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518 Infusão alvo controlada de propofol, pelo
modelo paedfusor, em paciente pediátrico
Sabrina de Souza Ramos, Luis Otavio Esteves, Jose de Brito Magalhães Neto,
Thiago Silva Pinto, Mucio Maurício Duarte Neto
Centro de Ensino e Treinamento do Centro Médico Campinas, Campinas, SP, Brasil
Introdução: Pacientes com história familiar de hipertermia maligna devem ser submetidos à anestesia sem uso de
agentes inalatórios ou succinilcolina. A utilização de agentes de curta duração e alta previsibilidade permitiu que a
TIVA se tornasse uma realidade na população pediátrica. Dessa forma, relata-se uma anestesia venosa com infusão
alvo-controlada (TCI) em paciente pediátrico com história familiar de hipertermia maligna para cirurgia de postectomia. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 4 anos, 15 kg e estado físico ASA I. Em centro cirúrgico foi feita
monitorização básica e, após venopunção, imediata injeção de 20 mg de propofol e 20 mg de lidocaína. Iniciou-se a TCI
de propofol segundo o modelo de Paedfusor. A perda da consciência ocorreu após 5 minutos com alvo de 6 mcg/mL.
Introduziu-se a máscara laríngea e o paciente foi mantido em ventilação espontânea. O cirurgião realizou o bloqueio
no nervo peniano. O tempo total de infusão de propofol foi de 35 minutos com consumo de 260 mg. O despertar ocorreu após 39 minutos do término da infusão, com concentração plasmática de 1,7 mcg/mL. Discussão: No paciente
relatado, devido à história familiar de hipertermia maligna, optou-se pela TIVA-TCI. Na infusão TCI plasma, a medicação é administrada para manter a concentração plasmática constante. Na TCI, o objetivo é atingir rapidamente a
concentração no sítio efetor. Nas crianças, os volumes dos compartimentos e as taxas de transferências e de eliminação são diferentes dos adultos, o que resulta em uma quantidade muito maior de propofol para atingir uma mesma
concentração plasmática. Optou-se pelo Paedfusor, acrescido de bolus de 20 mg de propofol e 20 mg de lidocaína,
com o objetivo de simular uma infusão com alvo no sítio efetor, obtendo-se o efeito clínico desejado rapidamente,
devido à agitação do paciente durante a venopunção. No presente estudo, o ponto de hipnose foi de 6 mcg/mL.
Conclusão: No presente relato, o modelo de Paedfusor foi adequado para manter o plano anestésico para cirurgia
de postectomia.
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528 Desfecho da anestesia venosa total em
paciente super obeso
Marcello Mota Matos, Luis Henrique Cangiani, Sabrina de Souza Ramos, José Sitonio Junior,
Mucio Mauricio Duarte Neto
Centro de Ensino e Treinamento do Centro Médico Campinas, Campinas, SP, Brasil
Introdução: O paciente super obeso traz desafios para o anestesiologista. Os ajustes das doses e a manutenção do
plano anestésico são difíceis. Relato de caso: Paciente masculino, 49 anos, 165 kg, 178 cm, índice de massa corporal
(IMC) 52,7 kg/m2, ASA III, foi submetido à gastroplastia. Apresenta hipertensão arterial, leucemia linfocítica crônica
e apneia do sono grave, com pescoço curto, largo e Mallampati III. Após monitorização e posicionamento do paciente
com dorsoflexão, foram administrados 3 mg de midazolam, seguidos de 10 mg de metadona e 40 mg de parecoxibe
por via venosa. Instalado o monitor de transmissão neuromuscular, em seguida iniciou-se a infusão de remifentanil.
O limite de IMC do modelo farmacocinético é de 47,5. Por isso, o peso do paciente foi reduzido para 130 kg.
Ao atingir a concentração-efeito de 3 ng/mL, iniciou-se a infusão alvo-controlada de propofol através do modelo farmacocinético de Fast-Marsh. O ponto de hipnose foi de 2 mcg/mL. Quando a concentração-efeito de remifentanil
chegou em 6 ng/mL, foram administrados 100 mg de rocurônio. Após 2 minutos, o TOF mostrava 0. O paciente foi
intubado e foi iniciada a ventilação mecânica. Após 55 minutos, a PTC era 5, então foi iniciada a infusão contínua
de rocurônio, para manter o bloqueio neuromuscular profundo (PTC > 1). A dose total de rocurônio foi de 220 mg.
Após 12 minutos da interrupção do rocurônio, administrou-se o sugamadex (4 mg/kg), com reversão completa do
bloqueio em 4 minutos. O paciente despertou e manteve-se em ventilação espontânea, foi extubado e encaminhado
à unidade de terapia intensiva. Após 3 dias recebeu alta hospitalar. Discussão: Os modelos farmacocinéticos têm previsões de erros em relação às concentrações preditas e medidas no plasma. Nos pacientes superobesos, os erros são
maiores. Nesse caso, a hipnose foi adequada e confirmou a hipótese de que a concentração medida é sempre maior
do que a concentração predita de propofol, quando se utiliza o modelo de Marsh. Em relação ao remifentanil, há uma
limitação do modelo farmacocinético, por isso o peso deve ser reduzido. C
 onclusão: Na infusão alvo-controlada, o
peso real deve ser utilizado na programação dos equipamentos. A utilização do bloqueio neuromuscular profundo
ajuda na redução da dor pós-poeratória, que foi totalmemte revertida com sugamadex.
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545 Manejo anestésico de adrenalectomia em
paciente com Síndrome de Cushing por
carcinoma adrenal
Alexandre Simmonds de Almeida, Diego Munhoz Barrios, Patrícia Mara Beltrame
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: Tumores de adrenal podem ser responsáveis pelo excesso de produção de glicocorticoides, resultando
na síndrome de Cushing, caracterizada por osteoporose, obesidade, hipertensão, atrofia muscular, estrias abdominais e intolerância à glicose. Apesar do controle medicamentoso, dieta e exercícios físicos, o tratamento definitivo é
realizado a partir da retirada do tumor por adrenalectomia. Existem diversas considerações a serem feitas durante
o ato anestésico para esse procedimento, como o controle adequado do potássio, da alcalose metabólica e da perda
sanguínea. Relato de caso: Paciente de 23 anos, ASA III, 85 kg, com antecedente de hipertensão arterial sistêmica e
obesidade, diagnosticada com síndrome de Cushing por carcinoma adrenal e indicada para adrenalectomia. No centro cirúrgico foi realizada monitorização adequada, seguida de peridural com 10 mL de bupivacaína 0,2% e 2 mg
de morfina e foi introduzido cateter. Após desnitrogenação, indução com propofol 2 mg/kg, fentanil 3 mcg/kg, atracúrio 0,5 mg/kg e clonidina 2 mg/kg. Intubação orotaqueal com cânula 7,5 seguida de cateterização de veia jugular
interna direita e artéria radial direita sem intercorrências. Termômetro esofágico, manta térmica, sonda orogástrica
e sonda vesical de demora. Posicionamento em decúbito dorsal horizontal para cirurgia e manutenção com isoflurano. Tempo de cirurgia de 4h15min, com sangramento de 1.500 mL, diurese de 600 mL e reposição com 4.500 mL
de cristaloide e 1 concentrado de hemácias. Extubada em sala cirúrgica com despertar adequado e encaminhada à
RPA acordada, tendo alta 3 dias após. Discussão: Tumores adrenais podem oferecer grande desafio ao anestesiologista. Por ser uma glândula ricamente vascularizada, é comum o sangramento em grande quantidade. Outro aspecto
importante é o controle da alcalose metabólica hipocalêmica, causada pelo excesso de glicocorticoide secretado pelo
tumor. Ainda, após pinçamento da adrenal, é necessária a utilização de 100 mg de hidrocortisona, mantida de 8 em
8 horas, pois a glândula contralateral está inibida. Fundamental também é o controle da dor nesse tipo de cirurgia,
que pode ser realizado com medicações diretamente pelo cateter peridural intra e pós-operatório, evitando complicações como atelectasia e trombose e contribuindo para a alta precoce.
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753 Anestesia para cirurgia ortopédica em
paciente pós-transplante cardíaco
Lorena Faleiro Rodrigues, Paulo Sérgio Mateus Mercelino Serzedo,
Thiago de Freitas Gomes, Flavio Coelho Barroso, Camila de Angelis Colli
Clínica de Anestesiologia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil
Introdução: Entre 2010 e 2016, no Brasil, houve aumento de 19% no número geral de transplantes, e com a maior
sobrevivência, cada vez mais pacientes se apresentam para procedimentos anestésicos. O risco para infecção e as
alterações fisiológicas e farmacológicas devem ser considerados pelo médico anestesiologista. Relato de caso: G.S.F.,
35 anos, sexo masculino, 80 kg, altura 1,75 m, diabético, dislipidêmico, com história de transplante cardíaco há
2 anos devido a cardiomiopatia dilatada secundária à doença de Chagas, em uso regular de tacrolimus, micofenolato de mofetil, prednisona, omeprazol, alopurinol, sinvastatina, diltiazem, itraconazol, metformina, hidralazina e
monocordil. Vítima de acidente automobilístico, submetido à osteossíntese de tíbia. Após monitorização mínima
recomendada pela SBA e antibioticoprofilaxia, optou-se por indução com propofol, remifentanil e rocurônio,
seguida por manutenção venosa total em TCI protocolo de Marsh e metadona para analgesia pós-operatória. Ato
anestésico-cirúrgico sem intercorrências, paciente levado à sala de recuperação pós-anestésica extubado, consciente
e sem queixas. Discussão: Os pacientes transplantados cardíacos podem desenvolver arritmias, vasculopatias, são
imunossuprimidos e respondem somente a catecolaminas circulantes. Durante avaliação pré-anestésica, os fatores
de risco e potenciais eventos adversos no perioperatório precisam ser discutidos e ponderados junto ao cardiologista, levando em consideração que cirurgias eletivas devem ocorrer de 6 meses a 1 ano após o transplante, pelo
menor risco de rejeição. Conclusão: Durante a anestesia, deve-se manter a hemodinâmica estável, realizar indução
tranquila e titulação de drogas, ter drogas vasoativas ao alcance e dispender atenção para complicações do uso dos
imunossupressores, tais como distúrbios eletrolíticos e infecções.
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771 Anestesia em cirurgia de grande porte
em paciente com arterite de Takayasu
descompensada
Joao de Souza Malan, Guilherme Antonio Essado, Gabriel Magalhães Nunes Guimarães,
Helga Bezerra Gomes da Silva, Cátia Sousa Govêia
Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil
Introdução: A arterite de Takayasu dificulta as decisões anestésicas devido à menor tolerância a variações hemodinâmicas. Estreitamentos de artérias importantes restringem a autorregulação cerebral e de outros órgãos vitais.
Punções arteriais devem ser evitadas quando a doença estiver ativa, pelo risco elevado de comprometimento do
fluxo. Relato de caso: 43 anos, sexo feminino, portadora de arterite de Takayasu descompensada, com imunoterapia
suspensa após diagnóstico de carcinoma gástrico, a ser submetida à gastrectomia subtotal curativa. Sistema carotídeo com redução difusa do calibre e estenose de até 90%; sistema arterial vertebrobasilar com calibre reduzido;
acometimento de artérias subclávias (pulsos radiais imperceptíveis) e artéria ilíaca comum esquerda. Sem comprometimento do sistema venoso. A equipe de cirurgia vascular não indicou revascularização devido à doença ativa,
sem tratamento adequado. Após monitorização da pressão arterial invasiva em artéria pediosa, realizou-se anestesia
combinada com analgesia peridural contínua e anestesia geral com sevoflurano guiada pelo BIS. Optou-se pela não
canulação antecipada de veia central para evitar punção arterial inadvertida. Durante o intraoperatório de cerca de
sete horas, foi necessária a administração de noradrenalina em veia periférica, utilizando-se solução diluída, mais
tarde substituída por infusão intermitente de metaraminol. Procedimento realizado sem intercorrências. Ao despertar, apresentava-se orientada e sem déficits focais. Pós-operatório em centro de tratamento e terapia intensiva, sem
intercorrências tromboembólicas ou déficits neurológicos. Discussão: A canulação de veia central era associada à
expectativa de risco maior do que a não canulação antecipada. As recentes publicações a respeito da segurança da
infusão periférica de noradrenalina em concentrações baixas contribuíram para essa decisão. Pelo comprometimento de grandes artérias, a paciente em questão é pouco tolerável a eventos de hipotensão, assim, a realização de
bloqueio simpático gradual associado à anestesia geral guiada por BIS foi essencial para manter o intra e pós-operatório sem intercorrências.
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811 Uso do monitor BIS na detecção de
isquemia cerebral em endarterectomia
carotídea sob anestesia geral
Gabriel de Almeida Machado, Matheus de Castro Abi-Ramia Chimelli,
Eduardo Elenio Tolomei, Marcelo Grisolia Gonçalo, Carlos Darcy Alves Bersot
Hospital Federal da Lagoa, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: Eventos isquêmicos encefálicos são temidos em procedimentos de abordagem carotídea. Nesse aspecto,
técnicas de monitorização visam à detecção precoce desses e à redução de sequelas, especialmente durante a anestesia geral, com a avaliação clínica impossibilitada. O caso relata a utilização do EEG processado (BIS) em cirurgia
carotídea, com achados compatíveis com evento isquêmico, bem como o manejo e desfechos. Relato de caso:
Paciente masculino, 76 anos, hipertenso, dislipidêmico, ex-tabagista (70MA), AVE isquêmico há 6 anos com paresia
leve esquerda, usava losartana, sinvastatina e ácido acetilsalicílico. Doppler de carótidas com estenose grave bilateral não quantificada, suboclusão suspeita à direita. Demais exames com resultados dentro da normalidade. Proposta
endarterectomia carotídea direita. Na SO, monitorização com cardioscópio, oxímetro de pulso, venóclises J14G e
20G, linha arterial radial direita e BIS vista unilateral à direita. Induzida anestesia geral com propofol TCI e remifentanil em infusão contínua, rocurônio 40 mg. Realizada intubação orotraqueal e infusão de fenilefrina para manter
níveis tensionais de base (130 x 80), BIS entre 40 e 50 com taxa de supressão SR0. Clampeada a carótida comum,
observou-se queda relevante do BIS (15 a 20 pontos) e aumento da SR, que oscilou entre 30 e 50%. Equipe cirúrgica
informada para instalação do shunt, bem como aumento do PAS em 20%, com reversão dos achados, ainda antes da
realização do shunt. O procedimento ocorreu sem novas intercorrências e o paciente foi encaminhado acordado, em
ar ambiente, sem novos déficits neurológicos à unidade coronariana. Discussão: O BIS foi idealizado para avaliar a
profundidade do plano anestésico, utilizando EEG de derivações frontais e quantificando os achados de modo a facilitar interpretação. Estudos demonstraram alterações do EEG secundárias à isquemia cerebral. Nesse contexto, foi
postulada utilização do método, que é amplamente disponível, na detecção desses eventos em cirurgias de alto risco,
principalmente quando a avaliação clínica fica impossibilitada. O papel do BIS nesses casos tem sido estudado, ainda
carecendo de dados mais consistentes para sua validação, bem como orientar sua interpretação.
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832 Avaliação da acinesia ocular no
bloqueio peribulbar com ropivacaína ou
bupivacaína: metanálise ECR
Denismar Borges de Miranda, Marcela Marino de Azeredo Bastos,
Alene Cunha do Nascimento, Marco Aurélio Soares Amorim, Cátia Sousa Govêia
Hospital Universitário de Brasília, Brasília, DF, Brasil
Introdução: A anestesia ocular adequada é essencial para a realização de cirurgias oftalmológicas. O bloqueio
peribulbar pode ser instalado com uso de anestésicos locais isolados ou em combinações. Entre os mais usados, a
ropivacaína e a bupivacaína promovem tempo de ação e bloqueio motor necessários para cirurgias oftalmológicas,
porém ainda não há revisão sistemática que mostre superioridade de uma dessas duas drogas em relação à motricidade ocular. Logo, o objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia da ropivacaína e da bupivacaína em promover acinesia
ocular no bloqueio peribulbar de pacientes submetidos à cirurgia de catarata. Método: Metanálise de ensaios clínicos
randomizados e encobertos de pacientes submetidos ao bloqueio peribulbar para cirurgia de catarata. B
 uscou-se artigos em língua inglesa e portuguesa na base de dados PubMed, de 1990 a 2017, utilizando-se termos como anesthesia,
peribulbar, bupivacaine, ropivacaine e cataract, ou sinônimos, por meio de interlocutores AND e OR, além da busca
manual de referências. Artigos que incluíram outras cirurgias oftalmológicas, que não avaliaram acinesia ocular
e diferentes anestésicos ou concentrações foram excluídos. Dois pesquisadores independentes fizeram a avaliação
preliminar dos títulos/resumos. Para os selecionados, foi feita leitura completa do texto para inclusão na amostra.
Os dados referentes a pacientes, anestesia, procedimentos e acinesia foram tabulados. Após cálculo do qui-quadrado de heterogeneidade, adotou-se modelo de efeitos randômicos com teste de DerSimonian-Laird, bem como
cálculo de odds ratio (OR) e intervalo de confiança de 95% (IC95%), com auxílio do software Comprehensive Meta
-Analysis® 3.0. Resultados: Dos 160 artigos encontrados, 4 foram selecionados, com 310 pacientes (154 no grupo
ropivacaína 1% e 156 no grupo bupivacaína 0,75%). O uso da ropivacaína 1% foi considerado fator de proteção para
falha da acinesia ocular no bloqueio peribulbar (OR = 0,44; IC95% 0,23 – 0,84; p = 0,013). Conclusão: Esta metanálise mostra a superioridade do efeito da ropivacaína 1% em relação à bupivacaína 0,75% em promover acinesia ocular
no bloqueio peribulbar de pacientes submetidos à cirurgia de catarata.
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847 Transplante cardíaco em paciente com
assistência biventricular
Enéas Eduardo Sucharski, Thales Abreu Tedoldi, Luiz Guilherme Villares da Costa,
Renato Zitron, Carolina Ashihara
Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: Dispositivos de assistência circulatória mecânica (DACM) são alternativa para pacientes com insuficiência cardíaca avançada que necessitam de suporte imediato e sem doadores disponíveis. Relato de caso: 63 anos,
hipertenso, fibrilação atrial e ICC por miocardiopatia isquêmica. Evoluiu com piora progressiva dos sintomas, apesar de farmacoterapia otimizada. Classe funcional IV, fração de ejeção de 29% e PSAP 46 mmHg. Apresentou choque
cardiogênico não responsivo e disfunção orgânica múltipla. Após balão intra-aórtico, evoluiu com trombose aguda
do membro inferior direito e foi submetido à tromboembolectomia. Por disfunção importante de ventrículo direito
(perfil INTERMACS 2), utilizou-se assistência circulatória biventricular como ponte para realização do transplante
cardíaco. Doze dias após, foi localizado órgão compatível. Monitorização com cardioscopia, saturação, temperatura
nasofaríngea, BIS, oximetria cerebral, pressão arterial invasiva. Indução com etomidato 15 mg, fentanil 300 mcg e
rocurônio 100 mg; e manutenção realizada com propofol, remifentanil e dexmedetomidina. Após indução anestésica,
introdutor 8F em jugular interna direita e passagem de Swan-Ganz. Usados dobutamina, milrinone e noradrenalina
tituladas; 4CH, 1 aférese de plaquetas, plasmalyte 4.500 mL; retorno do cell saver de 2.000 mL; CEC 135 min; apresentou diurese de 2.600 mL em aproximadamente 9 horas de procedimento. Extubado em sala e encaminhado à
unidade de terapia intensiva (UTI). Ecocardiografia pós-operatória com função biventricular normal. Recebeu alta
da UTI no quinto dia de pós-operatório. Discussão: O DACM em questão utiliza levitação magnética para rotação e é suspenso hidrodinamicamente no sangue, sendo parte de sua estrutura extracorpórea. Permite estabilização
hemodinâmica com redução de pressões de enchimento ventriculares, diminuição de pré-carga e normalização de
PAM. Em anestesia para transplante cardíaco, impede depressão miocárdica. O manejo hemodinâmico intraoperatório é guiado pela monitorização hemodinâmica habitual e ecocardiografia transesofágica. O caso relata uso bem
sucedido de DACM biventricular como ponte para transplante, no qual os cuidados necessários com o paciente e o
equipamento foram tomados.
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908 Hematoma epidural e subdural após
neurocirurgia para ressecção de tumor de
fossa posterior em posição cadeira de praia
Guilherme Souza Melo, Larissa Roberta Corso, Marcos Tadeu Cury, Fernanda Guollo,
Álvaro Dias Crespo
ANEST, Hospital Regional do Oeste, Universidade da Fronteira Sul, Chapecó, SC, Brasil
Introdução: Na posição cadeira de praia, o paciente fica sentado durante o ato cirúrgico, em ângulos de 30 a 90°
acima do plano horizontal. Tal posição causa redução de pressão de perfusão cerebral, pressão arterial média, pressão
venosa central, débito cardíaco, volume sistólico e PaO2. No indivíduo não anestesiado, essas alterações são compensadas de forma fisiológica, contudo, essa resposta está bloqueada no paciente anestesiado, aumentando o risco de
complicações graves. Relato de caso: M.M., 31 anos, masculino, ASA I. Via aérea sem particularidades. Capacidade
funcional > 4 MET’s. Nega cirurgias prévias e alergias. Exames laboratoriais e ecocardiograma pré-operatórios normais. RNM com lesão expansiva de etiologia neoplásica, localizada em região inferior de IV ventrículo com extensão
para forâmen magno. Admitido para ressecção de tumor de fossa posterior. No centro cirúrgico, em ventilação
espontânea, Glasgow 15, monitorizado com oximetria de pulso, cardioscopia, pressão arterial invasiva e não invasiva,
acesso venoso calibroso em MSE (16G), PNI 120/70 mmHg, PAi 125/78 mmHg, frequência cardíaca 78, saturação de
O2 99%, ritmo sinusal. Indução e manutenção anestésica com remifentanil e propofol em BI modo TCI e atracúrio
40 mg. IOT com tubo aramado. Puncionado acesso venoso central em veia jugular interna direita pela técnica de Seldinger, sem intercorrências. Paciente posicionado, pelo cirurgião, em cadeira de praia. Cirurgia com duração de nove
horas. Durante todo o procedimento cirúrgico, a PAM manteve-se entre 75 e 80 mmHg, não havendo nenhum tipo
de intercorrência. Após retorno à posição de decúbito dorsal, passou a apresentar anisocoria (D > E), rash cutâneo
e hipertensão grave. Feito diagnóstico de Cushing, foram administrados hidrocordisona e anti-hipertensivos (clonidina, hidralazina e nitroprussiato) com normalização de quadro hipertensivo e rash cutâneo. Paciente encaminhado
à tomografia computadorizada de crânio, que evidenciou hematoma epidural e subdural parietais à direita, por provável síndrome descompressiva e pneumoencéfalo. Retornou com urgência ao centro cirúrgico para descompressão
de hematomas e colocação de DVE, com reversão de pupilas no pós-operatório. Paciente encaminhado à unidade de
terapia intensiva. Conclusão: Conhecer as alterações fisiológicas que envolvem a posição cadeira de praia são importantes para a prevenção de complicações dessa posição, além de ser importante para a elaboração de diagnósticos
diferenciais como o de hematomas descritos no caso apresentado.
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1025 O introdutor espinal no desenvolvimento
de dor lombar e cefaleia em cirurgia
ortopédica: estudo piloto
Micaela Sales, Iana Medeiros, Gesira Soares, Luiz Eduardo Imbelloni
Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, João Pessoa, PB, Brasil
Introdução: A raquianestesia é uma técnica utilizada rotineiramente na prática anestésica por promover excelente
anestesia e analgesia pós-operatória, porém não é isenta de complicações. Este estudo teve como objetivo comparar
a capacidade técnica de manipulação da agulha, a incidência de dor nas costas e a cefaleia após raquianestesia realizada com ou sem o uso do introdutor espinal. Métodos: Estudo piloto de um ensaio clínico prospectivo, controlado e
randomizado. Projeto de pesquisa aprovado pela Plataforma Brasil para 80 pacientes com menos de 50 anos submetidos à raquianestesia para cirurgia ortopédica eletiva, porém foram coletados dados de 40 pacientes durante os meses
de janeiro e fevereiro de 2018, distribuídos em dois grupos de acordo com o tipo de agulha espinal utilizada. Grupo
I (n = 20), Whitacre 27G com introdutor 20G; e Grupo II (n = 20), Quincke 26G sem introdutor. Foram avaliadas
características no manejo da agulha e os pacientes foram contactados com 24 horas e com 7 dias após a cirurgia e
questionados em relação à dor nas costas, cefaleia e aceitação da técnica. Resultado: A anestesia espinal foi realizada
com sucesso em 90% dos pacientes nos grupos I e em 100% no grupo II. Houve maior necessidade de redirecionamentos da agulha no grupo I e não houve diferença na troca de espaços intervertebrais. Não ocorreu deformação da
agulha e punção acidental de dura-máter em ambos os grupos. A incidência de dor nas costas com 24 horas e com
7 dias no grupo I foi de 30 e 45%; no grupo II foi de 10 e 25%, respectivamente. A cefaleia ocorreu em 15% no grupo
I e em 20% no grupo II, apenas após 7 dias. Todos aceitaram a raquianestesia independentemente da técnica utilizada. Conclusão: As agulhas Whitacre e Quincke possuem boas características de manejo. A dor nas costas parece
ser mais comum e a cefaleia menos comum com o uso do introdutor espinal em pacientes ortopédicos com menos
de 50 anos.
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1051 Anestesia para captação de órgãos
Pedro Ferro Lima Menezes, Daniel Moreira Grazia da Silva, Julio Faller,
Cesar Antonio Tavares da Rocha, João Manoel da Silva Júnior
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: Existe uma grande desproporção entre o número de receptores e doadores de órgãos, criando uma fila
de pessoas que necessitam de transplantes. O manejo anestésico dos pacientes doadores precisa ser otimizado para a
máxima viabilidade dos órgãos doados. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 58 anos, hipertensa, diagnóstico
de morte encefálica há 24 horas, pós-hemorragia subaracnoide devido a aneurisma cerebral roto há 4 dias. Admitida na sala cirúrgica com noradrenalina em BIC a 0,2 mcg/kg/min e monitorizada com oximetria de pulso, pressão
arterial não invasiva, ecocardiograma, capnografia e posteriormente pressão arterial invasiva em artéria radial. Mantida sob ventilação mecânica com sevoflurano a 1% e feito rocurônio 50 mg no início da cirurgia. Pressão arterial
média (PAM) mantida entre 70 e 100 mmHg com uso de noradrenalina, frequência cardíaca (FC) entre 80 e 110 bpm,
infusão total de 1.250 mL de cristaloides e diurese durante o procedimento de 400 mL. Familiares não permitiram
a doação de outros órgãos que não os rins, sendo realizada somente nefrectomia bilateral. Parada cardíaca em fibrilação ventricular seguida por assistolia 15 minutos após pinçamento de aorta torácica. Discussão: A conversa para
doação de órgãos com a família deve ser iniciada após o diagnóstico oficial de morte cerebral. O anestesista tem
um papel central na condução do paciente, com a estabilização hemodinâmica e oferecendo condições ideais para
o procedimento cirúrgico com viabilidade dos órgãos a serem doados. Após a morte cerebral, ocorre uma liberação
de fatores neurais e humorais, levando a uma instabilidade hemodinâmica. Drogas vasoativas podem ser utilizadas, sendo a dopamina, noradrenalina e vasopressina opções para uso. Recomenda-se PAM > 70 mmHg e FC entre
60 e 120 bpm. Edema pulmonar neurogênico é uma possível consequência após morte encefálica, sendo necessária uma infusão de fluidos criteriosa. Sevoflurano pode ser utilizado devido à sua atuação no pré-condicionamento
isquêmico dos órgãos. O manejo anestésico durante a cirurgia precisa ser específico e otimizado pelo anestesista,
influenciando na viabilidade dos órgãos a serem doados.
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505 Anestesia para ressecção de massa
mediastinal retrocardíaca em criança sob
pneumotórax hipertensivo
Sabrina de Souza Ramos, Luis Henrique Cangiani, Thiago Silva Pinto,
Luiz Felipe Tiburzio Megale, Aline Barbosa Fernandes
Centro de Ensino e Treinamento do Centro Médico Campinas, Campinas, São Paulo, Brasil
Introdução: Os procedimentos por videotoracoscopia em crianças sempre produzem dificuldades para adequar
a ventilação mecânica e manutenção dos parâmetros hemodinâmicos. O objetivo deste relato é mostrar a conduta
anestésica em uma criança que foi submetida à ressecção de massa mediastinal retrocardíaca sob pneumotórax
hipertensivo e em decúbito ventral. Relato de caso: Paciente masculino de 5 anos, 22 kg, ASA II, com tumor no
mediastino foi encaminhado para cirurgia de ressecção de modo eletivo. A hipótese diagnóstica era de um cisto de
duplicação esofágica. A criança apresentava exames físico e laboratoriais normais. A tomografia de tórax mostrava
uma imagem no mediastino posterior (retrocardíaca) e que envolvia a aorta em 270°, discreta compressão do átrio
e ventrículo esquerdos. A técnica anestésica foi planejada e iniciada com a administração de midazolam 10 mg por
via oral. Iniciada a indução de anestesia geral por via inalatória, seguida de venopunção e administração de propofol,
fentanil e rocurônio em doses habituais. Em seguida, o paciente foi entubado com tubo 4,5 com balonete e iniciada
a ventilação mecânica. O paciente foi posicionado em decúbito ventral. No momento da introdução da agulha de
Veres, o ventilador foi desacoplado do tubo traqueal, o tórax foi insuflado até a pressão de 6 mmHg e, em seguida, a
ventilação foi reestabelecida. Os dados hemodinâmicos foram observados, porém não ocorreram grandes variações
dos valores. A cirurgia foi realizada sob pneumotórax hipertensivo, em decúbito ventral, com ventilação mecânica com tubo orotraqueal simples e evoluiu sem intercorrências. A cirurgia durou cerca de 115 minutos, a criança
despertou 20 minutos após o término da cirurgia e foi encaminhada à unidade de terapia intensiva. Recebeu alta hospitalar no segundo dia de pós-operatório. Discussão: As massas medistinais, principalmente as anteriores, podem
levar ao colapso das vias aéreas após a indução da anestesia geral. No caso do cisto de duplicação esofágica, não havia
o risco de colabamento. Por outro lado, havia a necessidade de ventilar a criança com pneumotórax hipertensivo e
em decúbito dorsal. O caso ganha importância para mostrar que quando o tórax é insuflado com o tudo desconectado do ventilador, os pulmões são descolados anteriormente, o que facilita a exposição da lesão no campo cirúrgico.
Não ocorreu alteração hemodinâmica significativa.
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507 Anestesia no paciente com síndrome de
Cri-du-Chat
Fred Assunção, Alex Jody Messias Fukusato, Mariana Fukui Frechette
Hospital Geral de Pirajussara, Taboão da Serra, São Paulo, Brasil
Introdução: A síndrome de Cri-du-Chat, ou síndrome do miado do gato, tem origem genética, sendo caracterizada
pela quebra do braço curto de um dos pares do cromossomo 5. As características incluem retardo mental, baixo peso
ao nascer, hipotonia, dificuldade de sucção, refluxo gástrico, microcefalia, rosto arredondado, hipertelorismo, estrabismo, assimetria facial, orelha de implantação baixa, prega palmar única, mandíbula pequena, queixo protraído e
suscetibilidade às infecções respiratórias e gastrointestinais. Malformações são menos comuns e podem incluir cardíacas, neurológicas e renais. Relato de caso: Feminino, 10 anos, 45 kg, ASA 2, pré-operatório de correção de pé torto
congênito, alongamento de tendão calcâneo e tendão tibial posterior; exames normais. Sem alterações cardiológicas.
Em uso de carbamazepina. Paciente com retardo mental, não contactuante. Exame físico: microcefalia, implantação
baixa de orelhas, assimetria facial, alargamento de base nasal, distância dos olhos aumentada. Dificuldade de avaliação
de VA por falta de colaboração. Monitorização: cardioscópio, PANI, oximetria. Puncionado AVP em MSD j.20. ML
de 2ª n.3 disponível em SO. Indução com fentanil 180 mcg, propofol 120 mg, lidocaína 40 mg, ventilação sob máscara, IOT por laringoscopia direta, tubo 6,5 sem intercorrências. VM e manutenção venosa total com propofol e
remifentanil em BIC. Realizado bloqueio do n. safeno no canal dos adutores e do n. ciático na fossa poplítea guiados
por ultrassonografia, com bupivacaína C/V 40 mL a 0,25% (20/20). Duração de duas horas. Extubação sem intercorrências. Calma e sem dor na RPA. Discussão: A síndrome apresenta peculiaridades, sendo as cardiopatias congênitas
e as alterações na via aérea as mais importantes. Anormalidades de laringe (hipoplasia, estreitamento, cordas vocais
assimétricas) e da epiglote (pequena, hipotônica, flácida), além de comprometimento neurológico, são características que parecem contribuir para o choro típico. Essas anormalidades, combinadas com micrognatia e alterações nos
palatos duro e mole podem dificultar a IOT. A AVT está associada a um menor risco de depressão respiratória na
RPA pelas características intrínsecas das drogas. Já os bloqueios periféricos fazem parte de uma estratégia multimodal de analgesia, com redução do consumo de opioides no pós-operatório.
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508 Intubação traqueal com paciente acordado
para ressecção de tumor grande no
mediastino anterior
Sabrina de Souza Ramos, Luis Henrique Cangiani, Thiago Silva Pinto, Luiz Felipe Tiburzio Megale,
Renato Sena Fusari
Centro de Ensino e Treinamento do Centro Médico Campinas, Campinas, São Paulo, Brasil
Introdução: Pacientes com massas mediastinais anteriores provocam preocupação na equipe médica. O objetivo
deste relato é mostrar que o planejamento adequado da técnica anestésica diminui os riscos relacionados ao procedimento. Relato de caso: Paciente de 28 anos, 181 cm, ASA II, agendado para realizar uma biópsia de massa
mediastinal. O paciente estava estável hemodinamicamente, com exames laboratoriais normais e sem sinais preditivos de via aérea difícil. Após a discussão com a equipe cirúrgica, foi planejada a intubação orotraqueal com o paciente
acordado, uma vez que havia o risco de desabamento da massa tumoral sobre os grandes vasos da base e colapso
cardiocirculatório. Todo o procedimento foi explicado para o paciente. Realizada venóclise e monitorização básica.
Iniciada a sedação com admininstração de midazolam 3 mg e infusão de remifentanil por infusão a lvo-controlada,
no modo efeito, segundo o modelo farmacocinético de Minto na concentração de 3 ng/mL. Novas doses de 1 mg de
midazolam foram administradas até o total de 6 mg. Com o paciente sedado adequadamente e m
 antendo-se estável
hemodinamicamente, foi realizada a punção transcricotireoidea e injeção de 6 mL de lidocaína a 1% na luz traqueal.
Em seguida, foi borrifada lidocaína spray na orofaringe. Sob visão da laringoscopia direta, o paciente foi intubado.
Em seguida, a anestesia geral venosa total com proprofol e remifentanil foi induzida e iniciada a ventilação mecânica controlada a volume. Não ocorreram alterações graves. A cirurgia durou 30 minutos e a anestesia, 45 minutos.
O paciente foi encaminhado à recuperação em boas condições. Recebeu alta hospitalar três horas após a cirurgia.
Discussão: As massas mediastinais, principalmente as anteriores, sempre podem provocar colapso das vias aéreas
e compressão dos vasos da base e do átrio direito, provocando alterações cardiorrespiratórias graves. A anestesia
geral era necessária para que a cirurgia pudesse ser realizada. Nesse caso, a opção foi preservar o acesso à via aérea
de modo seguro com a técnica de intubação traqueal com o paciente acordado, planejar o manejo do paciente com a
equipe cirúrgica e induzir a anestesia geral de modo lento, para que não houvesse alterações hemodinâmicas.
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514 Anestesia geral balanceada num paciente
portador de osteogênese imperfeita
Vinícius Marques Lazzarini, Patrícia Gatti Silva, Thiago Jose Querino de Vasconcelos,
José Jorge Schiavon Bueno
Associação Beneficente Hospital Universitário, Marília, São Paulo, Brasil
Introdução: A osteogênese imperfeita (OI) é uma doença genética rara, caracterizada por múltiplas fraturas ósseas.
Sua incidência é de 1/20 mil nascidos vivos. Relato de caso: Portadora de OI foi submetida à nefrolitíase convencional. Ao exame físico apresenta deformidade torácica, dentes irregulares e frágeis, Mallampati 3, reduzida mobilidade
atlanto-occipital e distância esterno-mento. Sua radiografia de tórax demonstrava deformidade torácica e estômago intratorácico. A anestesia foi induzida com fentanil 1,8 mcg/kg, propofol 2,8 mg/kg e cisatracúrio 0,18 mg/kg.
A intubação orotraqueal foi realizada por meio de laringoscopia direta cautelosa. A visão laringoscópica apresentava Cormack-Lehane 2. Foi intubada com cânula 6,0 com cuff. Os parâmetros ventilatórios foram ajustados de
forma que o volume corrente foi 10 mL/kg, FR 12 irpm, relação I:E 1:1,5 e PEEP de 5, de modo que a capnografia se
mantivesse em valores normais. A anestesia foi mantida com isoflurano e remifentanil. Manteve estabilidade hemodinâmica durante todo o procedimento. Extubada com sucesso e manteve bons parâmetros hemodinâmicos. Teve alta
hospitalar 48 horas depois, assintomática. Discussão: As dificuldades no manejo do paciente com OI incluem intubação difícil, macroglossia, limitada mobilidade atlanto-axial, pescoço curto e fragilidade da coluna cervical, dentes
e mandíbula. Por isso, a intubação com máscara laríngea ou nasotraqueal guiada por bronscofribroscopia tem sido
sugerida. Evitar uso de drogas que são gatilhos para hipertermia maligna não tem suporte na literatura, mas evitar o
cloreto de suxametônio é aconselhável para prevenir fraturas ósseas devido às fasciculações musculares. O anestesiologista deve tomar medidas em relação ao posicionamento do paciente para evitar novas fraturas e danos, tais como
acolchoar a mesa cirúrgica. Manguito da pressão não invasiva pode resultar em fratura do braço, logo, a monitorização da pressão arterial invasiva é preferida. É importante conhecer as peculiaridades da abordagem anestésica nos
portadores de OI para evitar intercorrências intrínsecas a essa doença.
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526 Intubação nasotraqueal com
broncofibroscópio para cirurgia oncológica
de cabeça e pescoço
Karen Fernanda Figueiredo Bitar, Patricia Milanez, Felipe Robalinho, Sylvio Lemos,
Anna Lucia Rivoli
Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: O método de escolha para acessar uma via aérea difícil antecipada e, provavelmente a mais segura, seria
por meio de broncofibroscopia associada à anestesia local e leve sedação. Muitos pacientes eleitos a cirurgias de cabeça
e pescoço possuem critérios definidores de via aérea difícil, notadamente aqueles com tumores que restringem a abertura oral e extensão cervical, tornando primordial o manejo da via aérea. Relato de caso: Paciente de 72 anos, 65 kg,
ASA II, hipertensão arterial sistêmica, diabético, portador de tumor de parótida com trismo e dor ao exame físico,
foi submetido à parotidectomia total alargada, mandibulectomia de ramo ascendente, ressecção de arco zigomático
e esvaziamento de níveis II e III. A estratégia de acesso à via aérea foi intubação nasotraqueal com broncofibroscopia com tubo traqueal 7,0 aramado e lidocaína gel mais adrenalina 4 mcg tópica, associada à sedação com sulfato
de magnésio 2 g, dexmedetomidina em infusão de 1 mcg/kg por 10 minutos e manutenção com 0,2 a 0,5 mcg/kg/h
e midazolam 2 mg; realização de bloqueios transtraqueal e de nervos laríngeos superiores com lidocaína 1% 10 mL.
A cirurgia foi realizada sob anestesia geral venoinalatória e sufentanil em infusão contínua para complementar analgesia. Discussão: A abordagem da via aérea difícil ainda possui pontos divergentes. Em relação à escolha da técnica,
estudo citado por Kramer et al. demonstrava não haver diferença entre o uso de videolaringoscópio e a fibroscopia,
mas o mesmo realizou um trabalho em que o tempo para acessar a via aérea era menor com videolaringoscópio.
Outro tópico recai sobre a sedação, objetivando ansiólise, amnésia e analgesia. As escolhas no caso foram o uso de
benzodiazepínico de rápida ação e dexmedetomidina, a qual também oferece propriedades antissialogogas e mínima
depressão respiratória. Acerca da anestesia de vias aéreas, o uso da topicalização ou de bloqueios de nervos permanece controverso, mas há estudos que demonstram maior conforto quando empregados bloqueios regionais.
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541 Abordagem anestésica na miopatia
mitocondrial
Daphne Nicoletti Deperon, Thiago Romanelli Ribeiro, Walter Luiz Ferreira Lima,
Josenilson da Silva Passos, Ana Carolina Zandona Spinardi
Hospital Vera Cruz, Campinas, São Paulo, Brasil
Introdução: Doenças mitocondriais ocorrem por defeitos no sistema de fosforilação oxidativa, com prevalência
de 1 em cada 5 mil pessoas. Em qualquer faixa etária, pode se manifestar como intolerância ao exercício, acometimento do sistema nervoso central, nervos periféricos, músculos, globo ocular, sistema endócrino, cardiovascular,
gastrointestinal, renal, anormalidades eletrolíticas e acidose láctica, geralmente pioradas com o estresse cirúrgico e
jejum, além do risco aumentado de hipertermia maligna. Relato de caso: D.P.C., 44 anos, feminino, 74 kg, 162 cm,
hipertensão arterial sistêmica, endometriose e miopatia mitocondrial (PII). Contra indicado pelo neurologista para
a utilização de propofol. Cirurgia: Retossigmoidectomia por videolaparoscopia devido à endometriose. Anestesia:
midazolam 15 mg via oral como pré-anestésico. Em sala operatória: cardioscopia, PANI, oximetria de pulso e índice
BIS espectral. Realizado bloqueio peridural, nível L1-L2 com ropivacaína 0,5% 20 mL, 100 mcg de fentanil e 1 mg
de morfina. Indução anestésica com etomidato 10 mg, dexmedetomedina 1 mcg/kg, remifentanil 1 mcg/kg, rocurônio 40 mg, IOT sob laringoscopia direta, ventilação mecânica em pressão controlada. Capnografia, pressão arterial
invasiva, termômetro esofágico e TOF. Manutenção: dexmedetomedina 0,7 mcg/kg/h, remifentanil 0,1 mcg/kg/min,
e rocurônio. TOF para manter bloqueio profundo. Duração de 240 minutos. Adjuvantes: dexametasona, dipirona,
ondasentrona. Sugamadex para reversão do bloqueio neuromuscular. EOT em sala, sem dor ao despertar. Na unidade de terapia intensiva não apresentou eventos adversos. Discussão: As manifestações metabólicas da doença
implicam na necessidade de conhecimento do anestesiologista. Halogenados cursam com risco de hipertermia
maligna. A anestesia venosa é a técnica de escolha, porém o propofol pode causar prejuízos na função mitocondrial,
antagonizando a ligação de neurotransmissores aos receptores beta, diminuindo a contratilidade muscular, além de
predispor à síndrome de infusão de propofol. O bloqueio foi realizado para diminuir o estímulo doloroso e a resposta
neuro-endócrina metabólica, reduzindo assim o consumo de anestésicos venosos. Dexmedetomedina, ação analgésica e hipnótico-sedativa. Remifentanil possui meia vida contexto-independente, boa opção para infusão contínua.
A evolução do caso foi favorável.
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565 Bloqueio retrobulbar extraconal versus
anestesia geral em trauma ocular leve
com estômago cheio
Bruno Henrique Brabo Simon, Matias Simon Perez Netto, Daniel Bassete,
Lívia Pereira Miranda Prado, Fernando de Melo Fredenhagem
Centro de Ensino e Treinamento do Hospital de Base Funfarme, Faculdade de Medicina de
São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil
Introdução: Pacientes com trauma ocular aberto leve e estômago cheio correm riscos inerentes à anestesia geral,
como broncoaspiração e aumento exagerado da pressão intraocular (PIO), quando comparados ao bloqueio retrobulbar. Todavia, lesões graves e extensas do globo ocular requerem anestesia geral. Relato de caso: Paciente A.P.N.,
42 anos, masculino, pardo, 70 kg, ASA III, hipertenso não tratado, vem ao serviço de urgência com trauma perfurativo ocular aberto em olho direito por arame farpado. Exame oftalmológico: edema palpebral 0/4+; conjuntiva
hiperemiada 2/4; córnea com laceração linear nasal próxima ao eixo 2 às 5 horas de aproximadamente 1 cm, corectopia às 5 horas, Seidel e câmara anterior formada. Paciente foi monitorizado com cardioscopia (DII e V5), oximetria
e pressão arterial não invasiva. Oferecidos 2 L/min de O2 via cateter nasal do tipo óculos. Parâmetros iniciais: pressão arterial 150 x 95 mmHg, frequência cardíaca 75 bpm, saturação de O2 100%. Administrados 4 mg de midazolam
como pré-medicação e 2 g cefazolina, ambos utilizando via endovenosa. Foi realizada antissepsia local com iodopolividona 10%, aplicado colírio anestésico (tetracaína a 1%) e então foi feita punção em região ínfero-lateral (3 mL
de ropivacaína a 0,75%) com complementação caruncular (1 mL de ropivacaína a 0,75%) de olho direito, injetandose 1 mL. Observou-se discreta proptose ao final do bloqueio, sem riscos de enucleação. Instalou-se bloqueio motor
ocular completo. A córnea direita foi suturada com 3 pontos utilizando nylon 10-0 e a câmara anterior foi lavada
com vancomicina. Analgesia endovenosa complementar foi feita com dexametasona 10 mg e a antiemese com ondasetrona 4 mg endovenosa. O procedimento durou 25 minutos com posterior observação em sala de recuperação
pós-anestésica. Discussão: No caso estudado, a opção pelo bloqueio retrobulbar foi devida à individualização do
paciente, no qual o risco de broncoaspiração e aumento da PIO seriam hipoteticamente maiores durante indução e
extubação da anestesia geral. O volume de anestésico local foi cuidadosamente titulado para minimizar o risco de
enucleação. Admite-se que houve preocupação de realização de benzodiazepínico potente devido ao estômago cheio.
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581 Anestesia em paciente portador da
síndrome de Behçet
Felipe de Seixas Alves, Fernanda Moreira Gomes Mehlmann, Ricardo Zanlorenzi,
Guinther Giroldo Badessa, Luiz Fernando dos Reis Falcão
Hospital Geral de Pedreira, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A síndrome de Behçet (SB) caracteriza-se por uma vasculite multissistêmica, de pequenos, médios e
grandes vasos, de etiologia desconhecida. Sua tríade clássica consiste em úlceras orais e genitais associadas à uveíte.
Sua incidência em países europeus e nos Estados Unidos varia de 0,12 a 7,5 a cada 100 mil habitantes. Relato de
caso: Paciente E.V.S., 27 anos, parda, sexo feminino, 65 kg, com diagnóstico de SB em acompanhamento com serviço de reumatologia da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – Hospital São Paulo. Puérpera, vigésimo
dia de pós-operatório de cesariana para parto gemelar, com diagnóstico de AVCi por provável etiologia da SB e
deiscência da FO. Foi admitida em centro cirúrgico em caráter eletivo, com programação de limpeza e ressutura de
parede abdominal. Em sala de admissão pré-anestésica, apresentava-se lúcida, orientada, disártrica, com lesões do
tipo eritema nodoso em membros e tronco. Na sala de cirurgia, foi monitorizada com cardioscopia, PANI e oximetria de pulso. Sedada com 2,5 mg de droperidol e 50 mcg de fentanil. A paciente foi então posicionada sentada para
a raquianestesia, puncionada com agulha Whitacre 27G, colocada em decúbito dorsal e sedada com propofol em
infusão contínua na dose de 40 mcg/kg/min. No intraoperatório, administramos hidrocortisona 100 mg e 500 mL
de solução de ringer lactato. O procedimento teve duração total de 70 minutos, sem intercorrências. Na SRPA, manteve sinais vitais estáveis, sem a necessidade de O2 suplementar ou sintomáticos, com alta após 1 hora. Discussão:
A cirurgia foi realizada em uma paciente portadora da SB, com acometimento neurológico (neuro-Behçet), lesões
cutâneas periorais e eritemas nodosos pronunciados em áreas de venóclise, como fossa cubital e dorso de mãos.
As particularidades da SB para o anestesiologista devem abranger um cuidado maior com a via aérea, pela possibilidade de lesões ativas e friáveis, comumente associadas a abscessos por infecção secundária que dificultam a IOT.
A abordagem da via aérea exige cautela pelo risco de sangramento em orofaringe. Ainda, pelo fácil desenvolvimento
de lesões pústulo-nodulares dolorosas após trauma em pele (patergia), limitamos ao máximo as punções vasculares.
Outra consideração tange ao uso crônico de corticosteroides e o risco de supressão suprarrenal, sendo necessária a
suplementação com hidrocortisona endovenosa no intra e no pós-operatório.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1.

