia, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A estenose aórtica é uma lesão valvar cuja incidência aumenta com o envelhecimento da população.
Pacientes com estenose aórtica são mais suscetíveis a complicações cardíacas e mortalidade no período periopera‑
tório. Relato do caso: Paciente masculino, 74 anos, 75 kg, ASA IV, HAS, DLP, DPOC, histórico de 2 IAM prévios
(2012) e angioplastias, estenose aórtica grave (FE: 25%), BRE prévio, insuficiência cardíaca (IC) classe III, IRC não
dialítica, com fratura de fêmur E. Monitorização: ECG, PAI e oximetria; acesso venoso periférico calibre 16G; pré‑
‑oxigenado com O2 a 100%; indução venosa com etomidato 15 mg, fentanil 300 mcg e rocurônio 60 mg; IOT sem
intercorrências, seguido de ventilação mecânica. Manutenção com sevoflurano 1%. PAM mantida em 65 mmHg com
metaraminol. Paciente em decúbito lateral D apresentou hipotensão súbita, queda brusca da capnografia e alteração
do ritmo cardíaco para FV. Posto em DDH e diagnosticado PCR. Manobras de RCP iniciadas de acordo com ACLS
e encerradas após 30 minutos, sem sucesso. Discussão: A gravidade da estenose aórtica foi constatada por uma área
valvar de 0,7 cm2 (< 0,8). A obstrução da via de saída do VE aumenta a pressão sistólica ventricular esquerda para
manter o volume de ejeção, com o aumento progressivo nas pressões de enchimento, hipertrofia ventricular concên‑
trica e disfunção ventricular. A IC é parte do quadro desses pacientes. Além da coronariopatia, a estenose aórtica
contribui para IAM, aumentando a demanda miocárdica de O2, resultado da elevação da massa e da pressão intra‑
ventriculares, com diminuição da oferta pela compressão dos vasos subendocárdicos e maior pressão ventricular
esquerda. A taquicardia diminui o tempo de enchimento ventricular, a ejeção e o débito cardíaco (DC), assim como
diminui o fluxo coronariano, favorecendo a isquemia. Anestesia geral é preferível, pois o bloqueio simpático pode
provocar bradicardia e hipotensão, com redução do fluxo coronário, isquemia, deterioração da função ventricular
e do DC. Monitoramento com PAI é essencial para acelerar identificação e tratar as modificações hemodinâmicas.
A hipotensão requer uso de vasopressores. O metaraminol é realizado em bolus e causa bradicardia reflexa; taqui‑
cardia e bradicardia são prejudiciais, levando à superdistensão do VE, ao aumento da pressão diastólica em relação à
pressão da raiz da aorta e à diminuição da perfusão coronariana. O controle da FC é muito importante.
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130 Síndrome do homem vermelho após uso
de vancomicina
Bruno Winter, Paulo Sérgio Marcelino Mateus Serzedo, Guilherme Machado Nunes,
Gabriel dos Santos Tarquinio, Cirilo Haddad Silveira
Clínica de Anestesiologia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil
Introdução: A síndrome do homem vermelho (SHV) é a mais comum toxicidade da terapia com vancomicina.
Os principais sintomas são ocorrência de flushing, eritema, prurido de face e tronco, ocasionalmente, dor torácica,
espasmo muscular, hipotensão, dispneia, angioedema e depressão cardiovascular. É uma reação anafilactoide, isto
é, não é dependente de IgE e há liberação de mediadores químicos, como a histamina. Relato do caso: Paciente
W.P.G., sexo masculino, 66 anos, 55 kg, 15º PO de revascularização do miocárdio, é encaminhado ao Centro Cirúr‑
gico para ressutura de esterno. Paciente ASA II, REG, hipocorado, jejum de 8 horas. ABO 18 em MSD. Paciente em
uso de vancomicina durante entrada ao Centro Cirúrgico. Paciente monitorizado com ecg (d2 e v5), SpO2, PANI e
ETCO2. Apresentando FC de 68 bpm, PA 120/70 mmHg, saturação de 99% em ar ambiente. Foi realizada aneste‑
sia geral endovenosa com midazolam 2 mg, sufentanil 10 mcg, atracúrio 30 mg, propofol (bic), remifentanil (bic).
Propofol e remifentanil em TCI, protocolo Marsh. Após intubação, paciente iniciou com eritema em face, tronco,
hipotensão (70/40 mmhg) e taquicardia. Sintomas iniciaram após infusão de vancomicina. Imediatamente foram
administrados O2 a 100%, hidrocortisona 100 mg, difenidramina 50 mg, ranitidina 50 mg e hidratação venosa (1 L
de RL). Após leve melhora, optou‑se por iniciar bolus titulados de adrenalina (5 mcg), com melhora dos sintomas
após 15 mcg. Paciente manteve‑se estável no restante da cirurgia, com normalização da PA, FC e ETCO2. Paciente foi
extubado sem dificuldades e levado para pós‑operatório em UTI. Discussão: A vancomicina é um antibiótico glico‑
peptídeo usado nas infecções de etiologia estafilocócica. A incidência da síndrome varia de 3 a 40%. O mecanismo de
ação é devido à degranulação de mastócitos e basófilos, levando à liberação de histamina. Os sintomas podem surgir
logo após infusão rápida da primeira dose, assim como podem ocorrer após doses repetidas do antibiótico, mesmo
em infusão lenta. A infusão rápida pode ser evitada alongando as infusões por uma a duas horas, ou pré‑tratando
com um antagonista da histamina. O tratamento ideal é a interrupção da medicação. Grande parte dos sintomas res‑
ponde a anti‑histamínicos. A hipotensão acentuada pode ser tratada com hidratação e uso de vasopressores.
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131 Importância da avaliação do risco cardiológico
pré‑operatório para cirurgia não cardíaca
Camila Ferreira Garcia, Maria Amélia Neves, Izabela Magalhães Campos,
Luiza Samarane Garretto, Fernando Hernandes de Menezes
Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: O objetivo da avaliação pré‑operatória é identificar e otimizar condições que aumentem a morbimorta‑
lidade perioperatória. Testes pré‑operatórios são indicados com base na classificação de risco. Para avaliar o risco de
complicações cardíacas após cirurgias não cardíacas, são utilizados o índice de risco cardíaco revisado, a avaliação do
status funcional e o risco associado ao procedimento. Relato do caso: W.N., 69 anos, 50 kg, com história de PCR após
raquianestesia para ressecção transuretral de lesão vesical em unidade de cirurgia ambulatorial. Relato de RCP por
dois minutos e supra de ST em D2 pelo cardioscópio. ECG e enzimas cardíacas sem alterações. Admitido para nova
tentativa de ressecção da lesão. Classificado em APA do serviço atual como ASA2 (tabagista) relatando CF > 4
METS. Negava sintomas cardiovasculares. Nova avaliação cardiológica baseada em ECG sem alterações, ASA1, sem
contraindicações ao procedimento. Monitorizado com ECG, SpO2 e PNI e reservada vaga em CTI. Realizada raquia‑
nestesia com 12,5 mg de bupivacaína pesada 0,5% e fentanil 25 mcg, punção única, mediana ao nível de L3‑L4, após
sedação inicial com 3 mg de midazolam em O2 por CN. Transcorrido um minuto do bloqueio, apresentou hipo‑
tensão grave não responsiva à efedrina e à adrenalina. Evoluiu com bradicardia aparentemente sinusal culminando
em PCR por assistolia. Iniciadas manobras de RCP e IOT. Apresentou FV que rapidamente evoluiu para TPSV com
conversão espontânea para RS. Duração total da reanimação de 10 minutos. Puncionada PIA e AVC. Iniciada nora‑
drenalina, atingindo dose máxima de 0,02 mg/kg/h. Transferido ao CTI para avaliação complementar. Realizado
ECOTT 2 horas após o evento com FEV 28%e hipocinesia difusa de VE; curva de troponinas sem alterações; RM
cardíaca com sinais de isquemia anterior, septal, basal e medial. Manteve‑se estável sendo extubado 24 horas após.
CATE evidenciou obstrução grave em terço médio de DA. Angioplastia com stent convencional e início imediato de
dupla antiagregação plaquetária. Discussão: Uma abordagem multidisciplinar individualizada e a discussão sobre
risco‑benefício para cada paciente constituem o caminho mais prudente. Vale ressaltar a importância de explorar sua
sintomatologia e o valor das informações fornecidas por ele na APA para o desfecho do ato anestésico e cirúrgico.
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132 IAM em paciente arteriopata grave
candidato à angioplastia de membro inferior
Carolina Ashihara, Thiago Esgalha Sartori, Flávio Takaoka, Thales Abreu Tedoldi,
Luiz Guilherme Villares da Costa
Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A doença arterial obstrutiva periférica acomete 200 milhões de pessoas no mundo, sendo o risco
cardiovascular e de mortalidade aproximadamente 3 vezes maior do que em indivíduos não acometidos.
Relato do caso: A.R.A., sexo feminino, 69 anos, 79 kg, 1,61 cm, hipotireoideo, hipertenso, diabético tipo 2, dislipidê‑
mico e obeso, internou por doença arterial obstrutiva periférica descompensada com programação de angioplastia
do membro inferior direito. No pré‑operatório, exames laboratoriais, ECG e raio‑X de tórax sem alterações signi‑
ficativas; ecocardiograma: disfunção diastólica leve do VE, FEV 67%; ecodoppler de carótidas: estenose bilateral <
50%. Após avaliação cardiológica de risco moderado ao procedimento cirúrgico, planejadas raquianestesia e seda‑
ção. Após monitorização básica e administração de sedação leve, durante o preparo da raquianestesia, apresentou
dispneia súbita, crepitação bilateral até ápices pulmonares, SpO2 79%, PA 188/95 mmHg, em posição sentada. Ins‑
talada máscara de Venturi e FiO2 50%, administrados furosemida EV e nitroprussiato de sódio. Suspensa cirurgia e
encaminhado à UTI, apresentou elevação de Troponina I e foram iniciadas medidas para IAMSSST Killip 2. Seis dias
após, encaminhado à enfermaria, em programação de CAT. Com dois dias na enfermaria, reinternou em UTI por
novo episódio de IAMSSST com FEV = 45% e acinesia de paredes anterior e apical, e urgenciado o CAT. Com cui‑
dados intensivos, manteve‑se estável 11 dias, quando apresentou suspeita de novo IAM. No mesmo dia, apresentou
PCR (AESP > assistolia) refratária às medidas de RCP, sendo declarado o óbito. Discussão: A ameaça de perda do
membro inferior torna esse procedimento time‑sensitive. Atrasos na avaliação pré‑operatória poderiam ter desfecho
negativo, contudo o perfil clínico‑cirúrgico de risco elevado, ≥ 1% para eventos cardíacos, demanda avaliação crite‑
riosa com indicação de testes de stress farmacológico.
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133 Acidente vascular encefálico hemorrágico
e raquianestesia
Catarina Maria de Sena Capote, Ana Amélia Souza Simas, Edilma Maria Lima Dorea,
Luis Alberto Vicente Teixeira, Guilherme Mello Ramos de Almeida
Hospital São Rafael, São Paulo, São Paulo, Brasi
Introdução: Acidente vascular encefálico hemorrágico (AVCh) é comum em pessoas idosas e hipertensas, com inci‑
dência de 33 casos em 100.000 por ano e elevada frequência no intraoperatório. Relato do caso: A.A.S., masculino,
77 anos, com hérnia inguinal à esquerda, sem morbidades, submetido à raquianestesia para herniorrafia inguinal
esquerda, sem intercorrências, exceto por pico hipertensivo (234/152 mmHg), prontamente tratado. No dia seguinte,
notou‑se fraqueza em membro inferior direito (MID). Ao exame físico, tinha paresia em MID (com “pé caído”),
hipoestesia até a raiz da coxa e reflexos tendinosos exaltados sem sinal de Babinski. Foram solicitadas eletroneuro‑
miografia (ENMG), ressonância magnética (RM) de neuroeixo e angiotomografia de crânio. Foi realizada terapia
empírica para compressão/inflamação medular com dexametasona. ENMG mostrou acometimento axonal de fibular
comum direito. RM de coluna sem alterações agudas, RM de encéfalo com hematoma intraparenquimatoso parassa‑
gital parietal esquerdo, além de micro‑hemorragias nos hemisférios cerebrais e no cerebelo, sugestivas de angiopatia
amiloide. Angiotomografia intracraninana sem lesões predisponentes. Recebeu tratamento de AVCh e reabilitação
motora. Discussão: AVCh é uma complicação comum de hipertensão arterial; acomete putâmen, tálamo, ponte e
cerebelo, sendo incomum em outros sítios. Ausência de hipertensão prévia e proximidade temporal com o proce‑
dimento levou inicialmente à suspeita de posicionamento e/ou raquianestesia como causa do déficit. “Pé‑caído”
apontava para lesão nervosa periférica, mas a ENMG mostrava neuropatia incompatível (não atingia a coxa). Punção
lombar (L4‑L5) abaixo do cone medular não explicava o acometimento do MID. RM de medula e encéfalo se alte‑
rada, justificaria o déficit. A localização incomum do hematoma cerebral leva à hipótese de lesão subjacente (tumor,
malformação vascular, trombose venosa e angiopatia amiloide). Micro‑hemorragias encontradas em RM apontam
para angiopatia amiloide como fator contribuinte para sangramento.
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134 Queimadura por manta térmica no
intraoperatório: relato de caso
Cibeli Franco Ingegneri, Fábio Luis Ferrari Regattieri, Fernanda Lourenço Furigo,
Daniel Schnider
Hospital São Camilo, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: As queimaduras no intraoperatório são consideradas intercorrências raras e traumáticas. Em relação
ao assunto, a literatura tem se demonstrado escassa. Logo, o propósito deste trabalho foi demonstrar a impor‑
tância da vigilância perioperatória com o objetivo de aumentar a prevenção e o tratamento em tempo ideal.
Relato do caso: Paciente de 36 anos, sexo feminino, ASA I, submetida à cirurgia plástica em mamas e abdome sob
anestesias peridural e geral. Tempo cirúrgico de oito horas, porém optou‑se por utilizar colchão térmico em região
de membros inferiores infraglútea, em modo de temperatura mínima, nas últimas duas horas de procedimento.
A paciente manteve estabilidade hemodinâmica e normotermia (termômetro axilar). Ao término, ainda em sala
de operação, foram observadas queimaduras de 2º grau em região posterior de MMII, contabilizando uma área de
superfície corpórea queimada de 14%. Observada alteração de coloração do colchão térmico, indicando queimadura
também no plástico, a qual foi atribuída a curto‑circuito do fusível. No 4º PO, realizado debridamento de bolhas
em ambulatório. Apesar disso, as lesões apresentaram piora progressiva, com sinais de necrose profunda de tecidos
moles. Realizado novo debridamento cirúrgico de ferida associado a autoenxerto de pele parcial, o quadro ainda se
encontra em resolução. Discussão: Acidentes por queimadura intraoperatória ocorrem como resultado de corrente
elétrica, injúria térmica, química ou mecânica. As possibilidades de lesões tendem a ser ignoradas em um primeiro
momento ou diagnosticadas com certo atraso para o tratamento ideal. Apesar de as taxas de incidência serem bai‑
xas, de acordo com a literatura, as lesões e os traumas causados tanto para o paciente como para a equipe que presta
atendimento podem ser catastróficos em termos psicológicos, judiciais e de quebra da relação médico‑paciente.
A prevenção para esses casos deve ser tomada tanto no aumento da atenção e vigilância quanto no imediato tra‑
tamento com uma equipe especializada. Faz parte da abordagem, em termos éticos, a explicação do acidente ao
paciente e a tomada de devida responsabilidade diante do erro, prevenindo possíveis reações de desapontamento e
perda de confiança no médico e no estabelecimento hospitalar.
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135 Despertar prolongado em paciente
submetido à anestesia venosa total para
artrodese de 11 níveis da coluna vertebral
Cinthia Francesca Barra Rocha, Cláudia Helena Ribeiro da Silva,
Alexandra de Vasconcelos Vieira, Márcio de Sá Faleiros, Giorgio Pretto
Hospital Unimed – Contorno, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: A instrumentação da coluna vertebral é procedimento cirúrgico complexo e prolongado, com risco
elevado de sangramento e lesão medular. Ademais, apresenta desafios ao anestesiologista, que deve prever os riscos
inerentes ao procedimento, manter plano anestésico adequado e homeostase fisiológica, posicionar o paciente cor‑
retamente, além de identificar e tratar possíveis intercorrências. Relato do caso: Paciente masculino, 29 anos, com
quadro de escoliose, sem comorbidades, encaminhado ao Centro Cirúrgico para realização de artrodese de coluna
vertebral, de T3 a L2, com instrumentação de 11 níveis. Realizada anestesia venosa total com propofol (3 ng/mL) e
remifentanil (4 ng/mL), em infusão alvo‑controlada. Monitorização eletrofisiológica contínua, realizada por neuro‑
logista. Decúbito ventral, com monitorização de pressão arterial média e acesso venoso central. Após quatro horas de
procedimento, o paciente apresentou taquicardia supraventricular com FC: 150 bpm e PAM: 130 mmHg, revertida
com 10 mg de metoprolol EV. Foi então aprofundado o nível anestésico com elevação do alvo do hipnótico para 5 ng/
mL. Após estabilização hemodinâmica, foi observado EEG isoelétrico pela neurologista, que se manteve até o fim da
cirurgia (nove horas de duração total). Após suspensão dos anestésicos, paciente apresentou despertar prolongado,
levando mais duas horas para ficar completamente alerta. Devido à suspeita de evento hemorrágico cerebral, foi soli‑
citada a realização de ressonância nuclear magnética, que descartou quaisquer alterações patológicas. Despertou
sem relato de consciência intraoperatória, estável, orientado em tempo/espaço, atendendo a comandos, sem déficits
neurológicos. Discussão: A manutenção do plano anestésico, classicamente avaliada por parâmetros hemodinâmi‑
cos, como FC e PA, vem sendo substituída por monitores do nível de consciência, tais como o índice bisepectral e
a entropia. Esses dispositivos têm se mostrado eficazes na prevenção de consciência intraoperatória, bem como na
redução do uso de anestésicos, acelerando o despertar e auxiliando sobremaneira o anestesiologista na manutenção
de um plano anestésico seguro.
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136 Adrenalina em infusão contínua para
broncoespasmo grave em criança
Claudia Marquez Simões, Afonso Henrique Santana de Lima, Ana Luíza Castro da Cruz,
Diogo Barros Florenzano de Sousa, João Francisco Garcia Reis Júnior
Hospital Geral do Grajaú, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: Broncoespasmo na manutenção anestésica traz diversos diagnósticos: via aérea reativa, intubação
esofagiana, reação anafilática, problemas no aparelho de ventilação e superficialização do plano anestésico. O tra‑
tamento deve ser imediatamente instituído e a causa investigada. Este relato apresenta a dificuldade diagnóstica no
intraoperatório Relato do caso: Paciente masculino, 11 anos, 33 kg, ASA I, em otoplastia bilateral. Indução anes‑
tésica: fentanil 100 mcg, propofol 150 mg, atracúrio 15 mg, IOT (5,0). Após intubação, apresentou broncoespasmo
à ausculta pulmonar, capnografia padrão obstrutivo, expansão torácica limitada, hipercapnia, SatO2 84%. Sem rash
cutâneo ou alterações hemodinâmicas (FC: 84 bpm, PA: 101/64 mmHg). Remissão do quadro com hidrocortisona
200 mg, adrenalina 30 mcg IV e salbutamol 200 mcg via inalatória. Ao fim da cirurgia, novo quadro; repetidas as
drogas, além de sulfato de magnésio 1 g, cetamina 10 mg, hemodinâmica inalterada. Gasometria arterial (GA): pH
7,19/pO2 130/pCO2 62,3/HCO3 23,5/BE ‑5,8. Iniciada infusão contínua de adrenalina a 0,05 mcg/kg/min. Raio‑X
do tórax intraoperatório normal, excluindo outras causas. Remissão total do quadro. GA após uma hora de adrena‑
lina: pH 7,34/pO2 119/pCO2 43/HCO3 23,2/BE ‑6,0. Extubado com sucesso, mantendo SatO2 de 98% em AA nas três
horas de recuperação anestésica e estável na enfermaria. Discussão: Nesse relato, o broncoespasmo não teve causa
definida, o que acontece em 20% dos casos, excluindo outros diagnósticos. Imprescindível lembrar da liberação his‑
taminérgica do atracúrio ou superficialização do plano anestésico. É importantíssimo o anestesiologista reconhecer
os fatores desencadeantes para tratar corretamente: adrenalina é eficaz ao promover broncodilatação e interromper
degranulação de mastócitos.
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137 Hipertermia maligna em criança
submetida à cirurgia de urgência
Claudia Marquez Simões, Ana Luiza Castro da Cruz, Diogo Barros Florenzano,
Eduardo Furtado, Lorena Karla de Oliveira Costa
Hospital Geral do Grajaú, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: Hipertermia maligna é uma síndrome metabólica que ocorre em pacientes suscetíveis após exposi‑
ção a certos anestésicos (succinilcolina e/ou anestésicos voláteis) e apresenta uma maior incidência em pacientes
pediátricos, 1/15.000 casos. É induzida por uma regulação anormal dos receptores de rianodina, produzindo uma
liberação massiva de cálcio do reticulosarcoplasmático no músculo estriado. Os sinais precoces mais frequentes são
hipercarbia, taquicardia sinusal ou espasmo de masseter com a hipertermia sendo um sinal tardio. Outras manifes‑
tações clínicas podem se apresentar e configurar crises típicas ou síndromes atípicas com reconhecimento difícil.
O presente caso evoluiu de maneira típica e teve boa resposta ao tratamento específico. Relato do caso: Paciente
feminina, 5 anos, hígida, sem anestesia prévia, submetida à apendicectomia sob anestesia geral balanceada. Evoluiu
com taquicardia e hipercapnia, EtCO2 chegou a 99 mmHg. Gasometria arterial mostrou pH = 7,031; paCO2 = 84,2;
HCO3 = 21,8; BE = ‑10,9. Interrompido o sevoflurano, trocado o circuito de ventilação, iniciada a ventilação manual
com sistema de Mapleson D, FiO2 a 100% e administração de dantrolene sódico (2 ciclos de 2,5 mg/kg). Apre‑
sentou taquiarritmia, infradesnivelamento de segmento ST e alargamento de QRS. Progrediu para bradicardia e
parada cardíaca, realizadas medidas de ressuscitação cardiopulmonar, com retorno da circulação espontânea após
um ciclo de RCP. Iniciada manutenção de dantrolene. Melhora significativa, com pH = 7,430 e pCO2 = 30,6. Mantido
dantrolene em infusão contínua por 48 horas e houve aumento significativo do CPK. Em nenhum momento apresen‑
tou hipertermia. Atualmente, em investigação, aguardando a possibilidade de biópsia muscular para confirmação.