Sakane T, Takeno M, Suzuki N, Inaba G. Behçet’s disease. N Engl J Med. 1999;341(17):1284-91. http://dx.doi.org/10.1056/
NEJM199910213411707

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

Sao Paulo Med J. 2018; 136(Suppl)

19

ANESTESIA NAS ESPECIALIDADES

595 Síndrome de ressecção transuretral de
próstata
Roberta Rodrigues de Carvalho, Marina Flaksman Curi Rondinelli, Carlos Darcy Alves Bersot,
Carlos Alberto Dias
Hospital Federal da Lagoa, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: A síndrome de ressecção transuretral de próstata é um evento indesejado que pode ocorrer em cirurgias de ressecção endoscópica prostática, diretamente relacionado ao tempo e ao volume de líquido infundido na
realização do procedimento. Apresenta uma série de sintomas neurológicos e cardiopulmonares que ocorrem devido
à absorção sistêmica do líquido de irrigação prostática, principalmente náuseas, confusão mental, sonolência, convulsões, coma, edema pulmonar, acidose metabólica e dessaturação de oxigênio, relacionados à hipervolemia,
hiponatremia e hiposmolaridade. Relato de caso: D.M.A., masculino, 68 anos, 75 kg, hipertenso e portador de
hiperplasia prostática benigna, em uso de losartana potássica e tansulosina. Submetido à ressecção transuretral de
próstata realizada sob anestesia raquidiana com sedação. Foi realizada monitorização padrão, venóclise periférica
18 G, fentanil e midazolam venosos, nas doses de 80 mcg e 5 mg; e bloqueio raquidiano com solução de bupivacaína
hiperbárica 15 mg e fentanil 20 mcg em espaço subaracnoideo com agulha de Quincke 25G, nível de punção L3-L4,
conferido nível sensitivo adequado em T10. O procedimento foi realizado sem intercorrências, porém, segundo
relato dos cirurgiões, o volume prostático era muito aumentado e a cirurgia foi de difícil realização, com duração
de 4 horas e volume de soro fisiológico 0,9% infundido de 32 litros. Ao fim do procedimento, utilizamos por via
venosa ondasentrona 8 mg e dipirona 3 g. Ao chamar o paciente pelo nome, notamos que havia letargia, desorientação e náuseas. Foi ofertado oxigênio suplementar. Os parâmetros hemodinâmicos encontravam-se normais, foi
colhida gasometria arterial e feita a dosagem de eletrólitos, creatinina e glicemia, com resultados normais, à exceção
do sódio, de 120 mg/dL. Foi utilizada furosemida 40 mg via venosa e feita observação do quadro na sala de recuperação pós-anestésica. Após 2 horas, o paciente apresentou melhora, e o valor do sódio em uma nova dosagem foi
de 128 mg/dL. Discussão: O risco do procedimento está diretamente relacionado ao volume e ao tipo de solução
usada, de modo que devemos minimizá-lo, evitando que o procedimento dure mais que 1 hora e o uso de soluções
hiposmolares. A opção de anestesia regional se mostra mais segura, permitindo identificação rápida dos sintomas.
A reposição de sódio é restrita a casos graves.
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611 Manejo anestésico intraoperatório
de feocromocitoma durante
suprarrenalectomia videolaparoscópica
João Gilberto Maranho, Patricia Mayumi Honda, Flavia Maria Leite Virgínio dos Santos,
Marilia Barbiere Lima, Sandro Anelli Pinotti
Hospital Amaral Carvalho, Jaú, SP, Brasil
Introdução: Feocromocitoma é um tumor raro e importante causa de hipertensão arterial secundária, corrigível
através de remoção cirúrgica. As alterações cardiovasculares no perioperatório, mesmo com o preparo prévio com
drogas bloqueadoras adrenérgicas, são o grande desafio para os anestesiologistas, exigindo monitorização hemodinâmica contínua, assim como drogas específicas prontamente disponíveis. Relato de caso: Paciente do sexo masculino,
M.C.L., 21 anos, 57 kg, 1,67 m, portador de feocromocitoma, em uso de prazosina (bloqueador alfa-adrenérgico póssinaptico), deu entrada ao centro cirúrgico para suprarrenalectomia videolaparoscópica, com frequência cardíaca
de 105 bpm, pressão arterial de 170 x 125 mmHg, saturação de O2 de 96%. Instalado acesso venoso central e pressão arterial invasiva. Punção peridural em L3-L4, deixado cateter, administrado 20 mL ropivacaína 0,375% e 2 mg
de morfina. Indução anestésica com 150 mg de propofol, 300 mcg de fentanil, 40 mg de lidocaína sem vasoconstritor 2%, 50 mg de rocurônio e manutenção com sevoflurano CAM 2% (O2 AR). Controle pressórico intraoperatório
difícil; hipertensão controlada com nitroglicerina com doses entre 1,75 e 4,09 mcg/kg/min durante insuflação do
pneumoperitôneo e manipulação tumoral. Após retirada do tumor houve queda dos níveis pressóricos, necessitando de noradrenalina 0,4 mcg/kg/min. Encaminhado extubado à unidade de terapia intensiva, onde permaneceu
por três dias e a noradrenalina foi retirada gradualmente. Discussão: Feocromocitomas são tumores que sintetizam
e armazenam catecolaminas. O preparo com drogas bloqueadoras adrenérgicas associadas à abordagem laparoscópica reduz a mortalidade perioperatória. A escolha cuidadosa dos medicamentos a serem empregados é um desafio
durante a cirurgia e deve proporcionar estabilidade cardiovascular durante um procedimento no qual ocorrem picos
de liberação de catecolaminas. Como relatado, a importante redução do risco cirúrgico está ligada ao uso intraoperatório adequado de drogas hipotensoras, controle hemodinâmico rigoroso e cuidados intensivos no pós-operatório.
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615 Embolização de projétil de arma de fogo
como causa de dessaturação em ventilação
monopulmonar
Matheus Miranda, Filipe Domingues da Silva, David Ferez, Ricardo Braga Fernandes
Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A ventilação monopulmonar (VMP) é uma técnica capaz de proporcionar, dentre outros, proteção do
pulmão contralateral ao operado, adequada visibilidade e acesso ao campo cirúrgico. Entretanto, a VMP provoca
distúrbio ventilação/perfusão, resultando em hipoxemia, lesão de isquemia-reperfusão e vasoconstrição pulmonar
hipóxica. Relato de caso: Masculino, 19 anos, ASA-P2, admitido após ferimento por projétil de arma de fogo (PAF)
em região lombar paravertebral direita, hemodinamicamente estável, desconforto respiratório em uso de oxigênio
suplementar 5 L/min e paraplégico. Realizada tomografia computadorizada toracoabdominal, a qual evidenciou
hematoma retroperitoneal, fraturas das vértebras L2 e L3 e PAF alojado na artéria pulmonar direita. Encaminhado
ao centro cirúrgico com proposta de laparotomia e toracotomia exploradoras, monitorizado com pressão arterial invasiva, ecocardiograma, oximetria de pulso, temperatura, capnografia, diurese, BIS, acesso venoso central
e submetido à anestesia geral com indução sequência rápida (fentanil, etomidato e rocurônio). Após a laparotomia, substituiu-se a cânula orotraqueal comum por um dispositivo de duplo lúmen para realização de toracotomia
direita. Após o posicionamento e início da ventilação monopulmonar, observou-se dessaturação progressiva (saturação de O2 79%) acompanhada por hipoxemia (Pa O2 57,9 mmHg, saturação de O2 79,6%). Alterada a fração
inspirada de O2 de 60 para 100% sem melhora do quadro. Checado o posicionamento do tubo duplo lúmen com
auxílio de fibroscopia, foi mantida hipoxemia importante e melhora pouco expressiva após uso de PEEP, manobras
de recrutamento pulmonar e utilização de CPAP no pulmão não dependente. No intraoperatório foi constatada a
migração do PAF para a artéria pulmonar do pulmão dependente durante o posicionamento, sem possibilidade de
abordagem cirúrgica. O PAF foi removido com sucesso pela via endovascular, com melhora importante da hipoxemia. Discussão: A embolização de PAF é um evento raro. A hipoxemia durante a VMP é uma complicação comum,
causada pelo distúrbio ventilação/perfusão. Neste caso, observamos a gravidade e a refratariedade da hipoxemia
causada pela migração no período intraoperatório do PAF da artéria não dependente para a artéria pulmonar
dependente, levando a efeito shunt no pulmão não dependente e efeito espaço morto no pulmão dependente, como
diagnóstico diferencial de hipoxemia em VMP.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1.

Karzai W, Schwarzkopf K. Hypoxemia during one-lung ventilation: prediction, prevention, and treatment. Anesthesiology.
2009;110(6):1402-11. http://dx.doi.org/10.1097/ALN.0b013e31819fb15d

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

Sao Paulo Med J. 2018; 136(Suppl)

22

ANESTESIA NAS ESPECIALIDADES

624 Intubaçao nasotrqueal guiada por
fibroscopia em paciente com fratura de
base de crânio
Gustavo Felloni Tsuha, Luiz Tsuha Júnior, Thamiris Marques da Silva, Marisa Aparecida
Cabrini Gabrielli, Felipe Orsi Ceribelli
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araraquara, Araraquara, SP, Brasil
Introdução: Livros-texto ainda trazem como contraindicação para a intubação nasotraqueal (INT) os casos de fraturas de base de crânio (FBC) com ou sem fístula liquórica, devido aos riscos de infecção e lesão cerebral direta.
Diferentes lesões e planejamentos cirúrgicos necessitam de abordagens específicas no manejo das vias aéreas. Relato
de caso: Paciente masculino, 53 anos, sem antecedentes, com fraturas de côndilos mandibulares, fratura LeFort II
e fratura da lâmina crivosa do etmoide com perda de líquor. Cirurgia no D3, em uso de antibioticoterapia específica, Glasgow 15, fístula liquórica, sem comprometimento neurológico. Após discussão com equipe neurocirúrgica,
bucomaxilofacial e revisão minuciosa de tomografia computadorizada de crânio com reconstrução 3D, optou-se
por INT guiada por fibroscopia contralateral à fratura etmoidal, permitindo alinhamento e fixação intermandibular
intraoperatória. Paciente não apresentava fatores preditivos de ventilação manual sob máscara facial ou intubação
difícil. Anestesia venosa total e fibroscopia cuidadosa, não sendo visualizada a fratura e INT sem intercorrências.
Procedimento com duração de oito horas e ao final a extubação foi feita com auxílio de fibroscopia, encaminhado
à unidade de terapia intensiva com Glasgow 15 sem evidências de comprometimento neurológico. Apresentou boa
evolução cirúrgica, exame neurológico normal, alta hospitalar após completada antibioticoterapia intravenosa sem
sinais infecciosos. Discussão: Relatos de casos de posicionamento intracraniano inadvertido de sondas nasogástricas, cânula nasofaríngea e tubo traqueal são importantes fatores para demonstrar o perigo da manipulação nasal
às cegas em pacientes com FBC. Ainda que os livros-texto considerem tais fraturas como contraindicações absolutas para a INT, as evidências para essas recomendações são poucas e baseadas apenas em relatos de casos. Revisões
indicam haver dados suficientes para demonstrar que a INT não é uma contraindicação absoluta, mas sim relativa,
nos casos de fraturas complexas de face e FBC. A decisão do manejo da via aérea nesses pacientes deve ser conjunta,
levando em consideração as condições clínicas do paciente e da cirurgia proposta.
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627 Abordagem da via aérea em paciente com
síndrome de Nager
Thiago Luis Bessa da Silva, Cristhiano Camargo Prados, Samir Chaar El Husny Filho,
Denise Maria Trinca Aléssio
Universidade Federeal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil
Introdução: A síndrome de Nager, descrita por Nager e de Reynier, é uma malformação congênita, baseada em
disostose acrofacial. Os principais achados são: hipoplasia malar, retrognatia e/ou micrognatia e fenda palatina.
Na anestesia, esses pacientes exigem cuidados quanto à via aérea, exigindo uma organização de condutas. Relato
de caso: Homem, 30 anos, 60 kg, com diagnóstico de síndrome de Nager. Admitido para corrigir fissura palatina
submucosa, com relato prévio de intubação sucedida por broncoscopia. Ao exame, apresentava face com hipoplasia
malar bilateral, assimetria de orelhas, retrognatia, polegar trifalângico em mão direita, pescoço, dentição, distância
interincisivos e esternomento normais e Mallampati 2. Optou-se por intubação acordada. Administrou-se dexmedetomidina 60 mcg em 10 minutos, desnitrogenização com O2 100%, anestesia transcricotireoidiana com lidocaína
1%. Laringoscopia direta Cormack e Lehane IV. Administrado IV midazolam (1 mg) e propofol (40 mg), realizada
broncofibroscopia e intubação orotraqueal. Induziu-se anestesia geral com manutenção com sevoflurano e a cirurgia estendeu-se por três horas. Extubação acordada em sala. Discussão: O exame físico preciso deve ser realizado
com o intuito de avaliar alterações anatômicas que dificultem a intubação e/ou a ventilação. É importante observar
o histórico pessoal e relatos prévios de via aérea difícil. O plano de acesso à via aérea deve avaliar a capacidade de
colaboração do paciente, laringoscopia, preditores de ventilação difícil, uso de dispositivos supraglóticos e via aérea
cirúrgica. Assim, decide-se por intubação com o paciente acordado ou após indução por anestesia geral. Acordado,
deve fazer o procedimento de forma cirúrgica ou não. Em falha da intubação, pode-se cancelar o processo, considerar a viabilidade de outros métodos de ventilação e uso de equipamentos avançados, ou fazê-la de forma cirúrgica.
No caso, foi observado o risco de via aérea difícil, a história clínica e a estrutura hospitalar. Optou-se por manejar a
via aérea de forma não invasiva com o paciente acordado, atendendo às dificuldades que poderiam ser encontradas
durante o manejo.
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633 Manejo anestésico de paciente com
distrofia muscular submetida à
colecistectomia videolaparoscópica
Bruno Luan Bosa, Leandro Miksche, Guilherme Coelho Machado Nunes, Paulo Sérgio
Mateus Marcelino Serzedo, Elogio Sales Neto
Clínica de Anestesiologia de Ribeirão Preto, Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, Ribeirão
Preto, SP, Brasil
Introdução: Existem diversos tipos de miopatias, devendo-se diferenciar aquelas associadas à hipertermia maligna
ou síndrome da infusão do propofol, por exemplo, para escolher a melhor técnica anestésica. A avaliação pré-anestésica é de suma importância para quantificar a progressão da doença e planejar de forma adequada pré, intra
e pós-operatório. Relato de caso: Paciente feminina, 29 anos, portadora de distrofia muscular tipo II (DMII) não
deambulante associada a escoliose grave, HIV positivo, peso 70 kg, altura 1,5 m, boa mobilidade cervical, mallampati IV, sem outros preditores de via aérea difícil. Cesariana prévia sob anestesia geral sem intercorrências. Veio ao
centro cirúrgico com proposta de colecistectomia por videolaparoscopia. Foi administrado midazolam 0,05 mg/kg,
instalado e calibrado monitor TOF seguido de indução anestésica com propofol (TCI Marsh), remifentanil (TCI
Minto), rocurônio 0,6 mg/kg até atingir TOF 0; intubação orotraqueal com videolaringoscópio. A anestesia foi mantida com as mesmas drogas em TCI, PTC/TOF 0 sem necessidade de novas doses de rocurônio. O procedimento
ocorreu sem intercorrências, revertendo o bloqueio neuromuscular com sugamadex 4 mg/kg guiado pelos valores
de TOF. A analgesia pós-operatória foi realizada com cetoprofeno 100 mg, dipirona 2 g, ropivacaína 0,5% 20 mL em
portais cirúrgicos e doses fracionadas de morfina caso necessário resgate. Discussão: A DMII é uma doença autossômica dominante, caracterizada por miotonia e disfunção muscular (fraqueza, dor e rigidez), além de defeitos na
condução cardíaca, resistência à insulina, insuficiência gonadal e colecistite calculosa. Pode ocorrer envolvimento do
diafragma e musculatura acessória, com inabilidade para tossir, hipoventilação alveolar e pneumonias de repetição.
A gestação também pode piorar a sintomatologia. A succinilcolina é contraindicada em todos os casos. Bloqueadores
adespolarizantes têm efeito prolongado e imprevisível; associação rocurônio-sugamadex é preferível pelo reversor
encapsular de forma irreversível o bloqueador. A avaliação cardiológica pré-operatória e a assistência ventilatória no
pós-operatório imediato são mandatórias. A analgesia com opioides deve ser utilizada com cautela, dada a sensibilidade aumentada a esses agentes.
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637 Anestesia para tratamento de escoliose
tóraco-lombar de 10 níveis em criança
Felipe Rodrigues Braz, Thiago Rodrigues Braz, Alexandre de Menezes Rodrigues,
Demócrito Ribeiro de Brito Neto, Fernando Cássio do Prado Silva
Complexo Hospitalar Santa Genoveva de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil
Introdução: A escoliose é caracterizada pelo desvio lateral da coluna, acometendo cerca de 3% da população.
Além de causar prejuízos funcionais e anatômicos, com comprometimento cardiopulmonar e das vias aéreas,
alterações estéticas também são importantes. O planejamento anestésico adequado dependerá da extensão do procedimento cirúrgico. Relato de caso: Paciente feminino, 12 anos, 45 kg, P2, submetida à cirurgia de desrrotação de
escoliose tóraco-lombar de 10 níveis (T4 a L1), com ângulo de Cobb de 65º sob anestesia combinada geral e subaracnoidea. Após monitorização básica, foi realizada indução inalatória com sevoflurano associado ao propofol 100 mg,
fentanil 150 mcg e lidocaína 2% sem vasoconstritor 20 mg para intubação orotraqueal. Prosseguiu-se com monitorização de pressão arterial invasiva, termômetro esofágico, acesso venoso central e sondagem vesical. Em seguida, foi
realizada injeção subaracnoidea L3/L4 de sufentanil 50 mcg e morfina 80 mcg. A manutenção anestésica deu-se com
propofol e remifentanil em infusão alvo-controlada. A equipe de neurologia realizou monitorização neurofisiológica.
Durante a cirurgia a paciente apresentou sangramento súbito, evoluiu com taquicardia, hipotensão arterial e alteração dos potenciais evocados somato-sensitivos e motores. Nesse momento, exame laboratorial mostrou hemoglobina
sérica de 5,3 mg/dL (inicial era de 12,5 g/dL) e optou-se pela transfusão de 2 unidades de concentrado de hemácias,
além de infusão de 2.000 mL de cristaloides e 500 mL de coloide. Em seguida, observou-se recuperação da estabilidade hemodinâmica e a hemoglobina final foi de 9,1 g/dL. Ao término do procedimento, a paciente foi desintubada e
acompanhada acordada, sem dor, à unidade de terapia intensiva. Discussão: A capacidade residual funcional, a capacidade vital e os volumes pulmonares podem estar alterados em pacientes portadores de escoliose muito angulada.
Tais prejuízos para a ventilação pulmonar e a adequada oxigenação sanguínea podem ser mais pronunciados em
pacientes pediátricos. Uma complicação comum em cirurgias para correção de escoliose é o sangramento intraoperatório, que pode evoluir para instabilidade hemodinâmica durante o procedimento. Essa criança evoluiu de maneira
satisfatória no pós-operatório. Conlusão: A capacidade residual funcional, a capacidade vital e os volumes pulmonares podem estar alterados em pacientes portadores de escoliose muito angulada. Tais prejuízos para a ventilação
pulmonar e a adequada oxigenação sanguínea podem ser mais pronunciados em pacientes pediátricos.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1.