Discussão: A hipertermia maligna é uma afecção de herança genética com penetrância variável. Descrevemos um
quadro clássico com boa resposta ao tratamento específico com dantrolene sódico. Pontos que foram observados no
atendimento do caso: como desafios são: a administração do dantrolene com a dificuldade de diluição e o grande
volume, principalmente em crianças. Outro ponto importante que esse caso traz é a necessidade de confirmação
diagnóstica com biópsia muscular, mas que depende de tempo para recuperação muscular e em crianças depende
também de um peso mínimo, sendo necessária a investigação de familiares.
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138 Arritmia e distúrbio hidroeletrolítico
no perioperatório de CPRE – Colangio
Pancreatografia Retrógrada Endoscópica
Cláudia Marseli Lima Ciotta, Fabrício Bastistella Zasso, Humberto Hepp
Hospital Regional do Oeste, Chapecó, Santa Catarina, Brasil
Introdução: Distúrbios hidroeletrolíticos são frequentes no perioperatório e podem ocasionar alterações em vários
sistemas orgânicos, especialmente nos sistemas nervoso, cardíaco e neuromuscular. Neste relato, apresentamos um
caso em que arritmias transoperatórias levantaram a suspeita desse tipo de alteração. Relato do caso: Paciente de
33 anos, feminina, ASA I, com história de dor abdominal e vômitos há quatro dias (último episódio há dois dias)
foi submetida à CPRE devido à coledocolitíase em caráter de urgência. Negava doenças prévias. Cesárea com BSA
sem intercorrências havia cinco meses, ainda amamentando. Ao exame, bom estado geral, sinais vitais estáveis e sem
outras alterações. Trazia exames coletados havia 20 dias, sendo TGO, TGP, FA e GGT elevados, hemograma, coa‑
gulograma e função renal normais. Não possuía dosagem de eletrólitos. Realizada monitorização básica. Indução
anestésica com remifentanil em TCI, propofol 100 mg e atracúrio 25 mg e manutenção com remifentanil e sevo‑
flurano. Logo após iniciar remifentanil, apresentou ritmo irregular, de maneira paroxística e com QRS estreito, sem
repercussão hemodinâmica, compatível com arritmia de origem atrial. O mesmo ocorreu no transoperatório, com
reversão espontânea. Administrados atropina 1 mg e neostigmina 2 mg e realizado a extubação – paciente apresen‑
tou novamente arritmia e sinais de bloqueio neuromuscular residual. Possuía SpO2 de 98% com O2 em cateter nasal
2 L/min, PA e FC normais. Coletada amostra para exames e encaminhada à SRPA, onde apresentou mais alguns epi‑
sódios da arritmia, mantendo‑se normotensa. Exames: potássio 2,2 mEq/L, magnésio 1,1 mg/dL, cálcio total 2,8 mg/
dL, sódio 145 mEq/L, hemoglobina 8,0 g/dL hematócrito 24,5%, TGO e TGP elevados. Realizada reposição EV de
potássio e magnésio, permanecendo na SRPA até correção. Discussão: Hipocalemia e hipomagnesemia estão inter‑
ligadas e podem ocasionar arritmias e aumento da sensibilidade a bloqueadores neuromusculares, prolongando sua
ação. Ambas podem ocorrer na vigência de menor absorção gastrointestinal, comum em pacientes com pancreatite
prévia, como neste caso. Quando possível, é prudente corrigir esses distúrbios previamente à indução anestésica,
principalmente em alterações agudas. O presente caso levou a alteração no manejo pré‑operatório de pacientes can‑
didatos a CPRE com quadro de pancreatite recente.
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139 Estratégias para controle da hipotermia
intraoperatória
Fabiana Carolina Santos Rossi, Julia Donadelli, David Ferez
Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A hipotermia não intencional é comum em pacientes submetidos à cirurgia e é causa significante mor‑
bimortalidade. Medidas para diminuir a hipotermia intraoperatória e suas complicações estão sendo cada vez mais
adotadas, como o uso de colchão com ar aquecido, infusão de aminoácidos (AA) e aminoácidos de cadeia ramificada
(BCAA). Método: O presente estudo é uma revisão bibliográfica para analisar os efeitos do uso de colchão com ar
aquecido, AA e BCAA para a prevenção da hipotermia intraoperatória. Discussão: Foram selecionados dois artigos
cujas metodologias utilizadas foram semelhantes. Um estudo mostra que após a indução anestésica a temperatura
central diminui no início do período observado nos pacientes aquecidos com colchão de ar (grupo W), enquanto
os que não foram aquecidos (grupo C) tiveram uma queda permanente e significativa da temperatura ao longo da
cirurgia. Ainda foi relatado que a frequência cardíaca, entre 80 e 100 minutos após o início da cirurgia e ao desper‑
tar da anestesia, foi expressivamente maior no grupo W. Outro estudo mostrou que a temperatura central reduziu
lentamente nos grupos com infusão de BCAA e solução salina (SS), porém, no grupo com infusão de BCAA e AA,
a temperatura média foi significativamente maior uma hora após a extubação. Também foram comparadas as con‑
centrações de glicose, insulina e ácidos graxos livres no sangue após a indução anestésica. Quanto à concentração de
glicose, no grupo de infusão de BCAA, os níveis mantiveram‑se mais estáveis em comparação com os grupos AA e
SS. Já os níveis de insulina foram estatisticamente maiores nos grupos de infusão de BCAA e AA. O nível de ácidos
graxos livres reduziu nos primeiros 30 minutos de cirurgia e aumentou até uma hora após a extubação nos grupos
de infusão de AA e SS; no grupo com infusão de BCAA, essa concentração diminuiu nos primeiros 10 minutos e
manteve‑se baixa durante toda a cirurgia. Conclusão: Conclui‑se que o uso do colchão de ar aquecido e a infusão de
BCAA são métodos eficientes na prevenção da hipotermia intra e pós‑operatória.
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140 Manejo da via aérea difícil prevista em
paciente com história de estenose traqueal
Flávio Campos Magalhães, Carlos Leônidas Chaves Oliveira, Gabriel Marcos Rocha David,
Jickson Thiago Almeida Silva, Larissa Gonçalves Sado
Hospital Evangélico Goiano, Unievangélica, Anápolis, Goiás, Brasil
Introdução: Planejamento anestésico e estudo sobre o manejo da via aérea difícil. Relato de caso de um paciente
com história de estenose traqueal há oito anos e via aérea difícil prevista, em tempo com diagnóstico de colecis‑
tite, submetido à anestesia geral balanceada para cirurgia de colecistectomia videolaparoscópica. Relato do caso:
G.P.B., 79 anos, 109 kg, 167 cm de altura, IMC = 39 kg/m², coronariopata, insuficiência cardíaca e diabetes tipo 2.
Mallampati IV, distâncias interincisivos 3 cm e tireomentoniana 5,5 cm, pescoço curto e largo. ASA III. História de
cirurgia de revascularização miocárdica há oito anos que evoluiu com mediastinite, necessidade de novas reaborda‑
gens cirúrgicas e longa internação no CTI. Nessa ocasião, foi realizada traqueostomia após diagnosticada estenose
traqueal. Faz uso de AAS, clopidogrel, rosuvastatina, metformina e insulina NPH. Deu entrada no pronto‑socorro
com quadro de dor abdominal difusa mais acentuada em hipocôndrio direito e febre, relatando dois dias em jejum.
Assim, foi indicada colecistectomia videolaparoscópica de urgência pela equipe cirúrgica. Planejamento anestésico
para anestesia geral balanceada com intubação orotraqueal acordado ou sequência rápida com recursos de disposi‑
tivos que auxiliam a intubação, tais como guia endotraqueal bougie, máscara laríngea, tubo laríngeo e dispositivos
para intubação retrógrada e cricostomia. Parâmetros: Glasgow = 15, PA = 96/61 mmHg, FC = 62 bpm, SatO2 = 100%,
ritmo sinusal. Iniciada sedação com 3 mg de midazolam, 100 mcg de fentanil e laringoscopia acordado sem sucesso,
porém paciente ventilável com sistema bolsa‑máscara. Em seguida, foi induzido com 25 mg de etomidato e 100 mg
de succinilcolina, ainda com laringoscopia difícil, passado bougie após 3 tentativas, em seguida tubo orotraqueal de
6,5 mm. Discussão: Manejo da via aérea difícil é um conceito complexo que abrange desde treinamento e educação
continuados dos profissionais para raciocínio e ação ágeis da equipe até conhecimento e disponibilidade de equipa‑
mentos, como dispositivos e outros recursos que facilitam o domínio sobre a ventilação do paciente. Diante desse
cenário, alguns profissionais ou unidades de saúde negligenciam o leque de recursos que se pode ter para evitar uma
catástrofe no momento da intubação traqueal.
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141 Isquemia miocárdica durante ressecção
endoscópica da próstata: relato de caso
Flávio Maia Castilho, Luis Otávio Esteves, Lilian Eysink, Orlando Domingues Araújo Pontes
Centro de Ensino e Treinamento Centro Médico de Campinas, Campinas, São Paulo, Brasil
Introdução: Os eventos isquêmicos intraoperatórios são complicações graves que necessitam de pronto diagnóstico
e tratamento. Normalmente, ocorrem em pacientes que têm doenças crônicas relacionadas às síndromes coro‑
narianas agudas, como hipertensão arterial e dislipidemias. Relato do caso: Paciente de 82 anos, 163 cm, 82 kg,
submetido à ressecção endoscópica de próstata sob raquianestesia, ASA II, tabagista, hipertenso e dislipidêmico. Faz
uso de AAS, valsartana e rosuvastatina. Exames laboratoriais normais, ECG em ritmo sinusal, teste ergométrico sem
isquemia e ecocardiograma com dilatação discreta de AE, disfunção diastólica de VE, insuficiência. Mitral e aór‑
tica discretas. Exame físico normal e pressão arterial controlada. Na chegada à sala cirúrgica, foi realizada venóclise,
monitoração habitual. Administrado midazolam 2 mg EV e fentanil 50 mcg. Em seguida, foi realizada a raquianeste‑
sia com bupivacaína hiperbárica a 0,5%, 17 mg. A cirurgia foi realizada com a utilização de laser, por isso a solução
de irrigação foi SF0,9% e durou 160 minutos. Após 120 minutos, o paciente apresentou‑se inquieto, desconfortá‑
vel, queixando‑se de dor nas regiões lombar e cervical e nos MMSS. Nesse momento, apresentou elevação de FC,
FR e hipotensão arterial, que foi revertida com a utilização de metaraminol (FC: 110 bpm; PA: 85/50 mmHg). Após
o procedimento, foi encaminhado à RPA, onde continuou a apresentar agitação e desconfortos, além de dispneia.
Apresentava discreta diminuição de murmúrio vesicular na base pulmonar esquerda e creptações discretas. O ECG
mostrava taquicardia sinusal. Foi feito 20 mg de furosemida devido à possível congestão pulmonar. O paciente foi
levado à UTI. Apresentou piora respiratória e precordialgia. O ECG mostrava alteração dinâmica de STs e marcado‑
res de necrose miocárdica positivos. Encaminhado para a coronariografia, que mostrou obstrução de 40% na DA,
fluxo distal lento, sem necessidade de angioplastia. Foi tratado clinicamente e recebeu alta hospitalar após três dias.
Discussão: As possíveis causas são a taquicardia, a hipotermia ou a hipotensão arterial. O paciente apresentou con‑
gestão pulmonar decorrente da piora da função do VE, condição que foi revertida clinicamente, sem necessidade de
revascularização coronária.
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142 Complicações no manejo anestésico de
hernioplastia inguino‑escrotal volumosa
Francisco Juarez Filho, Kamillye Costa de Araújo
Hospital Universitário João de Barros Barreto, Belém, Pará, Brasil
Introdução: A hernioplastia está no cotidiano dos Centros Cirúrgicos. É preciso estar atento para prever as complica‑
ções relacionadas ao procedimento e às condições clínicas do paciente. Relato do caso: Paciente masculino, 60 anos,
hipertenso, 55 kg, com hérnia inguino‑escrotal direita volumosa há 15 anos. Submetido à hernioplastia com anestesia
raquidiana usando bupivacaína pesada 20 mg, morfina 0,2 mg e clonidina 30 µg. Devido às dificuldades de redução
do conteúdo herniário, o paciente foi submetido também à anestesia geral para obter maior relaxamento da muscu‑
latura e dos órgãos intra‑abdominais. Ao final do procedimento, o paciente não obteve parâmetros para extubação.
Foi realizada gasometria arterial que constatou acidose respiratória grave. Foi feita correção do distúrbio e o paciente
permaneceu intubado, sendo reabordado no dia seguinte para tratamento de síndrome compartimental. Permane‑
ceu em UTI em estado grave, em ventilação mecânica, desenvolvendo sepse. Foi submetido à fisioterapia respiratória
e à antibioticoterapia, evoluindo satisfatoriamente. Discussão: A manutenção do volume corrente adequado foi pre‑
judicada pelo aumento brusco da pressão intra‑abdominal, impossibilitando a extubação nesse caso. O preparo com
fisioterapia respiratória anterior ao procedimento poderia evitar essas complicações, reduzindo a morbidade.
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143 Lesão de plexo braquial por estiramento
durante procedimento cirúrgico
Francisco Juarez Filho, Tayana Brilhante Assis
Hospital Universitário João de Barros Barreto, Belém, Pará, Brasil
Introdução: A lesão de nervo periférico é uma complicação perioperatória de responsabilidade da equipe. O aco‑
metimento do plexo braquial por estiramento é a segunda causa mais frequente desse tipo de lesão. Por esse motivo,
é importante a atenção do profissional durante a cirurgia a fim de evitar essa complicação. Relato do caso: Paciente
do gênero feminino, 52 anos, 75 kg, com quadro de colelitíase. Foi submetida à colecistectomia convencional com
anestesia peridural associada à geral balanceada. Ambos os procedimentos transcorreram sem intercorrências.
Seguiu‑se ao posicionamento da paciente em decúbito dorsal horizontal com braços em abdução de 90°. Ao fim
do procedimento, a mesma foi extubada e liberada sem queixas para a sala de recuperação pós‑anestésica (SRPA).
Após três dias, passou a apresentar paresia em mão direita com dificuldade de flexão e extensão do punho e discreta
diminuição da flexão dos dedos, tendo como hipótese diagnóstica a lesão de tronco inferior do plexo braquial por
estiramento, causado por abdução maior que 90º, não intencional, do membro superior direito durante ato cirúr‑
gico. Foi então solicitada avaliação do neurologista e iniciada fisioterapia motora. Após sete dias de tratamento, a
paciente evoluiu bem, apresentando melhora parcial do quadro. Segue em acompanhamento ambulatorial e aguarda
resultados de ressonância magnética e eletromiografia. Discussão: A lesão do plexo braquial é uma complicação de
grande importância na prática anestésica. Em 2010, a American Society of Anestesiologists publicou um guia prático
para prevenção de neuropatias operatórias. Entre as recomendações, estão: limitar a abdução dos braços a menos de
90º, manter mãos e antebraços em posição supina e cabeça próxima a linha média.
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144 Choque anafilático recorrente após
indução anestésica
Franklin Neves dos Santos, Juscimar Carneiro Nunes, Alessandro Alencar de Oliveira,
Isabelle Gracinda Aguiar Van Der Maas, Rafael Reis di Tommaso
Hospital Universitário Getúlio Vargas, Manaus, Amazonas, Brasil
Introdução: No período perioperatório, o risco de anafilaxia está aumentado, consequência da exposição a um
grande número de fármacos. As substâncias mais comumente associadas com anafilaxia perioperatória são blo‑
queadores neuromusculares, antibióticos e látex. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 36 anos, ASA I, câncer
de colo uterino com proposta de histerectomia total ampliada VLP. Não apresentava história de alergia. Optou‑se
pela anestesia geral venosa total. Na indução anestésica, foram realizados fentanil 200 mcg EV, midazolam 1 mg EV,
dextrocetamina 15 mg, propofol em BIC e atracúrio 30 mg EV. E a manutenção foi realizada com propofol em BIC
e remifentanil em BIC sob VMC. Após entubação, foi administrado cefazolina 2 g EV. Durante o preparo para o
começo do procedimento, a paciente apresentou taquicardia e hipotensão arterial refratária a vasopressores. Desli‑
gados os anestésicos venosos e suspensa administração do antibiótico. Observada intensa hiperemia em membros
superiores e inferiores, tórax, face, conjuntiva e genitália. Foram administrados adrenalina 0,3 mg SC, hidrocortisona
1 g EV, dexametasona 10 mg EV, prometazina 50 mg IM e hidratação venosa vigorosa. Devido à refratariedade do
quadro, foi instalada noradrenalina, evoluindo com estabilização do quadro, sendo encaminhada à UTI. Na semana
seguinte, foi tentada uma nova abordagem da paciente, realizando‑se anestesia geral balanceada com dextroceta‑
mina 130 mg, etomidato 20 mg e rocurônio 50 mg na indução anestésica. Profilaxia antibiótica com clindamicina
600 mg. Paciente evoluiu novamente com quadro de hipotensão e taquicardia refratária a vasopressores e hidrata‑
ção, com melhora do quadro após instalação de noradrenalina. Teve o procedimento suspenso e foi encaminhada
ao alergologista e ao Setor de Radioterapia. Discussão: Nesse caso, o paciente teve drogas de indução anestésica e
antibioticoprofilaxia alteradas em duas situações, evoluindo com recorrência do quadro. Diante do exposto, interro‑
gou‑se uma anafilaxia induzida pelo látex.
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145 Uso de guia introdutor (bougie) via nasal
por meio de videonasofibroscopia durante
intubação de paciente acordado com via
aérea difícil
Franklin Neves dos Santos, Juscimar Carneiro Nunes, Alessandro Alencar de Oliveira,
Isabelle Gracinda Aguiar Van Der Maas, Rafael Reis Di Tommaso
Hospital Universitário Getúlio Vargas, Manaus, Amazonas, Brasil
Introdução: A intubação traqueal por laringoscopia convencional é considerada o padrão áureo no manejo das vias
aéreas. Assim, a presença de via aérea difícil é um dos grandes desafios ao anestesiologista, que deve ter diversos
recursos para sua abordagem, a fim de assegurar uma via aérea pérvia. Relato do caso: Paciente do sexo masculino,
37 anos, ASA I, com proposta de nefrolitotripsia percutânea. Apresentava história de intubação difícil em cirurgia
prévia, sem preditores de via aérea difícil ao exame físico. Optou‑se pela anestesia geral balanceada com tentativa
de intubação em paciente acordado, foram instilados previamente lidocaína spray 10% em orofaringe e realizados
clonidina 150 mcg e fentanil 50 mcg EV, procedendo‑se à realização da laringoscopia, em que não foi possível a
visualização da epiglote do paciente (Cormack‑Lehane IV). Realizado bloqueio transtraqueal e do nervo laríngeo
recorrente, com tentativa de intubação com o guia introdutor (bougie) sem sucesso. Lançou‑se mão da videonaso‑
fibroscopia, na qual foi possível visualização da glote do paciente, realizando a intubação com o paciente acordado,
com o auxílio do guia introdutor (bougie) via nasal e posterior passagem do tubo nasotraqueal. Nesse momento,
foram administradas as medicações da indução: propofol 200 mg, fentanil 200 mcg e atracúrio 40 mg. O proce‑
dimento cirúrgico foi realizado sem intercorrências, sendo o paciente extubado e enviado à sala de recuperação
anestésica. Discussão: O manuseio da via aérea difícil é sempre um tema relevante. A hipóxia decorrente da falha
na ventilação é uma das principais causas de morte e graves sequelas neurológicas em paciente com via aérea difícil.
O algoritmo de via aérea difícil da Sociedade Americana de Anestesiologistas sugere a intubação com o paciente em
ventilação espontânea, sendo a intubação com broncoscópio flexível o padrão ouro no manuseio da via aérea difícil.
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146 Choque anafilático refratário em paciente
com rim único submetido à ureterolitotripsia
Fredi Andreolla, Leonardo Ferrazzo, Leandro Crisculo Miksche,
Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo, Antônio Takashi Kitayama
Clínica de Anestesiologia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil
Introdução: O choque anafilático é uma emergência clínica, o anestesiologista deverá prontamente reconhecer e
tratar. É refratário quando dura mais de 10 minutos. Os gatilhos para anafilaxia são muitas vezes indistinguíveis; as
causas mais comuns são antibióticos, bloqueadores neuromusculares, látex, contrastes iodados e coloides. A mor‑
talidade varia de 3,5 a 10%; sua melhor prevenção vem de uma história pré‑anestésica detalhada. Relato do caso:
Paciente F.R.S., 36 anos, 60 kg, do sexo feminino, admitida para ureterolitotripsia endoscópica, por cálculos renais
recidivantes em rim único. Ao exame, bom estado geral, consciente, PA 110/70 mmHG, FC 80 bpm, aparelhos respi‑
ratório e cardíaco normais. Realizado bloqueio subaracnoideo (bupivacaina 15 mg e sufentanil 5 mcg) com sedação
(fentanil 30 mcg e midazolam 4 mg), foram infundidas cefazolina 2 g e dexametasona 4 mg; após 30 minutos de
cirurgia, usou‑se contraste endoscópico; após 10 minutos, iniciou reação de hiperemia cutânea, dispneia, rouqui‑
dão, frequência cardíaca 135 bpm, PA 80/40 mmHg, caracterizando reação grau III (segundo Ring e Messmer). Após
retirada do equipo e da infusão de cristaloide, foram administrados oxigênio a 100% e bolus de 50 mcg de adrena‑
lina, 50 mg de difenidramina, 60 mg de ranitidina e 600 mg de hidrocortisona. Imediatamente, ocorreu melhora da
taquicardia, e a melhora da hiperemia cutânea ocorreu apenas uma hora depois. Foram necessários ainda mais 5
bolus de adrenalina de 50 mcg até a estabilização do quadro. O paciente e os familiares foram orientados a procurar
imunologista para realização de testes cutâneos; não foi possível dosagem de triptase, pois não há disponibilidade.
Conclusão: Não há como prevenir farmacologicamente o choque anafilático, mas seu aparecimento deve ser reco‑
nhecido imediatamente e uma vez tratado o paciente necessita ser monitorizado por 24 horas e a equipe deverá
orientá‑lo a procurar ativamente a causa da hipersensibilidade. Alternativas à adrenalina: vasopressina, azul de meti‑
leno, fenilefrina e circulação extracorpórea.
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147 Manejo de via aérea
Gabriela Villar e Silva, Luis Fernando Lopes, Paulo Roberto de Alcântara Aguiar,
Pedro Henrique Duran de Carvalho, Alex de Souza Lopes
Hospital Naval Marcílio Dias, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: A abordagem da via aérea é um dos principais desafios do anestesiologista. Essa apresenta extrema
importância prática, a fim de garantir a oxigenação dos tecidos. Em casos de via aérea difícil (VAD), aumenta‑se a
incidência de falha no suprimento dessa necessidade fisiológica, podendo levar a desfechos fatais ou danos irrever‑
síveis. Relato do caso: J.M.C., 56 anos,150 kg, 1,70 m, ASA 2, portador de HAS, DM, obesidade e esquizofrenia, em
uso regular de captopril, glifage e clozapina. Nega alergias medicamentosas. Apresentou‑se para cirurgia em virtude
de uma hérnia umbilical encarcerada. Paciente em jejum havia 6 horas, pescoço curto e grosso, barba, MP 4. Admi‑
tido na RPA 30 minutos antes do procedimento e administrados ranitidina e plasil. Posteriormente, encaminhado
à sala operatória (SO), monitorizado com eletrocardioscopia (DII e V5), pressão arterial não invasiva, oximetria de
pulso, venóclise em membro superior direito jelco 18G. Optou‑se por realizar IOT com paciente acordado, momento
em que foi iniciado precedex 10 minutos antes da indução com dose 1,0 mcg/kg e cefazolina. Anestesia local de
orofaringe com lidocaína spray 10%, com o auxílio do laringoscópio. Realizada IOT com TOT 8,0, com cuff, sob
videolaringoscópio (kingvision), na terceira tentativa. Administrados propofol, rocurônio e, posteriormente, fen‑
tanil. VM bilateral. Fixado TOT. Acoplado à VM. Realizado dexametasona, paracoxibe após indução anestésica.
Procedimento cirúrgico sem intercorrências. Próximo do final da cirurgia, foram administrados ondasetrona e dipi‑
rona. Paciente extubado fora de plano, sem intercorrências. Discussão: A avaliação pré‑operatória adequada implica
diretamente em uma melhor estratégia para manuseio da intubação traqueal (IT). O anestesiologista deve ser capaz
de avaliar possíveis casos de VAD e se antecipar, evitando futuras complicações. Diversos estudos têm demonstrado
que a combinação de testes colabora para um melhor gerenciamento de possível VAD, melhorando a sensibilidade, a
especificidade e o valor preditivo positivo do que um teste único. Logo, uma avaliação detalhada dos fatores de risco
para ventilação sob máscara difícil se torna fundamental. A IT acordado deve ser considerada como estratégia na
coexistência de fatores de risco, buscando‑se garantir a função respiratória e o suprimento das necessidades fisioló‑
gicas do paciente.
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148 Reintubação não prevista em setor
de recuperação pós‑anestésica
após videotoracoscopia
Isabela Borges de Melo, Rodrigo Vital de Miranda, Marina Madeira Castelo Branco,
Cássio de Pádua Mestieri, Luís Vicente Garcia
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo,
Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil
Introdução: Vários fatores podem favorecer, no período pós‑operatório imediato, a necessidade de reintubação,
entre eles: a insuficiência respiratória aguda, o broncoespasmo, a DPOC, a obstrução da via aérea superior e a ocor‑
rência de eventos cardiovasculares ou neurológicos. Relato do caso: S.A.F., 59 anos, masculino, portador de IRC
dialítica, na espera por um transplante renal. Apresenta derrame pleural de repetição, diabetes mellitus não insu‑
lino‑dependente, ICC diastólica, hipertensão arterial e DPOC. Foi submetido à videotoracoscopia para drenagem e
biópsia pleural. Realizada anestesia endovenosa balanceada com ventilação monopulmonar à esquerda. Como medi‑
das analgésicas, realizou‑se terapia multimodal medicamentosa e bloqueio intercostal em sete níveis. No setor de
recuperação pós‑anestésica, apresentou insuficiência respiratória aguda e apneia, com concomitante hipercapnia e
rebaixamento do grau de consciência. Foi reintubado em caráter emergencial e transferido para Unidade de Terapia
Intensiva. Apresentava, nesse momento, pupilas anisocóricas com tempo prolongado de fotorreação; dreno de tórax
funcionante e roncos e estertores na ausculta pulmonar. A gasometria arterial indicava acidose respiratória. No pri‑
meiro dia de pós‑operatório, ainda intubado, encontrava‑se consciente, em uso de nitroprussiato de sódio para
controle da hipertensão arterial. Paciente extubado no segundo dia de pós‑operatório com murmúrio vesicular pre‑
sente bilateralmente, mas diminuídos na base direita, sem ruídos adventícios. Recebeu alta hospitalar sete dias após
a realização do procedimento. Discussão: A maioria dos casos de reintubação está relacionada a complicações res‑
piratórias. A hipoxemia e a hipercapnia, determinantes do diagnóstico de insuficiência respiratória, podem aparecer
desde minutos até várias horas após a extubação. A insuficiência respiratória aguda é mais frequente no pós‑opera‑
tório imediato, principalmente nos pacientes que possuem comorbidades clínicas, nos submetidos a procedimentos
toracoabdominais, nos idosos e nos submetidos a procedimentos sob anestesia com duração superior a 60 minutos.
Avaliar, no pré‑operatório, a capacidade pulmonar do paciente e suas comorbidades pode diminuir a ocorrência de
eventos adversos que requerem reintubação endotraqueal.
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149 Abordagem anestésica na clipagem de
carótida interna por sangramento ameaçador
à vida em aneurisma cerebral roto
Isabela Borges de Melo, Rodrigo Vital da Miranda, Marina Madeira Castelo Branco,
Cássio de Pádua Mestieri, Luís Vicente Garcia
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo,
Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil
Introdução: Os aneurismas do segmento oftálmico da ACI são definidos como todos aqueles que surgem da parede
medial e anteromedial da ACI entre a artéria oftálmica e a comunicante anterior. O estudo angiográfico dos vasos
cerebrais determinam a angioarquitetura dos aneurismas e as opções terapêuticas. Relato do caso: A.S.S., feminina,
74 anos, portadora de HAS controlada. Indicada craniotomia para clipagem de aneurisma de artéria carótida interna
direita devido ao comprometimento da artéria oftálmica. Realizada anestesia geral balanceada com bomba de infu‑
são contínua com remifentanil (0,2 µg/kg/min) e propofol (6 mg/kg/h), e feito uso contínuo de isoflurano (0,5 CAM).
Durante a cirurgia, ocorreu ruptura do aneurisma com sangramento intenso, sendo necessária, para manter PAM
próxima a 100 mmHg, na intenção de se manter fluxo sanguíneo contralateral, a hemotransfusão (2 concentrados de
hemácias) e noradrenalina a 0,05–0,1 µg/kg/min. Devido à impossibilidade de clipagem do aneurisma, foi realizada
clipagem da carótida por 37 minutos para controle do sangramento e encaminhada para a equipe de radiointerven‑
ção para embolização do aneurisma, sendo esse realizado com sucesso. Por fim, foi levada à UTI, onde permaneceu
por 24 horas, recebendo alta para a enfermaria sem sequela alguma. Discussão: Os casos de ruptura de aneurisma
cerebral no intraoperatório, com clipagem intermitente da artéria carótida, devem ser conduzidos com proteção far‑
macológica contra isquemia. Uma opção para que isso aconteça é a redução do metabolismo cerebral por meio do
uso do sulfato de magnésio (30 a 50 mg/kg e dose máxima de 2 g), lidocaína (1 a 1,5 mg/kg), halogenados e anticon‑
vulsivantes (difenilhidantoína – 20 mg/kg). Outra opção, para manter fluxo sanguíneo no leito distal, é o aumento da
pressão arterial para manter fluxo sanguíneo retrógrado pelo círculo arterial do cérebro. Outros cuidados anestési‑
cos para proteção cerebral incluem a utilização de anestésicos venosos de manutenção, diuréticos (manitol 0,5 g/kg),
hiperventilação (PaCO2 entre 25 e 30mmHg), corticoide (dexametasona 10 mg), retardo na extubação para controle
da PIC e tempo de clipagem da carótida de no máximo 20 minutos. Algumas das medidas citadas foram adotadas e
favoreceram a evolução favorável da paciente.
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150 Análise do jejum pré‑operatório no
Hospital Santa Casa de Misericórdia
de Porto Alegre
Juliana Tonietto Zampieri, Bruno Bristot, Florentino Fernandes Mendes
Hospital Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil
Introdução: A recuperação pós‑operatória de pacientes sempre foi um grande desafio para o anestesista e para o
cirurgião. Na busca de otimizar o atendimento no período pré‑operatório, diversos estudos têm sugerido mudan‑
ças de rotinas, especialmente no tempo de jejum. O tempo prolongado sem ingestão de alimentos foi instituído após
casos de aspiração broncopulmonar em cirurgias de urgência e terminou por ser guia inclusive para cirurgias em
caráter eletivo. Porém., atualmente, tem‑se demonstrado cada vez mais a segurança de períodos reduzidos de jejum.
Relato do caso: Foram avaliados 206 pacientes submetidos a cirurgias eletivas de pequeno, médio e grande porte no
Hospital Santa Clara do Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, no período de março a
maio de 2016. Dos 206 pacientes, 51% eram do sexo masculino e a média de idade foi de 58,63 anos. O tempo médio
de jejum encontrado foi superior a 12 horas, em 44% dos pacientes, não diferindo quanto às especialidades cirúrgi‑
cas, ao ASA do paciente ou ao porte do procedimento. Apenas 4 pacientes (0,97%) tiveram jejum entre 6 e 8 horas.
Discussão: A maioria dos pacientes operados em nosso hospital apresentou jejum pré‑operatório extremamente
prolongado. O prolongamento do jejum ocasiona aumento da resposta inflamatória e da resposta endócrino‑meta‑
bólica ao trauma. Existem estudos que demonstraram relação entre o jejum prolongado e o aumento do volume
residual gástrico, além de acidificação do pH desse conteúdo, enquanto a ingestão de líquidos claros, duas horas antes
do procedimento, foi relacionada à redução do volume gástrico e à elevação do pH. Também se tem demonstrado
maior satisfação, menor irritabilidade e menor incidência de vômitos após ingestão de soluções líquidas enriqueci‑
das com carboidrato. Diversos têm sido os estudos que corroboram com a conduta de redução do tempo de jejum
pré‑operatório, demonstrando segurança e alta precoce pós‑cirúrgica.
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151 Edema pulmonar por pressão negativa
após extubação traqueal
Kleber Jordão de Souza, Lucas Lucena Sales de Melo, Ítalo de Sá Barreto Lima,
Rodolfo de Melo Rebuglio, David Ferez
Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: O edema pulmonar por pressão negativa (EPPN) é uma condição clínica secundária ao fechamento
da glote durante inspiração profunda, gerando pressão subatmosférica intratorácica extravasando líquido para o
alvéolo. Apresentamos um caso de um paciente que evoluiu com EPPN após extubação traqueal. Relato do caso:
Paciente do sexo masculino, 54 anos, 70 kg, caucasiano, ASA I, submetido à artroscopia de ombro direito sob anes‑
tesia geral combinada com bloqueio de plexo braquial via interescalênica com estimulação de nervo periférico
associada à ultrassonografia. Sedação com midazolam 3 mg para a realização do bloqueio interescalênico: utilizado
ropivacaína 100 mg e lidocaína 200 mg sem dor à injeção, aspiração negativa e sem intercorrências. Na indução
anestésica: propofol 200 mg, fentanil 150 mg e rocurônio 50 mg. Intubação orotraqueal com tubo simples 7,5 com
cuff. A manutenção anestésica com sevoflurano 1.5%, ventilação mecânica em volume controlado: 550 mL, Pico de
20 cmH2O, Fr: 12 irpm, Tins: Texp: 1:2 , PEEP: 5 cmH2O e FiO2: 50%. Cirurgia de duração de duas horas e balanço
hídrico zerado. Ao final do procedimento, foi utilizado sugamadex 200 mg. Paciente extubado em sala de cirurgia
apresentou discreta agitação psicomotora durante procedimento; 20 minutos depois evoluiu com desconforto res‑
piratório e queda da saturação. Ao exame, apresentava estertores creptantes bilateralmente e saturação de O2 78%,
sendo prontamente instalada máscara de Venturi 30%. Foi realizado naloxone 0,4 mg, porém sem melhora. Solici‑
tado raio‑X de tórax, a partir do qual observou‑se infiltrado intersticial difuso bilateral, sendo então encaminhado
para a UTI. Discussão: O EPPN tem como principais etiologias a mordedura do tubo orotraqueal e o laringoes‑
pasmo, sua incidência é de 0,1%, é mais comum em homens jovens e saudáveis, pois esses são mais capazes de criar
grandes diferenças de pressão negativa e o início dos sintomas ocorre por volta de 15 minutos após a extubação.
Nesse caso, supomos que a causa mais provável foi a mordedura do tubo ou o estímulo mecânico desse. Encami‑
nhado para a UTI, tratado com ventilação não invasiva com pressão positiva.
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152 Complicação pós‑operatória induzida por
opioide: tórax rígido
Leonardo Ferrazzo, Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo, Eduardo Barbin Zuccolotto,
Antônio Takashi Kitayama, Fredi Andreolla
Hospital Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil
Introdução: O uso de opioides em anestesia se tornou prática comum em sedações e procedimentos relacionados à
anestesia geral. Mesmo sendo associados a complicações e efeitos adversos, o anestesista possui conhecimento para
manejar a droga e seus paraefeitos. O tórax rígido é uma das complicações mais temidas, causada pelos opioides,
especialmente quando administrados de forma rápida. Ele pode causar rigidez muscular no tórax, no abdome e nos
músculos da faringe. Discussão: Paciente R.C.S.G., do sexo feminino, 57 anos, 48,5 kg, previamente hipertensa, his‑
tórico de CA de tireoide e hepatite C, em uso de diovan, desvenlafaxina e sinvastatina, foi submetida à cirurgia de
tireoidectomia total + esvaziamento cervical radical ampliado. Paciente deu entrada em sala às 7h, no dia 28 de maio
de 2016, sendo puncionado acesso venoso periférico em MSE, abocath 20, monitorização da SpO2 + PANI + ECG, e
iniciado ato anestésico. Indução realizada com midazolam 3 mg + sufentanil 25 mg + propofol em bomba de infusão
contínua (BIC) + remifentanil em BIC (ambos programados em Target Control Infusion [TCI]) + rocurônio 30 mg.
Manutenção da anestesia realizada com propofol + remifentanil em BIC e repiques de rocurônio de 40 em 40 minu‑
tos. O procedimento cirúrgico teve seu término às 11h, sendo realizada descurarização com sugammadex 2 mg
e, então, o desligamento das BICs. O anestesista presente no ato não limpou com soro o polifix onde remifentanil
estava sendo administrado. Paciente acordou apresentando ventilação espontânea com bom volume corrente e ato de
deglutição. Ao passar a paciente para maca de transporte e conectar o polifix a um novo cristaloide, a mesma apre‑
sentou cianose peribucal e inconsciência, não se comunicando mais. Ao monitorizar novamente a SpO2, notou‑se
dessaturação importante, chegando a 60%. Houve falha ao tentar ventilar paciente com KT5, mesmo com Guedel
nº 4 introduzida em orofaringe. Rapidamente, foi realizado bolus de succinilcolina 100 mg + propofol 100 mg EV;
após, paciente foi ventilada normalmente com KT5 e SpO2 retorna a 100%. Ventilada manualmente por 20 minutos,
paciente acordou novamente, em BEG, ventilação espontânea e sem lembrar do ocorrido. Foi levada à SRPA, moni‑
torizada e permanece por uma hora até obter alta para o quarto. Conclusão: Altas doses de opioides, especialmente
quando administradas rapidamente, podem causar rigidez torácica, abdominal e dos músculos da faringe. Opioi‑
des fracos podem dar origem a um aumento da tensão muscular no pescoço e tórax. Enquanto o efeito de opioides
fracos tende a desaparecer de forma rápida, o efeito de opioides fortes requer relaxamento muscular e intubação oro‑
traqueal, em alguns casos.
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153 Depressão respiratória grave após infusão
alvo controlada de Sufentanil: relato de caso
Lilian Eysink, Luis Henrique Cangiani, Orlando Domingues Araújo Pontes,
Flavio Maia Castilho, Estêvão Luiz Carvalho Braga
Centro de Ensino e Treinamento Centro Médico de Campinas, Campinas, São Paulo, Brasil
Introdução: A anestesia geral venosa total alvo‑controlada está indicada em cirurgias realizadas na coluna verte‑
bral em que há necessidade de monitorização dos potenciais evocados sensitivos e motor. Relato do caso: paciente
feminina, 44 anos, 61 kg, 1,60 m, foi submetida à artrodese extensa de coluna lombar sob anestesia geral venosa
total alvo‑controlada. Paciente tabagista, hipertensa e muito ansiosa, que fazia uso de atenolol, alprazolam e paro‑
xetina, classificada como ASA II. Realizada a venóclise com cateter 18G, monitorização com PANI, FC, SpO2, ECG
em DII e V5. Iniciada a infusão de propofol no modelo farmacocinético de Marsh (Ke0 = 1,21), no modo efeito, até
a paciente perder a consciência (ponto de hipnose). Nesse momento, a concentração efeito do propofol foi de 2 mcg/
mL. Em seguida, iniciou‑se a infusão de sufentanil no modo efeito (modelo farmacocinético de Gepts); a seguir,
rocurônio na dose de 0,6 mg/kg. O sufentanil foi mantido durante a cirurgia em concentração efeito que variou
de 0,4 a 0,6 ng/mL. A cirurgia durou 300 minutos, sendo que a infusão de sufentanil foi mantida durante aproxi‑
madamente 200 minutos. Nos momentos finais da cirurgia, o sufentanil foi substituído por remifentanil, utilizado
em infusão contínua alvo‑controlada. A paciente se manteve estável hemodinamicamente durante a cirurgia, com
diurese adequada. No final da cirurgia, foi extubada na sala de cirurgia com boas condições e foi imediatamente con‑
duzida à UTI com oxigênio por via nasal (2 L/min) e monitorização adequada. Trinta minutos após a extubação,
na UTI, apresentou sonolência, seguida de inconsciência e depressão respiratória. Foi reintubada sem que houvesse
necessidade de administrar qualquer outro fármaco. Foi mantida intubada por quatro horas. Após esse período, foi
extubada novamente e evoluiu sem outras complicações. Recebeu alta da UTI no dia seguinte. Discussão: O caso
relatado mostra que a utilização do sufentanil em infusão contínua alvo‑controlada pode levar à depressão respira‑
tória grave no pós‑operatório inicial de cirurgias longas e, sempre que for utilizado, o paciente deve ser monitorado,
mantido com oxigênio por via nasal e deve ser observado atentamente para que as complicações sejam minimizadas.
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154 Arritmia atrial ectópica
Lucas Fernandes da Silva, Fernanda Lourenço Furigo, Marcelo Ribeiro de Magalhães Queiroz,
Fábio Regatieri, Daniel Schneider
Centro de Ensino e Treinamento IPAR, Itapevi. São Camilo/Pompeia, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: As arritmias podem ocorrer por diversos mecanismos; entre eles, verificam‑se a reentrada, o foco ectó‑
pico e os medicamentos com potencial arritmogênico. Para o adequado tratamento, faz‑se necessário identificar o
tipo de alteração do ritmo cardíaco. Paciente VRBQ, feminino, 68 anos, portadora de CA de mama, hipertensa, mas‑
tectomizada, em uso de docetaxel, foi submetida à anestesia geral para troca de curativo a vácuo. Apresentou TSV
antes da indução. Tentada reversão com esmolol 80 mg sem sucesso, sendo, portanto, revertida com 6 mg de ade‑
nosina. Foi dado segmento à anestesia com 150 mcg de fentanil, propofol em BI com alvo de 3 mcg/mL e 50 mg de
esmeron. Optou‑se por passagem de CVC e, durante procedimento, ocorreu novo episódio de TSV, que foi revertido
com mais 6 mg de adenosina. Encaminhada à UTI após anestesia. Equipe da Cardiologia solicitou ECO e HOLTER.
Laudo do HOLTER: EA com 1.411 isoladas e 2 taquicardias atriais não sustentadas com 3 a 6 batimentos em FC
máxima de 128 bpm. Ritmo de base sinusal. Laudo do ECOTT: aumento discreto de átrio esquerdo. Demais câma‑
ras de dimensões normais. Espessura miocárdica preservada. Função sistólica ventricular esquerda preservada,
sem alterações da contratilidade segmentar. FE 63%. Disfunção diastólica discreta. Insuficiência tricúspide discreta.
PSAP 36 mmHg. ECG: frequência cardíaca acima de 100 bpm e com ondas P negativas imediatamente anteriores a
complexos QRS. A taquicardia atrial por esse mecanismo se deve à presença de outro foco ectópico responsável por
ditar o ritmo cardíaco. Discussão: De acordo com o resultado do HOLTER, bem como com o traçado eletrocardio‑
gráfico, pode‑se dizer que se trata de TSV pela presença de foco ectópico atrial. A arritmia ocorreu devido à presença
de foco ectópico atrial, haja vista o laudo do HOLTER e a morfologia da onda P, que se mostrou negativa no eletro‑
cardiograma. Foi descartado o uso do quimioterápico devido à baixa incidência de arritmia provocada pelos taxanos
e, entre esses, menor ainda a incidência quando se trata de docetaxel. Além disso, houve arritmia mesmo sem uso do
quimioterápico por mais de três dias.