Gotfryd AO, Franzin FJ, Raucci G, Carneiro Neto NJ, Poletto PR. Tratamento cirúrgico da escoliose idiopática do adolescente
utilizando parafusos pediculares: análise dos resultados clínicos e radiográficos. Coluna/Columna. 2011;10(2):91-6. http://dx.doi.
org/10.1590/S1808-18512011000200002

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

Sao Paulo Med J. 2018; 136(Suppl)

26

ANESTESIA NAS ESPECIALIDADES

638 Manejo anestésico de idosa com
megaesôfago chagásico grau III
submetida à videolaparoscopia
Felipe Rodrigues Braz, Francisco Morato Dias Abreu, João Paulo Jordão Pontes,
Demócrito Ribeiro de Brito Neto, Fernando Cássio do Prado Silva
Complexo Hospitalar Santa Genoveva de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil
Introdução: No Brasil, a doença de Chagas representa a causa mais comum de distúrbio motor por desnervação
esofagiana. O megaesôfago chagásico afeta 8 milhões de pessoas, acarretando um problema endêmico de saúde.
É classificado de acordo com sua gravidade em quatro categorias, sendo o terceiro grau aquele que apresenta dilatação, retenção de alimentos e afilamento terminal brusco. Relato de caso: Paciente feminina, 80 anos, 75 kg, estado
físico P3, foi submetida à colecistectomia videolaparoscópica sob anestesia geral. Apresentava megaesôfago chagásico grau III, esquizofrenia, acamada, parkinsonismo medicamentoso, em uso de risperidona e carbamazepina.
Ao exame físico, apresentava tremor em mandíbula, rigidez em coluna cervical e limitação da flexão e extensão
do pescoço. Exames laboratoriais destacavam uma anemia discreta. A paciente recebia dieta líquida/pastosa, que
havia sido interrompida 10 horas antes da cirurgia. Foi monitorizada com eletrocardiografia, saturação periférica
de oxigênio, pressão arterial não invasiva, termômetro, índice bispectral e monitor de bloqueio neuromuscular.
Foi realizada anestesia geral com indução em sequência rápida com etomidato 200 mg, alfentanil 2,5mg, rocurônio
90 mg e lidocaína sem vasoconstritor 80 mg, com intubação orotraqueal sob laringoscopia direta em tentativa única.
Na manutenção, utilizou-se sevoflurano. O procedimento ocorreu em uma hora, sem intercorrências. Ao final da
cirurgia, o bloqueio neuromuscular foi revertido com sugamadex 200 mg. A paciente foi desintubada quando totalmente acordada, com a cabeceira elevada a 30º e acompanhada à unidade de terapia intensiva. Discussão: Este relato
apresenta o manejo anestésico em uma paciente com grande risco de broncoaspiração devido, dentre outros, ao
acentuado distúrbio de condução do esôfago. A opção por intubação em sequência rápida visa diminuir os casos de
aspiração de conteúdo digestivo. Nesses pacientes, um bloqueio neuromuscular profundo pode ser de grande valia,
em especial para os pacientes que possuem contraindicação aos bloqueadores despolarizantes. Ainda contribuem
para a segurança desses pacientes: monitorização do bloqueio neuromuscular, reversão completa e despertar seguro.
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639 Manejo anestésico de paciente portador
de miopatia congênita com minicores
Felipe Rodrigues Braz, Rodrigo Rodrigues Alves, João Paulo Jordão Pontes,
Antônio de Pádua Faria, Fernando Cássio do Prado Silva
Complexo Hospitalar Santa Genoveva de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil
Introdução: A miopatia com minicores (MM) é uma doença congênita rara, definida por alterações estruturais
observadas à microscopia: múltiplas e pequenas áreas sem atividade enzimática oxidativa e desorganização focal
das proteínas contráteis envolvendo poucos sarcômeros. Seus portadores são altamente predispostos ao desencadeamento da hipertermia maligna (HT). Relato de caso: Paciente masculino, 23 anos, estado físico P2, já com
diagnóstico confirmado de MM, foi submetido à septoplastia e turbinectomia eletiva sob anestesia geral. Ao exame
físico, apresentava leve fraqueza muscular generalizada, sem limitação das atividades diárias. Para realização da
anestesia, a sala cirúrgica foi preparada com troca de todo o circuito ventilatório; dantrolene sódico e bolsas de
gelo estavam disponíveis e a cirurgia foi o primeiro procedimento do dia. Monitorização com eletrocardiografia
contínua, saturação periférica de oxigênio, pressão arterial não invasiva, termômetro esofágico, índice bispectral,
capnometria e monitor de bloqueio neuromuscular. Foi empregada anestesia geral endovenosa pura, indução com
propofol 120 mg, fentanil 250 mcg, rocurônio 40 mg e lidocaína sem vasoconstritor 60 mg, seguido de intubação
orotraqueal sob laringoscopia direta em tentativa única. A manutenção anestésica foi realizada com infusão alvocontrolada de propofol e remifentanil em infusão contínua. O paciente manteve-se estável hemodinamicamente
durante os 90 minutos de cirurgia, sem necessidade de uso de outros fármacos. Ao final, após administração de
sugamadex 200 mg, o paciente foi desintubado e acompanhado à sala de recuperação pós-anestésica, sem intercorrências. Discussão: Os pacientes portadores de miopatias têm alto risco de desenvolver HT. Pensar em segurança
em anestesia é primordial nesses casos, preconizando uma monitorização adequada e disponibilidade de meios para
tratamento de possíveis complicações. No caso em questão, a equipe de anestesia antecipou todo o cuidado a partir
da consulta pré-anestésica, otimizando assim o atendimento a esse paciente.
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647 Anestesia para correção de perfuração
ocular por corpo estranho
Renê Alves Moura Cavalcanti, Marcelo Miguel Brito de Oliveira, Adriane Alves Byron de Souza,
Christiane Rodrigues da Silva, Juscimar Carneiro Nunes
Hospital Universitário Getúlio Vargas, Universidade Federal do Amazonas, Manaus, AM, Brasil
Introdução: A maior incidência de reflexo oculocardíaco (ROC) ocorre pela manipulação do m. reto medial, tendo
incidência superior em pacientes sob anestesia geral superficial e crianças, devido ao maior tono vagal. Manifestado
pela bradicardia abrupta por tração de musculatura extraocular ou pressão sobre o globo, o ROC é desencadeado
pela aferição de impulsos de nervos ciliares que atingem o gânglio ciliar, com impulsos aferentes ao gânglio de Gasser pelo ramo oftálmico do n. trigêmeo e eferente pelo n. vago a partir do tronco cerebral. A resposta vagal pode
desencadear eventos como: arritmias, bradicardia juncional ou sinusal, bloqueio atrioventricular, bigeminismo ventricular, taquicardia ventricular e assistolia. A fadiga é uma importante característica do ROC, que pode ser evitado
por meio de trações suaves, gerando o esgotamento do reflexo. Relato de caso: R.S.S., 9 anos, 26 kg, história de
trauma penetrante em olho esquerdo há 3 dias, sem comprometimento de estruturas ósseas segundo tomografia
computadorizada. Admitido para cirurgia de exploração de globo ocular e retirada de corpo estranho (artefato metálico pontiagudo) sob anestesia geral balanceada. Indução anestésica endovenosa: O2 sob máscara, midazolam 3 mg,
fentanil 70 mcg, atracúrio 5 mg, propofol 90 mg e succinilcolina 40 mg. IOT com tubo n° 5 com balonete. Manutenção: sevoflurano e atracúrio 10 mg. Paciente evoluiu com bradicardia (frequência cardíaca ˂ 60 bpm) durante a
manipulação do artefato, revertida com atropina 0,25 mg, permitindo o procedimento sem outras intercorrências.
Admitido na sala de recuperação pós-anestésica com frequência cardíaca de 86 bpm, pressão arterial 106 x 67 mmHg
e saturação de O2 100%. Recebeu alta hospitalar no dia seguinte. Discussão: Na percepção do reflexo, deve-se solicitar interrupção da manobra e retomada com maior suavidade. Se não houver sucesso, administra-se atropina (0,01 a
0,02 mg/kg). Conlusão: Portanto, é fundamental manter um adequado plano anestésico, bem como a previsibilidade
de ocorrência do ROC em cirurgias onde ocorra tração no globo ocular, a fim de que haja antecipação de condutas
pelo anestesiologista.
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651 O papel da tromboelastometria rotacional
no manejo de puérpera com sangramento
pós-cesárea
Gustavo Guimarães Torres, Daniel Queiroz, Luana Flaming, Thais de Melo,
Alexandre Kireff de Moraes
Hospital Federal dos Servidores do Estado, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: A hemorragia associada à hipotonia uterina é uma complicação do puerpério, causa de morte materna.
Durante um quadro de sangramento agudo, os testes laboratoriais são demorados e não avaliam a formação do coágulo. O ROTEM© é um método viscoelástico, a tromboelastometria rotacional, que permite a avaliação do coágulo
à beira leito e em tempo real. Relato de caso: Mulher de 41 anos, 37 semanas de gestação, sem comorbidades, com
hemoglobina 12 g/L, foi submetida à cesariana eletiva sob raquianestesia. Apresentou hipotonia uterina tratada com
ocitocina, metilergonovina e misoprostol. Após melhora e alta do centro cirúrgico, a paciente evoluiu com choque
hemorrágico, hemoglobina 3 g/L, indicada laparotomia exploradora com histerectomia subtotal. O procedimento
foi realizado sob anestesia geral, apresentando instabilidade hemodinâmica. Necessitou de vasopressor e foi hemotransfundida de forma empírica, pois não havia o método viscoelástico disponível na hora do procedimento, com 4
concentrados de hemácias, 1 g de ácido tranexâmico, 4 UI de plasma e 6 UI de crioprecipitado. Após o procedimento,
foi encaminhada ao centro de tratamento e terapia intensiva (CTI) com suporte ventilatório, sem sinais de sangramento. Após 48 horas teve nova queda da hemoglobina, com sangramento pela ferida operatória e hematoma pélvico
pela tomografia, além de um coagulograma mostrando um INR alargado, sendo indicada nova laparotomia. Nesse
momento foi realizado um exame de ROTEM©, que não evidenciava discrasia sanguínea. A paciente foi submetida
à anestesia geral balanceada, com transfusão apenas de dois concentrados de hemácias, sem uso de outros derivados
sanguíneos. Ao término foi reencaminhada ao CTI extubada, sem sinais de sangramento. Teve alta do hospital após
cinco dias. Discussão: É comum, diante de uma urgência, a transfusão empírica de produtos sanguíneos. Contudo, é
impossível a diferenciação precisa entre uma discrasia e um sangramento mecânico sem métodos laboratoriais.
Os testes convencionais de coagulação são demorados, não refletem a coagulação in vivo, apresentando, assim, inúmeras limitações. O ROTEM© permite avaliar de forma mais exata qual produto sanguíneo precisa ser transfundido.
Caso não houvesse tal exame para a última abordagem da paciente, possivelmente seria politransfundida, pois apresentava alteração de INR e sangramento ativo pela ferida operatória. O ROTEM© permite o uso mais racional dos
produtos e o método deveria ser difundido em maternidades, pois permite o uso racional de derivados sanguíneos.
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663 Intubação por fibroscopia para
septoplastia em paciente com espondilite
anquilosante e Barré Lieou
Rafael Spalato Rodrigues de Carvalho, Jayme Wesley Sakamoto, Marina Alcantara Domingues
Lourenço, Lybia Regina Sampaio de Silvany Sampaio, Lucas Samuel Ribeiro Cardozo
Complexo Hospitalar Ouro Verde, Centro de Ensino e Treinamento Integrado de Campinas,
Campinas, SP, Brasil
Introdução: A espondilite anquilosante (EA) é uma doença inflamatória que envolve as articulações sacroilíacas e o
esqueleto axial. Causa artrite, fusão de corpos vertebrais, sacrilite e fraturas ósseas. A síndrome de Barré-Lieou (SBL)
é uma cérvico-artrose com debilidade ligamentar que leva à compressão do sistema nervoso simpático e modificações vasomotoras no nível da artéria vertebral, alterando o funcionamento labiríntico. Relato de caso: Masculino,
59 anos, 98 kg, ASA II. Antecedentes de EA e SBL, em de uso infliximab, apresentava pescoço curto e em flexão cervical fixa, Mallampati IV, distância entre incisivos maior que 3 cm, distância tireomentoniana maior que 5 cm, incapaz
de protruir a mandíbula. Radiografia de coluna cervical com fusão de corpos vertebrais. Ato anestésico: pré-oxigenação e administração de mediação pré-anestésica. Posicionado em decúbito dorsal horizontal, com coxins cervical e
dorsal. Anestesia tópica em orofaringe. Introdução de broncofibroscópio via oral até fenda glótica, instilada lidocaína
0,5% e progressão do aparelho pelas pregas vocais até visualização de carina. Introdução de cânula nº 7,5 e insuflação
de cuff. Confirmação de IOT por capnografia e após, indução venosa e manutenção inalatória. O paciente manteve-se
estável durante todo o intraoperatório. Ao término, foi realizada reversão do bloqueio neuromuscular com atropina
e neostigmine, e extubação com TOF de 92%. Encaminhado à sala de recuperação pós-anestésica e posteriormente
à enfermaria sem queixas. Discussão: Portadores de EA apresentam um desafio ao anestesiologista, devido à potencial dificuldade de manipulação de VA, em decorrência da limitação à extensão cervical, à mobilização do pescoço e
da abertura bucal e ao risco de fraturas que dificultam a IOT por laringoscopia direta. A manipulação cervical pode
agravar os sintomas de compressão simpática cervical, decorrente da frouxidão ligamentar característica da SBL.
Para esses pacientes, o método padrão-ouro é a IOT com broncofibroscópio. O sucesso da técnica depende da correta execução técnica e de seu planejamento, trazendo menores chances de complicações ou morbidade ao paciente.
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666 Manejo de via aérea no tratamento
cirúrgico da anquilose da articulação
temporomandibular
Ana Luiza Alves Galvão, Laíse Oliveira Resende, Luciana Mendonça Pereira,
Nicole Farage Ferreira Aragão, Sílvio Homero Andrade Ferreira Junior
Universidade Federal de São João Del-Rei, Divinópolis, MG, Brasil
Introdução: A anquilose temporomandibular consiste na redução da mobilidade mandibular em decorrência de
uma adesão fibrosa ou óssea da articulação. Portadores dessa doença apresentam severos problemas no manejo
das vias aéreas. Relato de caso: M.P.R.J., 17 anos, 60 kg, ASA I, história de trauma facial aos 10 anos com tratamento conservador. Houve evolução lenta e progressiva com limitação funcional, perda da capacidade mastigatória
e incapacidade de abertura bucal. Diagnosticada anquilose da articulação temporomandibular (ATM) direita.
Optou-se por tratamento cirúrgico aos 12 anos, com separação e reanatomização do côndilo mandibular para liberação funcional da ATM, porém houve recidiva dos sinais e sintomas com necessidade de reabordagem cirúrgica
aos 14 anos, sem sucesso. Encontra-se há 3 anos com o quadro de anquilose recidivada, apresentando limitação
da abertura bucal, incapacidade total de mastigação, limitação fonética, assimetria facial e movimentos condilares ausentes. Realizou-se nova proposta cirúrgica para osteotomia da anquilose, osteoplastia da ATM e rotação
de retalho temporal para interposição. Optamos por realizar a intubação nasotraqueal utilizando o fibroscópio.
Paciente monitorizado, em jejum, puncionado acesso venoso periférico e administrado midazolam 3 mg, fentanil
100 mcg e cetamina 10 mg. Após 5 minutos de pré-oxigenação com O2 a 100%, foi realizado bloqueio dos nervos
laríngeo superior e inferior com lidocaína 2,0% sem vasoconstritor e lidocaína spray em hipofaringe. Realizada a
intubação nasal através do fibrobroncoscópio, com tubo aramado 7,0 mm com cuff. Paciente em ventilação espontânea, confirmada a intubação pela ausculta pulmonar e curva de capnografia. Procedeu-se a indução anestésica com
atracúrio 30 mg e propofol 100 mg e manutenção com isoflurano e infusão contínua de remifentanil. Ao término da
cirurgia, o paciente foi extubado após constatação de ventilação espontânea e encaminhado à sala de recuperação
pós-anestésica. Discussão: O manejo da via aérea é um dos tópicos de maior preocupação relacionados ao procedimento anestésico. Atualmente, a intubação assistida por broncofibroscópio é o método padrão-ouro e de escolha
para esses pacientes, visto que facilita a visualização da faringe, facilitando a introdução do tubo sob visualização
direta, além de propiciar maiores taxas de sucesso e menos complicações.
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680 Hipotermia para neuroproteção em
neurocirurgia através de resfriamento
nasogástrico
Reginaldo Tavares Virgínio Filho, Vanessa Holanda de Sant’Anna, Nathalia Rezende da Costa,
Felipe Souza Thyrso de Lara, Celso Schmalfuss Nogueira
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Santos, Santos, SP, Brasil
Introdução: A neuroproteção objetiva prevenir, tratar ou minimizar dano ao tecido cerebral. Pode ser feita a partir de medidas farmacológicas e não farmacológicas. A hipotermia tem papel consolidado na proteção cerebral em
cirurgia cardiovascular, mas seu emprego na neurocirurgia ainda aguarda evidências. Relato de caso: T.J.C., feminino, 36 anos, branca, 45 kg, 1,55 m, tabagista, com histórico de hemorragia subaracnoidea há 1 mês, tratada em
unidade de terapia intensiva sem sequelas, quando descobriu tumores e aneurisma gigante intracranianos, sendo
programada abordagem sob anestesia geral. Paciente monitorizada com oxímetro de pulso, cardioscópio, pressão
arterial invasiva, capnógrafo e termômetro esofágico. Instalado acesso venoso periférico calibre 16G e acesso venoso
central. Indução com sufentanil 30 mg, propofol em bomba de infusão (BIC) e rocurônio 50 mg, sendo intubada
com tubo 7,5, mantendo volume corrente de 6 mL/kg sem PEEP. Em seguida administrou-se 15 mcg de sufentanil e
ligou-se remifentanil em BIC. A cirurgia foi iniciada e feita neuroproteção com manitol 1 mg/kg, tiopental 3 mg/kg
e hipotermia a partir da incisão do couro cabeludo até fechamento da dura-máter. Para o resfriamento, reduziu-se
a temperatura do ambiente para 18°C e fez-se instilação gástrica repetida de soro fisiológico 0,9% (SF) através de
sonda nasogástrica (SNG), com subsequente aspiração do volume administrado para se manter a temperatura entre
32 e 35°C. Realizou-se microcirurgia vascular cerebral em 5 horas, utilizando 1,5 L de soro ringer lactato venoso e
2 L de SF gelado por SNG. Ao término da manipulação cerebral houve o reaquecimento, aumentando a temperatura ambiente e realizando compressa com frascos de SF mornos. Hemodinamicamente estável no final da cirurgia,
encaminhada para a unidade de terapia intensiva neurológica intubada, onde evoluiu bem e foi extubada. Discussão:
A hipotermia reduz a demanda metabólica neuronal e causa vasoconstrição, com consequente redução do edema
cerebral e da pressão intracraniana. Existem várias técnicas para realizar esse controle, ainda sem evidências que
definam o papel de cada uma. Utilizamos o controle da temperatura ambiental e o resfriamento por instilação de SF
gelado em SNG. Existem também compressas frias, SF gelado intravenoso, manta térmica, dentre outras.
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684 Anestesia em paciente com miopatia distal
de Laing
Hugo Zacarias de Araujo Pessoa, Klayne Moura Teixeira de Souza, Ricardo Zanlorenzi,
Luiz Fernando dos Reis Falcão, Guinther Giroldo Badessa
Centro de Ensino e Treinamento do Grupo de Anestesiologistas Associados Paulista,
Hospital São Camilo, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A miopatia distal de Laing ou tipo 1 é uma doença rara que afeta os músculos esqueléticos, possui
característica autossômica dominante e não tem prevalência estudada na população. Relato de caso: Paciente masculino, 14 anos, portador de miopatia distal de Laing, submetido à colecistectomia videolaparoscópica. Foi realizada
anestesia venosa total com propofol, dexmedetomidina, remifentanila e rocurônio; e a via aérea foi assegurada com
videolaringoscópio. Foi utilizado pneumoperitônio de 14 mmHg no inicio da cirurgia para avaliação inicial da cavidade, sendo reduzida para 8 mmHg no intraoperatório. Ao final da cirurgia foi realizada a reversão do bloqueio
neuromuscular (BNM) com sugamadex 4 mg/kg. O paciente foi encaminhado à unidade de terapia intensiva extubado, em ar ambiente com saturação de O2 acima de 90%. Discussão: A miopatia distal de Laing é caracterizada
por mutações no gene MYH7, responsável pela codificação da proteína das fibras esqueléticas do tipo I e fibras cardíacas. Alguns fatores são essenciais na condução anestésica, sendo eles: manuseio da via aérea, suscetibilidade à
hipertermia maligna, manuseio do BNM, comprometimento cardiovascular e respiratório e analgesia pós-operatória. A abordagem da via aérea foi realizada com videolaringoscópio após a indução, uma vez que havia preditores
de via aérea difícil, entretanto, sem preditores de ventilação difícil. Nos pacientes portadores de miopatias, deve-se
incluir a possibilidade de desenvolver hipertermia maligna, por isso optou-se pela anestesia venosa total. Devido à
importante deformidade musculoesquelética em mãos, torna-se um desafio a monitorização do BNM no adutor do
polegar. O comprometimento da musculatura esquelética alerta para a importância da correta reversão do BNM,
nesse caso foi utilizado sugamadex. A manutenção do BNM profundo permitiu ao cirurgião utilizar menor pressão
do pneumoperitônio, reduzindo as dificuldades ventilatórias e a dor no pós-operatório. Esse paciente não apresentava comprometimento cardíaco, entretanto, essa condição pode estar presente em até um terço dos pacientes.
Todavia, a escoliose, consequência das alterações musculoesqueléticas, proporciona um padrão ventilatório restritivo, sendo imperativa a realização da ventilação mecânica protetora com baixo volume corrente e driving pressure
menor que 15 cmH2O.
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685 Manejo anestésico em adrenalectomia
videolaparoscópica por feocromocitoma
Isabelle Gracinda Aguiar Van Der Maas, Thatiana Lúcia Cintra de Alcântara Vieira,
Christiane Rodrigues da Silva, Isabela Carvalho Araújo, Franklin Neves dos Santos
Hospital Universitário Getúlio Vargas, Manaus, AM, Brasil
Introdução: Feocromocitoma é um tumor produtor de catecolaminas, mais comumente encontrado nas glândulas
suprarrenais. Seu único tratamento consiste na ressecção cirúrgica, representando um desafio para o anestesiologista. Relato de caso: Mulher, 28 anos, ASA II, 44 kg, 1,59 metros, com quadros recorrentes de diaforese, palpitações
e síncopes, em uso de doxazosina 4 mg ao dia e atenolol 25 mg ao dia, alcançando critérios que definem alfa e
beta-bloqueios satisfatórios (90 mmHg > pressão arterial sistêmica > 120 mmHg e frequência cardíaca entre
60 e 80 bpm). Submetida à adrenalectomia videolaparoscópica à esquerda por feocromocitoma. Monitorização
com oximetria de pulso, ecocardiograma, pressão arterial invasiva e capnografia, com pressão arterial inicial de
116 x 69 mmHg e frequência cardíaca de 71 bpm. Indução anestésica com dexmedetomidina (0,5 μg/kg/h), fentanil (400 μg), propofol (150 mg) e atracúrio (30 mg), seguidos de intubação orotraqueal. Manutenção anestésica com
remifentanil (0,1 a 0,5 µg/kg/min), propofol (alvo de 3 a 4 μg) e dexmedetomidina (0,5 a 0,8 μg/kg/h). Parâmetros
clínicos estáveis até a manipulação da lesão, quando PAM alcançou nível de 180 mmHg, iniciando-se nitroprussiato
de sódio (0,5 a 1 µg/kg/min). Após clipagem da veia renal, a infusão do nitroprussiato de sódio foi descontinuada
e a pressão arterial se manteve adequada até o final do procedimento. Analgesia realizada com dipirona (2 g), cetoprofeno (100 mg) e tramadol (100 mg). A paciente foi extubada e manteve-se estável durante sua permanência em
unidade de terapia intensiva e em enfermaria, recendo alta no segundo dia pós-operatório. Discussão: O desafio do
manejo anestésico dos pacientes com feocromocitoma inicia ainda no período pré-operatório, com a necessidade
de bloqueios alfa e beta-adrenérgicos satisfatórios e restabelecimento da euvolemia. No intraoperatório, o objetivo
principal deve ser o controle de episódios hipertensivos durante procedimentos que provocam resposta de estresse,
como laringoscopia e intubação, e na manipulação do tumor. O sucesso do manejo anestésico nesses casos depende
do adequado preparo pré-anestésico, planejamento anestésico, controle hemodinâmico e monitorização pós-operatória cuidadosa.
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689 Benefícios do uso de vídeo laringoscópio
em paciente com espondilite anquilosante
Rafaela Brasil e Silva Nunes, Bárbara de Barros Leite, Wagner de Paula Rogério,
Manuel Antônio Nonato Freire de Souza Ribeiro, Luiz Ximenes Júnior
Centro de Ensino e Treinamento do Amazonas, Fundação Hospital Adriano Jorge ,
Hospital Getúlio Vargas, Manaus, AM, Brasil
Introdução: A espondilite anquilosante é uma inflamação crônica do grupo das espondiloartropatias, tendo a coluna
vertebral seu sítio primário, promovendo rigidez progressiva e limitação funcional. O envolvimento cervical e da
articulação temporomandibular dificulta a realização da intubação por reduzir a abertura bucal e impossibilitar a
flexão cervical, integrantes da técnica. O relato a seguir é de um paciente com doença avançada, cuja técnica utilizada foi a intubação acordada com uso de vídeolaringoscópio. Relato de Caso: Paciente de 59 anos, sexo masculino,
ASA II, com diagnóstico sugestivo de meningioma. Exame físico com ausência de mobilidade cervical devido à presença de espondilite acometendo toda a extensão da coluna, distância esterno-mento menor que 12,5 cm, uso de
prótese superior e inferior, abertura restrita da cavidade oral e Mallampati III. Paciente com monitorização padrão.
Presença da equipe de cirurgia torácica em sala e fibroscópio disponível. Colocação de cateter com oxigênio a 100%.
Sedação feita com sulfato de magnésio 30 mg/kg, ketamina 0,5 mg/kg e clonidina 1 mcg/kg. Realização de bloqueios
com utilização de lidocaína sem vasoconstritor a 2%: transmembrana cricoidea (3 mL de volume), nervo laríngeo
recorrente (3 mL) e nervo glossofaríngeo (4 mL). Intubação oral acordada com tubo aramado 7,5, com visualização
direta de estruturas, realizada com auxílio de videolaringoscópio. Indução com propofol 2,5 mg/kg/peso e rocurônio 0,8 mg/kg/peso. Manutenção da anestesia com sevoflurano e remifentanil em bomba. Não houve intercorrências
durante ato cirúrgico-anestésico. Paciente transportado para a unidade de terapia intensiva intubado, posteriormente extubado em unidade e encaminhado para enfermaria. Discussão: O manejo das vias aéreas é um dos pontos
principais da anestesia em pacientes com espondilite anquilosante, sendo esses pacientes com potenciais vias aéreas
difíceis. A utilização do videolaringoscópio em casos de intubação difícil é tendência atual e entre suas vantagens
encontram-se a melhor visualização de estruturas anatômicas, a facilidade operacional e a mínima manipulação da
cabeça e pescoço, sendo considerado por alguns autores o futuro do manejo da via aérea emergencial.
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699 Anestesia para neurocirurgia com
despertar intraoperatório utilizando a
técnica asleep-awake-asleep
Rafaella Pellicciotti de Sousa, Bruno Duarte Silva, Luis Alberto Rodriguez,
Antonedson Pinto França, Victor Pellicciotti de Sousa
Hospital São Luiz, Unidade Jabaquara, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: Anestesia para craniectomia em paciente acordado representa importante estratégia para ressecção de
tumores em áreas eloquentes do córtex cerebral. Permite o mapeamento cortical adequado, maximizando a extensão
da ressecção e minimizando o dano neurológico. Estratégias anestésicas são descritas na literatura, sendo a apresentada denominada asleep-awake-asleep. Relato de caso: Paciente masculino, 40 anos, 70 kg, 1,73 m, ex-tabagista, com
doença pulmonar obstrutiva crônica. Iniciou quadro com crise convulsiva com alterações na fala e na compreensão.
A investigação diagnosticou astrocitoma grau II em área de Wernicke, com proposta de craniectomia com despertar intraoperatório e monitorização neurológica para exérese do tumor. Planejamento anestésico: anestesia geral
venosa total e bloqueio regional. Indução anestésica: midazolam 3 mg, fentanil 150 mcg, propofol (TCI) e rocurônio
40 mg. Manejo da via aérea: passagem de máscara laríngea Air-Q®. IOT (aramado n° 7,5) com auxílio de fibroscopia. Capnografia, ausculta e ventilação adequados. Manutenção: propofol (TCI), dexmedetomidina e remifentanil.
Bloqueio supraorbicular e infiltração nos pontos de fixação do Mayfield (bupivacaína 0,5%). Alterada posição da
mesa operatória para semideitada e retirado tubo orotraqueal. Mantida em ventilação mecânica por máscara laríngea. Iniciada craniectomia. Identificado o tumor e iniciada a fase de despertar intraoperatório. Desligadas as infusões
de drogas. Retirada máscara laríngea ao despertar. Iniciados os testes pela equipe da neurologia. Ressecado tumor
de acordo com as margens permitidas pela monitorização neurológica. Após término da cirurgia, paciente desperta
sem sequelas e sem dor. Encaminhado à unidade de terapia intensiva. Alta hospitalar no quarto dia pós-operatório. D
 iscussão: A anestesia para craniectomia impõe vários desafios, como adequada seleção e preparo do paciente,
escolha da técnica, limitações de posicionamento, controle de via aérea e sucesso na fase do despertar. Possíveis complicações intraoperatórias: convulsões, dor, náusea, vômito, edema cerebral e falha no despertar. Todas as etapas do
caso descrito transcorreram sem intercorrências. Até o momento, nenhuma técnica anestésica se mostrou superior a
outra. Fatores como experiência clínica e protocolos institucionais conferem maior peso à escolha.
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706 A importância do conhecimento sobre
cuidados paliativos
Vitor Barbosa Onias, Raquel Lie Okoshi, Carolina Guimarães, Yuri Louro Bruno de Abreu,
Irimar de Paula Posso
Faculdade de Medicina do ABC, Santo André, SP, Brasil
Introdução: De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cuidados paliativos (CP) são o tratamento não curativo que busca oferecer uma melhor qualidade de vida a pacientes e familiares, tanto física quanto psicológica.
No Brasil essa prática ainda é recente, e de acordo com a Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), atualmente existem 157 centros especializados no serviço, sendo que 60 se encontram no estado de São Paulo. Objetivo:
Avaliar o número de pacientes internados nas enfermarias de um hospital terciário com critérios de elegibilidade
para CP antes e após a introdução de uma equipe multidisciplinar focada em CP nesse mesmo serviço. Método: Inicialmente foi realizada uma busca ativa com análise de 1.199 prontuários de pacientes internados nesse hospital, a
fim de definir o número de pessoas que estariam inclusas nos critérios de CP de acordo com a ANCP e que se beneficiariam com essa prática. Após a implementação do serviço de CP, foi analisada, por um período de 12 meses, a
quantidade de pacientes internados nesse serviço e que receberam atendimento pela equipe multidisciplinar. Resultados: No primeiro mês foram analisados 1.199 prontuários, sendo que 106 apresentaram indicações de paliação.
Nos 12 meses seguintes, após a implementação do serviço, apenas 179 pacientes foram admitidos no programa de
CP. Discussão: A demanda dos 106 pacientes que poderiam ter se beneficiado com os CP enfatizou a necessidade da
criação da equipe multidisciplinar no serviço. Entretanto, observou-se com os dados obtidos que muitos profissionais da saúde ainda desconhecem os critérios de elegibilidade para CP, bem como o momento para indicação desses
cuidados, o que prorroga o sofrimento de pacientes e familiares. Conclusão: Sabe-se que o tema está se tornando
cada vez mais frequente em nosso meio, não apenas pelos benefícios que traz ao paciente e seus familiares, mas também pela redução de custos ao serviço. Porém, muitos profissionais da saúde ainda não sabem a real importância dos
critérios para o correto encaminhamento para os CP. Além disso, poucos são os centros especializados nesse tipo de
abordagem, pois no Brasil essa prática ainda é recente.
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711 Intubação por broncofibroscopia em
paciente com fratura de vértebra C2 e
instabilidade cervical
Livia Camara Alves, Lucia Virginia de Melo Veloso Gusmão, Felipe Simões Castanheira
Francis Chehuan, Marjorie Carneiro Pinna de Barcellos, Carlos Darcy Bersot
Hospital Federal da Lagoa, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: As fraturas do processo odontoide correspondem a uma média de 5 a 15% das fraturas cervicais, sendo
que em torno de 25% estão associadas a déficit neurológico. As fraturas do tipo II na classificação de Anderson e
D’Alonzo são as mais comuns e ocorrem no colo do odontoide. São relativamente instáveis, necessitando de cuidados especiais no manejo e mobilização desses pacientes. Relato de caso: A.K.S.F., 36 anos, 1,70 cm, 65 kg, em uso de
colar cervical, vítima de acidente automobilístico há 2 meses, que resultou em fratura da vértebra C2, em processo
odontoide, do tipo II pela classificação de Anderson e D’Alonzo, apresentou-se para realizar cirurgia de fixação de
processo odontoide por via anterior. Devido aos riscos da mobilização durante a intubação, optou-se pela intubação
por broncofibroscopia flexível com o paciente acordado. Após a monitorização, o paciente foi sedado com 2 mg de
midazolam, 100 mcg de fentanil e dexmedetomidina em bomba de infusão. Realizada anestesia tópica com xilocaína
spray 10% em orofaringe. O broncoscópio foi inserido pela orofaringe e a anestesia tópica da laringe foi feita com a
instilação de solução de lidocaína 1% sem vasoconstritor através do canal de trabalho do broncoscópio nas cordas
vocais, subglote e traqueia proximal e aguardados dois minutos antes de introduzir o broncoscópio e o TOT para as
vias aéreas inferiores, visando reduzir o reflexo de tosse. O paciente foi intubado com tubo orotraqueal 7,5 aramado,
sem intercorrências. Após a intubação, o paciente foi induzido com propofol, fentanil e rocurônio e submetido
à cirurgia para fixação da fratura, com duração de quatro horas. No pós operatório, paciente manteve-se estável
clinicamente e sem déficits neurológicos. Discussão: A extensão do pescoço é contraindicada em pacientes com
instabilidade cervical ocasionada por fraturas; e o manejo da via aérea nesses pacientes pode ser um desafio. A intubação por laringoscopia direta, apesar de possível e muito usada na emergência, resulta em movimento da coluna
cervical. Nesse contexto, a intubação por broncoscopia apresenta-se como uma alternativa segura e eficaz e deve ser
considerada nesses pacientes, especialmente em situações eletivas.
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712 Técnica de intubação acordado para exérese
de lesão vegetante em base de língua
Rafaella Pellicciotti de Sousa, Mayra Gasparetti, Victor Pellicciotti de Sousa,
Luis Alberto Rodriguez Linares, Talison Silas Pereira
Hospital São Luiz, Unidade Jabaquara, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: O acometimento de orofaringe e via área por lesões vegetantes associadas ao papilomavírus têm se
tornado mais frequente nos últimos anos, acometendo principalmente adultos jovens. O tratamento proposto
na maioria dos casos é a ressecção cirúrgica, sendo necessários cuidados específicos com a via área do paciente.
O manejo de via aérea difícil predita com fibroscópio em pacientes acordados têm demonstrado menores eventos
adversos, tornando seu treinamento obrigatório na formação dos residentes. Relato de caso: Paciente feminino,
32 anos, 70 kg, 1,70 m, antecedente de lesão vegetante por papilomavírus acomentendo toda a extensão da língua.
Proposta ressecção da lesão com glossectomia parcial. Realizada intubação nasotraqueal guiada por fibroscópio com
paciente acordada. Realizado bloqueio transcricotireoideo com lidocaína sem vasoconstritor (30 mg) e bloqueio do
nervo laríngeo recorrente (20 mg). Iniciada dexmedetomidina em infusão contínua 0,5 mcg/kg/h por 10 minutos
antes do procedimento. Introduzido fibroscópio por narina esquerda com visualização de carina traqueal, passagem de tubo aramado 7,0, confirmada onda em capnografia e realizada indução anestésica com fentanil, propofol
e rocurônio. Manutenção da anestesia com propofol em TCI e dexmedetomidina em infusão contínua. Ventilação
controlada sem intercorrências. Encaminhado à unidade de terapia intensiva (UTI) intubado e programada extubação na UTI sem intercorrências. Discussão: A técnica de intubação em pacientes acordados na suspeita de via aérea
difícil reduz o risco de complicações e previne eventos adversos correlacionados à dificuldade de intubação. O preparo do paciente na avaliação pré-anestésica, a utilização de bloqueios tópicos e medicações que não cursam com
depressão respiratória apresenta resultado excelente em pacientes com necessidade de intubação acordado. A intubação por fibroscopia já faz parte de algoritmo de via aérea difícil e deve fazer parte do treinamento do médico
residente. Neste caso, evidenciou-se que com o treinamento prévio dos residentes o uso foi facilitado e não houve
complicações, inclusive sobrepassando a habilidade de anestesiologistas com anos de prática clínica mas que não
foram treinados para uso do fibroscópio.
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723 Hematoma subdural com paresia de
membro inferior após punção inadvertida
de dura-máter
Marcos Guedes Miranda Junior, Eduardo Piccinini Viana, André Augusto Araújo,
Jaime Weslei Sakamoto, Gildo Nunes Silva Neto
Complexo Hospitalar de São Bernardo do Campo, São Bernardo do Campo, SP, Brasil
Introdução: Anestesia peridural (AP) com inserção de cateter é técnica muito efetiva e utilizada para bloqueio e
analgesia em cirurgias plásticas. Uma complicação comum é a punção inadvertida de dura-máter (PIDM), capaz de
levar à cefaleia pós-punção dural ou mais raramente ao hematoma subdural (HS). Objetiva-se mostrar ocorrência
de HS em coluna torácica, após PIDM. Relato de caso: Paciente de 52 anos, ASA PII por depressão, admitida para
procedimento eletivo de reconstrução bilateral de mama, em pós-operatório (PO) tardio de mastectomia radical.
APA: negava cefaleia crônica ou discrasias sanguíneas, hemograma e coagulograma normais. Na punção peridural mediana com agulha Tuohy 18G no espaço T10-11, detectou-se saída de líquor. Realizou-se nova tentativa em
T11-12, com passagem de cateter 18G, dose teste e bupivacaína com morfina. No PO imediato, paciente com perda
de força no MID (grau III), alteração sensitiva até T12, cefaleia frontal moderada resolvida com dipirona. Realizada
tomografia computadorizada (TC) sem contraste e ressonância magnética com contraste da coluna torácica, que
evidenciou discreto pneumoencéfalo, enfisema subcutâneo em região occipital, discreto HS entre T11-12 e desvio
de cone medular para a direita. A conduta foi dexametasona, analgesia, fisioterapia motora e vigilância para cefaleia. Após 48 horas, paciente com função motora e sensitiva preservadas sem queixas de dor no MID, recebeu alta
sem sequelas após 4 dias. Discussão: A incidência de PIDM na AP é de 0,4 a 6% e o HS é complicação incomum da
peridural, mais provável em distúrbios da coagulação ou em uso de anticoagulantes. Estudos retrospectivos relatam
incidência de HS de 0 a 0,6/100 mil cateterizações epidurais. Tratamento é cirúrgico por laminectomia. Pneumoencéfalo é outra complicação da AP, podendo resultar em cefaleia severa de início agudo. O quadro da cefaleia frontal
moderada três horas após permanência na SRPA, a não associação ao ortostatismo, a resolução com analgesia simples, a imagem de discreto pneumoencéfalo periventricular e a preservação da dimensão e da quantidade de líquor