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155 Síndrome do intravasamento durante
histeroscopia
Marcela Reis Gatti, Romualdo Oliani Neto
Centro de Ensino e Treinamento Hospital Vera Cuz, Campinas, São Paulo, Brasil
Introdução: Histeroscopia é um procedimento cirúrgico na cavidade uterina frequente e pouco invasivo. Compli‑
cações em histeroscopias vêm sendo relatadas recentemente cada vez mais e a síndrome do intravasamento é uma
delas. Relato do Caso: Paciente S.P.S., do sexo feminino, 38 anos, ASA I, negando alergias e medições, recebeu
indicação de histeroscopia para resseção de mioma uterino. Entrou em sala com pressão arterial de 125/79 mmHg,
frequência cardíaca de 65 bpm e cardioscopia sem alterações. Optou‑se por raquianestesia com 15 mg de bupi‑
vacaína pesada. O cirurgião utilizou bomba de irrigação contínua para distensão da cavidade uterina e soro
fisiológico 0,9% como escolha de fluído. Durante o procedimento, vários pontos da mucosa uterina apresenta‑
ram sangramento em média quantidade. Ergometrina intramuscular e ácido tranexâmico 500 mg endovenoso
em infusão lenta foram aplicados. Após 15 minutos, a paciente apresentou rebaixamento do nível de consciência,
hipotensão com PAM de 55 mmHg e taquicardia de 98 bpm. Metaraminol e intubação orotraqueal foram empre‑
gados para controle do quadro. Oximetria continuou decrescente chegando a 65%, PAM de 45 mmHg, ausculta
de estertores subcrepitantes em bases bilaterais e cianose central. Pelo tubo orotraqueal, observou‑se saída de
líquido espumoso e rosado em grande quantidade. Interrompeu‑se a ventilação mecânica por alguns segundos
para aspiração do tubo de forma intermitente. A hipótese diagnóstica de choque anafilático decorrente ao uso
de ergometrina ou ácido tranexâmico foi questionada. Difenidramina, hidrocortisona, pantoprazol e ranitidina
foram empregados. A persistência do quadro, mesmo com o protocolo de anafilaxia adotado, levou à hipótese
de intoxicação hídrica; assim, foram administrados 40 mg de furosemida endovenoso. Em 30 minutos, houve
melhora da saturação, chegando a 90%, PAM de 100 mmHg, FC de 90 bpm e instalação de acesso venoso central.
A histeroscopia foi abortada e um balão intraútero foi insuflado para contenção do sangramento. Volume total
feito foi de 1 L de Ringer‑lactato, além de dipirona, parecoxibe e ondansetrona. Total de 8 L de solução fisiológica
0,9% foram utilizados na bomba de irrigação contínua intraútero. Paciente foi levada para UTI intubada, com diu‑
rese de 1.200 mL e estável hemodinamicamente. Em seis horas, a paciente foi extubada sem intercorrências com
diurese total de 6 L de urina clara. Discussão: A síndrome do intravasamento, ocorrendo em procedimentos de
pequeno porte, dada a sua gravidade, torna seu conhecimento obrigatório pelo anestesista.
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156 Pneumoencéfalo após analgesia peridural
Mariana Nazário, Juan Carlo Tinoco, Karine Aparecida Pecharki, Rodrigo Souza da Silva
Instituto de Neurologia de Curitiba, Curitiba, Paraná, Brasil
Introdução: Bloqueio peridural lombar para analgesia é frequentemente indicado para dor lombar crônica. Compli‑
cações decorrentes dos procedimentos são incomuns, mas podem ser deletérias ao paciente. Algumas complicações
podem ser evitadas com mudanças na técnica de localização do espaço peridural. Relato do caso: N.B., 75 anos,
feminina, com estenose de canal lombar em L3‑L4, foi submetida a bloqueio peridural para analgesia. Procedimento
realizado com a paciente sentada, sob sedação e anestesia local, inserida a agulha Tuohy de 18G na altura de L3‑L4,
sem sucesso na identificação do espaço peridural, utilizando a técnica de perda da resistência do ar. Realizada nova
tentativa com a mesma técnica, o espaço peridural em L4‑L5 foi identificado e seguiu‑se a administração de mor‑
fina e depomedrol veiculados em lidocaína. Não houve extravasamento de líquor durante o procedimento. Paciente
evoluiu com confusão mental e dificuldade de marcha após o procedimento. Ressonância de crânio demonstrou
pneumoencéfalo extenso em região frontal e temporal. A paciente permaneceu internada recebendo oxigenioterapia
e em observação do quadro confusional. Teve alta sem complicações do quadro. Discussão: Para a identificação do
espaço peridural, estão disponíveis as técnicas de perda da resistência ao ar, descritas por Forestier e Sicardi, assim
como a perda de resistência utilizando soro fisiológico. Algumas complicações possíveis são: cefaleia pós‑punção
dural, lesões neurológicas e hematoma epidural. Complicações raras – como pneumoencéfalo, enfisema subcutâneo,
embolia aérea, parestesia e compressão de raízes nervosas – podem ocorrer com o uso da técnica de perda de resis‑
tência do ar. O pneumoencéfalo resulta da injeção de ar no espaço subaracnoide e sua migração cranial. Os sintomas
dependem da quantidade e da localização do ar intracraniano. Cefaleia, déficit neurológico focal, náusea, vômitos
e alteração no nível de consciência são alguns dos sinais e sintomas de apresentação. É possível prevenir a ocorrên‑
cia do pneumoencéfalo evitando a técnica de perda de resistência do ar e preferindo a técnica com soro fisiológico.
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157 Reação alérgica intraoperatória com
utilização de azul patente
Pedro Ferro Lima Menezes, Débora Bonato, Rômulo Guerra Guimarães,
João Manoel da Silva Júnior
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A biópsia do linfonodo sentinela é um método de amostragem axilar seletiva pouco invasiva e muito
sensível para diagnosticar metástases. Seu uso reduz a necessidade de drenagem axilar completa, reduzindo a mor‑
bimortalidade. Relato do caso: V.R.F.P., 61 anos, branca, depressão grave, foi submetida à biópsia mamária com
pesquisa de linfonodo sentinela com azul patente. Paciente sem comorbidades ou alergias prévias, e com uma
cirurgia anterior sob anestesia geral sem intercorrências. Realizada monitorização básica e iniciada indução com
sufentanil (30 mg), propofol (120 mg), atracúrio (40 mg) e lidocaína (60 mg). Mantido plano anestésico com pro‑
pofol e remifentanil em TCI e sevoflurano 0.4 CAM. Administrado azul patente no local e drogas coadjuvantes
EV (cefazolina 2 g, dipirona 2 g, ondasentrona 8 mg, dexametasona 4 mg e ranitidna 50 mg), simultaneamente,
paciente já havia recebido todas essas medicações anteriormente. O paciente evoluiu com aumento da frequência
cardíaca (120 bpm) e queda de pressão arterial (50/30 mmHg) não responsivos a efedrina ou metaraminol. Checados
aparelhos, sem alterações, e constatado exantema cutâneo, principalmente no local de contato com o azul patente,
associado a edema facial. Quadro revertido com 7,5 mcg de adrenalina, 500 mg de hidrocortisona, 50 mg de difeni‑
dramina e hidratação rigorosa, desligados os anestésicos, sendo o plano anestésico mantido com sevo a 0.8 CAM e
terapia de suporte. A paciente foi extubada após controle hemodinâmico e encaminhada à RPA. Discussão: Anafi‑
laxia é uma reação alérgica grave e potencialmente fatal. Possui uma incidência subestimada, variando de 1:10.000
para 1:20.000. No caso esquematizado, devido ao paciente ter histórico prévio de anestesia anteriores e uso de todas
medicações, a única substância nova utilizada foi o azul patente, que apresentou maior reação local. Dessa forma,
devemos ter a atenção nos casos que necessitaram desses procedimentos, pois apesar de poucas evidências de reações
alérgicas descritas com o azul patente, elas são possíveis, como foi verificado.
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158 Sugamadex para a reversão de anafilaxia
induzida por rocurônio
Rafael Takamitsu Romero, Thales Abreu Tedoldi, Luiz Guilherme Villares da Costa,
Elton Lúcio Silva e Souza, Flávio Takaoka
Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: Anafilaxia intraoperatória é uma complicação de alta morbidade e que está frequentemente relacionada
ao uso de bloqueadores neuromusculares. A ação do sugamadex, uma ciclodextrina com capacidade de encapsu‑
lar a molécula de rocurônio, sustenta a hipótese de seu uso para manejo da anafilaxia induzida por essa droga.
Relato do caso: A.H., masculino, 44 anos, ASA‑PS II (hipotireoidismo), com história de alergia à cefalexina e pro‑
gramação cirúrgica de herniorrafia inguinal sob anestesia geral. Administrados na indução anestésica: clindamicina
600 mg, fentanil 150 mcg, propofol 150 mg, lidocaína 60 mg, rocurônio 60 mg e hidrocortisona 500 mg. Após três
minutos, o paciente apresentou taquicardia, hipotensão, broncoespasmo e eritema generalizado. Realizado o diag‑
nóstico de reação anafilática, optou‑se pela não administração de adrenalina. Administrado sugamadex em dose de
16 mg/kg, além de incrementos de efedrina e metaraminol para controle pressórico. Após dois minutos, paciente
retomou estabilidade hemodinâmica. Nos próximos 30 minutos, apresentou remissão completa do broncoespasmo
e do eritema, o que permitiu, após realização de reavaliação da via aérea, extubação e encaminhamento para a uni‑
dade semi‑intensiva. O paciente recebeu alta no dia subsequente, com orientações de seguimento. Posteriormente,
o rocurônio foi confirmado como a droga desencadeante da reação. Discussão: Reações anafiláticas ocorrem em
uma a cada 10.000 a 20.000 cirurgias. Os bloqueadores neuromusculares são os agentes responsáveis por até 70%
dos casos. O diagnóstico envolve a presença de um potencial antígeno, associado a sintomas cutâneos, respiratórios
e cardiovasculares. Os pilares do tratamento são o controle da via aérea, a administração precoce de adrenalina e
a expansão volêmica. O uso de sugamadex apresentou resultados variantes na literatura. Todavia, o uso concomi‑
tante de adrenalina gerava um fator de confusão na análise do efeito isolado do sugamadex na reversão da anafilaxia.
No caso citado houve reversão completa com o uso do sugamadex apenas. Não existem, todavia, evidências suficien‑
tes para suportar a introdução do sugamadex em protocolos assistenciais.
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159 Parada cardiorrespiratória após falha de
intubação orotraqueal em sequência rápida
Raul Pereira Lima Filho, Santhiago de Pina Naves, Marcelo Carneiro Silva
Hospital Regional do Gama, Brasília, Distrito Federal, Brasil
Introdução: A indução e intubação em sequência rápida (IISR) é uma técnica de gestão das vias aéreas para pacien‑
tes com risco de broncoaspiração, sendo comuns as complicações respiratórias. Relato do caso: Paciente masculino,
48 anos, IMC 32,8, ASA IIE, com diagnóstico de apendicite não supurada. Via aérea: Mallampati III, abertura bucal
limitada, distância tireomentoniana > 6 cm, distância mentoesternal > 12 cm, boa mobilidade cervical, pescoço curto
e largo. Realizada monitorização padrão. Raquianestesia com administração de 20 mg de bupivaca[ína hiperbárica
e 80 mcg de morfina. Com cerca de 105 minutos de anestesia, o cirurgião necessita ampliar a incisão. Realizada
anestesia geral. Feita desnitrogenação com O2 100%. Indução em sequência rápida com fentanil, propofol e suc‑
cinilcolina. Laringoscopia sob visualização direta, Cormack‑Lehane III, intubação orotraqueal (IOT) com bougie,
sem sucesso. Paciente com dificuldade de ventilação sob máscara facial apresentou dessaturação, bradicardia e PCR.
Prontamente iniciadas manobras de RCP, administrada adrenalina, com sucesso após cinco minutos e retorno em
ritmo sinusal. Realizado IOT com tubo 8,0 com cuff. Autorizada continuação da cirurgia. Transoperatório ocorreu
sem outras intercorrências. Fim do ato cirúrgico. Paciente é encaminhado à UTI e recebe alta hospitalar sem seque‑
las. Discussão: A PCR no período perioperatório é um evento raro e apresenta suas peculiaridades, sendo o pronto
reconhecimento e o diagnóstico determinantes para o sucesso da reanimação. IISR trata‑se de pré‑oxigenação, admi‑
nistração do hipnótico seguido por um bloqueador neuromuscular, realização da pressão cricoide, prevenção da
ventilação com máscara, laringoscopia e intubação traqueal. Dispositivo supraglótico (DSG) é utilizado quando
ocorre falha na IOT. Se oxigenação eficaz foi estabelecida por meio de um DSG, há três opções a considerar: acordar
o paciente, tentar a intubação por meio do DSG, prosseguir com a cirurgia utilizando o DSG. Traqueostomia ou cri‑
cotireoidostomia são realizadas quando há falha com o DSG. Os fatores que influenciam na decisão são: o próprio
paciente, a urgência da cirurgia e as habilidades do anestesista, mas o princípio subjacente é manter a oxigenação e
minimizar o risco de aspiração.
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160 Via aérea difícil não prevista por
estreitamento subglótico
Raul Pereira Lima Filho, Cátia Sousa Govêia, Rodolfo Carvalho Soeiro Machado,
Pedro Henrique de Oliveira Paolucci
Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil
Introdução: Via aérea difícil (VAD) é a situação clínica em que um anestesiologista treinado encontra dificuldades
na ventilação sob máscara facial ou laríngea, na intubação orotraqueal ou em ambas. A estenose subglótica contri‑
bui como causa de VAD de trabalhosa detecção em avaliação rotineira das vias aéreas e apenas 5% dos casos são de
origem congênita. Relato do caso: Paciente de 57 anos, sexo masculino, IMC: 30, nunca submetido à manipulação
de vias aéreas, a ser submetido à rinosseptoplastia. Avaliação da via aérea: Mallampati I, DTM = 6 cm, distância inte‑
rincisivos > 3 cm, DEM = 12, sem restrições à flexão e à extensão cervical. Na sala operatória, recebeu midazolam,
pré‑oxigenação com FiO2 a 100% e indução venosa com sufentanil, lidocaína, propofol e rocurônio, com boa venti‑
lação sob máscara facial. Na laringoscopia direta, classificou‑se a via aérea como Cormack‑Lehane IV e utilizou‑se o
auxílio de bougie para inserção de tubos orotraqueais progressivamente menores (8; 7,5; 7,0) em várias tentativas sem
sucesso. Nova tentativa foi realizada com o emprego de vídeo máscara laríngea (C‑trach), com a qual conseguiu‑se
progredir um tubo 6,5, posteriormente substituído por tubo 7,0 por meio de bougie. Foi mantido em anestesia geral
balanceada, com sevoflurano e remifentanil. Administradas 500 mg de hidrocortisona como profilaxia de edema
laríngeo. Analgesia com dipirona e morfina. Extubado desperto, mantendo bom padrão ventilatório e encaminhado
à sala de recuperação pós‑anestésica (SRPA). Após realização de raio‑X cervical, evidenciou‑se estreitamento sub‑
glótico. Recebeu alta hospitalar com orientações no dia seguinte. Discussão: A avaliação de via aérea, por meio de
história e exame físico minuciosos, muitas vezes não é suficiente para se estabelecer certeza acerca da dificuldade
na abordagem da via aérea. Avaliação complementar, por meio de exames de imagem, como USG e raio‑X cervi‑
cal, assume papel relevante ao antever uma via aérea sem preditores de dificuldade aparente. Atenção deve ser dada
durante a extubação, sendo preferível realizá‑la com o paciente acordado. O relato de VAD, bem como a estratégia
adotada para a condução do caso, deve obrigatoriamente fazer parte do prontuário do paciente. O encaminhamento
ao ambulatório de VAD ou ao otorrinolaringologista deve ser considerado.
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161 Morte encefálica após cirurgia para tumor
de fossa posterior
Roberta de Carvalho e Silva Guedes, Fernanda Lourenço Furigo,
Marcelo Ribeiro Magalhães Queiroz, Fábio Luis Ferrari Regatieri, Daniel Schinder
Hospital Geral de Itapevi, Itapevi, São Paulo, Brasil
Introdução: A pressão de perfusão encefálica (PPE) é a diferença entre a pressão arterial média (PAM) e a pressão
intracraniana (PIC). O encéfalo possui autorregulação, que é a capacidade de manter o fluxo sanguíneo constante,
quando há variação de PAM entre 50 e 150 mmHg, e essa é alterada por anestésicos. Posicionamento e manipulação
local também alteraram a PPE. Objetivo: Relatar um caso de morte encefálica após procedimento para ressecção de
tumor em fossa posterior com paciente em posição sentada. Relato do caso: M.D.S., 32 anos, feminino, 62 kg, Teste‑
munha de Jeová, ASA II (asma e dislipidemia). Cefaleia há 3 anos com RNM compatível com cisto dermoide. Exames
prévios sem alterações. Monitorizada com ECG, nível de consciência, oximetria de pulso, PANI, capnografia, ana‑
lisador de gases, monitorização invasiva de PAI e SatVO2. Indução com propofol, fentanil, rocurônio e lidocaína.
Posicionada sentada para abordagem de fossa posterior. Transamin na indução na dose de 750 mg e 1 mg/kg/h de
manutenção. Durante procedimento, foram mantidos: PAM > 75 mmhg, capnografia em 30–33 mmHg, temperatura
esofágica em 35oC. Reposição volêmia e parâmetros hemodinâmicos ajustados de acordo com terapia guiada por
metas (TGM). Não foi transfundida. Mantida no POI na UTI intubada. Evoluiu com miose na ausência de sedação.
TC do crânio mostrou isquemia em tronco encefálico e hemisférios cerebelares. Dopller transcraniano (DTC) com
retardo circulatório nas artérias do encéfalo e hipertensão intracraniana. Exames laboratoriais sem alterações. Novo
DTC com colapso circulatório encefálico. Aberto protocolo de morte encefálica. Discussão: Tal relato demonstra a
importância de manter uma monitorização adequada de acordo com o estado físico do paciente e com o tipo de pro‑
cedimento. É fundamental manter PAM, parâmetros clínicos e laboratoriais de acordo com TGM, assim como plano
anestésico adequado.
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162 Reação anafilática/anafilactoide
após injeção de contraste iodado
em colangiopancreatografia
retrógrada endoscópica
Thais Cristine Oliveira Alves, Fabio Luis Ferrari Regatieri, Maycon Luiz Silva Oliveira,
Fernanda Lourenço Furigo, Anny Sugisawa
Centro de Ensino e Treinamento IPAR/HGI/São Camilo – Pompéia, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A realização da colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) requer a utilização de meio de
contraste injetado pela via biliar. O contraste iodado venoso está relacionado a reações adversas que variam de rash
cutâneo a choque anafilático. Na CPRE, apesar de ser documentada a absorção sistêmica do contraste, são raros os
casos de reações adversas. O objetivo deste trabalho é relatar uma provável reação anafilática/anafilactoide a um con‑
traste iodado em CPRE. Relato do caso: Paciente de 70 anos, sexo feminino, ASA III (asma brônquica) com quadro
de colangite e pancreatite, sendo proposta CPRE. Relata colecistectomia (1987) e exames com contraste iodado pré‑
vios. Na avaliação pré‑anestésica, apresentava ictérica, dor à palpação de epigástrio, em vigência de antibioticoterapia
(segundo dia) e noradrenalina (0,2 mcg.kg.min), retirada 24 horas antes do procedimento. Indução anestésica com
propofol 40 mg, alfentanil 2,5 mg e rocurônio 50 mg, mantida com sevoflurano 2%. Decorridos 20 minutos, com
a injeção de 5 mL do contraste iodado (741 mg/mL de ioversol), apresentou murmúrio vesicular abolido bilateral‑
mente, hipotensão arterial (PA inaudível), pulso central fino, queda na saturação de oxigênio (< 20%), capnografia
8 mmHg. Feita adrenalina 50 mcg intravenosa sem resposta, seguida de 1 mg, obtendo reversão do quadro. Foi aven‑
tada hipótese de reação anafilactoide/anafilaxia. A paciente foi encaminhada intubada e estável hemodinamicamente
à UTI, recebendo alta em 24h. Discussão: Um estudo prospectivo (DRAGANOV).
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163 Parada cardiorrespiratória após raquianestesia
Thais de Melo Francisco, Daniel Queiroz, Ricardo Eiras
Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: Apresentamos um caso de uma raquianestesia, com doses comumente utilizadas, em que o paciente
evoluiu em minutos para parada cardiorrespiratória (PCR) que, apesar de revertida, implicou na suspensão do ato
cirúrgico e em potencial morbimortalidade. Relato do caso: J.C.S.C., 58 anos, portador de câncer de próstata com
metástases ósseas, sem outras comorbidades, programado para osteossíntese de fratura patológica de colo de fêmur
direito. Na admissão, foi submetido à monitorização padrão, à venóclise periférica, SpO2 96 , PA 140/80 mmHg,
Fc70 bpm. Foi sedado com 1 mg de midazolam, e realizada raquianestesia em posição sentado, em L3‑L4, com
injeção lenta de bupivacaína isobárica 20 mg. Após quatro minutos, apresentou bradicardia que rapidamente evo‑
luiu para PCR em assistolia. Foram realizadas manobras de reanimação baseadas no protocolo do ACLS, e, após
quatro minutos, o paciente retornou à circulação espontânea, com pressão arterial de 70/40 mmHg. O ECG apre‑
sentava ritmo sinusial. Foi introduzido um acesso venoso central via jugular interna direita e linha arterial via radial
esquerda, e infusão contínua de noradrenalina a 0,11 mcg/kg/min, com retorno de níveis pressóricos adequados após
40 minutos. Nesse momento, o bloqueio sensitivo estava em T8. O procedimento cirúrgico foi adiado. A cirurgia foi
realizada com sucesso após 5 dias, sem repercussões, e o paciente, sem sequelas, teve alta hospitalar após 12 dias.
Discussão: A raquianestesia promove simpatólise e, como resultado, temos redução da pressão venosa central e blo‑
queio das fibras cardioaceleradoras. Entretanto, a denervação simpática, na presença de pré‑carga adequada, parece
produzir queda de apenas 10% da FC. Em pacientes com baixos valores de pré‑carga, tal simpatólise pode desen‑
cadear o reflexo intracardíaco, o de Bezold‑Jarisch e o de Bainbridge, que podem levar à bradicardia e até mesmo à
assistolia. Portanto, o anestesiologista deve individualizar caso a caso e não menosprezar o procedimento, especial‑
mente em pacientes desidratados.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

Bernards CM, Hostetter L. Epidural and Spinal Anesthesia. In: Barash PG, Culler BF, Stoelting RK, Calahan MK, Stock MC. Clinical
Anesthesia. 7ª ed. Philadelphia: Lippincott Williams, 2013. p. 923‑26.