no sistema ventricular na TC convergiram para a não relação da cefaleia com PIDM. A discreta extensão do HS na
ressonância magnética correlacionada à clínica e fisioterapia imediata culminaram com regressão total dos sintomas
neurológicos em 48 horas. No caso, a velocidade do diagnóstico por imagem serviu para evitar laminectomia e tampão sanguíneo desnecessários.
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725 Incidência de depressão hemodinâmica
após angioplastia e endarterectomia de
carótidas
Lauro Afonso Côrtes Bogniotti, Daniela Calderaro
Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A obstrução carotídea é uma das principais causas de acidente vascular encefálico (AVE) que, por
sua vez, é considerado a maior causa de invalidez e a terceira de morte nos países industrializados. Em algumas
situações, além do tratamento clínico, indica-se a abordagem cirúrgica para prevenção de AVE, podendo ser a endarterectomia ou a angioplastia. Contudo, alguns pacientes submetidos a esses tratamentos, em especial à angioplastia,
desenvolvem hipotensão e bradicardia no perioperatório, caracterizando-se a “depressão hemodinâmica” (DH). Essa
entidade clínica, quando persistente, associou-se a riscos aumentados de desfechos adversos graves como infarto do
miocárdio e AVE. Pretendemos em nosso estudo caracterizar a incidência de depressão hemodinâmica após operação carotídea e identificar seus fatores preditores. Métodos: Análise retrospectiva dos prontuários de 131 pacientes
submetidos a 139 procedimentos de angioplastia e/ou endarterectomia entre 2014 e 2016. Definiu-se bradicardia
como frequência cardíaca < 50 bpm; hipotensão como pressão arterial sistólica (PAS) < 90 mmHg ou necessidade de
vasopressor contínuo ou queda da PAS ≥ 20% em relação ao basal; DH como presença de bradicardia ou hipotensão
nas primeiras 24 horas após o procedimento cirúrgico. Resultados: Características da população estudada: 61,9%
homens; média de idade de 69,17 anos; 89,9% hipertensos; 39,6% diabéticos; 32,4% portadores de doença arterial
coronariana; 46% com história prévia de AVE e 44,2% com estenose carotídea sintomática. Cirurgias realizadas:
96 endarterectomias (69,1%) e 43 angioplastias (30,9%) carotídeas. Nas primeiras 24 horas pós-operatórias, observou-se as seguintes incidências: hipotensão 31,7%; bradicardia 15,1%; hipotensão e bradicardia 9,4%; hipotensão ou
bradicardia (DH) 37,4%. Os preditores independentes de DH foram: estenose carotídea sintomática — com hazard
ratio (HR) 2,374; intervalo de confiança de 95% (IC95%) 1,101 – 5,122; p = 0,028 — bradicardia no intraoperatório
(HR = 2,903; IC95% 1,349 – 6,247; p = 0,006) e angioplastia carotídea (HR = 2,774; IC95%: 1,264 – 6,088; p = 0,011)
Conclusão: A presença de estenose carotídea sintomática, episódio de bradicardia no intraoperatório e realização
de angioplastia carotídea estão independentemente associadas ao desenvolvimento de DH nas primeiras 24 horas
pós-operatórias
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729 Broncofibroscópio na via aérea difícil em
mandibulectomizado para exérese de
tumor de língua
Marcos Guedes Miranda Junior, Eduardo Piccinini Viana, Jaime Weslei Sakamoto,
Izabella Fernandes Feracini, Gildo Nunes Silva Neto
Complexo Hospitalar de São Bernardo do Campo, São Bernardo do Campo, SP, Brasil
Introdução: Cânceres de cavidade bucal locorregionalmente avançados são tumores agressivos com altas taxas de
recorrência, que indicam uma abordagem combinada quando permitido pela condição geral do paciente. O relato
objetiva apresentar a conduta anestésica em paciente soropositivo com via aérea difícil (VAD) previamente submetido
à pelveglossomandibulectomia (PGM) e radioterapia cervical (RTC). Relato de caso: Paciente masculino, 67 anos,
soropositivo, previamente mandibulectomizado com extenso comprometimento dermatológico cérvico-facial. Na
avaliação pré-anestésica (APA), avaliou-se a VAD com: abertura da boca limitada (2 polpas digitais), extensão cervical reduzida, mandíbula retrognata e Mallampati IV. Plano anestésico: prosseguir intubação endotraqueal (IET)
com broncofibrsocópio (BFS) no paciente acordado sob sedação com midazolam e fentanil, em ventilação espontânea. Em seguida, anestesia transcrico-traqueal com lidocaína. Aguardados dois minutos, após breve reflexo de tosse,
introduziu-se o conjunto BFS e tubo endotraqueal (EET) na boca, montado e lubrificado previamente, chegando até
a hipofaringe, seguiu-se a progressão do conjunto pelas pregas vocais, subglote e traqueia proximal. Em seguida, o
EET foi avançado para a traqueia distal e posicionado para evitar IET seletiva acidental. Com balonete insuflado, o
BFS foi retirado e iniciou-se a indução anestésica com fentanil, propofol e rocurônio. Para manutenção anestésica,
sevoflurano e remifentanil intravenoso contínuo. Exérese do novo tumor de língua transcorreu sem intercorrências
e durou 1h55min. Discussão: O histórico do paciente com duas PGM, esvaziamento cervical, reconstrução anatômica por retalho e RTC produziram as retrações cutâneas cervicais, diminuição da abertura da boca, deformação do
palato mole e da mandíbula, constituindo o paciente em VAD e consequente desafio previsto no plano anestésico.
Segundo a ASA, a utilização do BFS é o método de escolha no manuseio da VAD em cirurgias eletivas. Neste caso,
mostrou-se impreterível a realização da APA anterior ao procedimento associada à adequada orientação do paciente,
à sedação consciente, à anestesia transcrico-traqueal, e ainda ao treinamento e familiaridade do anestesiologista no
manuseio do equipamento, essenciais ao desfecho favorável.
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732 Cuidados anestésicos em paciente
portadora de esclerose múltipla e
síndrome HELLP
Vanessa Ramalho de Brito, Alex Fantinatti Teixeira, Maycon Luiz Silva Oliveira,
Fábio Luís Ferrari Regatieri, Fernanda Lourenço Furigo
Hospital Geral de Itapevi, Itapevi, SP, Brasil
Introdução: A esclerose múltipla (EM) é uma doença desmielinizante crônica do sistema nervoso central, podendo
afetar diversos órgãos e sistemas, nos quais o comprometimento afeta o manejo anestésico. Caracteriza-se por períodos de exacerbações e remissões, sendo o estresse perioperatório e a anestesia causas frequentes de novas crises.
Relato de caso: Paciente feminina, 39 anos, G4P2A1 com 34 semanas, portadora de EM em uso de interferon beta.
Internada devido à pré-eclâmpsia grave, evoluiu com cefaleia, plaquetopenia (96 mil/mm3) e anemia importante
(hemoglobina 6,1 g/dL), optando-se pela realização de cesárea. Foi realizada anestesia geral balanceada: indução
em sequência rápida com etomidato 20 mg, alfentanil 25 mg, rocurônio 60 mg e manutenção com sevoflurano a
2%. Feita transfusão de um concentrado de hemácias. Iniciado sulfato de magnésio, dose de ataque de 4 g e manutenção de 1 g por hora. Após retirada fetal, apresentou pico hipertensivo com pressão arterial 190 x 110 mmHg,
sendo iniciada infusão de nitroglicerina. Encaminhada à unidade de terapia intensiva ao fim do procedimento, onde
apresentou boa evolução, extubação no primeiro dia, sem complicações no pós-operatório imediato e mediato.
Discussão: Embora todas as técnicas anestésicas possam levar a exacerbações da EM, há maior relutância na realização dos bloqueios do neuroeixo, uma vez que os nervos desmielinizados seriam mais suscetíveis à toxicidade dos
anestésicos locais. Ainda que os estudos não comprovem aumento importante das exacerbações nesses casos, a anestesia peridural costuma ter preferência entre os bloqueios neuroaxiais, pois menores concentrações de anestésicos
alcançam o espaço intratecal. Nessa paciente optamos pela anestesia geral, devido à presença simultânea da síndrome
HELLP e seus distúrbios da coagulação associados. Os agentes anestésicos venosos e inalatórios aparentam não ter
efeitos adversos na condução nervosa ou influência na progressão da EM. O uso de bloqueadores neuromusculares, porém, representa um desafio: enquanto a succinilcolina deve ser evitada devido ao risco de hiperpotassemia, os
adespolarizantes têm efeito prolongado pelo uso do sulfato de magnésio. A monitorização da função neuromuscular
e a extubação planejada em unidade de terapia intensiva foram fundamentais para um bom desfecho.
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734 Conhecimento da população sobre o
anestesista e a área médica
Leandro Leal Silva, Leonardo Aires Canga, Angelo Franscisco Melaré,
Adeli Mariane Vieira Lino Alfano
Centro Universitário São Camilo, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: Mesmo a comunidade científica conhecendo a importância do profissional anestesiologista, é sabido
que diversos pacientes revelam desconhecimento acerca da formação e da função desse profissional. Dessa forma,
este trabalho teve como objetivo analisar tais conhecimentos de participantes de um ambulatório beneficente de
Guarulhos, São Paulo. Método: Estudo descritivo em ambulatório na cidade de Guarulhos. Foi aplicado um questionário sobre o profissional anestesista. Os critérios de exclusão foram questionários incompletos e menores de
18 anos. Os dados foram analisados por frequência simples, porcentagem, teste exato de Ficher, do qui-quadrado e de
Mann-Whitney. Foi utilizado o software IBM SPSS Statistics 22 para a análise estatística e o Excel 2016 para a organização dos dados. Resultados: Foram analisados 96 questionários completamente preenchidos, sendo 66 (65,6%) de
mulheres e 33 (34,4% de homens); 51% dos indivíduos afirmaram que o profissional anestesista é médico. A maioria
dos participantes não sabe quais são as atribuições do anestesista durante o procedimento cirúrgico, mesmo os que
já foram submetidos a algum procedimento cirúrgico com anestesia. Apenas 13,5% dos participantes alegaram que o
anestesista era o responsável por decidir o tipo de anestesia a ser usada na cirurgia. A nota média a ser dada ao anestesista e ao cirurgião quanto à importância dos mesmos na cirurgia foi de 9,65 e 9,84, respectivamente. Conclusão:
Foi avaliado que o conhecimento da população pesquisada não foi satisfatório. Muitos entrevistados tiveram dúvidas
no momento de responder, demostrando falta de informação adequada ao público leigo sobre a atuação do profissional anestesista. Os resultados obtidos a partir dessa pesquisa vão ao encontro dos dados encontrados na literatura,
que também demostraram a necessidade de maior divulgação do conhecimento sobre a área anestésica para a população geral.
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740 Manejo anestésico de craniotomia com
paciente acordado
Nathália Nobre Maia, Érika Carvalho e Silva, Juliana Estima Rissi Polverini, Allan Dias Polverini,
Daniella Semino Tavares
Hospital de Câncer de Barretos, Barretos, SP, Brasil
Introdução: A craniotomia com paciente acordado representa um desafio para anestesiologistas e neurocirurgiões
pela necessidade de colaboração do paciente e garantia de analgesia durante todo o ato cirúrgico. Dessa forma, permite melhor ressecção de lesões em regiões eloquentes, melhor recuperação e menor tempo de internação hospitalar.
O objetivo é apresentar um caso de cirurgia intracraniana para ressecção de glioma fronto-temporo-insular à esquerda
com o paciente acordado. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 26 anos, ASA II por glaucoma, selecionada
para ressecção de tumor por craniotomia acordada. Indução anestésica realizada com midazolam (0,03 mg/kg), fentanil (1,3 mcg/kg) e iniciada infusão contínua de dexmedetomidina (0,7 mcg/kg/h). Após cinco minutos, a paciente
apresentou cefaleia e pico hipertensivo, sendo optado por suspensão da droga. Trocado, então, por infusão alvo-controlada de propofol (modelo Marsh) e remifentanil (modelo Minto), mantendo-a inconsciente. Inserida máscara
laríngea número 4 e iniciada ventilação mecânica assisto-controlada. Realizado bloqueio bilateral do escalpo com
ropivacaína 0,5% e fixada a cabeça em apoio cefálico (Mayfield). Os campos cirúrgicos foram ajustados para manter
vias aéreas e olhos acessíveis durante todo o procedimento. Para mapeamento do tumor, foram descontinuados os
anestésicos venosos e a paciente despertou tranquilamente, sendo removida a máscara laríngea. Trinta minutos após
o despertar, foi iniciada a infusão de remifentanil em dose baixa para conforto da paciente, que manteve-se colaborativa e hemodinamicamente estável durante todo o período acordada. Os testes foram interrompidos por fadiga da
paciente, sendo reiniciado o uso de propofol até o término da cirurgia, mantendo ventilação espontânea sem dispositivos de via aérea. O procedimento cirúrgico-anestésico transcorreu sem intercorrências. A paciente recebeu alta
hospitalar no quarto dia de internação sem apresentar complicações e sequelas pós-operatórias. D
 iscussão: Apesar
de ser um desafio manter analgesia e estabilidade hemodinâmica com o paciente acordado, a infusão alvo-controlada de propofol e de remifentanil estabeleceu o nível de consciência desejado para o procedimento, podendo ser
uma técnica anestésica de escolha.
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747 Anestesia livre de opioides para
orofaringectomia robótica
Tais Marinho Bulcão, Laís Martins Nogueira, Carolina Santos da Silveira, Sylvio Lemos
Instituto Nacional do Câncer, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: Opioides são rotineiramente utilizados para analgesia satisfatória no perioperatório, porém, seus efeitos colaterais como náuseas, vômitos, prurido e depressão respiratória prejudicam a evolução no pós-operatório,
podendo retardar a alta do paciente. Relato de caso: J.M.G., masculino, 60 anos, 59 kg, hipertenso, tabagista, etilista,
ASA III, portador de carcinoma de células escamosas de palato, submetido à orofaringectomia robótica, sob anestesia geral veno-inalatória multimodal sem opioides. Administrou-se pré-indução: midazolam 2 mg intravenoso
(IV), cetamina 20 mg IV, MgSO4 2 g e infusão contínua de dexmedetomedina a 6 mcg/kg/h por 10 minutos. Indução
com lidocaína 200 mg IV, propofol 100 mg IV, esmolol 20 mg IV e rocurônio 50 mg IV. A anestesia foi mantida com
dexmedetomedina a 0,2 mcg/kg/h, rocurônio a 0,3 mg/kg/h, cetamina a 0,3 mg/kg/h, lidocaína 2 mg/kg/h, e sevoflurano a 0,5 CAM. O procedimento ocorreu sem intercorrências. Ao término administrou-se 3 g de dipirona, 40 mg
de tenoxicam e 8 mg de ondansetrona. Foi descurarizado com sugamadex 200 mg e a extubação ocorreu sem intercorrências. Transportado para a RPA acordado, sem queixas de dor ou náuseas. A analgesia no pós-operatório foi
feita com dipirona 1 g de 4 em 4 horas. A alta hospitalar ocorreu no segundo dia do pós-operatório, sem episódios de
dor ou náuseas durante a internação. Discussão: A anestesia livre de opioides pode ser benéfica para o prognóstico
e rápida recuperação do paciente no pós-operatório. O uso da lidocaína intravenosa associada a α2-agonistas, antagonistas dos receptores NMDA e AINEs, possui ação analgésica, antinflamatória e pode evitar a hiperalgesia. Efeitos
colaterais dos opioides como náuseas e vômitos podem levar a complicações imediatas nos pacientes de cirurgia de
cabeça e pescoço, resultando em reabordagem cirúrgica e infecções de ferida operatória, o que torna a prevenção
primordial para um melhor prognóstico.
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750 Manejo anestésico da miotomia
endoscópica para tratamento de acalásia
Carolina Santos da Silveira, Tais Marinho Bulcão, Lais Martins Nogueira, Sylvio Lemos
Instituto Nacional do Câncer, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: O tratamento endoscópico da acalásia é seguro e apresenta baixo custo. Por ser relativamente recente,
destaca-se a necessidade de discussão das técnicas anestésicas adequadas e possíveis complicações. Relato de caso:
Paciente de 57 anos, do sexo masculino, com diagnóstico de acalásia idiopática grau 1. Relatava disfagia para sólidos e negava comorbidades. Ao exame físico, apresentava Mallampati IV e os demais preditores de via aérea difícil
eram negativos. Diante da possibilidade de via aérea difícil em um paciente considerado estômago cheio, realizamos
uma laringoscopia investigativa com auxílio do videolaringoscópio Glidescope® sob sedação consciente com dexdemetomidina e anestesia tópica. Uma vez que a laringoscopia não apresentou dificuldades, optamos pela indução
em sequência rápida (lidocaína, fentanil, propofol e rocurônio), que transcorreu sem intercorrências. Um broncoscopista experiente estava presente, caso fosse necessária a intervenção. Durante o procedimento endoscópico, o
paciente foi ventilado com pressão positiva e o CO2 expirado foi monitorizado. Como relatado na literatura, houve
piora da ventilação pulmonar e a necessidade de ajuste dos parâmetros ventilatórios decorrentes de pneumoperitônio
e enfisema subcutâneo na região cervical, com consequente hipercapnia. Os efeitos na ventilação foram amenizados após drenagem abdominal com extracath 14G e totalmente revertidos após o fim do procedimento, que durou
cerca de 40 minutos. Com a ventilação estabilizada e os índices de CO2 expirado normais, o paciente foi extubado e
encaminhado em boas condições à RPA. Discussão: Um dos principais desafios frente a um paciente com acalásia é
o risco de broncoaspiração. Hipercapnia e enfisema subcutâneo estão associados a esse procedimento endoscópico.
Todos esses desafios foram plenamente superados, o paciente recebeu alta hospitalar no dia seguinte e as complicações mais graves como mediastinite, derrame pleural ou broncoaspiração não ocorreram.
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777 Anestesia para drenagem de abscesso
mamário em gestante
Eduardo Roberty Badiani Alves, Rayana Vianna de Moura, Douglas Ferreira Lima,
Elizângela Abreu Brito, Milton Favarato de Loureiro
Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, Serra, ES, Brasil
Introdução: Durante o período gestacional e periparto, mudanças significativas ocorrem no organismo feminino,
por fenômenos hormonais, aumento da demanda metabólica e efeitos mecânicos secundários ao tamanho do útero.
Nas vias aéreas superiores ocorre ingurgitamento capilar com aumento da friabilidade e edema de mucosas das
regiões de orofaringe, laringe e traqueia, o que aumenta o risco de sangramentos. A partir da metade da gestação
ocorre deslocamento gástrico pelo útero gravídico, o que diminui a competência do esfíncter esofageano inferior.
Níveis elevados de progesterona e estrogênio e o aumento da secreção de gastrina também contribuem para tal
alteração. Tudo isso aumenta o risco de aspiração de conteúdo ácido do estômago, predispondo à pneumonite química. Associado a essas possíveis complicações, o impacto em longo prazo, no feto, do uso de anestesia geral é
desconhecido. Por isso, quando possível, é favorável o uso de anestesias regionais. Relato de caso: J.N.C., 15 anos,
G1P0A0, 36 semanas de gestação, admitida no HEJSN com quadro de mastite volumosa em mama direita e trabalho
de parto prematuro, com proposta cirúrgica de drenagem de abscesso. Paciente com história de retirada de piercing em mamilo. Exames: hemoglobina 9,8; hematócrito 30,8; leucócitos: 14.440; 0 bastão; 86% segmentados; plaq:
278.000; PCR: 78,5. Em sala operatória, foi realizada monitorização básica, venóclise em MSE. Parâmetros: pressão
arterial 110 x 70 mmHg; frequência cardíaca 92 bpm; saturação de O2 98%. Colo do útero com 2 cm, 40% apagado;
AFU: 27 cm; BCF: 140 bpm; MS ausentes. Optou-se por anestesia peridural torácica em nível T6, T7, com ropivacaína a 0,5% 20 mL. Administrada dose teste de lidocaína 2% 3 mL c/v. Nível sensitivo T2 a T10. Realizada drenagem
de cerca de 500 mL de secreção purulenta, sem intercorrências. Não apresentou repercussão hemodinâmica. Colhido
material para cultura e iniciado uso de cefalotina após drenagem. Paciente recebeu alta com cinco dias em boas
condições clínicas e em uso de cefalotina (completar sete dias de antibiótico). Discussão: A anestesia peridural foi
escolhida neste caso devido a grandes chances de complicações ocorrerem em gestantes submetidas à anestesia geral.
Além disso, o bloqueio peridural é relacionado à boa analgesia pós-operatória, fator relevante já que o controle da
dor é parâmetro importante de bem-estar materno em cirurgias não obstétricas.
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790 Síndrome de Prader-Willi em anestesiologia
Lineu Casagrande, Carolina Lopes Iwakami
Hospital Ipiranga, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A síndrome de Prader-Willi é uma doença genética rara, caracterizada por anomalias
hipotalâmico-pituitárias com hipotonia grave durante os primeiros anos de vida, hiperfagia com risco de obesidade
mórbida na infância e idade adulta, dificuldades de aprendizagem e problemas comportamentais. O desafio anestésico ocorre devido a obesidade, abordagem de via aérea e complicações p
 ós-operatórias. Relato de caso: R.C.S.,
20 anos, portadora de síndrome de Prader-Willi, índice de massa corporal 39,3; em uso de anticonvulsivantes. Alteração cognitiva comprometeu a avaliação de preditores de via aérea difícil, podendo ser notado pescoço alargado,
distância tireo-mentoniana adequada e boa mobilização cervical. Submetida à osteossíntese de tornozelo esquerdo,
devido a queda da própria altura após episódio epiléptico. Submetida à técnica anéstesica de sedação e raquianestesia. Discussão: A síndrome trata-se de uma deleção parcial do braço longo do cromossomo 15. A doença afeta 1 em
15 mil nascimentos e pode ser dividida em duas fases, a primeira ao nascimento com hipotonia, problemas de sucção
e deglutição, tosse fraca e persistente e risco de asfixia. Por volta de 3 a 5 anos de idade inicia-se a segunda fase, com
hiperfagia e ausência de saciedade, podendo resultar em obesidade grave, atraso puberal e de crescimento, micrognatia, distúrbios de termorregulação, defeitos de condução cardíaca, convulsões, entre outras. A obesidade gera risco
de hiperglicemia, síndrome da apneia e hipneia obstrutiva do sono, doenças cardiovasculares e complicações respiratórias. O grau de disfunção cognitiva varia muito nos indivíduos. Qualquer técnica anestésica é desafiadora e
as preocupações estao relacionadas à obesidade e à baixa massa muscular em casos de alterações de câmara direita
e hipertensão pulmonar. Recomenda-se uma avaliação do cardiologista e/ou pnuemologista. A saliva é espessa e o
limiar de dor é elevado. É fundamental realizar a avaliação pré-anestésica apropriada, cuidadosa monitorização e
preparação para possíveis intercorrências.
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800 Manejo anestésico em paciente portador
de angioedema hereditário
José Carlos Rodrigues Nascimento, Nathália Krishna Pereira Fontenele, Felipe Barbosa Lima,
Leonardo Gurgel Leite, Juliane Sampaio do Vale
Hospital Geral de Fortaleza, Fortaleza, CE, Brasil
Introdução: Angioedema hereditário (AEH) é uma doença autossômica dominante rara e potencialmente fatal,
caracterizada por níveis anormais ou mau funcionamento do inibidor do primeiro componente da cascata do complemento (C1-INH). Os portadores apresentam episódios recorrentes de edema de pele, mucosas, trato gastrointestional
e respiratório. Crises podem ocorrer no perioperatório, podendo cursar com comprometimento respiratório e ainda
instabilidade hemodinâmica. O adequado manejo desses pacientes requer intervenções específicas para reduzir a
morbidade no período perioperatório. No presente relato apresentamos a conduta anestésica em paciente portador dessa condição. Relato de caso: Paciente feminino, 32 anos, com diagnóstico recente de AEH, foi admitida para
múltiplas exodontias. Bom estado geral, 82 kg, Mallampati II, exame físico normal, capacidade funcional > 4 METS.
Em uso de danazol 100 mg/dia e ácido tranexâmico 500 mg/dia. Apresentava C1-INH quantitativo 0,0514 g/L (normal 0,21 a 0,39 g/L) e demais exames normais. Na manhã do procedimento foram administrados plasma fresco
congelado (PFC) 750 mL e ácido tranexâmico 250 mg. Monitorizada com saturação de O2, cardioscópio, PANI, BIS
e disponibilizado icatibanto, indicado para o tratamento dos sintomas das crises agudas de angioedema hereditário, disponível em sala. Realizada indução com sufentanil 40 cg, lidocaína 100 mg, propofol 100 mg e cisatracúrio
8 mg e intubação nasotraqueal. Mantida anestesia com sevoflurano e remifentanil TCI para manter BIS entre 40 e 60.
Administrados dexametasona 10 mg e ácido tranexâmico 500 mg. A paciente não apresentou edema, intercorrências
hemodinâmicas ou respiratórias durante o procedimento. Foi encaminhada à SRPA extubada e recebeu alta hospitalar após 24 horas. Discussão: A conduta perioperatória diante de um paciente portador de AEH deve basear-se na
profilaxia do angioedema, adequada vigilância do paciente e disponibilização de fármacos para controle de possíveis
crises. No caso relatado, foram utilizados profilaticamente PFC, antifibrinolíticos e andrógeno atenuado (danazol),
os quais comprovadamente reduzem o risco de crises no perioperatório, além de disponibilizar icantibanto, fármaco
que bloqueia os receptores de bradicinina tipo II, para o manejo de uma possível crise respiratória grave.
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813 Manejo de vias aéreas em paciente
oncológico com previsibilidade de
intubação difícil
Carlos Vitor Osório de Oliveira, Ivandete Coelho Pereira Pimentel, Mirlane Guimarães de
Melo Cardoso, Camila Lopes Maia, Renata Martins de Carvalho
Fundação Centro de Controle de Câncer do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil
Introdução: O câncer de cabeça e pescoço é o quinto tipo de câncer mais comum em todo o mudo. À anamnese,
deve ser dada atenção para os sintomas de compressão de estruturas cervicais causando sintomas obstrutivos e
alteração das estruturas anatômicas. O objetivo deste relato é apresentar o manejo anestésico com uso de bougie e
fármacos adjuvantes em paciente acordado com preditores de via aérea difícil programado para tireoidectomia total.
Relato de caso: Paciente de 44 anos, sexo masculino, 70 kg, altura 1,63 cm, tabagista desde os 20 anos e etilista social,
Mallampati II, apresentando dificuldade para deglutir saliva, disfagia e dificuldade para deambular devido à paraparesia por metástase em coluna dorsal, que também limitava movimentos do pescoço. Em sala operatória recebeu
monitorização padronizada, apresentando pressão arterial sistêmica 180 x 124 mmHg, frequência cardíaca 112 bpm,
saturação de O2 94%. Ofertado O2 100% sob máscara, foi realizada infusão contínua intravenosa (IV) por 10 minutos de sulfato de magnésio 50 mg/kg, cloridrato de lidocaína 2% 1,5 mg/kg, clonidina 2 μg/kg, seguido de cloridrato
de lidocaína spray 10% em cavidade oral. Com paciente acordado e cooperativo, foi realizada laringoscopia direta
com laringoscópio de McCoy, após classificação de Cormack-Lehane 3a o paciente foi intubado utilizando bougie,
com sucesso na segunda tentativa. Depois de confirmada a intubação via capnografia, foi submetido à anestesia IV
balanceada e ao término do procedimento cirúrgico foi extubado sem intercorrência. Discussão: A intubação com
paciente acordado deve ser considerada como garantia da manutenção da função respiratória. O uso de fármacos
adjuvantes, além de inibir liberação de catecolaminas, atenua a resposta hemodinâmica, diminui a ansiedade durante
as manobras de laringoscopia e intubação desses pacientes, sendo também o bougie, parte das técnicas alternativas
quando se observa preditores de via aérea difícil.
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829 Manejo anestésico em gestante submetida
à laparotomia exploradora
Fabianny Candido de Oliveira Silva, Elisangela de Abreu Brito
Hospital Evangélico de Vila Velha, Vila Velha, ES, Brasil
Introdução: Aproximadamente 2% das gestantes são submetidas a cirurgias não obstétricas durante a gestação.
Cerca de 42% dos procedimentos são realizados no primeiro trimestre, 35% durante o segundo e 23% durante o
terceiro. O abdome agudo é a principal causa de intervenções cirúrgicas, sendo a apendicectomia a cirurgia mais frequente, seguida pela colecistectomia. Relato de caso: Gestante, 21 anos, 90 kg, 23 semanas de gestação (G1P0A0), com
quadro de abdome agudo e ultrassonografia evidenciando colelitíase e distensão de alças de delgado. Proposta cirúrgica: laparotomia exploradora. Em sala cirúrgica foi monitorizada com ecocardiograma, PANI, SpO2, ETCO2 e
venóclise em MSE com jelco 18. Foi realizado bloqueio peridural com agulha 18G de Tuohy, no espaço L1-L2, com
injeção de ropivacaína 0,25% (20 mL) associada à morfina 1,5 mg, após injeção de dose teste. Em seguida, procedeu-se indução anestésica sequência rápida com propofol 2 mg/kg, fentanil 3 mg/kg, succnilcolina 1 mg/kg e
realizado IOT com tubo 7,0 e administado rocurônio 0,6 mg/kg. Foram utilizadas capnografia e monitorização do
BNM, sendo a manutenção anestésica com isoflurano e repiques de rocurônio guiados pela TOF. No intraoperatório
evidenciou-se isquemia de delgado, sendo relizada enterectomia com anastomose látero-lateral. O tempo cirúrgico
-anestésico foi de 180 minutos, sendo necessário uso de fenilefrina em bolus para controle de hipotensão. A paciente
foi extubada após reversão do BNM com sugamadex e encaminhada à unidade de terapia intensiva sem queixas de
dor. Permaneceu internada por 11 dias, retornando ao nosocômio com 38 semanas de gestação para realização de
parto normal. Discussão: As modificações fisiológicas induzidas pela gravidez representam risco para a mãe e o
feto durante a cirurgia. Riscos adicionais para o feto incluem os efeitos do próprio processo de doença e/ou da terapêutica necessária, a possível teratogenicidade dos agentes anestésicos, os distúrbios intraoperatórios da perfusão
útero-placentária e/ou oxigenação fetal e, por fim, o risco de aborto ou parto prematuro. O manuseio da via aérea
pode ser desafiador durante a gestação. No caso, optou-se por intubação em sequência rápida, objetivando minimizar o risco de broncoaspiração, que é alto nesses casos, além de realização de bloqueio peridural, visando analgesia
pós-operatória, uma vez que a dor aumenta os níveis de catecolamina séricos, que dificultam a perfusão uteroplacentária. Os anestesistas que realizam anestesias em gestantes submetidas a cirurgias não obstétricas devem zelar pela
segurança do binômio materno-fetal conhecendo a fisiologia e as possíveis alterações.
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840 Intubação consciente em paciente
com déficit cognitivo e perda auditiva
Julia Maria Olsen, Veronica Neves Fialho Queiroz, Thales Tedoldi,
Luis Guilherme Villares da Costa, Kelson Sousa Jacobina
Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A intubação consciente permite ventilação espontânea, preservação de tônus muscular e de reflexos da
via aérea e verificação da função neurológica após a intubação. A comunicação e cooperação do paciente são fundamentais para o seu sucesso. A seguir, relato dessa técnica em um paciente com comunicação limitada. Relato de caso:
71 anos, 70 kg, déficit cognitivo e perda auditiva congênita, sem linguagem oral ou por LIBRAS, diabetes mellitus
tipo 2, neoplasia de cólon ascendente e abdome agudo obstrutivo. Mallampati I, edentado, sem preditores de VAD.
Consciente, pressão arterial 110 x 65 mmHg, frequência cardíaca 95 bpm, saturação de O2 94%, ar ambiente. Laparotomia exploradora de urgência. Sedação leve (midazolam 2 mg, dexmedetomedina 1 mcg/kg 10 min 0,3 mcg/kg/h
e remifentanil TCI 0,05). Raquianestesia (bupivacaina pesada 10 mg e fentanil 20 mcg). Anestesia tópica (instilação de lidocaína 10%) e IOT sob laringoscopia direta com paciente acordado, sem intercorrências. Comunicação
por olhar e gestos, com tranquilidade e cooperação do paciente durante todo o procedimento. Indução anestésica
(propofol 100 mg e cisatracúrio 16 mg) e manutenção da anestesia com sevofluorano, 0,6 CAM. Débito da SNG:
2.000 mL (fecaloide). Encaminhado à unidade de tarapia intensiva, sob IOT e extubado no segundo pós-operatório.
Discussão: A IOT com paciente acordado pode ser indicada na presença de preditores de via aérea difícil, trauma na
via aérea e alto risco de aspiração do conteúdo gástrico. O sucesso depende de preparação da via aérea, delicadeza
na execução, relação de confiança e cooperação do paciente. Anestesia tópica é feita com lidocaína, com atomizadores, gel, injeção transtraqueal ou bloqueios neurais. Pode ser nasal ou oral, auxiliada por fibra ótica flexível e
videolaringoscópio. A sedação pode ser usada para amnésia e conforto. Informações sobre o procedimento, apoio do
anestesista e contato visual contínuo melhoram a experiência do paciente. Apesar do desafio imposto pela limitada
comunicação, o procedimento foi feito com segurança e conforto.
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844 Manejo da isquemia-reperfusão na oclusão
arterial prolongada reduz complicações
locais e sistêmicas
Érica Freitas Camelo, José Carlos Rodrigues Nascimento, Germano Pinheiro Medeiros,
Lucas Nepomuceno Barros, Anderson da Silva Costa
Hospital Geral de Fortaleza, Fortaleza, CE, Brasil
Introdução: A síndrome de reperfusão é um termo utilizado para descrever uma série de eventos cardiovasculares
e sistêmicos que podem ocorrer após a revascularização de tecidos isquêmicos, secundários aos efeitos da isquemia
e reperfusão. Esses eventos podem variar desde discreta bradicardia, picos na onda T, hipotensão arterial leve até
falência cardíaca grave, acompanhada de hipocalcemia, hipercalemia e acidose metabólica, com consequente parada
cardiorrespiratória por assistolia. É consenso que devem ser realizadas medidas profiláticas desde o pré-operatório
para a síndrome de reperfusão. Relato de caso: Paciente masculino, 32 anos, sem comorbidades prévias, ASA IE,
com quadro de lesão vascular (artéria poplítea) há mais de 8 horas devido à luxação de joelho esquerdo. A cirurgia proposta para o caso foi a exploração vascular, fasciotomia de perna e coxa e embolectomia de artéria poplítea.
Realizada punção do espaço subaracnoide entre L3-L4 com agulha de Quincke 26G e infusão de bupivacaina pesada
13 mg mais 80 mcg de morfina, após assepsia da região dorsolombar. Antes do início da reperfusão do membro, foi
colhida gasometria arterial, que evidenciou potássio 3,74 mEq/L; realizada infusão de 2 ampolas de gluconato de
cálcio 1% e 10 ampolas de bicarbonato de sódio. Foram preparadas drogas vasopressoras como metaraminol e adrenalina, para controle hemodinâmico. Após a reperfusão, foi colhida outra gasometria arterial, que mostrou aumento
do potássio sérico em 23% (4,62 mEq/L), porém sem qualquer comprometimento sistêmico, sem alterações significativas da pressão arterial, frequência cardíaca e saturação da hemoglobina pelo oxigênio. Discussão: Devido à série
de eventos graves que podem ocorrer durante a fase de isquemia-reperfusão, é importante uma preparação para esse
momento, envolvendo a otimização do status volêmico e do estado hemodinâmico do paciente. As alterações no pH,
potássio e cálcio séricos devem ser corrigidas, assim como a hemodinâmica.
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848 Raquianestesia em colecistectomia
videolaparoscópica associada à sedação
Guilherme de Holanda Cota, Fernanda Pestana Biatto, Dayane Regina Gessi Hass,
Mário Augusto Andriolli Della Tonia, Eder Samorano Fortes de Oliveira
Hospital Santa Rita, Maringá, PR, Brasil
Introdução: A raquianestesia é uma técnica anestésica de fundamental importância na prática da anestesiologia, e
isso se deve ao elevado índice de sucesso, previsibilidade e satisfação por parte dos pacientes, além do baixo índice de
complicações relacionadas a esse tipo de procedimento. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 41 anos, ASA P1,
70 kg, 165 cm, com diagnóstico de colelitíase e cirurgia proposta de colecistectomia videolaparoscópica. Foi utilizada
monitorização com oximetria de pulso, cardioscopia, capnografia e pressão arterial não invasiva, oxigenação por
cateter nasal e sedação com midazolam (5 mg) e fentanil (50 mcg). Com o paciente sentado, foi realizada a punção do
espaço subaracnoideo com agulha 27G (Quincke) entre L1-L2 com técnica asséptica. A raquianestesia foi realizada
com bupivacaína pesada (20 mg), fentanil (20 mcg) e morfina (100 mcg). Paciente foi posicionado em Trendelenburg
enquanto se testava o bloqueio com perda de sensação térmica até que atingisse o dermátomo de T4, quando foi posicionado em DDH. Durante procedimento, a hipnose foi mantida com infusão contínua de propofol (100 mcg/kg/min).
Paciente manteve estabilidade hemodinâmica durante o decorrer do procedimento sem necessidade de infusão de
vasopressores e atropina, mantendo uma frequência cardíaca média de 70 bpm e PAM de 70 a 75 mmHg. O procedimento ocorreu sem intercorrências, tendo uma hora de duração. Na RPA, uma hora após o término do procedimento
o paciente manteve o quadro de estabilidade, sem dor e náuseas, sendo liberado para o quarto. Após 24 horas do procedimento não houve relato de náusea e dor, tendo alta hospitar. Discussão: A raquianestesia permitiu um bloqueio
sensorial para a cirurgia adequado, sem comprometimento do paciente. A importância de atingir alta qualidade de
analgesia no pós-operatório imediato torna o bloqueio espinhal um pré-requisito vital. A raquianestesia é uma opção
anestésica segura para a videocolicistectomia laparoscópica, sendo associada a menor custo e melhor recuperação e
controle da dor pós-operatória.
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867 Intubação por broncofibroscopia em
paciente queimada com contraturas
submentonianas
Eduardo Roberty Badiani Alves, Elizangela Abreu Brito, Raphael Silva Bonelle,
Matheus Nagib Lemos Paulo, Marcelo Shulthais Leal
Hospital Estadual Jayme Santos Neves, Serra, ES, Brasil
Introdução: Vítimas de queimaduras podem sofrer distorções anatômicas que frequentemente dificultam o manejo
das vias aéreas. Na fase aguda, há especial preocupação com o edema de glote. Na fase crônica, retrações cicatriciais
submentonianas podem limitar significativamente a extensão do pescoço. Ainda, o uso de relaxantes neuromusculares pode agravar a situação, uma vez que o tônus muscular tende a exercer ação contrária à flexão provocada pelas
contraturas. Diversas técnicas de abordagem das vias aéreas desses pacientes são descritas, como o uso de dispositivos extraglóticos, intubação retrógrada, escarotomia e intubação acordada por broncofibroscopia (IABF). Relato
de caso: Mulher, 28 anos, realizou tentativa de autoextermínio com álcool e fogo, resultando em 33% da superfície corporal acometida por queimaduras de segundo e terceiro graus. Foi internada na unidade de terapia intensiva
de queimados do Hospital Estadual Jayme Santos Neves. Após estabilização clínica e uma série de debridamentos, foi extubada no décimo quarto dia de internação, recebendo alta para a enfermaria no trigésimo sexto dia e
alta hospitalar no septuagésimo nono dia. A partir de então, retornou diversas vezes para cirurgias reconstrutoras.
Àquela altura, por conta de retrações cicatriciais, seu pescoço assumira flexão fixa. Assim, durante o ato anestésico para essas cirurgias, a equipe de anestesiologia optou pela IABF. A paciente foi intubada diversas vezes por esse
método, sem intercorrências e sem falhas de intubação. Discussão: A IABF é um método consagrado de intubação
traqueal. Relatos e séries de casos sugerem que essa técnica pode ser utilizada em vítimas de queimadura com retrações cicatriciais submentonianas. Mais estudos são necessários para que a aplicabilidade da IABF nesses casos seja
melhor estabelecida.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

Costa Santos D, Barros F, Frazão M, Maia M. Pre-burn centre management of the airway in patients with face burns. Ann Burns
Fire Disasters. 2015;28(4):259-63.

2.

Han T-H, Teissler H, Han RJ, Gaines JD, Nguyen TQ. Managing difficult airway in patients with post-burn mentosternal and
circumoral scar contractures. Int J Burns Trauma. 2012;2(2):80-5.

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

Sao Paulo Med J. 2018; 136(Suppl)

57

ANESTESIA NAS ESPECIALIDADES

871 Uso do esmolol em anestesia geral
opioid-free no tratamento cirúrgico de
lesão de manguito rotador
Leandro Fellet Miranda Chaves, Alexandre Almeida Guedes, Amelie Gabrielle Vieira Falconi,
Leonardo Augusto Santos Pereira Paixão, Naiara Larissa Schnorr Bortoli
Hospital Universitário, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil
Introdução: O uso do esmolol como adjuvante em anestesia geral vem se mostrando uma estratégia útil e promissora na tentativa de se poupar opioides, reduzindo seus diversos efeitos colaterais. Relato de Caso: Paciente do sexo
masculino, 20 anos, ASA I, submetido ao tratamento cirúrgico de lesão de manguito rotador em ombro direito.
Paciente monitorizado com oximetria de pulso, cardioscopia contínua e pressão arterial não invasiva. Paciente sedado
com 3 mg de midazolam após venóclise em MSE com cateter venoso 18G. Realizado bloqueio de plexo braquial, via interescalênica, guiado por ultrassonografia e estimulador de nervo periférico, com 20 mL de solução
com ropivacaína 0,5% e 4 mg de dexametasona. Realizada injecão de mesma solução no plexo cervical superficial.
Realizada anestesia geral com bolus de 0,5 mg/kg esmolol, infusão contínua de 200 mcg/kg/min, 2 mg/kg de propofol e 0,6 mg/kg de rocurônio. Após a intubação, o esmolol continuou em infusão contínua de 75 a 100 mcg/kg/min
e desflurano em concentração expirada de 0,7 a 1 CAM. Procedimento sem intercorrências. Paciente extubado,
sem queixa de dor (0/10). Após uma hora na recuperação pós-anestésica foi liberado sem queixa de dor (0/10).
A alta hospitalar ocorreu com menos de 24 horas de internação. Discussão: Esmolol é um β-bloqueador de ação
ultra-curta, com rápido início e término de ação, acarretando bom nível de tolerabilidade e segurança. Diversos trabalhos demonstram que o esmolol usado como adjuvante reduz a intensidade da dor no pós-operatório imediato.
Pacientes submetidos à infusão contínua apresentaram menores pontuações nos escore de dor na RPA. Além disso,
o uso concomitante do esmolol em infusão contínua também reduziu o uso intraoperatório de opioides. O esmolol reduziu a dose de indução do propofol e CAM dos anestésicos halogenados. Outros sintomas como náuseas e
vômitos, efeitos colaterais comuns dos opioides, apresentaram uma redução de 61%. Isso foi observado como uma
consequência indireta da redução dos opioides. Conclusão: O esmolol como adjuvante reduz a dor pós-operatória, o
consumo de opioides, a incidência de náuseas e vômitos e o tempo de internação. Estratégias multimodais para prevenção da dor em cirurgias de ombro permitem uma alta hospitalar precoce e segura.
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885 Cesariana de urgência em usuária de “oxi”
Cláudio Alvarez Bustamante Junior, Adriane Alves Byron de Souza, Christiane Rodrigues da Silva,
Ieda Lúcia Santos Magnum, Thayane Karine Verçosa da Silva
Fundação Hospital Adriano Jorge, Manaus, AM, Brasil
Introdução: Oxi é uma droga derivada da cocaína por meio de processo de oxidação. Obtida por método semelhante
ao crack, diferindo pela adição de querosene e cal virgem ao cloridrato de cocaína ao invés de bicarbonato de sódio,
o que diminui o custo de refino. Usuários de cocaína e seus derivados podem desenvolver acidentes vasculares cerebrais, cardiomiopatia e arritmias. A droga age inibindo a recaptação de catecolaminas nos terminais pré-sinápticos
de nervos simpáticos, aumentando os riscos de hipertensão, taquicardia, paranoia, ansiedade, convulsões e isquemia miocárdica. O uso em longo prazo pode resultar em hipertrofia ventricular, IM prévio e perfuração septal nasal.
Os solventes podem causar disritmias cardíacas, edema pulmonar, edema cerebral, atrofia cortical difusa e insuficiência hepática. Relato de caso: 24 anos, gestante de 36 semanas, usuária de oxi há 3 anos, último uso há 48 horas,
deu entrada em maternidade apresentando perda de tampão mucoso e sangramento há 2 dias, dilatação de 2 cm,
138 BCF, oligodramnia (ILA 5 cm). Evoluiu para ILA 2,8 cm sem dilatação cervical adicional. Indicada cesariana de
urgência. Monitorizada com cardioscópio, PANI e saturação de O2. Realizou-se bloqueio subaracnoideo com bupivacaína hiperbárica 0,5% 13 mg mais fentanil 20 mcg. Sem intercorrências no procedimento anestésico-cirúrgico.
Após o nascimento, administrou-se ocitocina 10 UI endovenosa. Analgesia realizada com dipirona 2 g e tramadol
100 mg endovenoso. Alta da RPA estável hemodinamicamente e sem queixas após 4 horas. Discussão: O bloqueio
subaracnoideo, técnica de escolha para cesariana, oferece o benefício de manter a paciente contactante para informar sinais e sintomas de eventos cardíacos e, assim, facilita a intervenção precoce. Complicações potenciais incluem
comportamento combativo (intoxicação aguda), percepção de dor alterada, trombocitopenia induzida por cocaína
e hipotensão resistente à efedrina. O momento do parto exige especial atenção para evitar hipotensão, a fim de ser
manter o bem-estar fetal. O uso de cocaína pode resultar em esgotamento da reserva de catecolaminas; e nessa situação os vasopressores de ação direta (fenilefrina) possuem melhor efeito.
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887 Raquianestesia em paciente com paraplegia
decorrente de lesão por arma de fogo
Cláudio Alvarez Bustamante Júnior, Adriane Alves Byron de Souza,
Christiane Rodrigues da Silva, Ieda Lúcia Santos Magnum, Mozer da Silva Campos
Fundação Hospital Adriano Jorge, Manaus, AM, Brasil
Introdução: Sequelas de injúria crônica da medula espinhal dependem do nível do acometimento medular.
Lesões altas, como as cervicais, podem acometer raízes do nervo frênico e diminuir a capacidade de ventilação.
Complicações mais comuns são patologias urinárias, úlceras de pressão e termorregulação alterada. A incapacidade
de esvaziamento vesical predispõe à infecção de repetição, litíase e detrioramento da função renal. A imobilidade
facilita complicações como osteoporose, atrofia muscular, úlceras e doença tromboembólica. O ato anestésico visa
impedir a hiperreflexia autonômica, que é o arco reflexo cujo estímulo é a manipulação cirúrgica e a resposta é uma
descarga simpática, resultando em vasocontricção acentuada, bradicardia reflexa e vasodilatação acima do nível da
lesão medular. Relato de caso: Masculino, 34 anos, 45 kg, paraplégico há 8 anos por ferimento de arma de fogo, apresentando úlcera sacral e perineal profunda com acometimento de uretra. Taxa de filtração glomerular de 50 mL/mim,
nível sensitivo em T8. Proposta cirúrgica de cistolitotomia, cistotomia e desbridamento de úlcera sacroperineal.
Monitorizado com cardioscópio, PANI e saturação de O2; seguindo‑se à venóclise com cateter 18G. Realizado
bloqueio subaracnoide com 13 mg de bupivacaína hiperbárica e 20 mcg de fentanil. O procedimento cirúrgico
durou 1 hora e 30 minutos, o paciente manteve estabilidade hemodinâmica, sem intercorrências anestésicas e
cirúrgicas. Realizado tramadol 1 mg/kg na sala de recuperação anestésica. Paciente se manteve estável. Discussão:
A raquianestesia evita a manipulação de via aérea, o que é vantajoso para o paciente com acometimento da musculatura respiratória, cuja capacidade residual funcional e volume corrente estão diminuídos. O paciente com
infecção urinária de repetição deve ter a função renal avaliada para guiar a hidroterapia e evitar a sobrecarga volêmica. Monitorização da temperatura e estratégias para evitar perda de calor devem ser observadas com atenção,
devido à alteração da termorregulação. No pós-operatório ainda existe o risco da hiperreflexia autonômica, portanto, d
 eve-se manter a vigilância e realizar “analgesia” pós-operatória. Pelo mecanismo fisiopatológico exposto, o
bloqueio de nervo periférico supostamente apresentaria maior benefício do que o uso de opioides, todavia mais
evidências são necessárias.
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890 Anestesia em gestante com angioedema
hereditário
Elisa Duarte Candido, Luiz Gustavo Vecchio Salomon Gouveia, Izabela Magalhaes Campos,
Fabricio Paulo Rossati, Andre Fernandes Botrel e Silva
Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, MG, Brasil
Introdução: Angioedema hereditário é uma doença autossômica dominante caracterizada pela deficiência do inibidor
de C1 (C1 INH), uma proteína do sistema do complemento que tem como função ativar as respostas inflamatórias.
Logo, se C1 não é inibido, há resposta inflamatória exacerbada, que pode levar a crises de edema em qualquer órgão.
Essas crises geralmente são precipitadas por pequenos traumas, estresse, infecção ou ocorrem espontaneamente; e os
locais mais acometidos são face, extremidades, genitália, orofaringe, laringe e sistema digestório. As crises duram entre
48 e 72 horas. A prevalência da doença é 1 em 50 mil. Relato de caso: N.P.L., 29 anos, 38 semanas e 2 dias de gestação,
em trabalho de parto, portadora de angioedema hereditário, durante a gestação apresentou crises de edema abdominal, edema de glote sem necessidade de intubação e edema de extremidades, mesmo em uso de C1 recombinante
(inibidor direto de C1) desde o início. História pregressa: G5P5A1, último parto há 1 ano, quando realizou laqueadura
tubária (incidência de falha 0,6%). Diagnóstico de angioedema há 14 anos e desde então teve diversas crises de edema
em extremidades e face e história de 2 edemas de glote com necessidade de intubação, ambos precipitados por estresse
emocional. As primeiras crises resolviam com anti-histamínicos e adrenalina, mas há três anos ambas as drogas são
ineficazes, então a paciente começou o tratamento diário com danazol (aumenta o nível sérico de inibidor de C1) e
durante a gestação esteve em uso de cynrize (concentrado de C1 INH). A paciente estava com cesariana programada
para 38 semanas, porém chegou à maternidade em trabalho de parto e mantivemos a opção por cesariana. Na programação anestésica optamos por raquianestesia, preparamos material para via aérea caso a paciente necessitasse de
intubação por edema de glote e fizemos inibição de C1 com dose de ataque de cynrize 1.000 UI 30 minutos antes de
iniciar a anestesia para a cesariana. A cesariana transcorreu sem intercorrências. Discussão: Estudos recentes mostram que na maioria das gestantes há agravamento dos sintomas durante a gravidez e geralmente essas manifestações
são abdominais, a maioria das crises ocorre no terceiro trimestre, durante o trabalho de parto e no parto raramente
ocorre uma crise. O tratamento preconizado para as crises durante a gestação é administração de concentrado de C1
INH. No Brasil é possível adquirir a medicação através da Secretaria de Saúde.
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898 Síndrome de Brugada
Lucas Fernandes da Silva, Maycon Luiz Silva de Oliveira, Fernanda Lourenço Furigo,
Marcelo Ribeiro de Magalhães Queiroz, Fabio Luis Ferreira Regatieri
IPAR/Itapevi/São Camilo Pompéia, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A síndrome de Brugada é uma patologia autossômica dominante, mais prevalente em pacientes do sexo
masculino, cuja caracterização se dá pela alteração na atividade do canal de sódio. A patofisiologia consiste na lentidão do influxo de sódio, bem como na lenta desativação do mesmo. Associado a isso há uma rapidez na abertura e
no fechamento dos canais de cálcio. Assim, ocorre diminuição da fase 2 do potencial de ação, o que predispõe à ocorrência de arritmias devido à diminuição do período refratário das células. Objetivo: Relatar uma técnica anestésica
para um paciente com síndrome de Brugada. Relato de caso: Paciente masculino, 39 anos, ASA II, submetido à anestesia geral balanceada para orquiectomia direita. Foram utilizados 300 mcg de fentanil, 20 mg de etomidato e 70 mg
de rocurônio para indução. Manutenção da anestesia feita com sevoflurano a 2% e remifentanil em bomba de infusão contínua na concentração de 0,1 mcg/kg/min. Discussão: Neste caso não foi realizado bloqueio de neuroeixo,
na medida em que os anestésicos mais comumente usados têm o potencial de reduzir ainda mais o tempo de fechamento e inativação do canal de sódio. A técnica anestésica mais segura é a anestesia geral, de preferência balanceada
com o sevoflurano. O uso do propofol deve ser feito com cautela, devido ao efeito de hiperpolarização do mesmo nas
células miocárdicas. Sua dose não deve exceder 4 mg/kg/hora. Drogas que aumentem o tônus vagotônico devem ser
evitadas, assim como beta e alfa agonistas.
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903 Anestesia em paciente portador de
mixoma atrial esquerdo
Jean Beltoso Sena, Thales de Abreu Tedoldi, Luiz Guilherme Villares da Costa
Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: O mixoma atrial esquerdo foi descrito pela primeira vez em 1845. Possui ocorrência rara, porém é o
mais comum tumor primário do coração, sendo responsável por quase metade dos casos. Relato de caso: Paciente
feminina, 30 anos, 60 kg, 1,68 m, assintomática e sem comorbidades, descobriu em ecocardiograma de rotina para
cirurgia eletiva de varizes de membros inferiores a presença de mixoma atrial esquerdo de 4 cm, sendo encaminhada
para correção cirúrgica. Na entrada em sala apresentou pressão arterial de 100 x 60 mmHg, 65 bpm, saturação de O2
99%, já tendo sido utilizados 5 mg de midazolam intramuscular. Foram obtidos acesso venoso central (VJD, duplo
lúmen, 7f), pressão arterial invasiva (artéria radial esquerda, 20G) e acesso periférico (16G). Monitorizada com cardioscopia, ecocardiograma transesofágico, oximetria de pulso, capnografia, analisador de gases, BIS e termômetro
nasofaríngeo. Realizada anestesia geral; na indução, 120 mg de propofol, 200 mcg de fentanil, 60 mg de rocuronio e
lidocaína. Mantida com propofol e remifentanil em regime alvo controlado, dexmedetomidina e sevoflurano até a
entrada em CEC. A anestesia ocorreu sem intercorrências, com 2.000 mL de RL, não houve necessidade do uso de
vasopressores, sendo realizada extubação em sala. Ao fim da cirurgia foram utilizados 2 g de fibrinogênio e 1.200 U
de complexo protrombínico guiados por tromboelastograma, sendo a paciente encaminhada à unidade de terapia
intensiva. Discussão: O mixoma atrial esquerdo possui caráter benigno, mas pode causar óbito devido à sua localização, assim, sua remoção cirúrgica deve ser realizada o mais rápido possível. Apresenta uma ampla variedade
de apresentações clinicas, podendo mimetizar tumores malignos, outras doenças cardíacas, processos infecciosos
e imunológicos. O ecocardiograma transesofágico é o meio mais importante para o diagnóstico. Após remoção, o
prognostico é excelente e a probabilidade de recorrência é baixa.
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906 Técnica anestésica e diagnóstico precoce
na explosão vesical em ressecção
transuretral de próstata
Lorena Lopes Pinheiro da Silva, Camila Lobo Ferreira, Jõao Manoel da Silva Júnior,
Laíza Marques Moreira Melo, Thais Fonseca Chagas
Instituto de Assistência Médica do Servidor Público Estadual de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A ressecção transuretral (RTU) é a técnica mais utilizada no tratamento da hiperplasia prostática benigna (HPB) e tem complicações como sangramento, intoxicação hídrica, bacteremia e perfuração vesical.
O diagnóstico precoce determina redução da morbimortalidade e está diretamente relacionado à técnica anestésica.
Relato de caso: O.G.S., masculino, 73 anos, 80 kg, hipertenso, indicado ao procedimento por obstrução urinária.
Foi realizada monitorização básica, sedação com midazolam 2 mg e fentanil 100 mcg, bloqueio subaracnoideo com
bupivacaina hiperbárica 15 mg e fentanil 25 mcg com nível de bloqueio em T9. Na revisão final do procedimento,
o paciente apresentou intensa dor, agitação, taquicardia, distensão abdominal e perda do enchimento vesical relatada pela equipe cirúrgica. Indicada a laparotomia imediata e submetido à anestesia geral com fentanil 250 mcg,
propofol 150 mg e atracúrio 30 mg, intubação orotraqueal e acoplado à ventilação mecânica, manutenção anestésica alvo-controlada com propofol e remifentanil. Confirmada a suspeita de perfuração vesical e realizada cistorrafia
e cistostomia cirúrgica. Paciente evoluiu sem complicações e sem sinais urinários obstrutivos no pós-operatório.
Discussão: A anestesia subaracnoidea foi considerada a melhor técnica para RTU de próstata, pois proporciona
melhores condições cirúrgicas, menores sangramentos e complicações respiratórias. A sedação deve ser leve ou nula
para que sejam evidenciados sinais da síndrome de intoxicação hídrica. O nível de bloqueio não deve ultrapassar
T10 para que haja percepção de dor no caso de laceração vesical. O tempo cirurgico é de grande valia no aumento
do risco de complicações. Apesar de rara, a explosão intravesical é uma complicação potencialmente grave e deve ser
considerada na decisão da técnica anestésica.
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914 Utilização de dexmedetomidina e
cetamina para correção endoscópica de
fístula traqueogástrica
Anne Caroline Mânica, Daiane do Nascimento, Anderson de Moura, Patricia Sonda Kich,
Poliana Splendor
Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, Joinville, SC, Brasil
Introdução: A fístula traqueogástrica é uma complicação rara após a substituição do esôfago pelo estômago. As formas de tratamento endoscópico são reservadas para casos de fístulas menores ou recidivantes. A dexmedetomidina
e a cetamina, devido aos seus efeitos de depressão respiratória mínimos, são boas alternativas para o manejo de procedimentos em via aérea em que se necessita de ventilação espontânea. Relato de caso: Paciente masculino, 41 anos
de idade, com história de carcinoma espinocelular invasivo de esôfago, submetido à esofagectomia total em 2017.
Evoluiu, após procedimento cirúrgico, com fístula traqueogástrica de aproximadamente 1,5 cm de diâmetro. Tentativa de tratamento com intervenção cirúrgica sem sucesso. Paciente com episódios recorrentes de broncopneumonia,
necessitando de internamento em unidade de terapia intensiva, período de intubação prolongada e via aérea cirúrgica. Plano da equipe da cirurgia torácica e aparelho digestivo de abordagem com stent de via aérea e de esôfago.
Paciente apresentava-se com traqueostomia, ventilando espontaneamente em ar ambiente. Realizada monitorização
básica e fornecido oxigênio suplementar e sevoflurado através de sonda inserida em traqueostomia de forma intermitente, conforme possibilidade de acesso à via aérea do paciente. Iniciada infusão contínua com dexmedetomidina
4 mcg/kg/h e mantida a dose durante o procedimento. Realizada anestesia tópica de via aérea com lidocaína 1% em
frasco com atomizador com acesso pela boca e intratraqueal via broncoscópio pelo cirurgião. Administrado bolus de
cetamina na dose total de 0,5 mg/kg conforme estímulo. Procedimento com endoscopia digestiva e bronscospia via
nasal e via traqueostomia simultâneas. Inserida prótese de FOP (tipo Amplatzer) para oclusão de fístula e dilatação
de tubo gástrico com sucesso. Paciente manteve-se durante as três horas de procedimento cirúrgico em ventilação
espontânea, com adequado plano anestésico e sem respostas irritativas ou efeitos colaterais decorrentes dos fármacos
utilizados. Ao final do procedimento, apresentou despertar rápido. Discussão: Este relato retrata a necessidade de
abordagem endoscópica de via aérea e tubo gástrico concomitantemente através da manutenção de ventilação espontânea utilizando cetamina e dexmedetomidina.
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917 Mielite isquêmica na dissecção aórtica tipo III
Ana Clara Nobre e Azevedo, Viviane Brasil Sardao, Anielle de Souza, Iago Venturim Abutrabe
Hospital Federal Cardoso Fontes, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: A dissecção aórtica consiste na separação da túnica íntima da adventícia do vaso, sendo o evento grave
que mais comumente afeta a aorta. Basicamente, uma luz verdadeira separada da luz falsa pela camada íntima,
podendo levar à outra ruptura ou a um fundo cego. Sua progressão pode levar ao comprometimento sanguíneo
na própria artéria ou em seus ramos, tendo a oclusão ou má perfusão de órgãos ou extremidades como desfecho.
Relato de caso: Paciente J.P., masculino, 72 anos, hipertenso, obeso, câncer de próstata, Gleason 8, com nódulos
em base pulmonar, sugestivo de doença metastática, em tratamento com a urologia desde 2011. Apresentou quadro
de síncope e foi diagnosticado com infecção urinária após exame de urina e hemograma, evoluiu de forma aguda
com parestesia e paresia de membros inferiores, hiperalgesia, aumento do tônus, constipação e alteração de sensibilidade abaixo de T12 após quadro de gastroenterite. Realizou uma ressonância de coluna lombar e dorsal, que não
apresentou compressão. Foi encaminhado à anestesia para coleta do líquor, que estava normal. Optou-se por uma
angiotomografia, que evidenciou o diagnóstico de dissecção da aorta, com origem na croça da aorta, após a emergência à artéria subclávia esquerda, estendendo-se por toda a aorta abdominal, com formação de luz intra-aórtica falsa,
dissecando a porção proximal da artéria renal esquerda, ilíaca comum bilateral e artérias femorais bilaterais. Fechado
o diagnóstico de mielite isquêmica/infarto da artéria de Adamkiewicz. Discussão: Os sintomas apresentados são
consequência da ruptura da íntima, dissecção do hematoma, oclusão das artérias envolvidas e compressão dos tecidos adjacentes. Dor torácica, síncope, dispneia e lassidão são sintomas frequentemente vistos. Os achados físicos
podem incluir hipertensão ou hipotensão, pulsos impalpáveis, insuficiência aórtica, edema pulmonar; hemiplegia
e hemiparesia devido à obstrução da artéria carótida; e paraplegia pela isquemia de medula espinhal. A isquemia
medular é um diagnostico raro. No paciente oncológico, com doença avançada, pode-se ter como diagnostico diferencial a síndrome de compressão medular, que cursa com paraplegia, assim como a correção da dissecção aórtica,
que pode cursar com paraplegia por oclusão arterial.
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924 Anestesia para craniotomia em paciente
acordado
Gabriela Brandão Silva, João Gabriel Garcia Garritano, Rafael Silva Ramos, Silvia Kagussu Rios,
Carlos Darcy Alves Bersot
Hospital Federal da Lagoa, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: Craniotomia acordada é uma técnica muito usada para a ressecção de tumores cerebrais em regiões
eloquentes do córtex. O sucesso depende da seleção dos pacientes e da coordenação entre a equipe multidisciplinar.
Relato de caso: Paciente masculino, 61 anos, tabagista e hipertenso, trazido para ressecção de tumor cerebral em
região frontal direita. Relatava episódio de crise convulsiva tônico-clônica generalizada com perda progressiva de força
em MSE e MMII, desde então em uso de fenitoína e dexametasona. Sem preditores de via aérea difícil. Monitorizado
com ecocardiograma, saturação de O2, PNI e BIS. Iniciada infusão contínua de remifentanil 0,1 mcg/kg/min,
seguida da punção da artéria radial direita. Iniciou-se infusão contínua alvo-controlada de propofol e remifentanil até plano anestésico, com passagem de máscara laríngea 4.0. Foi feito bloqueio do escalpe à direita e infiltração
do ponto de inserção do pino de fixação à esquerda com 30 mL de solução com ropivacaína 0,4% e lidocaína 1%.
Foi colocada gaze embebida em lidocaína 2% na dura-máter, com posterior abertura da mesma, sendo interrompida
a infusão de propofol e reduzida a infusão de remifentanil até o despertar e retirada da máscara laríngea. Iniciou-se
infusão contínua de dexmedetomidina 0,4 mcg/kg/h, com posterior redução gradual até 0,08 mcg/kg/h e nitroglicerina 133 mg/min. O paciente manteve-se calmo e colaborativo até o final da cirurgia e foi levado para o centro de
terapia intensiva, com alta hospitalar após uma semana e recuperação quase total das funções motoras. Discussão:
A craniotomia acordada permite o mapeamento cortical na ressecção de tumores e reduz o tempo de internação,
admissão em unidade fechada e morbidade perioperatória, com melhora do status funcional pós-operatório. As contraindicações absolutas incluem recusa do paciente e claustrofobia, enquanto as contraindicações relativas incluem
condições que aumentam o risco de falha da sedação, impedem a colaboração do paciente ou comprometimento
da via aérea. Existem três métodos para a realização da cirurgia: dormindo-acordado-dormindo, acordado-acordado-acordado e dormindo-acordado-acordado, variando entre o uso de anestesia local com ou sem sedação venosa
e anestesia geral intermitente, escolhendo a técnica de acordo com o paciente e a experiência da equipe. O uso de
monitorização da consciência intraoperatória tem se mostrado benéfico.
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926 Anestesia para revascularização do
miocárdio com hemodiálise durante
circulação extracorpórea
Francisco Juarez Filho, Kamillye Costa de Araujo, Roosevelt Pompeu, Maria Clara Pandolfo
Hospital Universitário João de Barros Barreto, Belém, PA, Brasil
Introdução: A doença coronariana é a principal causa de morte de pacientes com insuficiência renal crônica,
principalmente quando associada a outras peculiaridades metabólicas. A cirurgia de revascularização do miocárdio apresenta maior sobrevida em longo prazo nesses casos, porém com elevada morbimortalidade relacionada à
intervenção cirúrgica. Relato de caso: H.M., masculino, 70 anos, com história de hipertensão arterial, diabetes e insuficiência renal crônica dialítica, ex-tabagista, foi admitido com dor precordial típica, ecocardiograma demonstrando
infarto agudo do miocárdio de parede anterior. Evoluiu com dispneia e choque cardiogênico. Cateterismo cardíaco
mostrou lesão multiarterial de coronárias, principalmente em tronco de coronária esquerda, descendente anterior e
circunflexa. Ecocardiograma com FE 35% e hipocinesia da porção média da parede anterior e acinesia apical anterior e inferior. Deu entrada no centro cirúrgico taquipneico com O2 suplementar em cateter nasal, desorientado,
em uso de dobutamina e noradrenalina. Recebeu pré-oxigenação sob máscara e indução com etomidato 0,3 mg/kg,