2.

Carpenter RL, Caplan RA, Brown DL, Stephenson C, Wu R. Incidence and risk factors for side effects of spinal anesthesia.
Anesthesiology. 1992;76(6):906‑16.

Conflito de interesses: nada a declarar.
Fonte de fomento: nenhuma.

Sao Paulo Med J. 2017; 135(Suppl)

163

COMPLICAÇÕES EM ANESTESIA

164 Choque anafilático após bloqueio
neuromuscular em colecistectomia aberta
Thatiana Lips da Silva, Luiz Felippe Carvalho Guerreiro, Felipe Parente Alban
Hospital Municipal Salgado Filho, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: A anafilaxia é uma reação sistêmica aguda grave com repercussão em diversos órgãos e sistemas, sendo
determinada pela atividade de mediadores farmacológicos liberados por mastócitos e basófilos. Os principais agentes
implicados na anafilaxia perioperatória são: BNM, látex e antibióticos. A incidência de reações anafiláticas durante
a anestesia é estimada em uma proporção que varia de 1:3500 a 1:20000 anestesias. Relato do caso: Paciente femi‑
nina, 36 anos, 82 kg, ASA1, candidata à colecistectomia aberta, nega atopias ou doença pulmonar prévia. Realizadas
desnitrogenação com O2 100% e indução com fentanil 300 mcg, lidocaína 100 mg, propofol 150 mg e atracúrio
40 mg. Segundos após a injeção do BNM, ocorreu taquicardia 160 bpm, hipotensão 60/40mmHg com hipoxemia
64%. Observada erupção maculopapular em MSE e angioedema palpebro‑labial. Realizada IOT convencional com
tubo 7,5 e observada hiperemia faríngea. Após a realização da IOT, houve melhora parcial, com SatO2 80%, embora
a alta pressão de pico de vias aéreas ainda fosse registrada. A ausculta pulmonar revelou MV reduzido com roncos
e sibilos difusos. Diagnosticado choque anafilático e conseguinte administração de adrenalina 10 mcg SC, adre‑
nalina 5 mcg IV, cetamina 50 mg e hidrocortisona 500 mg. Após 15 minutos, houve melhora hemodinâmica, PA
90/60 mmHg e SatO2 94%, sendo autorizado ato cirúrgico sem outros comemorativos. Realizada descurarização com
atropina 1 mg e neoestigmine 2 mg. Paciente manteve saturação > 90% com suplementação em máscara de Venturi
de O2 3 L/min, sendo então encaminhada para RPA com índice de Aldrete 9. Recebeu alta hospitalar 48 horas após
a cirurgia, estando completamente assintomática. Discussão: A anafilaxia deve ser considerada nos casos de insta‑
bilidade hemodinâmica sem causa aparente após a administração de medicações. A apresentação mais comum da
anafilaxia é o colapso cardiovascular. Os BNM lideram os principais casos relatados na literatura. A segurança na
anestesia demanda o reconhecimento adequado dessa entidade. O tratamento consiste na interrupção do agente
desencadeante, devendo incluir adrenalina e restauração do volume intravascular. Outras medidas também podem
ser adotadas, tais como corticoterapia e anti‑histamínicos venosos. Não há consenso para prevenção da reação anafi‑
lática, sendo a criteriosa avaliação pré‑anestésica de suma importância.
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165 Anestesia em paciente oncológico exposto à
quimioterapia e com baixa reserva fisiológica
Victor Cabral Ribeiro, Rodolfo Carvalho Soeiro Machado, Victor Guilherme Bittar Souto,
Cátia Sousa Goveia, Gabriel Magalhães Nunes Guimarães
Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil
Introdução: As particularidades da anestesia no doente oncológico incluem desde o risco aumentado de morbida‑
des a ser considerado na avaliação pré‑operatória, como o risco de tromboembolismo e a baixa reserva fisiológica,
até os danos secundários à quimioterapia (QT). Alguns quimioterápicos têm interação com a anestesia, como descri‑
tos no caso. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 23 anos, 50 kg, com linfoma de Hodgkin, em quimioterapia
com esquema ABVD. Apresentava dispneia aos pequenos esforços, taquidispneia, ortopneia e taquicardia. Eco‑TT:
derrame pericárdico extenso, com restrição diastólica à direita. ASA IV, programada para biópsia pericárdica. Ini‑
cialmente com PAM = 64 mmHg, FC = 127 bpm, FR = 36 e SpO2 = 96% O2 sob máscara. Antes da indução, realizada
punção de Marfan pela equipe cirúrgica, com aspiração de 200 mL e melhora da dispneia, aumento da PAM para
79 mmHg devido à melhora do DC e redução da cabeceira de 60º para 30º. O padrão radiológico pulmonar não
era indicativo de drenagem torácica. Indução com fentanil, etomidato e rocurônio. Ventilação mecânica em VCV,
FiO2 = 50% e manutenção com sevoflurano. Biópsia via esternotomia sem intercorrências. Administrados dexame‑
tasona, ondansetrona, dipirona, tenoxicam IV e infiltração da FO com ropivacaína 0,2%. Tentativa de extubação sem
sucesso, com dessaturação à ventilação espontânea, devido ao derrame pleural. PAM = 82 mmHg, FC = 108 bpm,
SpO2 = 86%. A drenagem em selo d’água retirou cerca de 1 L de líquido serossanguinolento, com melhora do padrão
ventilatório. Encaminhada à UTI ainda intubada, PAM = 75 mmHg, SpO2 = 98%, FC = 112 bpm. Extubada no
1º DPO. Discussão: Nesse caso, o derrame pericárdico reduziu o débito cardíaco, potencializando os efeitos da
adriamicina. A decisão sobre a escolha da FiO2 deve pesar entre o risco de lesão pulmonar permanente proporcio‑
nal à FiO2, o tempo de exposição à FiO2 maior que 21% (devido à bleomicina) e a necessidade de compensar, com
aumento do conteúdo arterial de oxigênio, a baixa oferta tecidual secundária ao baixo débito cardíaco (devido à
adriamicina e ao derrame pericárdico). Portanto, torna‑se claro que o anestesista pode contribuir decisivamente para
o perioperatório de pacientes oncológicos, tendo em vista o impacto do câncer sobre os diversos sistemas.
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166 Delirium após anestesia geral
Victor Resende de Melo Freitas, Flora Margarida Barra Bisinotto,
Renata Martins Silva Ribeiro, Tiago Caneu Rossi
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, Minas Gerais, Brasil
O delirium é uma doença neurológica aguda e flutuante que reflete uma mudança da função cognitiva basal, sendo
definido fundamentalmente pela falta de atenção e desorganização do pensamento. É uma das complicações pós‑
‑operatórias mais importantes, e a sua ocorrência sugere a possibilidade de uma doença neurológica subjacente,
como demência inicial ou pré‑clínica. O objetivo deste trabalho foi apresentar uma paciente com delirium na sala de
recuperação pós‑anestésica (SRPA), sem antecedentes de doença neurológica conhecidos. Relato do caso: Paciente
de 69 anos, feminina, foi atendida no ambulatório de avaliação pré‑anestésica (APA) para colecistectomia video‑
laparoscópica. Apresentava diabetes mellitus tipo II e hipertensão arterial sistêmica. Como antecedentes, a mãe tinha
falecido de cardiopatia e uma irmã com doença de Alzheimer. Foi classificada como estado físico ASA II. A cirur‑
gia foi agendada para 30 dias após a APA. A indução foi feita com fentanil 200 µg, etomidato 20 mg, e rocurônio
30 mg, e a manutenção, com sevoflurano, oxigênio e ar comprimido a 50%. A duração da cirurgia foi de 90 minutos,
sem intercorrências. A descurarização foi feita com atropina e neostigmina, e a analgesia, com dipirona e tramadol.
Foi admitida na SRPA sem queixas álgicas; após três horas, iniciou quadro de agitação psicomotora e agressividade
importante. Não respondeu ao diálogo com a equipe médica ou a enfermagem. Foi feito diagnóstico de delirium pós‑
‑operatório hiperativo e classificado pela escala de RASS como 3. O tratamento de escolha consistiu em contenção
mecânica e haloperidol venoso. Houve estabilização do quadro e a paciente evoluiu favoravelmente, mantendo RASS
zero até o momento da alta da SRPA, 12 horas após. Um novo questionamento sobre as condições de saúde revelou
que a paciente era portadora da demência dos corpúsculos de Lewy e em uso diário de galantamina e levodopa com
benzerasida, comorbidade omitida na APA. Discussão: O risco da anestesia é aumentado em pacientes com doenças
psiquiátricas. A “melhor anestesia” deve incluir uma avaliação pré‑operatória do risco individual do paciente com a
ajuda das clínicas relacionadas. A omissão do quadro neurológico na APA gerou um quadro clínico de diagnóstico
difícil pela equipe médica.
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167 Incidência de náuseas e vômitos e riscos
associados em cirurgias ginecológicas
em hospital da amazônia ocidental
Waledya Araujo Lopes de Melo e Assis, Bruno Bezerra Frota, Francione Moreira Cabral,
Cid Ricardo Oliveira de Sousa, Alex Nunes Callado
Hospital das Clínicas do Estado do Acre, Rio Branco, Acre, Brasil
Introdução: Apesar do avanço no desenvolvimento de drogas antieméticas e das técnicas anestésicas e cirúrgicas,
a presença de náuseas e vômitos pós‑operatória (NVPO), além de postergar a alta hospitalar, aumenta a chance de
deiscência, distúrbios hidroeletrolíticos, custos hospitalares e insatisfação do paciente. Este estudo teve por obje‑
tivo conhecer a incidência de NVPO, bem como avaliar os riscos associados, em pacientes submetidas à cirurgia
ginecológica em hospital terciário da região da Amazônia Ocidental. Material e métodos: Estudo transversal, descri‑
tivo, realizado no período de junho a agosto de 2016, em pacientes do sexo feminino, maiores de 18 anos, por meio
da aplicação de questionário 24 horas após o ato anestésico‑cirúrgico. Foram excluídas da pesquisa as menores de
18 anos e as que recusaram a assinar o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) ou responder ao ques‑
tionário. Todas as pacientes utilizaram dexametasona de forma isolada ou associada a outro antiemético. Os dados
obtidos foram avaliados no programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 16.0 para Windows.
Resultados: Das 60 pacientes avaliadas, 42 tinham todos os critérios de inclusão. Dessas, 16,6% tiveram somente náu‑
seas e 33,3% evoluíram com náuseas e vômitos, totalizando a incidência de NVPO em 50%. Não houve significância
estatística no tipo de procedimento cirúrgico e na associação ou não de um segundo antiemético à dexametasona;
porém, foi observado que a duração do tempo anestésico‑cirúrgico influenciou diretamente na incidência de NVPO
(p = 0,0004). Discussão: A etiologia das náuseas e vômitos possui caráter multifatorial. Acredita‑se que a ausência
de significância estatística no tipo de procedimento cirúrgico e antiemético de escolha esteja relacionada à baixa
amostragem, dado o número de estudos existentes que corroboram o contrário. O controle adequado do tempo anes‑
tésico‑cirúrgico é de fundamental importância para reduzir a incidência de NVPO, já que procedimentos superiores
a 60 minutos aumentaram consideravelmente o risco. Conclusões: Em pacientes com perfil cirúrgico prolongado,
sugere‑se maior atenção por parte da equipe anestésico‑cirúrgica e a criação de um protocolo de atendimento para
minimizar desconforto pós‑operatório e complicações associadas.
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168 Broncoespasmo intraoperatório –
cuidados e abordagem
Yolanda Lemos Araujo, Sérgio Stanicia, Kléber Jordão de Souza
Centro de Ensino e Treinamento do Serviço de Anestesiologia do Hospital São Joaquim da Real
Beneficência Portuguesa de São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: O broncoespasmo intraoperatório, frequentemente ocorrido durante a indução anestésica, é uma com‑
plicação incomum, mas que pode ser devastadora. Pode surgir em pacientes com doença reativa das vias aéreas ou
precipitado em indivíduos anteriormente saudáveis. Pode ser a apresentação inicial da reação anafilática ou ocor‑
rer como uma entidade clínica independente. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 29 anos, 67 kg, 1,69 m, P1
ASA. Negou procedimentos cirúrgicos prévios e qualquer tipo de atopia ou alergia a medicações. Induzida com: fen‑
tanil 200 mcg, lidocaina 2% 3 mL, propofol 150 mg, rocurônio 45 mg. IOT realizada com sucesso sob laringoscopia
direta, sonda simples 7.5. Ao ventilar, o balão apresentou resistência e não houve expansão torácica. Na ausculta, os
murmúrios vesiculares estavam abolidos em ambos os pulmões. Suspeitou então de intubação esofágica. A paciente
foi imediatamente extubada e a ventilação com a máscara facial foi iniciada. Novamente, resistência no balão, impos‑
sibilitando a ventilação manual. O quadro de broncoespasmo foi considerado. A saturação de oxigênio caiu para 65%
em menos de 5 minutos. Imediatamente, iniciou‑se o tratamento para broncoespasmo: aumentou a concentração de
sevoflurano, beta‑2 agonista (8 poofs de salbutamol) por meio do conector em T, associado com 10 gotas de berotec
e 40 gotas de atrovent, 0.5 mg de terbutalina subcutânea, 2 g de sulfato de magnésio 10% em bolus 200 mg hidrocor‑
tisona EV. Não foi necessário o uso de epinefrina por não haver nenhum sinal de colapso cardiovascular. Durante
todo esse processo, a ventilação foi se tornando mais fácil e o murmúrio vesicular em ambos os pulmões passou a ser
audível. Todavia, a paciente apresentava sibilos bilateral. A cirurgia foi cancelada e a paciente foi extubada na sequên‑
cia sem maiores problemas. Discussão: Broncoespasmo de início, durante o período operatório e especialmente
depois da indução/intubação, pode envolver uma reação de hipersensibilidade imediata incluindo IgE mediado por
anafilaxia ou um mecanismo não alérgico que foi ativado por fatores mecânicos ou farmacológicos. O objetivo do
tratamento é aliviar a obstrução do fluxo de até a hipoxemia subsequente o mais rápido possível.
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169 Bloqueio esfenopalatino transnasal para
cefaleia pós‑punção dural
Alene Cunha do Nascimento, Catia Sousa Govêia, Gabriel Magalhães Nunes Guimarães,
Carlos Eduardo Lopes Bezerra, Felícia Benevides Praxedes
Centro de Ensino e Treinamento de Anestesiologia da Universidade de Brasília, Brasília,
Distrito Federal, Brasil
Introdução: A cefaleia pós‑punção dural (CPPD) é caracterizada por cefaleia postural após punção da dura‑máter.
Há duas hipóteses: redução do volume liquórico e neuralgia trigeminal, devido às projeções trigeminais para vasos
sanguíneos supratentoriais. A CPPD é uma complicação comum e não há consenso para o melhor manejo, com mui‑
tos tratamentos considerados ultrapassados ou ineficazes. Apesar de efetivo, o tampão peridural é invasivo. Por esse
motivo, o bloqueio esfenopalatino transnasal (BET) vem ganhando popularidade. Relato dos casos: Caso 1: puér‑
pera, 29 anos, 24h após cesariana sob raquianestesia, iniciou cefaleia intensa ao ortostatismo, diagnosticada com
CPPD moderada, sem outros sintomas. Recebeu explicações sobre as opções terapêuticas, optando pelo BET, em
caráter experimental, assinando o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Em decúbito dorsal, com leve
extensão cervical, pela haste de swab inserido em cada narina, administrou‑se 1,5 mL de lidocaína, 2% por narina,
permanecendo por 1 min. Houve melhora imediata e completa da cefaleia, associada à anestesia alveolar superior
bilateral. Após 2h30, houve retorno dos sintomas. Novo BET foi realizado com ropivacaína 0,375%, 2 mL por narina.
Sem retorno da cefaleia nas 24h seguintes. Caso 2: paciente, 32 anos, 8 horas após histerectomia sob raquianeste‑
sia, iniciou cefaleia intensa ao ortostatismo, fotofobia e náusea, diagnosticada com CPPD grave. Optou pelo BET e
assinou o TCLE. Foi realizada a técnica de BET com 1 mL de lidocaína, 2% por narina, com melhora imediata e com‑
pleta dos sintomas, sem anestesia alveolar e sem retorno da queixa. Durante o período, a paciente referiu aceleração
do pensamento, desaparecendo espontaneamente. Discussão: A CPPD tem o curso natural autolimitado, porém,
se grave ou intensa, há a necessidade de intervenção para alívio. Até o momento, o tampão sanguíneo peridural é a
única opção terapêutica comprovadamente eficaz entre as disponíveis no Brasil para o tratamento da forma grave da
CPPD. O BET já é utilizado no tratamento de migrânea, cefaleia em salvas, neuralgia do trigêmeo e dor facial atípica,
sendo uma opção terapêutica menos invasiva e com menos riscos inerentes para CPPD.
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170 Radiofrequência para tratamento da
dor lombar em paciente portador
de esclerose lateral amiotrófica
Ana Paula Chibeni Fernandez, Lígia Ferreira de Toledo, José Luiz de Campos, Paula Perin Glatt
Centro de Estudos e Treinamento do Hospital Vera Cruz, Campinas, São Paulo, Brasil
Introdução: A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa progressiva que cursa com sin‑
tomas de dor muitas vezes negligenciados. O tratamento clínico da dor, muitas vezes, não é eficaz, com diversos
efeitos colaterais. Dessa forma, a radiofrequência surge como uma alternativa eficaz e de baixo risco. Procedimentos
por radiofrequência são frequentes para alívio álgico de pacientes com dor proveniente da coluna vertebral, sendo
a dor facetária e a sacroilíaca entidades comumente reconhecidas. No entanto, ainda não há na literatura relato de
radiofrequência para alívio da dor lombar em pacientes com ELA. Relato do Caso: Paciente de 56 anos, diagnós‑
tico de ELA há 7 anos, acamado há 5 anos, com dor em quadril, região lombar e virilhas, pior com a mobilização.
Apresentava dor em palpação de região de sacroilíaca e virilha, com sinal de Patrick positivo bilateral. Solicitada
tomografia computadorizada de SI, que evidenciou alterações degenerativas de SI e interapofisárias bilaterais, na
transição lombossacra. Realizada denervação facetária por radiofrequência de L3L4 a L5S1 bilateral e rizotomia
por radiofrequência de S1 e S2 bilateral. Após quatro meses, paciente retornou referindo alívio completo da dor.
Discussão: As facetas lombares têm sido reconhecidas como uma causa potencial de dor lombar baixa. Existem estu‑
dos que apontam várias causas para a dor facetária, entre elas injúria mecânica e inflamação, sendo que a osteoartrite
foi demonstrada em vários deles. Já a SI é uma articulação sinovial inervada basicamente pelos ramos dorsais sacrais
de L5 a S4. Estudos em cadáveres mostraram que S1 e S2 sempre contribuem para a inervação da SI, sendo que S3,
L5 e S4 contribuem, respectivamente, com 88, 8 e 4% da inervação. A dor é a grande responsável por alterações no
humor, sintomas depressivos e, consequentemente, queda na qualidade de vida, sendo mencionada como um dos
piores aspectos da doença pelos pacientes com ELA. Ainda não existem trabalhos abordando o tratamento da dor
por radiofrequência em pacientes com ELA, mas esse caso descrito mostra que esse tratamento pode ser uma alter‑
nativa eficaz para os pacientes, minimizando o uso de medicações analgésicas, especialmente de opioides, com todos
os seus efeitos colaterais.
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171 Dor e cuidados paliativos: conhecimento
de anestesiologistas
Angélica Ramos Lira, Raquel de Souza Ferraz dos Santos, Márcia Adriana Dias Meirelles Moreira,
Bernardo Lima da Nóbrega, Gilvandro Lins de Oliveira Júnior
Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Paraíba, Brasil
Os cuidados paliativos buscam o controle da dor e de outros sintomas, como os de ordem psicológica, social e espi‑
ritual. Em virtude de seu conhecimento científico, o anestesiologista torna‑se habilitado para desempenhar um novo
e relevante papel nesse contexto. O aperfeiçoamento obtido com as recentes técnicas de analgesia vem ampliando os
desafios para o profissional nessa área de atuação. O objetivo deste trabalho foi investigar a compreensão de aneste‑
siologistas sobre os cuidados paliativos. Realizou‑se um estudo exploratório, descritivo, com abordagem qualitativa.
Foram entrevistados 30 anestesiologistas. Os dados foram analisados com a técnica de análise de conteúdo de Bar‑
din. Os discursos propiciaram a construção da categoria temática “cuidados paliativos e anestesiologia: controle da
dor”. Evidenciou‑se o controle da dor física como um dos pilares dos cuidados paliativos, assegurando uma melhor
qualidade de vida, sendo de importância inquestionável no processo do cuidar. É indubitável que o anestesiologista
se apresenta como um profissional de importância ímpar, responsável por informar e ensinar sobre a utilização dos
dispositivos de tratamento da dor, além de disponibilizá‑los e utilizá‑los de forma adequada e usual para os pacientes
em paliação. Conquanto, na abordagem da dor, múltiplos aspectos devem ser levados em consideração, sendo pro‑
pício que o indivíduo seja visto de maneira holística e ampliada. Deve‑se buscar também a abordagem de aspectos
psicossociais e espirituais. É oportuno destacar que esses pacientes são tratados sob diferentes circunstâncias e em
diferentes graus de doença. O anestesiologista precisa estar ciente das características individuais, a fim de prestar a
assistência de maneira apropriada. O estudo possibilitou ressaltar que, segundo os participantes da pesquisa, a con‑
tribuição prioritária do anestesiologista na aludida filosofia de cuidado seria o controle da dor física. Nesse sentido, o
anestesiologista deve ser capacitado e sentir‑se preparado para uma atuação holística e integral, assistindo inúmeros
pacientes desprovidos de uma atenção adequada, por efeito de uma formação insuficiente e do desconhecimento do
potencial benefício da terapia paliativa, garantindo a manutenção de uma vida digna e tranquila enquanto o paciente
convive com sua doença.