fentanil 3 mcg/kg e vecurônio 0,1 mg/kg. Intubação orotraqueal sob laringoscopia direta com TOT 8,5 com cuff
e conexão à ventilação mecânica com volume corrente de 500 mL e manutenção com propofol 100 mcg/kg/min,
fentanil 0,5 mcg/kg/min e fração inspirada de O2 de 50%. Foi submetido à revascularização do miocárdio sob diálise
durante a circulação extracorpórea (CEC). Propofol e fentanil foram mantidos em infusão contínua durante a CEC
nas doses de 150 mcg/kg/min e 0,8 mcg/kg/min, respectivamente. O reforço de vecurônio foi feito a cada 40 minutos,
na dose de 0,03 mg/kg. Saída de CEC sem intercorrências, em uso de dobutamina 8 mcg/kg/min. Ao final do procedimento, o paciente foi encaminhado à unidade de terapia intensiva sob ventilação mecânica. Foi extubado 24 horas
depois, recebendo alta da unidade de terapia intensiva após 5 dias. Discussão: A instabilidade hemodinâmica relacionada ao choque cardiogênico impossibilitou a realização prévia de diálise. Sua realização durante a CEC permitiu
uma melhor resposta metabólica ao trauma cirúrgico, porém exigindo ajuste nas doses das drogas de manutenção.
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929 Hemorragia retrobulbar durante bloqueio
retrobulbar
Rafael Silva Ramos, Carlos Darcy Alves Bersot, Renata Cordeiro Medeiros Prá
Hospital Federal da Lagoa, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: A hemorragia retrobulbar é uma rara complicação de progressão rápida e que necessita de tratamento de
urgência. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 62 anos, 90 kg e altura 1,80 m, admitido para realizar facoemulsificação com implante de lente em olho esquerdo por conta de uma catarata. O mesmo é portador de hipertensão
arterial em uso de captopril 25 mg via oral de 12/12 h, ácido acetilsalicílico 100 mg via oral 1 vez ao dia e sinvastatina 1 vez à noite. Negava alergias, cirurgias prévias, tabagismo, alcoolismo, dor torácica, dispneia ou qualquer evento
cardiovascular prévio. Foram solicitados exames, como hemograma completo, coagulograma, ecocardiograma, radiografia de torax e EAS, que vieram sem alterações. O paciente foi admitido na sala cirúrgica com monitorização básica,
venóclise em membro superior esquerdo com jelco 20G. A seguir foram administrados diazepam 2,5 mg intravenoso
(IV) e fentantil 80 mcg IV; e posteriormente foi realizado bloqueio retrobulbar esquerdo. O procedimento foi realizado pela referência da borda inferior lateral da órbita com inserção da agulha hipodérmica 25 x 0,7 mm e injeção de
bupivacaína 0,75% 4 mL com massagem ocular por 5 minutos. Ao longo da cirurgia houve dificuldade técnica com
aumento da tensão ocular, contudo sem alterações hemodinâmicas. Por conta disso, foi administrado manitol 20%
400 mL IV em infusão lenta de 30 minutos par diminuir a PIO. Discussão: O diagnóstico da hemorragia retrobulbar é clinico com apresentação de dor, proptose, perda de visão, equimose periorbital e hemorragia subconjuntival.
No entanto, quando o paciente está com olho anestesiado, um exame de imagem como ultrassonografia de olho ou
tomografia podem elucidar o diagnóstico. Nesse paciente, no entanto, no ato operatório foi descoberto um aumento
de PIO após o cirurgião ter percebido que a cápsula do cristalino estava sob tensão. A cirurgia foi feita com avaliação
no dia seguinte com ultrassonografia de olho, o que demonstrou hematoma, contudo não havia alteração do nervo
óptico e PIO dentro da normalidade. Em caso de hemorragia retrobulbar, potanto, deve-se tomar uma iniciativa de
urgência com conduta círurgica e/ou medicamentosa para evitar complicações irreversíveis.
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933 Comparação da eficácia entre propofol,
tiopental, etomidato e cetamina na
eletroconvulsoterapia
Lidia Gomes de Moura, Caroline Esteves Serra, Matheus Lopes Puls
Universidade de Araraquara, Araraquara, SP, Brasil
Introdução: A eletroconvulsoterapia (ECT) é o padrão-ouro para o tratamento da depressão grave refratária à terapêutica oral, também adotada em esquizofrenia, transtorno bipolar e esquizoafetivo. Desde 2002, a anestesia geral
passou a ser obrigatória para a realização da ECT. A anestesia deve proporcionar o mínimo de atividade motora
convulsiva, perda completa da consciência com o mínimo de efeitos anticonvulsivantes, rápido manejo de possíveis
efeitos adversos e rápida recuperação após o término do procedimento. O estudo teve por objetivo a comparação
entre os agentes anestésicos propofol, tiopental, etomidato e cetaminana na atividade convulsiva da ECT, quando
utilizados isoladamente. Método: Buscou-se nas bases de dados MEDLINE (acessada via PubMed), SciELO, Scopus
e biblioteca Cochrane, de julho de 2017 a janeiro de 2018, utilizando como descritores: electroconvulsive therapy,
propofol, thiopental, etomidate, ketamine. Realizou-se a seleção inicial com base nos títulos e resumos e, após a verificação do conteúdo apropriado, buscou-se o texto completo. O levantamento excluiu artigos de opinião e relatos de
caso, restringindo-se a textos em inglês e português. Resultados: O uso de todos os anestésicos é viável, pois ultrapassam o tempo mínimo de 15 segundos para uma convulsão efetiva. Propofol e tiopental foram os mais utilizados,
ambos com tempos médios de convulsão motora e boa recuperação cognitiva, no entanto, com qualidade inferior
quando comparados com a cetamina e o etomidato. A cetamina proporciona ECT de melhor qualidade em relação às
outras drogas, mas alta taxa de efeitos adversos cardiovasculares, um risco para cardiopatas. O etomidato apresenta
eficácia semelhante, com o maior tempo de convulsão dentre todos; seu uso é recomendado em pacientes com resistência à indução da convulsão. Conclusão: A escolha do anestésico depende do tempo de atividade convulsiva, das
comorbidades apresentadas pelo paciente, bem como do déficit cognitivo, tempo de recuperação e de emergência, a
fim de que as intercorrências e possíveis efeitos adversos sejam atenuados. Desse modo, a avaliação pré-anestésica é
de suma importância para que o procedimento ocorra com sucesso.
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939 Osteogênese imperfeita e variantes anestésicas
Roberto Yura, William Guardia de Barros, Renato Likyo Watanabe, Kayo Solfa Guisard Rocha
Hospital Geral Pirajussara, Tabão da Serra, SP, Brasil
Introdução: A osteogênese imperfeita (OI) é uma doença genética que gera mutação nas enzimas necessárias para a
formação do colágeno tipo 1 (principal constituinte dos ossos) e afeta 1 em cada 20 mil nascimentos. A apresentação
clínica é heterogênea e marcada por fragilidade óssea, cor azulada na esclera e surdez. Outras alterações podem estar
presentes, como: pescoço pequeno, via aérea difícil, fratura cervical em manuseio, cardiopatias congênitas e problemas neurológicos. A OI leva a alterações metabólicas que elevam o risco para predisposição à hipertermia maligna,
devendo-se evitar succinilcolina e anestésico inalatório. Contudo, a OI inclui diversos desafios, entre eles o manuseio
da via aérea e a escolha da técnica anestésica adequada. Relato de caso: Adolescente J.V.S.S., 17 anos, pardo, portador de OI, vem ao centro cirúrgico com fratura de úmero direito, necessitando redução e fixação proximal de úmero.
Relata ser tabagista (10 cigarros/dia) e com antecedentes de fratura de tíbia e fêmur. Laboratorial: HB 8,2; HT 24,8;
leucócitos 11.900; plaquetas 419.000; TAP 86,0; INR 1,17; TTPA 25,7; NA 139; potássio 4,7; creatinina 1,2. Foi transfundido com 2 concentrados de hemácias no pré-operatório e realizado bloqueio de plexo interscalênico com levobupi
0,375% 20 mL por ultrassonografia, associado à sedação com bomba de propofol 50 mcg/kg/h. Paciente manteve-se
estável durante toda a cirurgia. Discussão: A abordagem anestésica de pacientes com OI deve ser feita com cautela.
Estudos mais recentes mostram aumento da excreção urinária de cálcio, fósforo e magnésio, hidroxiprolina, glicosaminoglicanos e mais raramente alterações metabólicas que levam a uma maior predisposição à hipertermia maligna.
Portanto, técnicas anestésicas com bloqueio periférico e sedação evitam tais acontecimentos. Caso opte por anestesia
geral, deve-se escolher anestesia venosa total, sob acompanhamento de broncoscopia para IOT.
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942 Reconstrução de raiz de aorta com tubo
valvado em paciente Testemunha de Jeová
Gabriel Mendes Andraos, Gustavo Siqueira Eumiro, Leonardo Fillipini Pinheiro,
Lucas da Silva Mendonça, Lorena Braga Barbosa Ribeiro
Hospital Encore, Goiânia, GO, Brasil
Introdução: A reconstrução da raiz da aorta com tubo valvado é uma opção para pacientes com lesões na aorta
ascendente de diversas etiopatogenias, entre elas o aneurisma de aorta. O uso de cell saver (CS) tem sido uma opção
que ajuda a diminuir o uso de sangue homólogo no peri-operatório, uma estratégia para Testemunhas de Jeová (TJ)
que irão se submeter à cirurgia. Relato de caso: Paciente de 61 anos com ectasia de raiz de aorta e ectasia de aorta
ascendente, sem outras comorbidades. Declara ser TJ e não autorizar transfusão de sangue e seus derivados, autorizando uso de CS em Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Previamente à cirurgia: hemoglobina
16,1 e Ht: 47,7. Coagulograma e outros exames sem alterações. Submetido à cirurgia de Bentall com uso de CS.
Monitorizado com PAI, ecocardiograma, oximetria, BIS, TOF. Feita raquianestesia com bupivacaina pesada 30 mg,
morfina 200 mcg e sufentanil 20 mcg. Manutenção com isoflurano. Mantido em circulação extracorpórea (CEC)
por 105 minutos e clampeamento de 66 minutos. Encaminhado à unidade de tarapia intensiva em ventilação mecânica Ramsey 5, hemodinamicamente estável, em uso de aminas vasoativas. Hematócrito ao final 27%. Extubado três
horas após procedimento. Alta da unidade de tarapia intensiva 48 horas após admissão. Sem necessidade transfusional intra e pós-operatória. Discussão: Cirurgias em pacientes TJ com prováveis necessidades transfusionais são
um desafio para o anestesiologista. O CFM tem publicado orientações para resguardar os médicos que lidam com
esses aspectos. O CS é uma opção indispensável, sendo um elemento global na redução de hemorragias, transfusões
homólogas e redução da morbimortalidade. Tivemos um paciente sem outras comorbidades e com série eritrocitária
prévia adequada. O TCLE foi oferecido e todas as dúvidas sanadas. A transfusão não foi necessária. Nesses casos é
importante uma avaliação pré-anestésica que revele potenciais perdas sanguíneas acima do esperado, planejamento
em equipe, seguimento de protocolos, análise de alternativas à transfusão, esclarecimento do paciente e familiares e
TCLE para assegurar eticamente a atuação médica.
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945 Síndrome HELLP evoluindo com hemorragia
alveolar no pós-operatório de cesariana
Euziane Lopes Silva, Luis Fernando Lima Castro, Ingrid Lopes Silva,
Fernando Martinez Sanchez, Harold Barretto
Maternidade de Campinas, Campinas, SP, Brasil
Introdução: A síndrome HELLP é uma das principais causas obstétricas de óbito materno e fetal. Sendo de grande
importância seu diagnóstico e tratamento precoce, bem como a abordagem adequada de suas complicações para
redução da mortalidade. Relato de caso: Paciente de 26 anos, 36 semanas de gestação, primigesta e sem patologias
prévias deu entrada com pico hipertensivo e cefaleia, sendo encaminha para unidade de terapia intensiva, iniciada
sulfatação, anti-hipertensivos e coletados exames que revelaram: plaquetas 101.000; lactato desidrogenase 4.128;
aspartato aminotransferase 189; alanina aminotransferase 471; international normalized ratio 1,7; compatível com
síndrome HELLP. Realizada cesárea sob anestesia geral, evoluiu no pós-operatório (PO) imediato com hemorragia
puerperal revertida com uterotônicos, expansão volêmica e transfusão. No primeiro dia PO apresentou hemoptise
e hipoxemia, iniciado VNI e antibiótico empírico. Tomografia computadorizada de tórax: infiltrado pulmonar bilateral poupando periferia. Ecott: Fe 67%. Paciente manteve hipoxemia no quinto dia PO, sendo trocado antibiótico
e iniciada pulsoterapia com corticoide com melhora do quadro, alta para a enfermaria no oitavo dia PO e alta hospitalar no décimo segundo dia pós-parto. Discussão: A síndrome HELLP manifesta-se entre a vigésima oitava e a
trigésima sexta semana de gestação com hemólise, disfunção hepática e plaquetopenia. As possíveis complicações
são: descolamento de placenta, insuficiência renal, edema agudo de pulmão e hematoma hepático. Uma complicação
mais rara e com poucos relatos é a hemorragia alveolar, caracterizada por hemoptise, infiltrado pulmonar bilateral,
queda de hemoglobina e hipoxemia. O diagnóstico de hemorragia alveolar pode ser feito através de broncoscopia ou da medida de difusão pulmonar de monóxido de carbono. Porém, a pouca disponibilidade desses exames, a
instabilidade clínica e a necessidade de realização até dois dias após início do quadro limitam o uso. Sendo assim,
o diagnóstico na maioria das vezes é clínico. O tratamento baseia-se na correção dos distúrbios de coagulação,
aumento dos níveis de hemoglobina, fisioterapia respiratória e uso de ventilação protetora, além de abordagem da
patologia de base. Enfim, o conhecimento sobre a síndrome HELLP e suas variadas complicações se faz necessário
para o diagnóstico precoce e terapêutica adequada, gerando maiores benefícios para o binômio materno-fetal.
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947 Afecções da laringe: um desafio à via aérea
Livia Berti Ramos, Fernando Antonio de Freitas Cantinho, Pedro Paulo Vanzillotta,
Karina Seixas Garcia, Pamela Soares Correa
Hospital Federal do Andaraí, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: O manejo de vias aéreas obstruídas é particularmente desafiador e corresponde a 40% de todos os
casos (72 dos 184 pacientes) relatados no quarto balanço de grandes complicações de vias aéreas do Reino Unido.
Pode ser particularmente difícil a ventilação e intubação, podendo constituir um desafio para o anestesiologista.
Relato de caso: Paciente feminina, 45 anos, história de rinite atrófica, sem outras comorbidades, nega tabagismo,
com quadro de disfonia, dispneia aos pequenos esforços e estridor há um ano com piora progressiva nos últimos
seis meses, acompanhada de perda ponderal de 5 kg. Na videolaringoscopia ambulatorial foi visualizada lesão laríngea de aspecto membranoso acometendo a glote com extensão subglótica, obstruindo aproximadamente 70% da via
aérea. Foi proposta abordagem cirúrgica para realização de biópsia e ressecção da lesão para desobstrução da via
aérea. Programou-se o ato anestésico com anestesia tópica de orofaringe e hipofaringe com lidocaína spray a 10%,
associada ao bloqueio bilateral de nervo laringeo superior e transcricotraqueal com lidocaína a 2%. Iniciada sedação
leve com dexmedetomidina, midazolam e fentanil. Houve falha nas tentativas de intubação com videolaringoscópio
e bougie. Optou-se pela remarcação do procedimento. Em segundo tempo foi utilizado outro modelo de videolaringoscópio com auxílio de guia maleável 8.0Fr. Intubação orotraqueal com sucesso com tubo orotraqueal de
microlaringe nº 4.0. Procedimento cirúrgico seguiu com segurança. Extubação sem intercorrências, paciente encaminhada à sala de recuperação pós-anestésica mantendo boa saturação em ar ambiente e com melhora do estridor.
Discussão: A biopsia segue em andamento e demais sorologias vieram negativas na investigação diagnóstica da
lesão. A técnica utilizada provou ser segura e facilmente exequível. Devido à redução dos reflexos de vias áreas,
pode-se manter a respiração espontânea e efetuar a passagem do tubo traqueal com boa tolerância, sendo uma opção
segura na vigência de abordagem em possíveis intubações difíceis antecipadas. Na segunda abordagem, foram levados em consideração os planos de contigências onde a escolha do operador experiente e do material mostraram-se
importantes na diminuição do número de tentativas, evitando a necessidade de uma via aérea cirúrgica, diminuindo,
portanto, a morbidade da paciente.
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950 Desafios anestésicos na encefalocele
Mayara Francy Pereira Nunes, Emilio Carlos Del Massa, Marcelo Stucchi Pedott,
Silvia Amália de Melo Moura, Anderson Alcoforado de Araujo
Casa de Saúde Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A encefalocele (ENC) é caracterizada pela herniação do encéfalo e meninges através de um defeito craniano e até 60% podem estar associados a outras anomalias congênitas. Relato de caso: Lactente (LAC), 3 meses,
4,5 kg, com ENC occipital, microcefalia, anoftalmia bilateral, fenda labiopalatina e pé torto congênito. Nascimento a
termo, cesariana, mãe fez tratamento para DHEG. A tomografia computadorizada de crânio mostrou desproporção
craniofacial, malformação de calota craniana com indefinição de osso parietal esquerdo, ENC (109 x 90 x 120 mm)
com parênquima cerebral e líquor (LCR), corpo caloso não caracterizado, indefinição das órbitas oculares e ausência da fusão do palato. Admitida em SO: REG, eupneica com suporte de O2 3 L/min, estável hemodinamicamente
(HMD) sem DVA. Realizada monitorização básica. Indução sob máscara facial (MF) O2/Ar, fração inspirada de O2
0,5 e sevoflurano (SEV) 8%, posteriormente reduzido para 3% e realizada complementação IV com propofol (PRO)
10 mg e fentanil 10 mcg; IOT n° 3,5 aramada sob laringoscopia com uso de Bougie confirmado por ETCO2 e AP.
Monitorização de temperatura e prevenção de perdas térmicas. Manutenção anestésica com SEV 1,5% e a solução de SF 0,9% (110 mL remifentanil 2 mg, clonidina 75 mcg, lidocaína 100 mg e MgSO4 1 g) em BIC 5 mL/h IV e
cisatracúrio 0,6 mg IV (2x). Realizada infusão IV de RL 40 mL/h, SF 0,9%, glicose 5% 10 mL/h e CH 50 mL. O ato
cirúrgico (CIR) iniciou com aspiração (ASP) de LCR, ao completar 130 mL LAC apresentou bradicardia, que foi
corrigida com a interrupção da ASP, porém para continuar a cirurgia precisou-se de adrenalina em BIC. Após ASP
(860 mL), seguiu-se à abertura da dura-máter, ressecção de saco herniário e fechamento da ENC. Ao final a LAC
estava em respiração espontânea com bom VC, FR e estável HMD s/ DVA, optado por extubação, porém evoluiu com
tiragem subcostal e laringoespasmo. Realizada tentativa de ventilação MF, sem melhora, feito PRO 10 mg IV e IOT
3,5, confirmado por ETCO2 e AP. Porém evoluiu com bradicardia, feito adrenalina 5 mcg IV e 1 ciclo de RCP. Após
8 horas de cirurgia foi encaminhada à unidade de terapia intensiva, estável HMD s/dva (T 34,8%; pressão arterial
75 x 35 mmHg e frequência cardíaca 144 bpm). Discussão: O manejo anestésico é desafiador, pois inclui preparação
para VAD, sangramento intraoperatório, evitar hipotermia, perda de LCR e distúrbio hidroeletrolítico, BRAD e PCR,
que estão entre as principais causas de morbimortalidade.
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952 Manejo anestésico de paciente com
leucinose (doença do xarope de bordo)
Grazielle Rodrigues Silva, Iuri Ferreira Lopes, Beatriz Lemos da Silva Mandim,
Paulo Ricardo Rabello de Macedo Costa, Robson Luiz Pereira Nery
Hospital das Clínicas, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil
Introdução: A leucinose é uma aminoacidopatia caracterizada por aumento na concentração dos aminoácidos de
cadeia ramificada de leucina, isoleucina e valina. Possui prevalência de 1 em 500 mil e herança autossômica recessiva. O relato a seguir trata de paciente com leucinose submetida à colecistectomia aberta. Relato de caso: Paciente
feminina, branca, 20 anos, 61 kg, 162 cm (índice de massa corporal 23,24). Portadora de leucinose (doença da urina
do xarope de bordo), em uso de tiamina e valproato de sódio. Apresenta baixo desenvolvimento neurológico, com
comprometimento leve em equilíbrio e marcha. Nega alergias, tabagismo e etilismo. Sem preditores de via aérea difícil e exames laboratoriais sem alterações. Submetida à colecistectomia aberta. Na sala operatória foram utilizados
midazolam (2 mg endovenoso), clonidina (150 ug), dexametasona (10 mg) e cefazolina (2 g). Indução anestésica com
fentanil (200 ug), lidocaína (60 mg), propofol (150 mg) e rocurônio (30 mg). Manutenção com sevoflurane o remifentanil. Nova dose de rocurônio (10 mg) após 1 hora de cirurgia. Monitorização de glicemia capilar e gasometria,
ao início e término do procedimento, dentro da normalidade. Utilizadas ondansetrona (8 mg) e dipirona (2g) antes
do fim da cirurgia. Tempo cirúrgico de aproximadamente 2 horas. Analgesia pós-operatória com 15 mL de ropivacaína 1% (instilada no leito da vesícula biliar e na aponeurose do sítio cirúrgico). Utilizado sugamadex (200 mg)
para reversão do bloqueio neuromuscular e despertar sem intercorrências. Encaminhada para sala de recuperação
pós-anestésica sem dor, acordada e com sinais vitais estáveis. Liberada para enfermaria após duas horas. Discussão:
Doença autossômica recessiva, geralmente diagnosticada nos primeiros dias de vida, a leucinose é uma aminoacidopatia complexa capaz de implicar ao portador alterações neurológicas e metabólicas graves. Crises agudas da doença
podem ser desencadeadas por situações de catabolismo, infecção, cirurgia e anestesia. O manejo anestésico deve
incluir monitorização acidobásica, glicêmica e da REMIT. É importante, ainda, evitar jejum prolongado, náuseas,
vômitos e buscar a euglicemia e o equilíbrio acidobásico.
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953 Retardo na recuperação do despertar
após hepatectomia parcial
Karina Seixas Garcia, Fernando Antônio de Freitas Cantinho, Samuel Navarro Abreu,
Pamela Soares Correa, Raphael Loureiro Goulart
Hospital Federal do Andaraí, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: O câncer hepático é o quinto lugar em incidência mundial e a terceira causa de morte relacionada com o
câncer. As hepatectomias constituem um dos pilares para o seu tratamento. Porém, apesar dos esforços para melhorar
o prognóstico desse quadro, continua alta a morbimortalidade perioperatória. O manejo anestésico exige conhecimento das consequências da disfunção hepática, dos efeitos sobre outros órgãos, do risco cirúrgico e do impacto
da anestesia. Relato de caso: Homem, 57 anos, tabagista, embolização de veia porta em 2017, colostomia por câncer de sigmoide, com lesão pulmonar sugestiva de neoplasia, a ser submetido à hepatectomia parcial por provável
metástase. Usada monitorização hemodinâmica minimamente invasiva, pressão arterial invasiva, PVC, índice biespectral e optado por anestesia combinada. Raquianestesia com bupivacaína isobárica 0,5% 5 mg e morfina 100 mcg.
Anestesia geral com venosa total, indução venosa com midazolam 3 mg, fentanil 250 mcg, lidocaína 80 mg, propofol em alvo-controlada e rocurônio 40 mg. Posteriormente, remifentanil em infusão contínua. Não foi necessária
transfusão de sangue. Ao término houve manutenção do valor do índice biespectral em torno de 70, com ventilação
espontânea satisfatória. Reversão do bloqueio neuromuscular com sugammadex 400 mg e usado flumazenil 0,5 mg.
Analgesia com tramadol 100 mg IV, bloqueio intercostal e TAP block com 10 mL de ropivacaína 0,5%. Mantida noradrenalina em baixa dose. Duração do procedimento de seis horas. Encaminhado ao centro de tratamento e terapia
intensiva e extubação eletiva após 48 horas. Discussão: O despertar mostrou-se prolongado nessa hepatectomia.
Pode-se atribuir à farmacocinética e farmacodinâmica alteradas nesses pacientes, à condição clínica de uma doença
neoplásica avançada e à disfunção hepática após manipulação cirúrgica. Antes da cirurgia, deve-se determinar a etiologia e a extensão da disfunção hepática. É importante reconhecer que quase todos os sistemas orgânicos podem ser
afetados pela doença hepática, com implicações para o manejo anestésico intraoperatório. Anestésicos podem afetar
o fígado, influenciando o fluxo sanguíneo hepático e/ou produzindo subprodutos hepatotóxicos.
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955 Anestesia geral em paciente com doença
de Steinert
Renan Faria Cardoso, Guilherme Magalhães Faria Neto, Hugo Zacarias de Araújo Pessoa,
Guinther Giroldo Badessa, Luiz Fernando dos Reis Falcão
Hospital São Camilo, Unidade Ipiranga, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A distrofia miotônica tipo 1 (DM-1), conhecida como doença de Steinert, apesar de rara, é a forma mais
comum de distrofia miotônica em adultos. Tem herança autossômica dominante. A prevalência varia de 2 a 14 casos
em 100 mil habitantes. O objetivo deste relato foi descrever a anestesia em paciente portador de DM-1. Relato
de caso: Masculino, 20 anos, adotado, submetido à timpanoplastia/mastoidectomia para correção de colesteatoma.
Em avaliação pré-anestésica ambulatorial foi constatada síndrome de apneia obstrutiva do sono, DRGE, convulsões,
catarata, déficit cognitivo, palato ogival, incisivos proeminentes, teste de Mallampati classe IV, barba, em uso de
carbamazepina. Exames laboratoriais normais; eletrocardiograma sugestivo de sobrecarga de ventrículo direito, ecocardiograma com FEVE de 61%. Realizada anestesia venosa total com sufentanil, propofol, remifentanil e rocurônio.
Via aérea assegurada com videolaringoscópio e bouggie, em sequência rápida de intubação. Reversão do bloqueio
neuromuscular com sugammadex 4 mg/kg, guiado pela monitorização do adutor do polegar para estudo eletrofisiológico intraoperatório. A cirurgia durou 245 minutos. Após extubação necessitou de dispositivo de alto fluxo de O2
para manter saturação acima de 92% nos primeiros 3 minutos, sendo encaminhado à RPA. Discussão: A DM-1 é
caracterizada por uma alteração no gene DMPK no cromossomo 19q 13.3. Caracteriza-se principalmente pela presença de miotonia, que ocorre pela deficiência dos canais de cloro da musculatura esquelética. Sendo assim, alguns
fatores são essenciais na condução anestésica, sendo eles: evitar crises miotônicas, manuseio da via aérea, suscetibilidade à hipertermia maligna, manuseio do BNM e comprometimento cardiovascular e respiratório. Hiportermia,
ansiedade e uso de bisturi elétrico são desencadeantes de crises miotônicas. A abordagem da via aérea foi realizada
em sequência rápida de intubação com videolaringoscópio e bougie, pois havia preditores de via aérea e ventilação
difíceis. Optou-se por anestesia venosa total devido ao risco de HM em pacientes portadores de miopatia. Devido a
complicações pulmonares pós-operatórias prévias com necessidade de UTI, foi realizada ventilação mecânica protetora com baixo volume corrente e driving pressure menor que 15 cmH2O, com melhor desfecho clínico.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1.

Hines RL, Marschall KE. Stoelting’s Anesthesia and Co-Existing Disease. 7th ed. Philadelphia: Elsevier; 2017. p. 517-518.

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

Sao Paulo Med J. 2018; 136(Suppl)

78

ANESTESIA NAS ESPECIALIDADES

957 Manejo anestésico em neonato com
provável associação VACTERL para
hernioplastia e nefrostomia
Iuri Ferreira Lopes, Grazielle Rodrigues Silva, Lorena Jrege Arantes,
Paulo Ricardo Rabello de Macedo Costa, Beatriz Lemos da Silva Mandim
Hospital das Clínicas, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil
Introdução: A associação VACTERL é uma síndrome que possui anomalias congênitas características envolvendo
malformações vertebrais (V), atresia anal (A), anomalias cardiovasculares (C), fístula traqueoesofágica (T), atresia
esofágica (E), malformações renais (R) e displasias dos membros (L). A incidência é de 1 em 10 a 40 mil nascimentos.
Relato de caso: Recém-nascido pré-termo, masculino, ASA P3, idade gestacional corrigida 41 semanas, peso 2.105 g,
provável diagnóstico VACTERL (síndrome em investigação) devido às seguintes malformações: hemivértebra em
T11-12, cardíacas (forame oval patente, PCA, CIV subaórtica, estenose de infundíbulo valvar e ventrículo direito
restritivo), agenesia de rádio direito, estenose de junção ureteropélvica em rim direito com hidronefrose e função
glomerulotubular reduzida. Além disso, má formação de orelha direita, coloboma em olho direito e micrognatia.
Paciente em uso de polivitamínico, furosemida e propranolol. Proposta hernioplastia inguinal bilateral e nefrostomia direita. Na SO, foi monitorado com ecocardiograma contínuo, PANI e saturação de O2. Após indução inalatória
sob máscara facial com sevoflurane 8% e venóclise 24G MSE, foi realizada anestesia da membrana cricotireoidea
com 4 mg de lidocaína com vasoconstritor. A laringoscopia direta evidenciou Cormack-Lehane III e optou-se por
intubação traqueal tubo 3 sem cuff por fibrobroncoscopia, mantido em ventilação mecânica com pressão controlada.
A seguir foram administrados 20 mcg de fentanil, manutenção inalatória com sevoflurano 1,3 CAM e infiltração
local de 6 mg de ropivacaína. Foram administrados 1,2 mg de dexametasona, 60 mg de cefazolina, 60 mg de dipirona e 0,3 mg de ondansetrona. O procedimento durou 120 minutos, sem intercorrências. Ao final, o paciente foi
para a unidade de terapia intensiva neonatal em ventilação mecânica devido à traqueomalácia observada durante
broncofibroscopia. A extubação foi realizada após 24 horas, sem intercorrências. Discussão: O manejo anestésico é
desafiador em vista às múltiplas considerações devido às anomalias cardíacas, renais e traqueoesofágicas. O gerenciamento de via aérea pode ser difícil e exigir um planejamento cuidadoso. As precauções no pós-operatório incluem
extubação, apneia obstrutiva do sono e apneia da prematuridade.
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971 Anestesia venosa total e iot sem uso de
bloqueador neuromuscular em paciente
com rigidez muscular
André Ângelo Cintra, Francisco Juarez Filho, Simone Donza Cancela, Karoline das Dores Ribeiro,
Márcia Marília Castro de Oliveira
Hospital Universitário João de Barros Barreto, Belém, PA, Brasil
Introdução: A avaliação pré-anestésica de pacientes com algum grau de rigidez muscular se faz necessária para
programação de quais drogas utilizar durante a indução anestésica, a fim de diminuir o risco de atelectasias, pneumopatias restritivas graves e a diminuição da capacidade e reserva respiratórias. Relato de caso: Paciente feminina,
92 anos, foi encaminhada ao centro cirúrgico para realização de gastrostomia aberta. Apresentava rigidez articular
de membros inferiores e superiores, tolerando apenas o decúbito lateral esquerdo. Foi tentada anteriormente a realização do exame via endoscópica, sem sucesso. Na avaliação pré-anestésica a paciente negou outras comorbidades.
A monitorização constou de cardioscopia, oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva e capnografia. Após utilização de cetamina 5 mg foi possível passar a paciente em bloco para a mesa operatória, ficando em decúbito dorsal
horizontal, coxim em dorso, devido ao vício de postura. Paciente apresentava preditor de via aérea difícil e risco de
broncoaspiração, por isso optou-se por IOT acordada com fibroscópio. Lidocaína spray a 10% em orofaringe, introdução de cânula VMA, 3 mL de lidocaína a 1% na traqueia através da fibroscopia, procedimento realizado sem
intercorrências. Após IOT, foi administrado propofol até a perda da consciência, mantendo respiração espontânea/
assistida manualmente. Manutenção com propofol 100 mcg/kg/h e anestesia infiltrativa no sitio cirúrgico. Ao final
do procedimento foi realizada extubação, paciente sem queixas, recebendo alta hospitalar com 24 horas. Discussão:
A intubação traqueal (IOT) foi bem sucedida e a aplicação de anestesia venosa total sem uso de bloqueador neuromuscular diminui riscos de fraqueza muscular, hipersecreção e broncoespasmo. A literatura mostra que condições
adequadas para IOT podem ser obtidas com uma combinação de hipnóticos e opiáceos. A anestesia regional também pode ser uma boa alternativa a ser associada por causar depressão mínima do sistema respiratório, exigir pouca
manipulação de vias áreas e diminuir broncoespasmo. Embora o mecanismo ainda não seja claro, o uso de bloqueadores neuromusculares e anestésicos voláteis pode causar hipotonia prolongada no pós-anestesia.
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976 Avaliação da opinião e conhecimento dos
anestesiologistas baianos sobre anestesia
opioid-free
Matheus Antonio Melo Viana, André Luiz Parrilha Panont, Liana Maria Torres de Araújo Azi
Faculdade de Tecnologia e Ciências, Salvador, BA, Brasil
Introdução: A técnica anestésica geral venosa sem opioides (opioid-free), inicialmente instituída para pacientes
oncológicos, vem sendo difundida mundialmente para diversos outros grupos de pacientes (portadores de apneia
do sono, distrofia simpática reflexa, obesos, dentre outros). O objetivo deste estudo foi verificar o conhecimento dos
anestesiologistas baianos sobre a técnica, além de verificar quais as drogas e doses mais utilizadas pelos mesmos.
Método: Estudo analítico observacional realizado por meio de envio, por e-mail, em outubro de 2017, de questionário (respondido espontânea e anonimamente) para os 627 sócios adimplentes da Sociedade de Anestesiologia
do Estado da Bahia. Resultados: Houve apenas 63 respondedores (10,04% dos questionários enviados). Do total,
74,6% são do sexo masculino, 41,26% têm entre 30 e 40 anos e 77,78% moram em Salvador. Trabalham a maior parte
do tempo em um hospital privado (57,14%); 41,26% estão ligados a um CET da SBA, 19,04% como instrutor. Para
79,36% a técnica opioid-free pode ser de alguma forma benéfica para os pacientes. A técnica nunca foi utilizada por
47,72% dos respondedores; 44,44% a utilizam algumas vezes; 9,52% a fazem frequentemente e 4,76% a usam apenas
em pacientes oncológicos. A combinação de drogas em BIC mais utilizada pelos anestesiologistas foi a dexmedetomidina associada ao sulfato de magnésio e à lidocaína (34,92%). As vantagens da técnica mais relatadas foram
a redução de náuseas e vômitos pós-operatórias (87,30%) e hiperalgesia induzida por opioides (63,49%). Como
desvantagens foram citados: necessidade de uso de múltiplas drogas (85,71%) e aumento na incidência de dor pós
-operatória (52,38%). Conclusão: Apesar da técnica por opioid-free ser bastante conhecida, a maioria não a utiliza
frequentemente, talvez devido à falta de estudos que comprovem seu benefício. No entanto, o questionário enviado
demonstra que a maioria dos respondedores acredita que a mesma possa ser benéfica.
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982 Anestesia em paciente portador de
adrenoleucodistrofia
Ricardo Gonçalves da Rocha Junior, Armin Guttman, Paulo Alipio Germano Filho,
Estevão Luiz Carvalho Braga, Americo Autran Salgueiro Neto
Hospital Federal de Bonsucesso, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: A adenoleucodistrofia (ALD, conhecida também como doença do óleo de Lorenzo) é uma doença
genética, ligada ao X, rara, com diversos fenótipos, cursando com mutação no lócus Xq-28. Tal fato gera acúmulo
de ácidos graxos de cadeia longa, que ficam então impedidos de acessar os peroxissomos, se acumulando no organismo, principalmente em sistema nervoso central, desmielinizando o sistema, e em adrenais, gerando disfunções
ao longo da vida. A forma adulta cursa com disfunções motoras espásticas, alterações esfincterianas, alterações neurológicas centrais e disfunções adrenais. Relato de caso: Paciente C.A.A., 53 anos, masculino, branco, internado por
hiperplasia prostática interrogada para ressecção transuretral de próstrata. Diagnosticado com adenoleucodistrofia há uma década, em tratamento com endocrinologistas. Apresentava marcha espástica e refluxo gastroesofágico
grave. Em uso de pentoxifilina, prednisona e baclofeno. Peso de 57 kg, auscultas normais. Sem preditores de via
aérea difícil. Proposição de intubação orotraqueal acordado sem ventilação, já que esses pacientes têm ou podem ter
pouco tônus de musculatura faríngea, aumentando o risco de broncoaspiração. Paciente mantido com sevoflurano
e remifentanil em bomba contínua infusora. Evitou-se o bloqueio de neuroeixo, por conta da presença de espasticidade. Intubação sem intercorrências. Evitou-se utilizar propofol por sua composição lipídica; cetamina e etomidato
foram evitados pelo, risco de convulsões; paciente extubado sem intercorrências. Discussão: É importante que se
tenha conhecimento dessa condição por conta do grande desafio ao planejamento anestésico. Uma série de drogas e
procedimentos são vetados nessa condição, o que piora se o paciente for portador da forma grave. O risco de complicações anestésicas são inúmeros e muito graves nessa doença, tais como não metabolização de drogas indutoras,
efeitos neurológicos graves e irreversíveis, broncoaspiração, não possibilidade de planejamentos anestésico menos
invasivo, mesmo em procedimentos simples.
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990 Síndrome da ressecção transuretral de
próstata e perfuração vesical
João Carlos Dias Junior, Eder Samorano Fortes de Oliveira, Rafael Justini Sposito,
Guilherme de Holanda Cota, Fernanda Pestana Biatto
Hospital Santa Rita, Associação Beneficente Bom Samaritano, Maringá, PR, Brasil
Introdução: A síndrome pós-ressecção transuretral de próstata (SRTUP) é uma forma iatrogênica de intoxicação
hídrica. Os principais fatores de risco são: tamanho da próstata, violação da cápsula prostática e grandes pressões da
solução de irrigação. É causada pela absorção de líquido, causando hiponatremia e hipo-osmolalidade. Pode ocorrer 15 minutos após o início do procedimento até 24 horas após. Inicialmente apresenta-se sonolência, cefaleia e
dispneia; evoluindo com sintomas cardiovasculares, inicialmente hipertensão, seguido de hipotensão e bradicardia;
respiratórios como dispneia e edema agudo de pulmão; e neurológicos, que podem levar ao coma e à morte. O tempo
cirúrgico não tem sido correlacionado com a incidência e a gravidade da SRTUP, ao menos que seja > 150 minutos.
Relato de caso: L.T., 74 anos, submetido à raquianestesia, com 12 mg de bupivacaína pesada para ressecção transuretral de próstata (RTUP). Não foram administrados medicamentos pré-anestésicos ou sedativos após o bloqueio.
O nível do bloqueio sensitivo permaneceu em T10. Após 55 minutos o paciente apresentou agitação, fala incoerente
e levava as mãos ao abdome. Foi submetido à anestesia geral com fentanil 200 mcg, etomidato 16 mg e atracúrio
40 mg e manutenção com sevoflurano. Imediatamente foram coletadas amostras sanguíneas para gasometria e dosagem de sódio sérico, que resultou em 120 mEq/L. Foram administrados furosemida 40 mg e solução salina a 3% em
BIC. Os cirurgiões optaram por laparotomia, foi constatada perfuração vesical com extravasamento intraperitoneal
do líquido de irrigação e realizada cistostomia. Discussão: No caso descrito, os sintomas foram típicos das complicações. O tratamento específico inclui salina hipertônica, quando sódio sérico < 120 mEq/L ou sintomas neurológicos;
furosemida 20 a 40 mg endovenosa, principalmente se houver edema agudo de pulmão; aporte de oxigênio ou intubação e suporte cardiovascular. A perfuração vesical ocorre em 1%, geralmente por trauma cirúrgico ou distensão
vesical; o paciente relata dor abdominal ou no ombro e distensão abdominal; o tratamento é a realização de cistostomia. A SRTUP é comum, e uma correta técnica anestésica minimiza as complicações.
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992 Anestesia em criança com insuficiência
respiratória de causa idiopática para
otorrinolaringologia
Harold Maluf Barretto, Lena Maria Mukai Verri, Rafael Spalaro Rodrigues de Carvalho,
Lucas Samuel Ribeiro Cardozo, Karina Merlotti Mayor
Complexo Hospitalar do Ouro Verde (Centro de Ensino e Treinamento Integrado de Campinas),
Campinas, SP, Brasil
Introdução: A suspeita de algum grau de oclusão supraglótica ou subglótica em criança com insuficiência respiratória crônica agudizada é algo que merece enormes precauções por parte do anestesiologista quando decide-se
por uma abordagem cirúrgica diagnóstica e/ou terapêutica, pois os riscos de perda de controle da via aérea são
maiores. Relato de caso: Criança de dois anos e dois meses de idade, masculino, com história de roncos e dificuldade ventilatória crônica, IVAS de repetição com piora recente, havendo maior desconforto durante o sono com
estridor inspiratório. Ao longo de duas semanas apresentou picos febris, dificuldade alimentar e episódios de regurgitação. IOT há 3 dias, por piora importante com insuficiência respiratória aguda e suspeita de pneumonia aspirativa.
Avaliado pela otorrinolaringologia, que diagnosticou estreitamento supraglótico, optando por realizar adenoamigdalectomia após melhora do quadro clínico com extubação. Realizada anestesia geral balanceada com as devidas
precauções para uma via aérea difícil, sendo necessário o uso de tubo endotraqueal dois pontos abaixo do convencionado para a idade por resistência encontrada na passagem do mesmo. Durante a cirurgia foi visualizado, em vídeo,
grande edema de glote que regrediu rapidamente. Durante a extubação a criança desenvolveu insuficiência respiratória importante com tiragem intercostal, sendo necessária a reentubação. Caso seguiu em investigação na unidade
de terapia intensiva para estenose subglótica. Discussão: A atenção sobre a via aérea de crianças é redobrada pelo
grande risco de desenvolvimento de laringoespasmo e pouca reserva ventilatória, aumentando substancialmente os
riscos de uma situação do tipo “não entuba e não ventila”. Em se tratando de uma criança com IVAS de repetição e
insuficiência respiratória de causa idiopática por suspeita de estenose subglótica ou supraglótica, o nível de atenção e
preparação para uma via aérea difícil ganha ainda mais destaque, como apresentamos neste trabalho.
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996 Anestesia em portador de síndrome de Rett
Anne Caroline Rocha de Carvalho, Janael José Meneses Lima, Cleber Wagner de Carvalho,
Ana Luísa Zacharias
Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, Itajaí, SC, Brasil
Introdução: A síndrome de Rett, associada a mutações no gene MECP2 localizado no cromossomo X, manifesta-se
no segundo ano de vida, sendo caracterizada por múltiplas desordens neurológicas progressivas, como hipotonia, microcefalia, demência grave, autismo, movimentos despropositados, estereotipia característica de torção da
mão, ataxia espasmódica do tronco e cifoescoliose. Relato de caso: Feminino, 14 anos, 41 kg, com retardo psicomotor grave, convulsões desde o nascimento e fenótipo característico da síndrome de Rett, com proposta de
manipulação odontológica. Ao exame físico: abertura bucal limitada, Mallampati II, palato ogival e dentes irregulares. Recebeu como medicação pré-operatória midazolam 7,5 mg via oral. Realizada anestesia geral balanceada
com fentanil 2 mcg/kg, propofol 2 mg/kg e atracúrio 0,5 mg/kg. Intubação nasotraqueal com tubo aramado nº 6.5.
A anestesia foi mantida com ar/oxigênio (50%) e sevoflurano CAM 0.8, ventilação controlada à pressão. Duração do
procedimento de três horas. Extubação e recuperação anestésica sem intercorrências. Discussão: Devido à exuberância clínica dessa síndrome, os pacientes podem exigir cuidados anestésicos específicos para diferentes procedimentos
cirúrgicos. Observam-se preditores de via aérea difícil: microcefalia, micrognatia, abertura bucal limitada, possibilidade de traqueomalácia e mobilidade cervical diminuída. Alterações respiratórias estão presentes em mais de 80%
dos indivíduos, agravadas pela fraqueza muscular e deformidade torácica. Quanto ao sistema cardiovascular, pode
ocorrer morte súbita em 22% dos pacientes. A falta de cooperação faz considerar a obtenção de acesso venoso periférico sob sedação ou indução inalatória. O uso de medicação pré-anestésica deve ser considerada individualmente.
Epilepsia manifesta-se em mais de 50% dos casos e a terapia anticonvulsivante poderá alterar o metabolismo de
determinadas drogas. Cifoescoliose, presente em mais de 50% dos pacientes, associada à rigidez muscular faz o posicionamento em mesa cirúrgica ser complexo. Refluxo gastroesofágico e gastroparesia diabética requerem adequação
do tempo de jejum. Deve-se considerar profilaxia de broncoaspiração e monitorização dos níveis glicêmicos e térmicos pela tendência aumentada de hipotermia.
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1002 Intubação acordado retrógrada guiada por
bougie em via aérea difícil antecipada
Cleber Wagner de Carvalho, Frederico Pessanha Pereira Nunes Junior, João Garcia,
Ruy de Barros, Celso Schmalfuss Nogueira
Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos, Centro de Ensino e Treinamento em
Anestesiologia, Santa Casa de Santos, Santos, SP, Brasil
Introdução: Descrita por Waters em 1963, a intubação retrógrada é uma alternativa em situações nas quais as cordas vocais não são visíveis devido a secreções, deformidades anatômicas ou insucesso através de laringoscopia direta
e broncofibroscopia. Por utilizar materiais acessíveis e de baixo custo, expõe-se como opção satisfatória, mediante
indisponibilidade de equipamentos modernos de intubação. Relato de caso: Paciente masculino, 69 anos, ASA III,
antecedente de radioterapia cervical, abertura bucal inferior a 3 cm, edêntulo, com limitação de protrusão mandibular, com proposta de mandibulectomia marginal. Monitorado com cardioscópio, pressão arterial não invasiva,
oximetria de pulso e capnografia. Administrados atropina 0,5 mg e midazolan 1 mg, pulverizou-se a cavidade oral
com lidocaína 4% e anestesia transtraqueal com lidocaína 2% 3 mL. Puncionada a membrana cricotireoidea sob
anestesia local, progrediu-se bougie em direção cefálica, exteriorizada sua extremidade distal pela boca e passada na
luz do tubo traqueal. Retirado bougie, confirmada capnografia, seguiu-se indução anestésica com fentanil 8 mcg/kg,
lidocaína 1,5 mg/kg, etomidato 0,2 mg/kg, cisatracúrio 0,2 mg/kg e manutenção com sevoflurano CAM 1.0. Administrados dipirona 2 g, dexametasona 10 mg, ranitidina 50 mg e ondansetrona 8 mg. O procedimento durou
90 minutos, sem intercorrências, com satisfatória tolerância do paciente à intubação retrógrada através de bougie.
O bloqueio neuromuscular foi revertido com atropina 0,01 mg/kg e neostigmine 0,04 mg/kg, extubando ao atingir
um padrão regular de respiração espontânea. Discussão: A intubação retrógrada é uma alternativa ao manejo invasivo das vias aéreas difíceis previsíveis e não previsíveis, evitando-se traqueostomia cirúrgica, podendo ser realizada
com facilidade e agilidade. A agulha e guia de cateter venoso central são os materiais comumente empregados no
acesso da intubação retrógrada, todavia, no presente relato, utilizou-se o bougie como guia, possibilitando condução
satisfatória da intubação e reforçando a importância da familiaridade com a técnica.
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1003 Anestesia sem opioides para artrodese lombar
Cleber Wagner de Carvalho, Alexandre Rimuardo de Barros Padilha, Janael José Meneses Lima,
José Caio dos Santos, Felipe Souza Thyrso de Lara
Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos, Centro de Ensino e Treinamento em
Anestesiologia, Santa Casa de Santos, Santos, SP, Brasil
Introdução: A anestesia sem opioides é recomendada em obesos, pneumopatas, usuários crônicos de opioides e portadores de hiperalgesia, podendo preveni-la no pós-operatório. As lombalgias por herniopatias discais comumente
determinam o consumo crônico de várias classes analgésicas. Evitar empregar potentes opioides no intraoperatório pode minimizar a exigência desses no pós-operatório, prevenindo hiperalgesia, náuseas e vômitos. O bloqueio
multimodal da dor, excluindo-se opioides, demonstra resultados satisfatórios em cirurgias videolaparoscópicas.
Ampliar a técnica para cirurgias neurológicas, com estabilidade hemodinâmica e redução de complicações, beneficia
a satisfação dos pacientes e equipe hospitalar. Relato de caso: Paciente feminino, 59 anos, índice de massa corporal
27,7 kg/m2, ASA III, submetida à laminectomia e artrodese lombar L4-L5. Monitorada com cardioscópio, pressão
arterial não invasiva, oximetria de pulso e capnografia. Administrados midazolam 2 mg, dipirona 3 g, cetoprofeno
100 mg e dexametasona 10 mg em bolus, seguiu-se indução anestésica com infusão de clonidina 1,5 mcg/kg, cetamina 0,25 mg/kg, lidocaína 1,5 mg/kg, sulfato de magnésio 40 mg/kg, propofol 1,5 mg/kg e cisatrácurio 0,2 mg/kg.
Adotou-se manutenção com clonidina 0,75 mcg/kg/h, cetamina 0,125 mg/kg/h, lidocaína 0,75 mg/kg/h, sulfato de
magnésio 10 mg/kg/h e sevoflurano CAM 1.0. O procedimento durou 200 minutos, sem instabilidades hemodinâmicas. Recebeu alta da SRPA após uma hora, sem necessidade de opioides ou queixas álgicas. Depois de 10 horas
do procedimento, exigiu administração de tramadol 100 mg (dor 3, na escala álgica 0-10), não demandando outras
intervenções até a alta hospitalar. Discussão: O bloqueio das múltiplas vias da dor proporcionou condições satisfatórias para intubação e realização do procedimento, 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 pode tornar-se uma boa opção para essa cirurgia.
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1009Abordagem anestésica na
revascularização cerebral
Matheus de Alencar Arraes, Emilio Carlos Del Massa, Adelaide Moral Tarifa,
Anderson Sampaio Marui, Marcelo Stucchi Pedott
Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A doença de Moyamoya é uma desordem vaso-oclusiva caracterizada por estenose progressiva das porções terminais das artérias carótidas internas e cerebrais com proliferação de vasos colaterais. O diagnóstico é feito
por angiografia cerebral e o tratamento, com revascularização cerebral. Relato de caso: Menina de 7 anos, 20 kg,
portadora de anemia falciforme e síndrome de Moyamoya. Histórico de seis AVEI’S, múltiplas hemotransfusões e
realização de revascularização cerebral esquerda há três meses. Em uso de captopril, ácido fólico, deferasirox e carbamazepina. Exames pré-operatórios: ECOTT: fe 63%; dilatação discreta de VE hemoglobina 10.1; hematócrito
29,9; plaquetas 329.000; uréia 13; crreatinina 0,25; mpa com 0,5 mg/kg de midazolam via oral com glicose 50% 3 mL
e entrada em SO acordada. Monitorização: ecocardiograma; pressão arterial não invasiva; saturação de O2; temperatura cutânea; sng; diurese, fração expirada de CO2. Indução: máscara facial em O2/N2O 1:3 L/min e sevoflurane
8%. Após perda da consciência, substituído N2O por ar 1 L/min e sevoflurane a 2,5%. A seguir, indução venosa
com fentanil 60 ug, cisatracúrio 6 mg, propofol 60 mg e intubação orotraqueal com tubo número 6,0 aramado
com cuff. Mantida em ventilação controlada à pressão, pressão inspiratória de 15 cm H2O, frequência respiratória
de 14, relação inspiração/expiração ½, pressão positiva expiratória final 5 cm H2O, FiO2 60%; cateter duplo lúmen
7 Fr instalado com auxílio de ultrassonografia em veia jugular interna direita. Pressão arterial invasiva na artéria
radial direita com cateter 22G. Passagem de sonda vesical de demora e sonda nasogástrica. Manutenção: propofol
em infusão alvo-controlada 1,5 mcg/mL; fentanil 10 mcg/kg em bolus; solução com: MgSO4 1 g, clonidina 75 ug,
remifentanil 2 mg e lidocaína 100 mg em 100 mL de soro fisiológico 0,9% em bomba de infusão contínua 18 mL/h.
Ao final, reversão do bloqueio neuromuscular com atropina 0,25 mg, neostigmine 0,5 mg, dipirona 1 g e extubação
na sala cirúrgica. Encaminhada à unidade de terapia intensiva pediátrica sem dor ou queixas, onde permaneceu por
3 dias, alta hospitalar no quarto dia pós-operatório. Discussão: A doença de Moyamoya tem sido relacionada a várias
doenças, sendo a anemia falciforme uma delas. Em pacientes com complicações isquêmicas, a cirurgia de revascularização tem sido indicada para melhorar a perfusão do tecido cerebral hipóxico, redução de episódios isquêmicos e
capacidade intelectual. O risco de eventos isquêmicos nesses pacientes exige monitorização invasiva e analgesia multimodal na tentativa de estabilidade hemodinâmica.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

Nascimento TL, Santos AJ, Forbrig JC, Soder RB, Martins RT, Cunha RS, et al. Doença de Moyamoya: uma abordagem diagnóstica
e o tratamento cirúrgico. Rev AMRIGS. 2011;55:277-81.

2.

Adamo Junior J, Paradela MVD, Horigushi M. Doença cerebrovascular oclusiva crônica (moyamoya): relato de caso. Arq. NeuroPsiquiatr. 2001;59(2B):435-9. http://dx.doi.org/10.1590/S0004-282X2001000300024

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

Sao Paulo Med J. 2018; 136(Suppl)