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172 Análise descritiva do serviço de tratamento
de dor em hospital privado terciário:
resultados parciais
Claudia Marquez Simões, João Valverde, Mariana Bucci, André Silvany Sales
Hospital Sírio‑Libanês, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: Serviços de tratamento da dor são escassos, apesar da grande importância. O objetivo deste estudo foi
descrever os resultados de um Serviço de tratamento da dor em um hospital terciário, há mais de 15 anos desde sua
implementação. Metodologia: Trata‑se de um estudo descritivo, realizado em três meses, durante as visitas da equipe
multiprofissional. Foram incluídos pacientes após as 24 horas de acompanhamento pelo serviço. Foram analisados:
dados demográficos, história clínica, técnicas analgésicas, nível de conforto, efeitos adversos e nível de satisfação do
paciente. Resultados: No período de 3 meses, foram incluídos 132 pacientes no estudo. A maioria do sexo feminino
(51%), idade entre 11 e 92 anos de idade, média de 55. Um total de 65 (49,24%) apresentava diagnóstico de doença
oncológica. Dentre as comorbidades, 25,8% possuíam doenças predisponentes para quadros de dor pós‑operatória de
difícil controle ou dor crônica. Do total, 47 (36,15%) pacientes relataram possuir dor crônica, sendo que 42 (31,8%)
pacientes faziam uso prévio de algum analgésico; desses, 42,85% eram opioides. A técnica analgésica mais frequen‑
temente utilizada foi o bloqueio peridural (31,30%) com analgesia controlada pelo paciente, seguida de dose única
peridural (20,6%), analgesia venosa controlada pelo paciente (17,5%) e bloqueios periféricos (15,2%). Efeitos colate‑
rais estiveram presentes em 27,28% dos pacientes. Prurido foi o efeito colateral mais comum, em 12% dos pacientes,
seguido de constipação (5,25%) e náusea (4,5%). Foi observada depressão respiratória em um caso de opioide via oral
e um caso de hipotensão arterial sistêmica com PCA peridural. Da amostra entrevistada na alta (n = 85), 73 pacientes
relataram dor, 95,5% se mostraram satisfeitos (nota ≥ 6) e apenas 4 (4,5%) deram notas menores que 5. A dor crônica
apresentou maior prevalência no sexo feminino. Outro dado importante observado é que não houve diferença quanto
ao nível de satisfação entre os pacientes que relataram ou não dor (p = 0,156). Discussão: Os resultados demonstraram
que é viável o atendimento aos pacientes por um serviço especializado para o tratamento da dor. Conhecer melhor
uma população atendida permite identificar pontos de melhoria para um cuidado com excelência. No entanto, vale
ressaltar que mesmo em pacientes com relatos de presença de dor em alguns momentos, o nível de satisfação diante
dos esforços promovidos pela equipe multiprofissional para o alívio da dor foi alto.
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173 Bloqueio do nervo cutâneo femoral lateral
para tratamento de meralgia parestésica
em pai e filho
João Carlos Dias Júnior, Rosângela Galhardo Contiero, Eder Samorano Fortes de Oliveira,
Sanderland José Tavares Gurgel, Fernando Mayer Ferreira do Nascimento
Hospital Santa Rita, Maringá, Paraná, Brasil
Introdução: A meralgia parestésica cursa com parestesia e dor na região anterolateral da coxa. Existe apenas um
caso descrito de acometimento familiar. O bloqueio do nervo cutâneo femoral lateral é uma alternativa para o tra‑
tamento. Relato do caso: Dois pacientes, de 74 e 51 anos, pai e filho, com queixa de parestesia em coxa esquerda e
eletroneuromiografia com mononeuropatia do nervo cutâneo femoral lateral foram submetidos a bloqueio deste,
com solução de fentanil (50 mcg), novabupivacaína 0,5%, com vasoconstritor (50 mg) e depomedrol (40 mg), com
auxílio de ultrassom e sedação com propofol. Ambos os pacientes receberam alta, com melhora dos sintomas.
Discussão: É uma mononeuropatia dolorosa do nervo cutâneo femoral lateral, a qual ocorre principalmente por
compressão na passagem pelo canal inguinal. A incidência é de 4,3 indivíduos por 10.000 habitantes. Fatores de risco
são: diabetes, obesidade, gravidez, uso de roupas apertadas, cintos e permanência em posição fetal e prona por longos
períodos. Ocorre mais frequentemente na idade adulta e não há predileção por sexo ou raça. Os sintomas são pares‑
tesia, anestesia e até mesmo dor na região anterior lateral da coxa, tipicamente unilateral. Deambular ou permanecer
em pé pioram os sintomas. Ao exame físico, há hipoestesia e, ocasionalmente, hiperestesia da área; percussão sobre
as paredes superior e lateral do canal inguinal e a palpação profunda logo abaixo da espinha ilíaca anterossuperior
reproduzindo os sintomas que têm alta sensibilidade (95%) e especificidade (93,5%).O diagnóstico é clínico, embora
eletroneuromiografia ajude a confirmar. O tratamento clínico consiste em perda de peso, uso de roupas confortá‑
veis e medicamentos para dor neuropática. Para os que não respondem, deve ser considerado bloqueio do nervo na
altura do ligamento inguinal com uma combinação de anestésicos locais e corticoesteroides. Há pouco material dis‑
ponível na literatura. Curiosamente, o único relato de caso familiar é sobre o neurologista Sigmund Freud e seu filho,
que também sofreram essa síndrome. Portanto, são necessários mais estudos para verificar a história familiar como
fator de risco.
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174 Síndrome dolorosa complexa regional
tipo I, abordagem terapêutica: implante
de neuroestimulador medular
João Ricardo Brito Haikawa, José Luiz de Campos, Lígia Ferreira de Toledo Kawamoto
Hospital Vera Cruz, Campinas, São Paulo, Brasil
Paciente D.Z.B., masculino, 10 anos portador de síndrome dolorosa complexa regional do tipo I (SDCR tipo I), secun‑
dária à degeneração do sistema nervoso central, sem diagnóstico definitivo, verificada surdez total desde os 5 anos de
idade, em uso de implante auditivo coclear, epiléptico. Há sete anos, apresentou dor de evolução pregressa, de forte
intensidade (EAV 8/10 ), do tipo queimação, contínua, em região de glúteo e de membros inferiores, associada a alte‑
rações autonômicas periféricas, extremidade direita fria, baixa perfusão periférica, sudorese, edema e espasticidade
flexora de pé e perna direita. Utilizados relaxante muscular, antiparkinsoniano e aplicação de toxina botulínica sem
resultado satisfatório. Realizados bloqueio terapêutico simpático e cirurgia de tenotomia de quadríceps e tornozelos,
com resposta positiva somente ao bloqueio. Atualmente, em uso de anticonvulsivante/antiepiléptico, amitriptilina
e analgésicos. Em 20 de janeiro de 2017, realizou o implante de neuroestimulador medular no âmbito de T8‑T9,
com 2 eletrodos tubulares e um gerador para neuroestimulação tônico, sendo notada significativa melhora da dor,
desde seu pós‑operatório. A SDCR tipo I caracteriza‑se pelo surgimento da dor após um estímulo nocivo, sem lesão
tecidual. Ainda não se sabe a causa aparente, podendo associar‑se à predisposição genética e a alguns antígenos do
complexo de histocompatibilidade humana, com o aumento de mediadores inflamatórios, correlacionados ao fenô‑
meno de hiperexcitabilidade. A dor pode gerar incapacidade funcional acompanhada de disestesia, hiperestesia,
alodinia, sintomas vasomotores, edema de extremidades, fraqueza, tremores, espasticidade e alteração da sudação.
O tratamento baseia‑se em medidas farmacológicas, fisioterápicas, hidroterápicas, terapia ocupacional, bloqueado‑
res simpáticos, simpatectomia, neuroestimulação e terapia cognitivo‑comportamental. Conclusão: Nos casos em
que a terapia convencional não resulta em benefícios, a neuroestimulação medular é uma possível alternativa para
o tratamento da sintomatologia álgica. Como essa doença é considerada rara, ainda não temos estudos científicos
consistentes, exigindo a formulação e a ampliação dos conhecimentos relacionados ao assunto, para determinar uma
exata evidência de sucesso.
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175 A intensidade da dor e de efeitos adversos
no primeiro dia de pós‑operatório
Pedro Augusto Rodrigues de Alencar, Cássio Bousada Franco, Vanessa Baroni,
Felipe Porto Rangel, Ismar Lima Cavalcanti
Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: Mais de 80% dos pacientes submetidos a cirurgia relatam dor no pós‑operatório a despeito do trata‑
mento administrado. A hipótese deste estudo é de que a dor pós‑operatória é subtratada. Objetivo: O objetivo foi
identificar a frequência e a intensidade da dor 24 horas após a cirurgia, em diferentes especialidades cirúrgicas,
em um hospital terciário. Método: Foram incluídos 289 pacientes atendidos pelo serviço de dor aguda do hos‑
pital. Foram observadas: 1) as características do paciente; 2) as especialidades cirúrgicas; 3) as drogas e técnicas.
Foram também pesquisados, em dois momentos (na entrada na unidade de recuperação pós‑anestésica e 24 horas
após o término da operação), usando a Escala Analógica Visual (EAV): a intensidade da dor, os eventos adversos,
a interferência da dor nas atividades e no sono. Os dados foram analisados por estatística descritiva. Resultados:
289 pacientes foram incluídos, sendo 51,2% do sexo masculino, com idade (média) de 51,3 anos, 42,6% com peso
ideal, submetidos a cirurgia de especialidades: cirurgia geral (21,8%), urologia (19,7%), ortopedia (17%), ginecologia
(12,1%), cirurgia plástica (7,3%), neurocirurgia (6,2%), mastologia (6,2%) e cirurgia torácica (4,2%). Técnicas anes‑
tésicas: geral (41,5%), regionais (37,7%), combinadas (20,1%), não informada (0,7%). Analgésicos: dipirona (95,8%),
tramadol (50,2%), cetoprofeno (46%), ropivacaína (2,4%), morfina (1%), paracetamol (0,3%) e parecoxibe (0,3%).
Analgesia multimodal foi realizada em 165 casos. Na sala de recuperação pós‑anestésica (SRPA), a intensidade média
da dor pela EAV foi de 1,6, e as intensidades médias dos eventos adversos foram: náusea (0,6), sonolência (1,9),
prurido(0,3), tonturas (0,3). O escore médio de dor (EVA), para as 24 horas após a cirurgia, foi de 2,1, e as intensi‑
dades médias dos eventos adversos foram: náusea (0,8), sonolência (0,7), prurido (0,2), tonturas (0,3). Nas primeiras
24 horas, as intensidades médias dos seguintes parâmetros foram: dor mais intensa (3,3), menor dor (0,6), dificul‑
dade de respirar fundo (1,3), insônia(0,7), dificuldade de fazer atividades fora do leito (1,4) e frequência de dor
forte(13,4%). Discussão: Na cirurgia torácica e de mama, houve maior frequência de dor severa e maior intensidade
da dor. Conclusão: Apesar da intensidade média da dor nas diferentes especialidades ser considerada leve, houve
momentos de dor moderada nas primeiras 24 horas de pós‑operatório.
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176 Segurança da autoadministração do óxido
nitroso‑oxigênio (50%–50%) para biópsia
de próstata
Pedro Augusto Rodrigues de Alencar, Cássio Bousada Franco, Gabriel da Silva Cazarim,
Núbia Verçosa Figueiredo, Ismar Lima Cavalcanti
Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: A biópsia prostática transretal guiada por ultrassonografia (BPTU), associada à dosagem plasmática
do antígeno prostático específico(PSA), é o método padrão utilizado para diagnóstico precoce do câncer de prós‑
tata. Cerca de 65 a 90% dos homens submetidos à BPTU queixam‑se de desconforto, mesmo com o uso de métodos
invasivos e não invasivos de analgesia. Objetivo primário foi avaliar a intensidade da analgesia, enquanto o obje‑
tivo secundário foi verificar o grau de satisfação, a incidência de eventos adversos (náuseas e vômitos, sonolência,
crise de riso, euforia ou algum mal‑estar) e alterações hemodinâmicas. Soma‑se a possibilidade de futura padroni‑
zação no hospital de realização. Método: Ensaio clínico, randomizado, simples cego, com pacientes submetidos à
BPTU guiada por ultrassonografia, divididos em dois grupos, com posterior avaliação da dor e dos efeitos adver‑
sos. O ensaio clínico realizado em hospital terciário, no Rio de Janeiro, em pacientes do gênero masculino, entre 18
e 75 anos, ASA I, II ou III, com suspeita de adenocarcinoma de próstata com indicação de BPTU em caráter eletivo.
Os pacientes foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos. O grupo de controle (C) recebeu anestesia local no
sítio de punção mais inalação de oxigênio a 100% sob máscara facial. O grupo óxido nitroso (ON) recebeu anestesia
local no sítio de punção mais inalação de mistura de N2O‑O2 por válvula de autodemanda. Uma escala visual ana‑
lógica (EVA) de dor 0–10 e um formulário de satisfação foram apresentados aos pacientes antes do procedimento e
respondidos após o mesmo. O grupo que recebeu a mistura de N2O‑O2 foi avaliado em relação à incidência de náu‑
seas e vômitos, sonolência, crise de riso, euforia ou algum mal‑estar. Foram incluídos 34 pacientes na pesquisa, sendo
11 do grupo C e 23 do grupo ON. Foi feita uma randomização simples com o primeiro grupo de 34 pacientes da
pesquisa. O próximo bloco da pesquisa igualará número de participantes do grupo C com os do grupo ON. Resultado: Em relação a dor durante o procedimento, 5 de 11 pacientes a classificaram como intensa no grupo C (45%).
No grupo ON, nenhum paciente classificou a dor como intensa (0%). A média do escore de dor foi de 6,9 (mín. = 5;
máx. = 10) no grupo C e 2,08 (mín. = 0; máx. = 7) no grupo ON. Os índices de satisfação também diferiram, com
média de 8,56 (mín. = 6; máx. = 10) no grupo ON e 5,63 (mín. = 0; máx. = 8) no grupo C. Conclusão: Até o presente
momento da pesquisa, a mistura gasosa N2O‑O2 50%–50% foi eficiente ao reduzir a intensidade da dor e aumentar a
taxa de satisfação dos pacientes submetidos BPTU, com poucos efeitos indesejáveis.
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177 Uso da anestesia controlada pelo paciente
(acp) via peridural no controle da dor
oncológica como uma ponte para a
realização de cordotomia
Thais Cristine Oliveira Alves, Fernanda Lourenço Furigo, Fábio Luis Ferrari Regatieri,
Anny Sugisawa, Marcelo Ribeiro de Magalhães Queiroz
Centro de Ensino e Treinamento, São Camilo Pompeia, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A dor crônica oncológica é classificada em nociceptiva, neuropática ou mista e pode ser refratária à
terapia sistêmica multimodal otimizada. Procedimentos intervencionistas, como a anestesia peridural, têm sido uma
alternativa nesses casos. Este relato demonstra a utilização da anestesia controlada pelo paciente (ACP) via peri‑
dural no controle da dor oncológica como uma ponte para a realização de cordotomia. Relato do caso: Paciente
masculino, 41 anos, ASA III, obeso, portador de HIV, neoplasia metastática de cólon em uso de terapia antirretro‑
viral, radioterapia (RT) e quimioterapia, com dor intensa e contínua de características mistas, de difícil controle,
piora da mobilização, a qual foi o motivo da interrupção da RT. Em uso de metadona 20 mg/dia e morfina 2 mg de
resgate. Realizado ajuste da morfina e iniciadas venlafaxina, cetoprofeno, dipirona, decadron e gabapentina, sem
atingir controle álgico. Solicitada avaliação do grupo de dor, que optou por ACP peridural tunelizado e cordotomia
pela neurocirurgia. Solução de ACP com fentanil 5 mcg/mL, ropivacaína 1 mg/mL programada a fluxo contínuo de
3 mL/h e bolus 3 mL a cada 30 minutos, se necessário. Após instalada ACP, referiu melhora importante da dor, com
desmame das drogas (metadona e morfina). Realizada cordotomia, com sucesso de controle álgico, não sendo mais
necessária a ACP. Após 10 dias, evoluiu com dispneia súbita seguida de óbito, sendo a causa provável tromboem‑
bolismo pulmonar. Discussão: O uso da analgesia no paciente oncológico via peridural é descrita em literatura.
É segura e efetiva para administração de opioides, principalmente em casos como o descrito, em que as administra‑
ções via oral e venosa não proporcionaram alívio satisfatório da dor. Além do rápido efeito com menor concentração,
pode‑se associar um anestésico local, que via peridural liga‑se a receptores de morfina, proporcionando analgesia de
longa duração. A tunelização diminui o risco de deslocamento do cateter e possibilita a limpeza do local com maior
segurança. A cordotomia consiste na coagulação com rádio frequência do feixe espinotalâmico lateral, o qual traz
alívio da dor em cerca de 80% dos casos. O controle efetivo da dor oncológica é um desafio. Nesse caso, a ACP via
peridural mostrou‑se uma alternativa eficaz.
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178 Abordagem ultrassonográfica da via aérea
superior em paciente portador de angioedema
hereditário em contexto de emergência
Andreia Santos Cardoso, Luiz Fernando Amâncio Pereira de Oliveira, Alcebíades Vitor
Leal Filho, Luis Eduardo Rias Cardoso, Samuel Reis da Silva
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: O angioedema é situação preocupante, desafiadora e geradora de controvérsias durante atendimento
de emergência. Pode advir de reações histamínicas, ocorrendo em reação a agentes desencadeantes, conhecidos
ou não; ou não histamínicas, decorrente de condições hereditárias, drogas ou idiopáticos. A conduta nos variados
casos é controversa, sendo a abordagem da via aérea (VA) ponto crucial na avaliação inicial desses pacientes. Muitas
vezes, não se consegue definir a melhor abordagem da VA em situações de urgência. O objetivo deste relato foi dis‑
cutir a possibilidade de utilizar a ultrassonografia (USG) em emergência envolvendo VA superior. Relato do caso:
Homem, 17 anos, sabidamente portador de angioedema hereditário (fato informado pela mãe que o acompanhava),
atendido no PS do HC‑UFMG com quadro de taquidispneia, estridor inspiratório e expiratório. Indicados PFC e
conduta expectante quanto à manutenção da VA. Apresentou piora do quadro clínico antes de receber o hemoderi‑
vado. Optou‑se, então, pela intubação orotraqueal. Administrados 20 mg etomidato, 200 mcg de fentanil e 80 mg de
succinilcolina. Insucesso após múltiplas tentativas devido a edema de glote. Apresentou hipoxemia, cianose central
e dificuldade de ventilação sob máscara. Acionada equipe de anestesia. Impossibilidade de IOT após videolaringos‑
copia. Realizada cricotireoidostomia de urgência. Administrado PFC. USG cervical ao nível da cartilagem tireoide
mostrou obstrução completa do adito da glote. No segundo dia de internação, a USG mostrou permeabilidade das
cordas vocais. Equipe assistente optou por traqueostomia. Discussão: A USG da VA poderia ter auxiliado na con‑
dução do caso. Discutimos a possibilidade de utilizar tal recurso como adjuvante na obtenção de um VA avançada.
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179 Monitorização ventilatória em anestesia
para cirurgia robótica
Gabriela Villar e Silva, Carlos Gustavo Favre Drummond, Marcus Vinicius Miguez Oliveira,
Daniele Oliveira Minelli, Pedro Henrique Duran de Carvalho
Hospital Naval Marcilio Dias, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: A cirurgia robótica evoluiu durante as últimas duas décadas, atendendo a um número cada vez maior
de subespecialidades cirúrgicas. Entretanto, ainda representa um desafio para o anestesiologista. Os efeitos causa‑
dos pelo pneumoperitôneo, agravados pela posição de Trendelenburg por tempo prolongado, provocam alterações
cardiorrespiratórias relevantes. Relato de caso: Paciente masculino, 64 anos, 72 kg, 1,69 m, hipertenso, diabético e
tabagista (50 maços-ano), com distúrbio obstrutivo moderado e prova broncodilatadora positiva à espirometria.
Realizados preparo pulmonar com prednisona e alenia para ser submetido à hernioplastia inguinal robô-assistida.
Admitido na sala operatória e monitorizado com cardioscópio, SpO2, PAM radial direita, impedância elétrica torá‑
cica (IET), BIS e TOF. Dois acessos venosos periféricos calibrosos foram obtidos. A anestesia foi induzida com
midazolam, clonidina, fentanil, propofol e rocurônio; e mantida com remifentanil, propofol e rocurônio em bomba
infusora. O modo ventilatório selecionado foi o de pressão controlada com volume corrente garantido. Ajustes na
ventilação foram guiados por gasometrias arteriais e IET. Ao término, o bloqueio neuromuscular foi revertido com
sugamadex e a extubação foi feita sem intercorrências. Discussão: A evolução da tecnologia utilizada pela anes‑
tesiologia possibilita a redução das repercussões fisiológicas e dos problemas causados pela ventilação mecânica.
A tendência atual é utilizar fluxos em desaceleração, minimizando as repercussões hemodinâmicas e ventilatórias,
com padrão de distribuição pulmonar mais homogêneo. A posição exigida em cirurgias robóticas associadas ao
pneumoperitôneo podem levar à diminuição da complacência pulmonar, capacidade residual funcional e exacerbar
distúrbios ventilação-perfusão, complicando o manejo clínico de pacientes com doença pulmonar crônica ou obesos
mórbidos. A IET é uma ferramenta de monitorização não invasiva utilizada em pacientes críticos, a qual avalia a dis‑
tribuição da ventilação e mecânica pulmonar regional em tempo real, considerando variáveis como a complacência,
o grau de distensão e o colapso recrutável. Por permitir ajustes na ventilação e na otimização do cuidado e da assis‑
tência ao paciente, é um instrumento útil que ganha espaço no contexto da cirurgia robótica.
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180 Ecocardiografia transesofágica em
prostatectomia laparoscópica
Julianna Ferreira Obara, Rodrigo Leal Alves, Nazel Oliveira Filho, Ítalo Marllon Aguiar,
Victor Sampaio de Almeida
Hospital São Rafael, Salvador, Bahia, Brasil
Introdução: A ecocardiografia transesofágica é um método de monitorização pouco invasivo cada vez mais utili‑
zado tanto em cirurgias cardíacas como não cardíacas. Nessas, auxilia na avaliação hemodinâmica e na identificação
de evento isquêmico do miocárdio, possibilitando intervenções que diminuam a morbidade de pacientes cirúrgi‑
cos. Relato do caso: A.T.F., 58 anos, 70 kg, portador de adenocarcinoma de próstata, sem outras comorbidades.
Exame físico e ecocardiograma pré‑operatório sem alterações. Monitorizado com cardioscópio, pressão arterial
invasiva e oximetria de pulso, e submetido à anestesia geral balanceada para prostatectomia radical laparoscó‑
pica. Após indução, a sonda do ecocardiograma transesofágico foi introduzida e realizada a primeira avaliação, que
evidenciou coração com funções preservadas e sem alterações estruturais. Após insuflação do pneumoperitônio
(pressão intra‑abdominal 15 cmH2O), identificou‑se dilatação das câmaras direitas com desvio do septo interven‑
tricular para esquerda. Após 15 minutos em posição de cefalodeclive de 30°, foi verificada acentuação da pré‑carga.
Paciente cursou com momentos de hipotensão arterial, tratados efetivamente com efedrina. A efedrina foi esco‑
lhida pelo efeito beta‑adrenérgico, que favorece a função do ventrículo direito, condição desejável em situação de
sobrecarga do mesmo. Os parâmetros alterados retornaram aos valores basais após deflação do pneumoperitônio e
retorno à posição neutra. Paciente permaneceu estável durante os 300 minutos de cirurgia e recebeu alta hospita‑
lar após dois dias. Discussão: A prostatectomia radical laparoscópica pode expor o paciente a riscos decorrentes do
pneumoperitônio associado ao cefalodeclive por tempo prolongado. Complicações respiratórias, alterações hemodi‑
nâmicas e necessidade frequente de drogas vasoativas para otimização da pressão arterial são relatadas por diversos
estudos. Nesse caso, a ecocardiografia transesofágica foi uma ferramenta valiosa na detecção de alterações hemodi‑
nâmicas e na orientação terapêutica precoce.
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181 Análise da pressão dos balonetes de
tubos endotraqueais insuflados por
anestesiologistas e residentes em um
hospital do Sistema Único de Saúde
Micaela Barbosa Lima Sales, Francisco Queiroga Gadelha Júnior, Jiliélisson Oliveira de Souza,
Gualter Lisboa Ramalho, Luiz Eduardo Imbelloni
Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, João Pessoa, Paraíba, Brasil
Introdução: Os tubos endotraqueais possuem na sua parte distal um balonete ou “cuff”, que tem função de selar a via
aérea, evitando o escape de ar, mantendo uma ventilação adequada e evitando broncoaspiração. Porém, um ajuste
inadequado de sua pressão pode provocar lesões graves da mucosa traqueal. Este estudo teve como objetivo analisar
a pressão do balonete insuflado por anestesiologistas e residentes bem como comparar se a experiência profissional
tem relação nesse ato. Método: Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Enfermagem
Nova Esperança (FACENE), CAAE: 59155916.0.0000.5179, e obtido consentimento informado, foi realizado estudo
transversal e descritivo de setembro a dezembro de 2016. Foi avaliada a pressão do balonete de 123 pacientes insu‑
flados por residentes e anestesiologistas após a intubação orotraqueal para anestesia geral. Analisou‑se o método
escolhido pelo profissional para avaliar a pressão do balonete e, em seguida, essa pressão foi mensurada por um cuf‑
fômetro e observado se estavam dentro dos valores normais (20 a 30 cmH2O). Resultados: Todos os profissionais
utilizaram a técnica de palpação digital para avaliar a pressão. Quando analisados pelo cuffômetro, dos 123 pacientes,
nenhum estava com a pressão abaixo de 20 cmH2O e 96 pacientes (78%) estavam com pressão acima de 30 cmH2O,
perfazendo um total de apenas 27 pacientes (22%) com valores normais. Além disso, não houve relação entre a
experiência profissional e os níveis adequados de pressão, pois os anestesiologistas apresentaram 80% de pressão do
balonete fora dos valores normais e os residentes do primeiro, do segundo e do terceiro anos apresentaram, respec‑
tivamente, 82,61, 73,08 e 76,19%. Discussão e conclusão: Encontrou‑se discordância entre tempo de experiência
profissional e técnica de palpação digital com valores verificados por meio do cuffômetro, visto que os valores da
pressão, na maioria dos casos, estavam superiores aos referenciados pela literatura como corretos para uma boa per‑
fusão traqueal e seguros para evitar lesões.
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182 Uso de dexmedetomidina em anestesia
para implante capilar
Alice Licinio Tavares, Juliana Faria de Freitas, Igor Neves Afonso Castro,
Carolina Linhares Martins, Wigres Bruno de Souza
Grupo Santa Casa de Belo Horizonte, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Caso clínico: Paciente, 42 anos, masculino, hígido. Após monitorização e punção de acesso venoso, foi feita administra‑
ção de 3 mg de midazolam e 100 mcg de fentanil como medicação pré‑anestésica. Iniciada infusão de 0,1 a 0,3 µg/kg/min
de dexmedetomidina. Antes do início do ato cirúrgico, foi realizada infiltração local, pelo cirurgião, de todo o campo
operatório. Mantida a infusão de 0,1 a 0,3 µg/kg/h de dexmedetomidina por seis horas. Após a indução, a PA man‑
teve‑se estável, oscilando dentro dos parâmetros previstos. A FC manteve‑se entre 50 e 65 bpm durante todo o
procedimento anestésico, que durou 420 minutos. Despertar anestésico uma hora após a interrupção da infusão
de dexmedetomidina, sendo encaminhado à sala de recuperação pós‑anestésica (SRPA) em ventilação espontânea,
estável hemodinamicamente, respondendo a estímulos verbais, mantido em observação por 30 minutos, sem inter‑
corrências pós‑anestésicas. Discussão: Na anestesia para implante capilar, espera‑se que o paciente tenha depressão
da consciência, analgesia adequada para melhor controle das respostas hemodinâmicas e manutenção das funções
vitais. A associação de agentes α2‑agonistas, como a dexmedetomidina, está de acordo com essas necessidades, pois
é um fármaco capaz de propiciar sedação, ansiólise, simpatólise e analgesia com melhor controle de pressão arterial
e frequência cardíaca, tendo boa resposta à efedrina e à atropina em caso de hipotensão ou bradicardia, diminuindo
o consumo de outros agentes anestésicos e também de náuseas e vômitos no período perioperatório. Nessa técnica
anestésica, o desafio é o início da sedação ser feito com o paciente em decúbito ventral, permanecendo nessa posição
de 60 a 180 minutos e, depois, em decúbito dorsal em 45° por mais 240 a 360 minutos. Conclusão: A dexmedetomi‑
dina aparece como uma ótima opção de fármaco a ser utilizado, seja como fármaco principal na sedação associado
à anestesia local, seja como adjuvante associado a outros fármacos anestésicos em anestesia geral, propiciando uma
excelente estabilidade hemodinâmica com controle de PA e FC, diminuindo o sangramento intraoperatório, sem
risco de depressão ventilatória, diminuindo o consumo de outros fármacos anestésicos e seus efeitos colaterais,
atuando durante todo o período perioperatório.
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183 Papel dos fármacos adjuvantes no manejo
anestésico de pacientes com previsibilidade
de intubação difícil: série de casos
Fernanda Rondon Fonseca Pirangy, Mirlane Guimarães de Melo Cardoso, Ivandete Coelho
Pereira Pimentel, Adélia Rego Correa Meninea, Mewryane Câmara Brandão Ramos
Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, Manaus, Amazonas, Brasil
O estímulo da laringoscopia e da intubação orotraqueal resulta na liberação de catecolaminas endógenas por reflexo
à aferência das vias aéreas superiores, que pode causar instabilidade hemodinâmica e aumentar a morbimortalidade
perioperatória. Os eventos cardiovasculares decorrentes da instabilidade hemodinâmica podem ser minimizados
pelo uso de fármacos adjuvantes como observado nessa série de casos. Caso 1: Paciente masculino, 46 anos, ASA III
(IMC 47, HAS), Mallampati I, programação cirúrgica de tireoidectomia total por bócio mergulhante com desvio do
eixo traqueal. Em sala operatória (SO), foi monitorizado com SpO2 97%, FC 90 bpm, PA 164/102 mmHg. Após infu‑
são intravenosa (IV) de sulfato de magnésio 30 mg.kg‑1 e cloridrato de lidocaína 1,5 mg.kg‑1 durante 10 minutos,
foi realizada laringoscopia direta com uso de cloridrato de lidocaína spray 10% em orofaringe e classificada como
Cormack‑Lehane 3aª, sendo intubada com uso de bougie. Caso 2: Paciente do sexo feminino, 59 anos, HAS, AVE
há 18 anos sem sequela, ASA II, Mallampati III, distância mento/esterno < 12,5 cm, bócio volumoso, mergulhante
com desvio traqueal e programação de tireoidectomia total. Após monitorização (PA 154/91 mmHg, FC 110), foram
iniciados sulfato de magnésio 30 mg.kg‑1, cloridrato de lidocaína 1,5 mg.kg‑1, clonidina 1,5 µg.kg‑1 por 10 minutos
e cloridrato de lidocaína 10% em orofaringe. Após laringoscopia direta e visualização, Cormack‑Lehane 2 foi intu‑
bada acordada com uso de bougie. Caso 3: Sexo masculino, 52 anos, tabagista, ASA II, Mallapati IV, programado
para osteossíntese de fratura de zigomático. Em SO, após monitorização (FC 70 bpm e PA 129/80 mmHg), iniciou‑se
infusão dos fármacos adjuvantes, seguida de intubação com paciente acordado. Na possibilidade de intubação difícil,
a técnica anestésica deve ser baseada no quadro clínico do paciente. O uso de sulfato de magnésio, além de antago‑
nista de NMDA, inibe a liberação de catecolaminas. Associado à clonidina, agonista α2‑adrenérgico, e lidocaína, ele
atenua a resposta hemodinâmica, diminui a ansiedade e pode auxiliar nas manobras de intubação acordado.
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184 Gás xenônio na anestesia inalatória:
utopia ou realidade?
Giovanna Hernandes Y Hernandes, David Ferez
Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: O gás xenônio está sendo motivo de diversos estudos devido à sua validade anestésica e analgésica,
segura e efetiva, com propriedades hipnóticas e um rápido tempo de recuperação, além de não ser um depressor
cardíaco. É um gás nobre e raro e que mais se aproxima do anestésico ideal por ser inodoro, inerte, não inflamável,
incolor, não irritante, pouco tóxico, com ausência de metabolização, baixo coeficiente de solubilidade no sangue e
nos tecidos, entre outras características. No entanto, possui alto custo para ser obtido e comercializado; sendo assim,
não é amplamente utilizado. Método: Este artigo teve como objetivo a compilação de artigos sobre o uso do xenô‑
nio em anestesia, a fim de ser elaborada uma revisão a respeito do tema. Resultados: A CAM (concentração alveolar
mínima) do Xe é de 0,63 a 0,71, o que confere indução anestésica rápida, agradável e bem tolerada, assim como
recuperação mais rápida quando comparada com outros elementos.1 O xenônio praticamente não exerce efeito no
receptor GABA‑a e, assim como a cetamina, é um potente inibidor do receptor NMDA, inibindo as sinapses exci‑
tatórias. O preço de 1 L de gás xenônio está por volta de sete euros, um valor alto, se considerado que, em média,
uma cirurgia utiliza de 15 a 36 L para cada paciente.1 Comparando o xenônio com outros anestésicos inalatórios,
como sevoflurano, isoflurano e desflurano, acredita‑se que haja uma significante diminuição no tempo de recupe‑
ração pós‑anestésica ao usar o xenônio e também que o valor do BIS do Xe seja inferior.2 Discussão: A análise dos
dados obtidos deve, no entanto, considerar outros fatores que podem ter influenciado nos resultados, como porte
da cirurgia, condições clínicas do paciente, presença de intercorrências intraoperatórias e obesidade. Conclusão:
É necessário avançar nas pesquisas para criar novos métodos de purificação do xenônio. Até o momento, não exis‑
tem estudos que demonstram vantagens suficientes para exaltar o uso do xenônio a despeito de outros anestésicos,
além de seu alto custo inviabilizar a utilização do gás em larga escala.
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185 O advento de reversores neuromusculares
específicos e o paciente com miastenia gravis
Lucas Gasperin Martini, Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo, Gabriel dos Santos Tarquinio,
Leandro Criscuolo Miksche, Jullyana de Alcântara Paniago
Clínica de Anestesiologia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil
Introdução: A miastenia gravis (MG) é uma doença autoimune mediada por anticorpos dirigidos a receptores de
acetilcolina na membrana pós‑sináptica da junção neuromuscular, caracterizada por fraqueza e fadiga da muscula‑
tura esquelética. As preocupações anestésicas nesses pacientes incluem interações entre a doença, seu tratamento e
os medicamentos anestésicos, particularmente os bloqueadores neuromusculares (BNM). Relato do caso: Paciente
do sexo feminino, 46 anos, 84 kg, admitido nesse serviço para realização de procedimento cirúrgico para ressecção
de tumor de mediastino, eletivo. Tem história de MG, tratada com uso de piridostigmina diário e tabagismo ativo.
A técnica anestésica de escolha foi a anestesia geral combinada (peridural geral endovenosa). A punção peridural foi
realizada em âmbito torácico, T10‑T11, com passagem de cateter e administração conseguinte de naropin (0,25%–
10 mL), sufentanil (5,0 mcg). A indução anestésica foi realizada com remifentanil em modo TCI‑effect, propofol em
modo TCI‑Marsh e rocurônio (25 mg). A manutenção anestésica se deu com propofol e remifentanil nos modos cita‑
dos. A cirurgia teve duração de duas horas, sem intercorrências e sem novas doses do BNM. O uso de estimulador de
nervo periférico — avaliando a função neuromuscular durante todo o procedimento, incluindo momento anterior
à curarização — e o uso de reversor neuromuscular específico do rocurônio — sugamadex (200 mg) — possibilitou
controle estrito desse parâmetro e assegurou extubação sem intercorrências, sem curarização residual e depressão
ventilatória conseguintes. Discussão: Os pacientes com MG são sensíveis a BNM não despolarizantes, prolongando
seu efeito, o que pode resultar em declínio das funções respiratórias no pós‑operatório. O desenvolvimento recente
de antagonista neuromuscular específico que encapsula a molécula do BNM não despolarizante, como o rocurô‑
nio, revertendo completamente os efeitos do relaxamento muscular, possibilitou maior segurança nesses pacientes.
Essa combinação pode ser uma alternativa racional nos casos cujo bloqueio muscular seja mandatório durante pro‑
cedimento cirúrgico.
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186 Anestesia venosa total alvo‑controlada
em paciente portador de distrofia
muscular de Duchenne
Luis Henrique Cangiani, Fábio Escalhão, José de Brito Magalhães Neto, Luiz Felipe Megale,
Carlos Eduardo Menegusse Andrade
Centro de Ensino e Treinamento Centro Médico de Campinas, Campinas, São Paulo, Brasil
Introdução: Os pacientes portadores de distrofia muscular de Duchenne têm risco para o desenvolvimento de
hipertermia maligna quando expostos à succinilcolina e/ou aos anestésicos inalatórios durante os procedimentos
cirúrgicos realizados sob anestesia geral. O caso relatado é de um paciente jovem que foi submetido a uma rea‑
bordagem de uma cirurgia sob a coluna lombar. Relato do caso: Paciente do sexo masculino, 15 anos, 173 cm de
altura, 63 kg, ASA II, submetido a drebidamento da ferida operatória infectada na coluna lombar. Portador de dis‑
trofia muscular de Duchenne, diagnosticada desde os 3 anos, a qual evoluiu para paraplegia aos 10 anos. Faz uso
de predinisolona há cerca de 5 anos. Exames laboratoriais, espirometria, MAPA, ECG e polissonografia sem altera‑
ções significativas. Apresentava‑se em regular estado geral, lúcido, emagrecido, hipocorado, taquipneico, murmúrio
vesicular presente. Monitorizado com oxímetro, cardioscópio, PANI e EtCO2. Realizada venopunção, administrado
midazolam 3 mg EV e pré‑oxigenado com FiO2 100% por 3 minutos. Em seguida, foi iniciada a infusão alvo‑con‑
trolada (TCI) de propofol no modelo Marsh‑“fast”, e depois o remifentanil em TCI. Atingido o ponto de hipnose, foi
realizada a IOT com TOT 7.0 com balonete, sob laringoscopia direta, sem intercorrências. A anestesia foi mantida
com remifentanil e propofol em TCI. O paciente manteve‑se estável hemodinamicamente durante os 90 minutos de
cirurgia, sem necessidade de uso de outros fármacos. Transcorridos 125 minutos de anestesia, o paciente foi extu‑
bado e levado à SRPA. Após 1 hora, foi levado para enfermaria e recebeu alta hospitalar após 16 dias. Discussão:
Os pacientes portadores de distrofia muscular têm alto risco de desenvolver hipertemia maligna. Nas cirurgias rea‑
lizadas sob anestesia geral, os agentes halogenados e a succinilcolina devem ser evitados. É um caso eletivo em que
o paciente tinha previsão de IOT fácil, portanto, a utilização de succinilcolina foi dispensada. O bloqueador neu‑
romuscular também não foi utilizado, uma vez que, em pacientes distróficos, quando estão em plano adequado de
anestesia, não há necessidade de utilizá‑los para facilitar a IOT. O caso foi bem conduzido e a internação por tempo
foi necessária para o tratamento da infecção.
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187 Frequência de utilização de fármacos
adjuvantes durante anestesia no Brasil
Pedro Augusto Rodrigues de Alencar, Cássio Bousada Franco, Daniel Vieira de Queiroz,
Núbia Verçosa Figueiredo, Ismar Lima Cavalcanti
Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: Os adjuvantes anestésicos são fármacos administrados em associação com os anestésicos, para aumen‑
tar sua eficiência, melhorar sua liberação ou diminuir a dosagem necessária. Além desses benefícios, a associação de
fármacos pode promover a diminuição dos efeitos adversos, quando comparada com a administração de um único
medicamento isoladamente. O objetivo do presente estudo foi determinar a frequência de utilização dos fármacos
adjuvantes durante a anestesia no Brasil. Método: Estudo prospectivo descritivo do tipo transversal com enfoque
quantitativo. Foram incluídos, na enquete, todos os médicos anestesiologistas e os médicos em especialização em
anestesiologia da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Os médicos sujeitos da pesquisa, cadastrados na Sociedade
Brasileira de Anestesiologia, foram contactados por meio de mensagem eletrônica, contendo o convite para partici‑
par da pesquisa e a conexão para um sítio eletrônico de hospedagem de pesquisa, no qual foram disponibilizados o
TCLE e o instrumento da pesquisa, que constou de um questionário de perguntas acerca do tema. Os dados foram
analisados por meio da estatística descritiva. Resultados: Foram enviados 9.869 questionários, e 954 (9,66%) respos‑
tas foram recebidas. A frequência dos adjuvantes utilizados durante a anestesia foram: clonidina (84,9%), cetamina
(72,53%), lidocaína (64,67%), dexmedetomidina (44,23%), sulfato de magnésio (35,32%), não utilizaram adjuvantes
(4,19%) e outros (1,36%). Discussão: O conceito da analgesia e anestesia multimodal ganhou espaço na prática da
anestesiologia. Ele visa garantir um desfecho cirúrgico favorável e, especialmente, uma adequada analgesia periope‑
ratória e uma recuperação precoce da anestesia, proporcionando prevenção de dor crônica pós‑cirúrgica, despertar
acelerado da anestesia, recuperação rápida das funções fisiológicas e redução de eventos adversos no pós‑operatório.
Os agonistas α2‑adrenérgicos, a cetamina, a lidocaína e o sulfato de magnésio são fármacos indicados para esse tipo
de abordagem clínica.
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188 Taquifilaxia com efedrina
Santhiago de Pina Naves, Marcelo Carneiro da Silva, Sâmia Jovino Neves,
Elialba de Farias Cascudo, Glayson Carlos Miranda Verner
Hospital Regional do Gama, Brasília, Distrito Federal, Brasil
Introdução: O termo taquifilaxia nos remete ao rápido decremento do efeito de uma droga após administrações
repetidas de doses constantes em um curto intervalo de tempo, sendo as drogas adrenérgicas os medicamentos mais
comumente associados a esse fenômeno. Relato do caso: G.L.S., sexo masculino, 66 anos, estado físico ASA III,
obesidade grau I, portador de insuficiência renal crônica não dialítica, insuficiência cardíaca e hipertensão arterial
sistêmica. Programada revisão de fratura de fêmur. Monitorização padrão: pressão arterial não invasiva, oximetria
de pulso e eletrocardiograma contínuo. Feita anestesia peridural em L1‑L2: 10 mL de ropivacaína 0,75%, 3 mL de
lidocaína 2% e 1 mg de morfina. No transcorrer do ato operatório, houve hipotensão controlada com administração
de efedrina em doses crescentes (total de 300 mg) e reposição volêmica. Mas, decorridas duas horas do início do blo‑
queio, a hipotensão tornou‑se refratária e cada vez mais proeminente. Foi cateterizada a veia jugular interna direita e
iniciada a administração de noradrenalina com manutenção de níveis pressóricos satisfatórios. Discussão: Entre as
estratégias para se combater a simpatólise, estão os vasopressores, como a efedrina. Essa consiste em um α‑agonista
e β‑adrenérgico de ação tanto direta quanto indireta. Apresenta certa latência em seu pico de ação, não devendo ser
repetida em intervalos inferiores a 5–10 minutos, e possui duração de ação de cerca de 60 minutos. Nas doses entre
1 e 5 mg/kg, a taquifilaxia se torna mais evidente, podendo ocorrer o chamado “efeito reverso” e consequente hipo‑
tensão. Ainda não é bem estabelecido o intervalo mínimo exigido entre suas doses para que ocorra a taquifilaxia.
O mecanismo provável pelo qual ocorra esse fenômeno está relacionado à substituição dos estoques de norepinefrina
pela efedrina, que não é metabolizada pela MAO, promovendo depleção das reservas de norepinefrina disponíveis
para liberação e dificultando a entrada de novas moléculas de efedrina e noradrenalina nessas vesículas, tornando a
ação de doses adicionais ineficaz.
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189 Avaliação da qualidade de vida e
satisfação com a saúde versus relação
de horas trabalhadas por semana dos
anestesiologistas de Porto Alegre (RS)
Casiéli Nádia Rohde, Florentino Fernandes Mendes, Liege Caroline Immich,
Marina Amaral de Oliveira, Priscila Sartoretto dal Magro
Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Universidade Federal de Ciências da Saúde de
Porto Alegre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil
Introdução: A Medicina se destaca pelo caráter altamente ansiogênico da profissão, sendo a Anestesiologia uma
de suas áreas mais estressantes. Então, resolveu‑se analisar a qualidade de vida do anestesiologista com sua carga
horária semanal. Método: realizou‑se um estudo descritivo e transversal, distribuindo‑se dois questionários: um
sobre dados pessoais e jornada de trabalho; e outro contendo o instrumento WHOQOL‑Abreviado para aneste‑
siologistas atuantes na cidade de Porto Alegre. Resultado: Sobre a qualidade de vida, 8,64% avaliaram como muito
boa, e 6,79%, como ruim. Na autoavaliação da qualidade de vida, a maior carga horária semanal apresentou menor
escore (p = 0,00003); se a pessoa não realizava plantões noturnos (p = 0,0035); se não trabalhava em fins de semana
(p = 0,0110); e se realizava atividade física regular (p = 0,0229) apresentava maior escore. Satisfação com a saúde:
trabalhar até 40 horas por semana (p = 0,0269), dormir mais de 6 horas/dia (p = 0,0139) e praticar atividade física
regular (p = 0,0002) demonstraram maior escore. Discussão: Assim como em Recife, observou‑se que o perfil de
trabalho dos anestesiologistas influencia na qualidade de vida. Em relação ao total de horas trabalhadas por semana,
notou‑se que, em Porto Alegre, 14,20% trabalham mais de 60 horas por semana, enquanto em Recife, esse número
sobe para 65,45%. Ao cruzar os dados do questionário WHOQOL‑Abreviado, avaliou‑se correlações com signifi‑
cância estatística: na sobrecarga de trabalho que demonstrou a redução dos escores de diversos domínios, como na
autoavaliação da qualidade de vida, na satisfação com a saúde e também na qualidade de vida geral; o mesmo ocor‑
reu com a privação de sono. A prática regular de atividade física mostrou papel importante no aumento dos escores
de qualidade de vida em saúde física, qualidade de vida geral, autoavaliação da qualidade de vida e satisfação com a
saúde. Conclusão: Este estudo corroborou a hipótese de que há relação entre a jornada de trabalho do anestesiolo‑
gista na cidade de Porto Alegre e a sua qualidade de vida. Esses resultados apontam a necessidade de reflexão para
melhorar o planejamento da rotina por parte dos anestesiologistas.
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190 Manejo anestésico de uma paciente em
cuidado paliativo submetida à laparotomia
de emergência – a relevância do
consentimento esclarecido
Elisa Duarte Candido, Cassiano Hamacek de Freitas, Izabela Magalhães Campos,
Pedro Maurício Quintino, Laura Santana
Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: Laparotomia de emergência implica em risco de 18% de mortalidade em até 30 dias, isso representa
risco 5 vezes maior do que qualquer cirurgia eletiva considerada de alto risco. Relato do caso: Mulher, 71 anos,
diagnosticada com neoplasia intestinal maligna e em cuidados paliativos, evolui com abdome agudo obstrutivo
secundário a volvo de sigmoide. Apesar de a paciente estar sob cuidados paliativos, a condição que desencadeou o
quadro agudo não estava diretamente relacionada à neoplasia. Paciente classificada como ASA V‑E e à avaliação pelo
score ACS‑NSQIP apresentava risco de mortalidade maior do que 10%, caso submetida a cirurgia. A equipe anesté‑
sica discutiu com os familiares, os quais, após esclarecidos, optaram pela realização da cirurgia, pois apesar dos riscos,
essa era a única possibilidade de aumentar a sobrevida. Na sala de cirurgia, a paciente foi devidamente monitori‑
zada, intubada acordada, adaptada à ventilação mecânica protetora, sob anestesia venosa total. Exames laboratoriais
evidenciaram acidose metabólica com ânion gap aumentado e hipercalemia com repercussões eletrocardiográfi‑
cas. Exames seriados indicando melhora da perfusão e alteração eletrocardiográfica revertida. Após a colectomia
com colostomia, paciente encaminhada ao CTI. Esclarecemos novamente para a família sobre a condição clínica
da paciente no pós‑operatório. A paciente faleceu seis horas após a admissão no CTI. Discussão: O consentimento
esclarecido não se restringe a um instrumento ético‑jurídico, é a aprovação do paciente ou de seus responsáveis legais
para a participação no procedimento terapêutico, tendo eles sido esclarecidos sobre riscos e possibilidades terapêu‑
ticas, inclusive a não intervenção. Conclusão: O consentimento, apesar de não ser obrigatório para o procedimento
anestésico, funciona como profilaxia de processos judiciais, principalmente em situações de emergência, quando a
relação médico‑paciente geralmente é deixada em segundo plano.
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191 Conhecimento dos pacientes sobre o
trabalho do anestesiologista
Francisco Juarez Filho, Maioi Wanderley Neves, Frederico Marinho Gomes Barreto,
Kamillye Costa Araujo
Hospital Universitário João de Barros Barreto, Belém, Pará, Brasil
Introdução: O treinamento, as funções e as responsabilidades do anestesiologista ainda são mal compreendidos
assim como são subestimados por grande parte da população. Assim, objetivou‑se determinar o conhecimento dos
pacientes sobre o trabalho do Anestesiologista. Métodos: Estudo transversal e prospectivo, realizado entre dezem‑
bro de 2016 e janeiro de 2017, com 200 pacientes, com idade igual ou superior a 18 anos, submetidos à avaliação
pré‑anestésica ambulatorial. Para tal, utilizaram‑se questionários baseados no estudo de Gottschalk. Resultados:
Média de idade dos pacientes de 40,2 anos; 73% do sexo feminino; 43% possuíam ensino médio incompleto; 77,5%
com experiência anestésico‑cirúrgica prévia; 47,5% reconheceram o anestesiologista como médico especializado,
sendo a maioria desses de nível superior; 46,5% não souberam reconhecer o tempo de treino do anestesiologista,
nem o tempo de estudo comparado a outras especialidades (45%); 73,5% tiveram como principal preocupação a
infecção após a cirurgia (desses, as mulheres se mostraram mais preocupadas). Apenas a tarefa de assegurar que
os pacientes não acordem durante a cirurgia foi atribuída principalmente ao anestesiologista (55%). Por fim, ensi‑
nar estudantes de Medicina foi a área de atuação mais citada pelos pacientes (59,5%), entre as áreas de atuação
do anestesiologista. Discussão: A maioria dos pacientes reconheceu o anestesiologista como médico especializado,
com significância estatística. Observou‑se que, quanto maior a escolaridade, maior a porcentagem de resposta certa
(médico especializado), demonstrando a necessidade de uma atenção maior às pessoas com menor escolaridade.
Os entrevistados, claramente, desconhecem o papel do anestesiologista no gerenciamento de questões como: admi‑
nistração de antibióticos profiláticos e realização de transfusão sanguínea no intraoperatório, atribuindo essas tarefas
como responsabilidade do cirurgião. Por isso, os achados deste estudo evidenciaram que o público em questão tem
conhecimentos inadequados sobre a especialidade e o papel dos anestesiologistas dentro e fora do Centro Cirúrgico.
Conclusão: O conhecimento dos pacientes sobre o trabalho do anestesiologista é limitado.
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192 Prevalência da síndrome de Burnout e
fatores associados entre anestesiologista
Iana Angélica Dias Medeiros, Vanessa França de Sousa, Mônica Isabel Abrantes Leite
Centro de Ensino e Treinamento/ Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA), João Pessoa,
Paraíba, Brasil
Introdução: A definição de síndrome de burnout (SB) mais aceita e utilizada atualmente é caracterizada por três
dimensões: despersonalização, baixa realização profissional e exaustão emocional, sendo esta última considerada a
característica central do burnout. A SB é uma realidade cada vez mais presente na vida de médicos por seu contato
rotineiro com variados agentes estressores. Entre as especialidades médicas, a Anestesiologia se enquadra entre as que
possuem alto risco para SB. Diante das variadas prevalências e da importância do tema, o presente estudo teve como
objetivo identificar a prevalência da SB entre anestesiologistas de um hospital de urgência e emergência assim como
avaliar sua relação com o nível de bem‑estar no ambiente de trabalho e com o perfil profissional e sociodemográfico.
Método: Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e consentimento informado por escrito, foi estudada uma
população de 36 médicos anestesiologistas plantonistas de um hospital de urgência e emergência, que responderam
ao instrumento Maslach Burnout Inventory (MBI) e ao Questionário de Bem‑Estar e Trabalho (UWES). Foram cor‑
relacionados com a presença de SB: dados sociodemográficos, perfil profissional e nível de bem‑estar no trabalho.
Resultados: A prevalência de SB encontrada entre anestesiologistas foi de 33%, em nível moderado. Dos sujeitos com
SB, 75% foram homens, 91,7% entre 30 e 34 anos, 58% solteiros, 42% sem filhos, com 91,67% apresentando níveis
médio e baixo de bem‑estar no seu ambiente de trabalho. Discussão e conclusão: O presente estudo demonstrou que
a prevalência da SB entre anestesiologistas é alta, mesmo em nível moderado. Apresentaram correlação positiva com
SB, com significância estatística: sexo masculino, idade entre 30 e 34 anos, ser solteiro(a), não ter filhos, trabalhar em
outro(s) hospital(is) de urgência e emergência, carga horária semanal trabalhada maior que 60 horas, plantões notur‑
nos. A SB também se correlacionou com níveis médios e baixos de bem‑estar no trabalho.
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193 Perfil do anestesiologista de Porto Alegre (RS)
Jorge Luigi Gomes Orso, Florentino Fernandes Mendes, Roberta Hillesheim França,
Casiéli Nádia Rohde, Sabrina Drago Vlassis
Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil
Introdução: Trabalho realizado com o objetivo de traçar o perfil epidemiológico do anestesiologista na cidade de
Porto Alegre. Especialidade comumente associada ao desgaste físico e mental e à elevada carga horária semanal.
Método: Estudo descritivo, transversal, composto por 162 médicos anestesiologistas atuantes em Porto Alegre que
responderam a um questionário sobre dados pessoais e jornada de trabalho. Resultado: Os resultados encontrados
demonstraram que há predomínio de homens, 60,49% (n = 98), sendo que 79,63% (n = 129) eram casados ou man‑
tinham uma união estável; a faixa etária predominante (54,32%) foi de 30 a 45 anos (n = 88); o tempo predominante
de exercício da especialidade foi de até 10 anos (47,53%, n =77). O total de horas semanais trabalhadas foi entre 40 e
60 horas, 55,56% (n = 90); o número médio de plantões noturnos por semana de 46,91% dos participantes (n = 76)
foi de 1; apenas 10,49% (n = 17) dos participantes concentram o maior número de horas de trabalho no período
noturno; a maior parte dos entrevistados – 53,70% (n = 87) – trabalha em 2 ou mais fins de semana por mês; somente
5,56% dos participantes (n = 9) exerciam atividade paralela à Anestesiologia (gestão, clínica de dor, acupuntura e
ensino); 51,85% (n = 84) dos entrevistados dormem no máximo 6 horas por dia; 56,17% dos participantes (n = 91)
praticam atividade física de forma regular. Discussão: O perfil do anestesiologista de Porto Alegre coincide em vários
aspectos com o perfil observado em outras cidades, sendo eles, em sua maioria, homens, com faixa etária entre 30 e
45 anos e casados ou com união estável. Em relação ao total de horas trabalhadas por semana, notou‑se que a maior
parte (55,56%) trabalha de 40 a 60 horas semanais. A maioria dos participantes dos estudos de Recife (65,45%) e João
Pessoa (59%) trabalha mais de 60 horas por semana. Conclusão: O estudo sugere que o perfil do anestesiologista
nessa cidade busca uma menor carga horária semanal quando comparado a outras capitais brasileiras. A proporção
de gêneros é parecida com aquela encontrada em outros locais.
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194 Qualidade de vida entre médicos
residentes em especialidades clínicas e
cirúrgicas do Hulw: estudo comparativo
Rayanne Mendes Guerra, Gilvandro Lins de Oliveira Junior, Marcia Adriana Dias Meirelles Moreira,
Lorena Serpa Brandão, Marcilio Maia Gonçalves de Moura
Hospital Universitário Lauro Wanderley, João Pessoa, Paraíba, Brasil
Na relação saúde e trabalho, são inúmeros os fatores que refletem na qualidade de vida do trabalhador. Na área da
saúde, os riscos ocupacionais e emocionais tornam os médicos vulneráveis ao adoecimento físico e psíquico, sobre‑
tudo nas unidades hospitalares. Dessa maneira, avaliar a qualidade de vida dos médicos residentes é uma forma
de contribuir para as melhorias na saúde e no bem‑estar dos mesmos. O objetivo deste trabalho foi comparar a
qualidade de vida dos médicos residentes em especialidades cirúrgicas em relação aos médicos residentes em espe‑
cialidades clínicas. Realizou‑se um estudo do tipo analítico, comparativo, transversal com 85 médicos residentes de
um hospital‑escola no município de João Pessoa (PB), sendo 33 médicos residentes em especialidades cirúrgicas e
52 residentes em especialidades clínicas. Para avaliar a qualidade de vida, foi utilizado o questionário Medical Out‑
comes Study 36‑item Short Form Health Survey (SF‑36). Os resultados foram avaliados por meio do questionário
proposto por Ware Sherbourne (1992), baseado na divisão das questões em oito domínios que abrangem a percep‑
ção do ser humano com relação ao funcionamento físico, social e mental. Em cada domínio, atribuiu‑se uma nota
de 0 (zero) a 100 (cem). Após a análise das respostas de 84 médicos residentes (excluído um participante por preen‑
chimento incompleto do questionário), observou‑se uma diferença estatisticamente significativa no domínio “estado
geral de saúde” (p = 0,011), demostrando, nesse domínio, uma melhor qualidade de vida dos médicos residentes de
especialidades clínicas em comparação aos médicos residentes em especialidades cirúrgicas. Estima‑se que esta pes‑
quisa possa subsidiar novas investigações acerca da temática, levando a uma melhor compreensão do processo de
bem‑estar de médicos residentes, a fim de nortear organizações de saúde para garantir melhores condições de traba‑
lho e vida aos profissionais.
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195 Protocolo de cirurgia segura da OMS
no Hospital Universitário de Brasília:
percepção após um ano da implementação
Victor Guilherme Bittar Souto, Gabriel Magalhães Nunes Guimarães, Amanda Silva Peres,
Cátia Sousa Goveia, Carlos Eduardo Lopes Bezerra
Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil
Introdução: Em 2013, uma portaria do Ministério da Saúde tornou obrigatória, no Sistema Único de Saúde (SUS),
a implementação do protocolo de cirurgia segura da Organização Mundial de Saúde (OMS), com a finalidade de
reduzir a ocorrência de incidentes e eventos adversos bem como a mortalidade cirúrgica. Há importantes diferen‑
ças nas barreiras para a implantação do protocolo entre hospitais de países de primeiro mundo e hospitais de países
em desenvolvimento. O presente trabalho procurou caracterizar o processo de implantação desse protocolo em um
hospital universitário. Método: Inquérito transversal, de natureza administrativa, enviado a assistentes do Centro
Cirúrgico como formulário virtual de preenchimento anônimo, um ano após a implantação do protocolo de cirur‑
gia segura no hospital universitário. Resultados: Dos 44 questionários enviados, obteve‑se resposta de 35. Desses,
59,4% eram anestesiologistas, 87,5% sabiam o que é o protocolo, enquanto 12,5% tinham apenas uma ideia do que
se tratava; 15,6% nunca ouviram falar sobre o protocolo antes da sua implantação. Chamou a atenção que 21,9%
dos respondentes não estavam certos de que o protocolo traria benefícios e 6,2% afirmaram que ele era maléfico.
Queixas relacionadas à priorização do protocolo sobre a preocupação com a carência de recursos básicos (16%), o
treinamento insuficiente para aplicá‑lo (16%) e a denúncia de aplicação incorreta (28%) foram as mais frequentes.
Conclusão: As possíveis barreiras detectadas nesse inquérito são semelhantes às publicadas para países em desen‑
volvimento, evidenciando que, em nosso meio, a importância da preparação e da educação antes da aplicação do
protocolo é ainda maior que em países desenvolvidos. Discussão: O presente estudo demonstrou que, para que a
implementação do protocolo seja mais sustentável e efetiva, é necessário considerar o contexto cultural e econômico
local, assim como questões logísticas, organizacionais e comportamentais, com foco na segurança do paciente e esta‑
belecimento de consequências a todos os níveis por incumprimento.
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196 Dilemas éticos e legais diante
da hemotransfusão em paciente
Testemunha de Jeová
Ana Paula Costa Moraes de Albuquerque, Fábio Luis Ferrari Regatieri,
Fernanda Lourenço Furigo, Marcelo de Oliveira Peres, Daniel Varoni Schneider
Centro de Ensino e Treinamento IPAR/Itapevi/São Camilo Pompéia, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A religião Testemunha de Jeová (TJ) foi fundada nos EUA, em 1870, por Charles Russell. Atualmente,
existem mais de 1 milhão de membros só no Brasil. Entre os dogmas seguidos pelas TJs está a não aceitação de hemo‑
transfusão. Relato do caso: Paciente N.A.T., 54 anos, masculino, TJ, hipertenso e diabético, internado em UTI no
10° dia pós‑operatório de amputação de perna esquerda por osteomielite crônica e fasciíte necrotizante, evoluiu com
rebaixamento de nível de consciência e abdome agudo. Exames evidenciavam Hb: 3,3 g/dL e suboclusão intestinal.
Equipe médica solicita autorização para hemotransfusão aos familiares, que recusam o procedimento. Em reunião
com equipe médica e consultoria jurídica hospitalar, é acordado por transfundir três concentrados de hemácias por
risco iminente de morte. No dia seguinte, paciente foi submetido à laparotomia exploradora sob anestesia geral.
A indução foi em sequência rápida com etomidato 15 mg, fentanil 200 mcg e succinilcolina 80 mg, manutenção
anestésica com sevoflurano a 2%. Paciente evoluiu com hipotensão responsiva à noradrenalina. Ao final, paciente foi
encaminhado à UTI intubado e estável apresentando Hb: 8,3 g/dL e Ht: 25.5%. Discussão: A Constituição, em seu
artigo 5°, garante plena liberdade religiosa e autonomia da vontade em concordância com o artigo 22 do Código de
Ética Médica (CEM). No entanto, os profissionais de saúde vivenciam diariamente dilemas éticos e legais quando
indicam hemocomponentes em TJs. Não há norma legal ou constitucional que regule a obrigatoriedade da trans‑
fusão no Brasil. O Conselho Federal de Medicina (CFM) elaborou a Resolução nº 1021/80, a qual estabelece que:
“Em caso de haver recusa em permitir a transfusão de sangue, o médico, obedecendo a seu CEM, deverá observar a
seguinte conduta: 1) Se não houver iminente perigo de vida, o médico respeitará a vontade do paciente ou de seus
responsáveis; 2) se houver iminente perigo de vida, o médico praticará a transfusão de sangue, independentemente
de consentimento do paciente ou de seus responsáveis”. O médico que não transfundir quando necessário está sujeito
a consequências civis, administrativas e penais por omissão de socorro. Logo, a Resolução nº 1021/80 e o Código
Penal, no artigo 135, impõem ao médico a obrigação da transfusão sanguínea diante de risco de morte.
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197 Cuidados anestésicos para pacientes
hemofílicos a com inibidor
Felipe José Ferrer de Morais, Fábio Luís Ferrari Regatieri, Fernanda Lourenço Furigo,
Daniel Varoni Schneider, Anny Sugisawa
Centro de Ensino e Treinamento IPAR/HGI/São Camilo Pompéia, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A hemofilia A é uma doença hemorrágica de origem adquirida ou congênita de caráter recessivo ligada ao
sexo. Segundo o Ministério da Saúde, com uma incidência de 1:10.000 nascimentos, sendo a hemofilia A responsável
por 75 a 80% dos casos; desses, de 10 a 30% desenvolvem inibidores. A coagulopatia se manifesta basicamente por meio
da disfunção plaquetária associada à diminuição dos níveis séricos do fator VIII. Caso clínico: Paciente de 17 anos,
masculino ASA II E, portador de hemofilia A, segundo progenitor vítima de espancamento há 5 dias. Admitido na
emergência com choque hipovolêmico, devido a abdome agudo hemorrágico. Submetido à laparotomia exploradora
com anestesia geral balanceada, indução em sequência rápida: etomidato 20 mg, fentanil 300 mcg, rocurônio 60 mg,
manutenção com remifentanil e sevoflurano. Exames intraoperatórios evidenciaram: Hb 4.06; Ht 12.2; Plt 158.000.
Conduta intraoperatória: 4 concentrados de hemácias, 3 plasmas e reposição de gluconato de cálcio 10 mL. Paciente
extubado encaminhado à UTI, onde persistiu com sangramento em ferida operatória. Feito contato com o hemato‑
logista, o qual informou que o paciente é portador de hemofilia A grave com inibidor, sendo iniciado concentrado de
complexo protrombínico na dose de 100 U/kg/dose de 12/12 horas por 5 dias. Discussão: A hemofilia não tem cura e
a base de seu tratamento é a infusão do concentrado do fator deficiente, tendo como uma das complicações mais temí‑
veis o desenvolvimento de inibidores direcionados contra os fatores VIII ou IX infundidos. Desse modo, a transfusão
dos fatores torna‑se ineficaz. O único tratamento capaz de erradicar inibidores em pacientes com hemofilia congênita
é a imunotolerância, realizada por meio de infusões frequentes do fator deficiente durante semanas ou anos. Nos casos
emergenciais, como no relatado acima, faz‑se necessário o uso do concentrado de complexo protrombínico, o qual
fará um by‑pass no ponto da cascata de coagulação, no qual atua o inibidor. Esse complexo contém quantidades varia‑
das de fatores II, VII e X, além de traços de fator VIII, sendo a quantidade de fator IX fixa.
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