88

ANESTESIA NAS ESPECIALIDADES

1010Intubação nasal com fibroscópio em paciente
acordado e com abertura bucal limitada
Diego Henrique Gomes Silva, Maria das Graças Dantas Lima, Hermano Nóbrega
Centro de Ensino e Treinamento João Pessoa, João Pessoa, PB, Brasil
Introdução: O exame minucioso da via aérea do paciente é uma das principais armas do anestesiologista. É ponto
fundamental na antecipação da via aérea difícil. Pacientes com grandes tumores de cavidade oral podem representar um grande desafio por apresentarem abertura bucal limitada, sendo muitas vezes necessário o uso de técnicas de
intubação traqueal com o paciente acordado, como a fibroscopia flexível. Relato de caso: Paciente do sexo feminino,
70 anos, com tumor em cavidade oral limitante da abertura bucal (1,5 cm) e da mobilidade cervical, a ser submetida à pelveglossomandibulectomia com linfadenectomia supraomohioidea, maxilectomia e reconstrução com
retalho miocutâneo, ASA III e sem alergias. Indicada intubação nasotraqueal com paciente acordada. Na preparação da anestesia foi administrado remifentanil em bomba de infusão contínua 0,05 mcg/kg/min e midazolam 2 mg.
Preparado fibroscópio com tubo aramado 7,0 com cuff, realizada anestesia tópica da narina, oro e nasofaringe com
lidocaína spray a 2% sem vasoconstrictor e bloqueio transcricotraqueal com lidocaína 2% S/V 50 mg. Foi introduzido fibroscópio pela narina esquerda, com visualização direta da epiglote. O fibroscópio foi direcionado através das
cordas vocais até a visualização da carina. Em seguida, foi realizada a intubação traqueal, confirmada com capnografia. Seguiu-se a indução venosa com fentanil 4 mcg/kg, propofol 4 mg/kg e cisatracúrio 0,15 mg/kg. Manutenção da
anestesia com anestésico inalatório sevoflurano (1 CAM) e remifentanil (0,1 a 0,2 mcg/kg/min). Após bloqueio neuromuscular, a paciente não apresentou abertura bucal maior do que a observada no momento pré-indução. Tempo
cirúrgico: oito horas. Ao final do procedimento, a paciente foi encaminhada ao centro de tratamento e terapia intensiva e teve alta após 6 dias. Discussão: Neste caso, tornou-se necessário planejar um acesso seguro à via aérea com
a paciente em ventilação espontânea e colaborativa. Além da fibroscopia, foram discutidos acessos invasivos como
intubação retrógrada e traqueostomia. Optou-se pela fibroscopia flexível por ser menos invasiva e com menores riscos para a paciente. É de fundamental importância o adequado treinamento do médico residente para a realização
do procedimento ao se deparar com situações de via aérea difícil.
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1024Intubação orotraqueal acordado em
paciente com abdomen agudo perfurativo
Alexandre Rimuardo de Barros Padilha, Gilcia Maria Souza Oliveira, Paula Foresti Faria,
Janael José Meneses Lima, Ruy de Barros
Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos, Santos, SP, Brasil
Introdução: Pacientes em cirurgias não eletivas tendem a apresentar períodos de jejum incompleto. Se realizada,
a diminuição do nível de consciência durante indução anestésica pode ocasionar regurgitação do conteúdo estomacal para as vias aéreas devido ao relaxamento de esfíncter esofágico inferior e à redução de reflexos protetores,
acarretando graves complicações pulmonares. A técnica de intubação orotraqueal acordado é uma opção de manejo
adequado para a proteção de vias aéreas. Relato de caso: Paciente masculino, 30 anos, 75 kg, 1,67 m, usuário crônico
de cocaína por via inalatória há 12 anos, ASA IIIE. Encaminhado ao centro cirúrgico devido a quadro de abdome
agudo perfurativo por úlcera gástrica. Monitorizado com cardioscópio, pressão arterial não invasiva, oximetria de
pulso e capnografia. Devido ao relato de jejum inadequado, foi discutida a possibilidade de intubação acordado com
o paciente, que a aceitou sem objeções. Após infusão endovenosa de 0,25 mg de atropina, procedeu-se à instilação
de lidocaína 10% spray em cavidade oral, associado a bochecho e deglutição. Ao referir anestesia em cavidade oral
e língua, realizou-se laringoscopia com visualização adequada de cordas vocais, instilando-se spray de lidocaína nas
valéculas e cordas vocais. Inserido tubo 8,0, inflado cuff com 5 mL de ar e injetadas as medicações: propofol 1,6 mg/kg,
alfentanil 20 mcg/kg e rocurônio 1 mg/kg. Anestesia complementada com fentanil 5 mcg/kg e clonidina 1 mg/kg.
A manutenção se deu por sevoflurano CAM 1,0 e fração inspirada de O2 50%. Submeteu-se à laparotomia exploradora de emergência, com devido reparo de úlcera gástrica. O bloqueio neuromuscular foi revertido com atropina
10 mcg/kge, neostigmine 40 mcg/kg; a extubacão traqueal foi realizada ao atingir um padrão regular de respiração
espontânea. Discussão: Para maior segurança do paciente, devem ser priorizadas técnicas adequadas e o uso racional de medicações, otimizando condições de intubação, a fim de manter a capacidade de retorno da consciência e da
respiração espontânea em caso de falha na intubação traqueal. Para essa técnica é imprescindível uma boa comunicação com o paciente. Neste caso, o mesmo tolerou bem o pós-operatório, sem queixas álgicas, rouquidão ou relato
de trauma psicológico por conta da técnica.
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1027Síndrome de pré-excitação ventricular
diagnosticada durante a anestesia
Fernando Paiva de Araujo, Ícaro França Morais, Mariana Moraes Pereira das Neves Araújo,
Alexandre Almeida Guedes, Lucas Moraes Andrade
Hospital Universitário, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil
Introdução: A síndrome da pré-excitação ventricular (SPV) é uma desordem eletrofisiológica cardíaca. Pacientes
acometidos podem apresentar palpitações e dispneia ou podem ser assintomáticos. Relato de caso: Paciente de 64
anos, mulher, estado físico P2, hipertensa em uso de carvedilol, losartan e HCTZ. Foi submetida à ressecção transuretral de bexiga; ecocardiograma de controle evidenciando bradicardia sinusal, QRS estreito e BAV de primeiro grau.
Após sedação com midazolam 3 mg e fentanil 50 µg, foi realizado bloqueio subaracnoideo com bupivacaína hiperbárica 7,5 mg. Evoluiu com batimentos intermitentes à cardioscopia, evidenciando QRS alargado e diminuição do
intervalo PR. Paciente se manteve assintomática e normotensa. Procedimento sem intercorrências. Após a intervenção cirúrgica foi encaminhada ao serviço de eletrofisiologia cardíaca, confirmando o diagnóstico de SPV. Discussão:
A SPV é a presença de via acessória atrioventricular em pacientes assintomáticos. A presença de sintomas define a
síndrome de Wolff Parkinson White. Nela, duas arritmias comuns são a fibrilação atrial e a taquicardia paroxística
supraventricular reentrante pela via acessória (TPSV). Na anestesia geral, o plano anestésico objetiva reduzir o tônus
simpático durante períodos de estresse. Anestésicos inalatórios como isoflurano e sevoflurano não têm efeitos sobre
o nó atrioventricular (NAV). Desflurano pode não ser ideal pela tendência a taquicardia e aumento no tempo de
condução do NAV. Na anestesia regional, bloqueios simpáticos altos podem levar ao bloqueio de fibras cardíacas simpáticas e suprimir a condução NAV (não há descrição na literatura do impacto causado pelo bloqueio subaracnóideo
na SPV). TPSV, complicação comum, pode ser tratada com manobras vagais, adenosina ou fármacos que atuem no
NAV (betabloqueadores, verapamil, digoxina, amiodarona). Adenosina é rapidamente metabolizada com uma meia
vida menor que 10 segundos, tornando-a o fármaco de primeira escolha. Na FA, o princípio do tratamento é prolongar o período refratário na via acessória. Verapamil e digitálicos são contraindicados. Pacientes com TPSV ou FA
com instabilidade hemodinâmica devem ser tratados com cardioversão elétrica.
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1028 Uso de milrinona em paciente com
hipertensão pulmonar e insuficiência de
ventrículo direito
Jeniffer Almeida Corrêa do Nascimento, Amanda Caroline Figueiredo Gomes Andrade,
Mauro Coelho Lemos, Carlos Darcy Alves Bersot
Hospital Federal da Lagoa, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: O tratamento da hipertensão pulmonar e da insuficiência de ventrículo direito (VD) está baseado no
impacto dessas patologias na circulação sistêmica e/ou pulmonar, reduzindo assim a mortalidade dos pacientes
submetidos a procedimentos cirúrgicos. O caso relata o uso de um inotrópico para manter um adequado volume
ventricular com características vasodilatadoras para diminuir a resistência vascular pulmonar. Relato de caso:
Paciente masculino, 27 anos, portador de valvulopatia reumática mitral e tricúspide, hipertensão arterial pulmonar
e disfunção sistólica grave de VD, além de fibrilação atrial crônica, hiperuricemia e uso recreativo de cocaína. Em
pós-operatório recente de trocas valvares, evoluiu com mastoidite aguda em ouvido direito, tratado com amoxicilina/clavulanato e moxifloxacino com pouca melhora clínica. Foi avaliado pela equipe da otorrinolaringologia, que
indicou mastoidectomia para prevenção de infecção das próteses cardíacas. Medicações de uso crônico: sildenafil,
alopurinol, furosemida, hidralazina, monocordil, espironolactona, carvedilol e digoxina. Na sala operatória: monitorização com cardioscópio, oxímetro de pulso, venóclise J16G MSE e VJIE, linha arterial radial direita e BIS vista
unilateral à esquerda. Foi submetido à anestesia geral com midazolam 25 mg, propofol 20 mg, rocurônio 50 mg e
remifentanil em BIC. Realizada intubação orotraqueal e infusão de milrinona dose de ataque e manutenção, noradrenalina em BIC e manutenção da anestesia com sevoflurano. A milrinona, além de levar a uma vasodilatação
pulmonar, causa também vasodilatação sistêmica, sendo então acrescentada a noradrenalina, a fim de manter a
pressão de perfusão. Modificações fisiológicas durante a anestesia e a cirurgia podem causar um aumento agudo da
resistência vascular e insuficiência de VD, logo, objetivamos tratar de maneira agressiva a hipoxemia, hipercapnia,
acidose, hipotermia e aumento da estimulação simpática. Discussão: A opção pela utilização da milrinona, em relação à dobutamina, é que essa tende a um menor aumento da frequência cardíaca, evitando a descompensação da
fibrilação atrial. Além disso, a milrinona causa maior queda na pressão de oclusão da artéria pulmonar e produz uma
relação favorável entre oferta e consumo de oxigênio do miocárdio.
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1030Combinação de bloqueios de nervos
periféricos para amputação transtibial
em paciente nonagenário
Francisco Morato Dias Abreu, Bruno Oliveira Lamberti, Amanda Correa Vidica,
Fernando Cássio do Prado Silva, João Paulo Jordão Pontes
Centro de Ensino e Treinamento do Hospital Santa Genoveva, Uberlândia, MG, Brasil
Introdução: Estima-se que até 2030, cerca de 12,5% da população mundial terá mais de 65 anos e metade desses
indivíduos precisará de algum procedimento cirúrgico. O avanço da idade acompanha a redução global das reservas
orgânicas, algo notadamente observado em “idosos muito idosos”. A fragilidade desses pacientes os coloca em uma
condição que demanda atenção especial dos anestesiologistas. Relato de caso: Paciente de 91 anos, 69 kg, foi submetido à amputação transtibial de perna esquerda por úlcera vascular infectada sob bloqueio de nervos periféricos.
Era um paciente com estado físico P4 devido a tratamento em curso de pneumonia por broncoaspiração, insuficiência renal dialítica, coronariopata em dupla antiagregação plaquetária por stents farmacológicos, hipertensão arterial
e diabetes. Após monitorização básica, venóclise e oxigenioterapia sob cateter nasal e sedação com fentanil 25 mcg,
foi realizado bloqueio de nervo safeno via canal dos adutores e de nervo isquiático em fossa poplítea. Ambos os bloqueios foram guiados por ultrassonografia e foi injetada levobupivacaína 0,375% com vasoconstritor 20 mL em cada
sítio. O bloqueio sensitivo completo foi observado após 10 minutos, o que permitiu a realização da cirurgia com boa
evolução pós-operatória. Discussão: Idosos frágeis se apresentarão cada vez mais para procedimentos cirúrgicos.
Nesse paciente nonagenário com múltiplas comorbidades, a combinação de bloqueios de nervos periféricos evitou
a instrumentalização da via aérea e o acesso ao neuroeixo em indivíduo com dupla antiagregação plaquetária. Com
isso, foram reduzidas as repercussões hemodinâmicas do bloqueio autonômico extenso. Além disso, proporcionou
efetiva analgesia pós-operatória e menor risco de alterações cognitivas pós-operatórias.
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1035Intubação acordado para implante
transcateter de valva aórtica
Muriel Pires e Silva, Daniela Agra de Castro, Daiane Malheiros Souza,
Tolomeu Artur Assunção Casali, Antonio Fernando Carneiro
Hospital do Coração Anis Rassi, Goiânia, GO, Brasil
Introdução: Um dos maiores desafios para os anestesiologistas é a conduta diante uma via aérea difícil. A avaliação pré
-anestésica é fundamental para tentar prever essa situação. Através dela conhecemos a anatomia de cada paciente com o
exame físico e assim podemos nos preparar para o procedimento anestésico mais seguro. A estenose aórtica caracterizase pelo estreitamento das estruturas valvares, associada ou não à fusão das cúspides da valva aórtica. Assim, dificulta o
esvaziamento adequado do ventrículo esquerdo, favorecendo o desenvolvimento da hipertrofia ventricular por sobrecarga crônica e progressiva com redução do aporte sanguíneo ao músculo cardíaco e aos demais tecidos. O implante
percutâneo de valva aórtica tem sido difundido como alternativa terapêutica para o tratamento da estenose aórtica
severa no paciente com alto risco cirúrgico. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 85 anos, ASA 3, obeso, hipertenso, diabético, com estenose de aorta severa, foi avaliado em consulta pré-anestésica para realização de implante
transcateter de valva aórtica. Apresentou história de via aérea difícil prévia, artrodese de coluna cervical, com Mallampati IV, distância esterno-mento de 5 cm. Foi realizada intubação orotraqueal no paciente acordado com broncoscópio
após instilação de lidocaína tópica para anestesia geral balanceada. O procedimento ocorreu sem intercorrências.
Discussão: O método mais seguro para garantir o controle da via aérea é a intubação acordado. Essa técnica é recomendada nos casos de previsão de intubação traqueal difícil. A prepação psicológica do paciente buscando sua colaboração,
aliada à anestesia tópica, é crucial para o sucesso da técnica. A investigação dirigida para a via aérea, aliada a uma
propedêutica com exame físico, deve ser realizada sempre em todos os pacientes que serão submetidos à anestesia.
Conclusão: O conhecimento prévio a respeito facilita a elaboração da estratégia a ser tomada e a correta aplicação de
algoritmos de conduta, contribuindo assim para a qualidade do procedimento e a segurança do paciente.
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1036Bloqueio subaracnóideo e uso de
dexmedetomidina peroperatória em
paciente portador de encefalopatia
Fernando de Paiva Araújo, Mariana Moraes Pereira das Neves Araújo,
Isis da Rocha Costa Billé, Joara Rodrigues Evangelista Moura, Sophia Queiroz Zamagna Bouhid
Hospital Universitário, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil
Introdução: A encefalopatia SCN8A é uma síndrome epilética rara, caracterizada por crises convulsivas refratárias, atraso no desenvolvimento e atividade epleptiforme frequente no EEG. Existem poucos estudos na literatura
que dêem embasamento à anestesia para esses pacientes. O presente trabalho teve por objetivo relatar alternativas
ao uso da anestesia inalatória nesse grupo. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 4 anos, 16 kg, agendado
para orquidopexia e postectomia, portador de encefalopatia SCN8A em uso de oxcarbamazepina 6% (600 mg/dia),
divalproato de sódio (375 mg/dia), canabidiol (144 mg/dia), exames físico e complementares normais. Como droga
préanestésica, foi administrada dexmedetomidina, na dose de 2 µg/kg via nasal, 20 minutos antes de encaminhar o
paciente ao centro cirúrgico. Na chegada à sala de operação, foi feita monitorização adequada, com os dados apresentandose dentro dos limites da normalidade. Foi feita punção venosa com cateter 22G e hidratação com solução de
soro fisiológico. A sedação do paciente foi mantida com infusão contínua de dexmedetomidina intravenosa na dose
de 1,0 µg/kg/h e o paciente foi mantido em oxigenioterapia nasal (3 L/min). Realizou-se então a raquianestesia em
punção única, com o paciente sentado, utilizando agulha pediátrica 25G, sendo administrada bupivacaína pesada
10 mg. Ao término do procedimento, o paciente foi encaminhado para a sala de recuperação pósanestésica, com
manutenção dos mesmos cuidados de monitorização do período intraoperatório, permanecendo por 120 minutos
sem intercorrências. A alta hospitalar foi dada no primeiro dia do pós-operatório. Discussão: Em estudo recente, foi
demonstrada maior sensibilidade aos anestésicos inalatórios em ratos com mutação no gene SCN8A. A dexmedetomidina pode ser considerada uma boa alternativa, pois fornece sedação, ansiólise, analgesia e um efeito poupador de
anestésico com depressão respiratória mínima. Porém, ainda carecem estudos que suportem o uso do fármaco tanto
na encefalopatia SCN8A quanto na população pediátrica em geral.
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1038Compressão de via aérea: complicação rara
na artroscopia de ombro
Mariana Carla Fattobene Zanelato, David Ferez, Maurício Miranda Ribeiro
Hospital Real e Benemérita Beneficência Portuguesa de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A artroscopia de ombro tem como vantagens ser menos invasiva, ter melhor visibilidade das estruturas
anatômicas em comparação à técnica convencional e evolução no pós-operatório com menos dor e reabilitação mais
rápida. Os relatos de complicações incluem: lesão vascular, de nervo periférico e de cartilagem, infecção, obstrução
de via aérea secundária ao extravasamento de fluidos, embolia aérea, pneumotórax e pneumomediastino. Relato
de caso: Paciente T.M.H.K.F., feminino, 61 anos, portadora de hipotireoidismo e sem preditores de via aérea difícil.
Foi submetida à artroscopia de ombro direito para repararo do manguito rotador. Antes da anestesia geral, realizamos o bloqueio do nervo interescaleno com o auxílio do neuroestimulador de nervo periférico e administração de
ropivacaína 0,375%. Indução da anestesia geral com lidocaína, fentanil, propofol, rocurônio e manutenção anestésica
com sevoflurane. A paciente foi colocada em decúbito lateral esquerdo e o procedimento cirúrgico foi iniciado, com
duração total de duas horas. Nos primeiros 90 minutos não houve oscilações importantes dos sinais vitais, após esse
período a pressão arterial se elevou. O fluido de irrigação atingiu 36 litros de solução salina 0,9%. No final da cirurgia, ao retirar os campos, observamos intenso edema de face, pescoço, dorso e membro superior direito. Ao exame
físico era nítido o desvio da traqueia e optamos pela não extubação em sala cirúrgica. A mesma foi encaminhada à
unidade de terapia intensiva e após 18 horas procederam com a extubação, sem demais danos. Discussão: Os fatores
de risco relacionados ao comprometimento da via aérea superior incluem cirurgia prolongada, artroscopia do espaço
subacromial, pressão elevada da bomba, grande volume de fluido de irrigação e obesidade. A escolha da técnica anestésica associada à posição do paciente tem efeito direto sobre as complicações na artroscopia de ombro, sendo que a
anestesia geral previne o desenvolvimento intraoperatório de obstrução aguda das vias aéreas e a hipotensão relativa
melhora a visualização cirúrgica e reduz o extravasamento de fluidos.
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1039 Comparação entre a palpação versus
ultrassom para determinar o nível da
punção lombar em gestantes
Yuri D’Marco Sanchez de Carvalho, Gabriel Fonseca Dias, André da Costa Aguiar Ventura,
Hermann dos Santos Fernandes, Fernando Souza Nani
Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A anestesia do neuroeixo é uma técnica amplamente utilizada em obstetrícia, com diversas vantagens
sobre a anestesia geral. No entanto, não é livre de riscos, sendo que um dos motivos relacionados à iatrogenia é o
erro no nível da punção. Portanto, esta pesquisa avaliou a taxa de precisão do nível da punção em pacientes grávidas.
Métodos: Foi realizado um estudo observacional em um hospital universitário. Foram incluídas pacientes maiores
de 18 anos submetidas à anestesia ou analgesia no neuroeixo (peridural, raquidiana ou duplo-bloqueio) para parto
vaginal ou cesariana, sendo o local de punção bem-sucedida demarcado. Após o procedimento, a paciente era colocada na mesma posição e o nível de punção era avaliado por ultrassonografia, iniciando-se com o probe na parte
inferior da região lombar, com identificação do sacro, movido em direção cefálica, mantendo a visualização das lâminas vertebrais, contando os espaços desde o sacro até o local da punção. Resultados: Um total de 44 pacientes foram
analisadas de abril a dezembro de 2017. A idade média foi de 29,25 ± 6,44 anos e o índice de massa corporal médio,
de 30,74 ± 8,11. A taxa de incompatibilidade entre os dois métodos foi de 45,45%. Conclusão: Observou-se uma taxa
de erro não negligenciável, compatível com a literatura.
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1042 Impacto dos distúrbios hidroeletrolíticos
na sobrevida de pacientes que sofreram
fratura de fêmur
Marcelio Flavio Piccolo de Farias, André Fogaça de Souza, Talita Barbosa,
Rodrigo Moreira e Lima, Lais Navarro e Lima
Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina de Botucatu, Botucatu, SP, Brasil
Introdução: O aumento da expectativa de vida da população está associado à maior incidência de fratura de fêmur
(FF). Sua correção cirúrgica se associa a altas taxas de complicações. O distúrbio hidroeletrolítico (DH) é uma das
complicações de alta prevalência durante o período perioperatório. Objetivo: Avaliar o impacto de DH na sobrevida
em 90 e 360 dias de pós-operatório de pacientes submetidos à cirurgia para correção de FF. Métodos: Estudo clínico,
observacional, prospectivo. Foram coletados os valores de sódio e potássio de 210 pacientes submetidos à cirurgia
para correção de FF em hospital universitário. Os pacientes foram avaliados segundo questionário p
 ré-operatório e
os desfechos em 90 e 360 dias foram observados por meio de prontuário eletrônico e contatos telefônicos. Os dados
foram expressos em termos comparativos do grupo DH versus não DH (nDH) por meio de média ± desvio padrão e
em prevalências. Os testes estatísticos utilizados foram Mann-Whitney e do qui-quadrado com p < 0,05. R
 esultados:
67,1% dos pacientes foram submetidos à avaliação de eletrólitos pré-operatória e 21,4% à pós-operatória. Desses pacientes avaliados no período perioperatório, 39,7% apresentaram-se com DH. O escore de ASA associou-se
com a decisão de avaliar os eletrólitos no período perioperatório (p = 0,001). ASA também se associou com maior
razão de chance para óbito em 90 e 360 dias (p < 0,001), mas não com a presença de DH. A presença de qualquer
DH perioperatório associou-se com o óbito em 90 dias (60,9%) e em 360 dias (54,2%) (p < 0,05). O grupo DH tem
menor sobrevida em 90 dias (log-rank = 0,01) e em 360 dias (log-rank = 0,02) quando comparado ao grupo nDH.
Indivíduos com hiponatremia pré-operatória apresentaram razão de chances 43 vezes maior de desenvolver delirium
hipoativo pré-operatório, com intervalo de confiança de 95% (IC95%) 4,5 – 422,5. Ainda, hipernatremia pré-operatória aumentou a razão de chances de óbito em 3,9 vezes (IC95% 1,092 – 14,2) e hipernatremia pós-operatória em
11,6 vezes (IC95% 1,3 – 105,02). Conclusão: ASA é um bom instrumento de triagem para solicitar a avaliação de
eletrólitos, no entanto é pouco útil para diferenciar os pacientes que tiveram DH versus nDH, sugerindo que essa
condição é subdiagnosticada. DH é mais incidente nos pacientes que foram a óbito em 90 e 360 dias, reduzindo sua
sobrevida no mesmo período. Além disso, DH aumenta a chance de associação com delirium hipoativo.
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1047Artroscopia simples de joelho sem garrote:
uma técnica inovadora para prevenção de
sangramento e dor
Felipe Nobre Muniz, Plínio de Oliveira Holanda Junior, Anderson da Silva Costa,
José Carlos Rodrigues Nascimento, Leonardo Gurgel Leite
Centro de Ensino e Treinamento do Hospital Geral, Instituto Nacional de Assistência Médica da
Previdência Social, Fortaleza, CE, Brasil
Introdução: A artroscopia na cirurgia do joelho demonstrou ser um procedimento diagnóstico e terapêutico de
baixa morbidade. As cirurgias artroscópicas possibilitam a realização de procedimentos intra-articulares com
mínima agressão à integridade e à função da articulação. Relato de caso: paciente feminino, 60 anos, 55 kg, ASA P2,
internada por fratura de colo do fêmur esquerdo, sendo indicada artroscopia simples de joelho. Realizada punção
de espaço subaracnoideo e infusão de bupivacaína hiperbárica 15 mg. Em seguida, preparada solução de adrenalina
1:200 mil, sendo 40 mL injetados dentro do espaço articular. Não evidenciado sangramento no intraoperatório pelo
dreno. Ao final da cirurgia, foi introduzida uma solução com 5 mL de ropivacaína a 1% somado a transamin 0,5 g,
triancinolona 20 mg e morfina 4 mg para analgesia. Paciente avaliada no pós-operatório sem queixa álgica, segundo
prontuário médico. Não foi evidenciado sangramento no pós-operatório pelo dreno. Discussão: Sangramento e dor
são eventos adversos esperados no pós-operatório de artroscopia de joelho. O uso da solução de adrenalina aplicada
no espaço articular se mostrou uma técnica inovadora e eficaz para o controle dos mesmos.
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1050 Bloqueio de gânglio estrelado após
anestesia peridural lombar em gestante
Euziane Lopes Silva, Ingrid Lopes Silva, Luis Fernando Lima Castro,
Wilson Gonçalves Sombra, Luiz Fernando Carlim Murtelle
Maternidade de Campinas, Campinas, SP, Brasil
Introdução: O bloqueio peridural é uma técnica eficaz no alívio da dor durante o trabalho de parto, promovendo
bem-estar materno com poucos efeitos adversos sobre o feto. Porém, como toda técnica anestésica, há riscos de
complicações. Relato de caso: Paciente de 32 anos, G2N1A0, sem comorbidades, internada em trabalho de parto
ativo, sendo indicada analgesia com 7 cm de dilatação. Realizado bloqueio peridural lombar pela técnica de perda
de resistência ao ar em L2-L3 com sucesso após múltiplas tentativas devido à dificuldade técnica por escoliose lombar. Injetada bupivacaina 0,125% c/v 15 mL e fentanil 100 mcg e implantado cateter peridural. Após 90 minutos de
trabalho de parto foi indicada cesárea por distorcia funcional, sendo utilizada bupivacaína 0,5% c/v 17 mL e morfina
1,5 g via cateter, atingindo dermátomo T4. A cesárea transcorreu sem intercorrências. No pós-operatório imediato
a paciente apresentou paresia em membro superior direito, ptose palpebral, miose e hiperemia conjuntival ipsilateral. Após três horas de observação em RPA houve reversão completa do quadro, recebendo alta para enfermaria.
Discussão: A analgesia peridural é uma técnica muito usada no trabalho de parto por ser capaz de promover o alívio efetivo da dor com baixa dose anestésica, sem bloqueio motor significativo e com possibilidade de complemento
analgésico via cateter. Porém, essa técnica não é isenta de riscos. Uma complicação rara é o bloqueio do gânglio
estrelado. O gânglio estrelado faz parte da cadeia simpática paravertebral e sua paralisia pode gerar ptose palpebral,
miose, anidriase, rubor cutâneo e enoftalmia. Diversos são os fatores que podem justificar sua ocorrência, dentre
eles: alto volume da solução, múltiplas punções e a grande quantidade de ar injetada durante a técnica, levando a uma
dispersão imprevisível do anestésico local. De fisiologia similar ao bloqueio do gânglio estrelado, o bloqueio de fibras
nervosas do plexo braquial também pode ocorrer, levando à sintomatologia transitória também em membro superior. Enfim, é importante o conhecimento das diversas complicações decorrentes do bloqueio peridural, redobrando
os cuidados a fim de reduzir os índices desses eventos.
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1056 Implante de clipe mitral: a importância da
ecocardiografia transesofágica intraoperatória
Leticia Tiemi Silva Inoe, Bruno Francisco de Freitas Tonelotto, Claudia Marques Simões,
Alexander Silva, Gustavo Tadeu Olivetti
Hospital Sírio Libanês, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A implantação percutânea do clipe mitral tem sido demonstrada como um procedimento alternativo
em pacientes de alto risco e que não são elegíveis à reposição valvar mitral convencional devido a comorbidades
proibitivas. A anestesia para esses procedimentos é um desafio, além de ser essencial o uso da ecocardiografia transesofágica intraoperatória, tanto para o manejo hemodinâmico como para orientação anatômica ao cirurgião.
Relato de caso: R.F.S., 94 anos, 90 kg, feminina, ASA 3, lúcida e orientada, evoluiu com insuficiência mitral aguda
após infarto agudo do miocárdio, que se seguiu da ruptura das cordoalhas tendíneas. Elegida para o procedimento,
optou-se pela anestesia geral com monitorização invasiva da pressão arterial e da função cardiovascular com ecocardiograma transesofágico intraoperatório, além da monitorização habitual (cardioscopia, saturação de oxigênio,
capnografia e pressão arterial não invasiva) e índice bispectral. Indução anestésica com propofol 50 mg, fentanil 100
ug e rocurônio 40 mg. Logo após a indução anestésica foi necessário o início de milrinone 0,375 ug/kg/min devido
à piora na função ventricular e ao aumento na pressão arterial pulmonar em 20 mmHg. Após a realização do clip
mitral, necessitou-se, ainda, do início de adrenalina 0,05 ug/kg/min para controle pressórico. Ao término do procedimento, extubou-se a paciente com sucesso e manteve-se a mesma acoplada à VNI por 24 horas na unidade de
terapia intensiva devido à congestão pulmonar. Conclusão: A implantação percutânea de clipe mitral é uma alternativa viável em pacientes de alto risco com insuficiência mitral severa sintomática. Os requisitos para o gerenciamento
e a administração da anestesia são semelhantes ao reparo ou à substituição da válvula mitral cirúrgica aberta. O TEE
desempenha um papel vital durante a implantação do clipe. O cuidado está centrado no aparelho cardiovascular e
necessita de acompanhamento próximo para rápida tomada de decisão.
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1061 Síndrome de Eisenmenger em paciente
com insuficiência mitral severa
Bruno Francisco de Freitas Tonelotto, Leonardo de Freitas Nascimento, Claudia Marques Simões,
Cassio Campello de Menezes, Enis Donizetti SIlva
Hospital Sírio Libanês, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A síndrome de Eisenmenger é a forma mais grave de hipertensão arterial pulmonar e surge por meio de
uma cardiopatia congênita com shunt sistêmico-pulmonar. Chama-se síndrome de Eisenmenger like a mesma síndrome, porém sem cardiopatia congênita. Na maioria das vezes ocorre em pacientes com insuficiência mitral severa
acompanhada de estenose de valva aórtica. Relato de caso: F.R.C., 56 anos, 67 kg, feminina, ASA 4, quinta troca valvar mitral convencional devido à endocardite. Ecocardiograma transtorácico pré-operatório evidenciava hipertensão
arterial pulmonar com PSAP 60 mmHg. Monitorização invasiva da pressão arterial e da função cardiovascular com
ecocardiograma transesofágico intraoperatório, além de cardioscopia, saturação de oxigênio, capnografia, pressão
arterial não invasiva e índice bispectral. Indução anestésica com propofol 70 mg, fentanil 150 ug, rocurônio 40 mg
e adrenalina de 5 ug, segundo a necessidade, objetivando manter a pressão arterial sistêmica do início do procedimento. Logo após a indução anestésica a saturação de oxigênio diminuiu para 70%, apesar da FiO2 = 1. R
 ealizou-se
ecocardiografia transesofágica evidenciando uma pressão arterial pulmonar de 90 mmHg, além da patência do
forame oval com fluxo turbilhonar esquerda-direita. Em posse desses resultados, optou-se pelo início de óxido
nítrico 20 ppm e manutenção da pressão arterial média acima de 90 mmHg com uso de noradrenalina. Realizou-se a
substituição valvar sem intercorrências, além do fechamento do forame oval. Na saída de CEC, as drogas vasoativas
e o NO mantiveram-se em níveis semelhantes aos iniciais. Ao término. transportou-se a paciente à unidade de terapia intensiva, sendo extubada 12 horas após o procedimento. Conclusão: As estratégias de gestão interdisciplinares
específicas de médicos especializados são fundamentais para otimizar a qualidade de vida e o resultado cirúrgico.
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1066 Manejo anestésico em ressecção de
metástase cardíaca de câncer de tireoide
Amanda da Silva Cavalcante da Fonseca Pineschi, Alexandre Fernandes da Silva,
João Felipe Gonzaga Erthal Ribeiro, Ludmila Ramos Serrano, Gabriel Porto Veloso de Araújo
Hospital Universitário Pedro Ernesto, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: A metástase cardíaca de câncer de tireoide é uma complicação muito rara e potencialmente grave.
A literatura é limitada na descrição do manejo anestésico da cirurgia cardíaca para ressecção de tumores cardíacos,
sendo esse um grande desafio, facilitado com a utilização do EcoTE. Relato de caso: M.D.P.S., feminino, 64 anos,
59 kg, 1,5 m; HPP: hipotireoidismo cirúrgico; anestesias anteriores: tireoidectomia total com esvaziamento clavicular à esquerda por câncer de tireoide folicular; história farmacológica: levotiroxina, atenolol, sinvastatina; exames
físico e laboratoriais sem alterações; Eco transtorácico de rotina evidenciava pequena massa que se iniciava na veia
cava superior, adentrava o átrio direito, passava pela valva tricúspide, se prolongando até a artéria pulmonar, obstruindo parcialmente o trato de saída do VD durante a sístole. Pré-medicação com 2 mg de midazolam; punção de
a. radial esquerda, v. femural esquerda; indução com 300 mcg de fentanil, 12 mg de etomidato, 80 mg de lidocaína e
50 mg de rocurônio, seguido de IOT sob laringoscopia direta, cormack 1; passagem de sonda de Eco transesofágico
(EcoTE); manutenção da hipnose com sevoflurano 1,5 a 3%, até início da CEC, quando foram administrados 5 mg
de midazolam; CEC com duração de 60 minutos, clampeamento aórtico de 23 minutos, retorno espontâneo ao ritmo
sinusal; balanço hídrico positivo em 2.750 mL, diurese 550 mL; transportada ao CTI cardíaco sedada, intubada, com
noradrenalina 0,05 mcg/kg/min. Discussão: É imperativo ter uma clara compreensão da patologia, do tamanho e da
localização do tumor, assim como do acometimento valvar, a fim de participar de grandes desafios intraoperatórios
que podem surgir durante a ressecção cirúrgica. Cuidados perioperatórios: restrição ao retorno venoso em tumores
AD; evitar depressão miocárdica; uso cauteloso de inotrópicos; risco de embolização e arritmias; e adequada profundidade anestésica. Nesse contexto, o EcoTE se tornou a técnica de escolha para o monitoramento intraoperatório do
paciente, pois é uma ferramenta versátil e fornece avaliação abrangente dos desempenhos miocárdicos, valvulares e
hemodinâmicos.
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1067 Relato de caso de via aérea difícil não
premeditada em paciente com hipertrofia
de amígdala lingual
Mariana Nazario, Carlos Júnio da Silva Corrêa, Karine Pecharki, Juliana Medonça Torres,
Gustavo Fabiano Nogueira
Instituto de Neurologia de Curitiba, Curitiba, PR, Brasil
Introdução: Casos de intubação difícil são desafios para anestesiologistas. A hipertrofia de amígdala lingual é uma
causa de via aérea difícil não premeditada. Relato de caso: Homem, 54 anos, a ser submetido à valvoplastia mitral
por prolapso. Sem outras comorbidades e com história de amigdalectomia na infância. Na avaliação pré-operatória
não apresentava preditores de via aérea difícil. Para indução anestésica foi monitorizado com cardioscopia, oximetria
de pulso, pressão arterial invasiva, monitor de bloqueio neuromuscular e da profundidade anestésica. Administrado
midazolan, sufentanil, etomidato e rocurônio, preoxigenado com máscara facial até completo relaxamento muscular. À laringoscopia apresentava Cormarck-Lehane de IV e massa em base da língua que dificultava a intubação.
Solicitado material de via aérea difícil e realizadas três novas tentativas de intubação com laringoscópio de intubação difícil e videolaringoscópio, sem sucesso. Procedeu-se à fibrobroncoscopia, que confirmou tumoração em base
de língua. Nesse momento foi optado pelo cancelamento da cirurgia. Revertido bloqueio neuromuscular, hipnose e
sedação com sugammadex, naloxone e flumazenil. Após despertar completo, paciente foi encaminhado à unidade
de terapia intensiva. Em um segundo momento, a tumoração foi ressecada e foi confirmado por anatomopatológico
o diagnóstico de hipertrofia de amígdala lingual. A plastia mitral foi realizada em novo internamento, sem intercorrências. Discussão: A hipertrofia de amígdala lingual em adultos geralmente é assintomática, podendo apresentar-se
com disfagia, roncos e apneia do sono. Dois terços desses pacientes têm histórico de amigdalectomia ou adenoidectomia prévia. Apenas a inspeção externa da orofaringe não é capaz de identificar a hipertrofia de amígdala lingual.
Diversos métodos podem ser utilizados para o manejo de via aérea difícil não premeditada, porém o uso de máscara laríngea é controverso em casos de hipertrofia de amígdala lingual. Nesses casos a intubação com o paciente
acordado seria a melhor opção, no entanto, como a maioria dos pacientes é assintomática, anestesistas continuam a
encontrar dificuldades inesperadas. Reverter o bloqueio neuromuscular e despertar o paciente é uma opção.
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1069Anestesia combinada para cesariana devido
a placenta prévia e acretismo placentário
Juliana Gonçalves Diniz dos Santos, Karlla Fernanda Custódia Silva Leal, Thiago Alves Rodrigues,
Valeska Brito da Cunha
Hospital Universitário Presidente Dutra, São Luís, MA, Brasil
Introdução: A placenta prévia (PP) é a implantação heterotópica da placenta sobre o orifício cervical interno, após
a vigésima oitava semana de gestação. Uma de suas complicações é o acretismo placentário (AP), invasão excessiva
do trofoblasto no miométrio, resultando em hemorragia significativa na dequitação. Por ser uma das principais causas de morte materna no Brasil, o manejo anestésico é desafiador. Relato de caso: R.M.S., 27 anos, G V; P III (3 C),
por DHEG, SFA e iteratividade; A I (E) com curetagem. Nega comorbidades e alergias. Foi indicado parto por via
alta devido ao quadro de PPT, cesariana prévia e AP. Admitida no CC em ventilação espontânea, monitorizada com
cardioscopia, PANI (130 x 90 mmHg), ecocardiograma (ritmo sinusal, frequência cardíaca 100 bpm) e oximetria de
pulso (100%). Realizada venóclise em MSE (J18) e raquianestesia sob técnica asséptica, injeção em L3-L4 de neocaína
P 12 mg e morfina 100 mcg. Após o nascimento do concepto, feito ocitocina (15 UI) e ergotrate 0,2 mg, evoluiu com
choque hemorrágico, sendo realizada RL 2.000 mL, hemotransfusão (4 hemoconcentrados e 2 plasmas). Realizada pré
-oxigenação e indução: fentanil 300 mcg, etomidato 20 mg, atracúrio 30 mg, seguidos de laringoscopia direta e IOT
(7,0 mm), confirmada por capnografia. Manutenção com isoflurano. Realizada punção de CVC e PAI, e iniciada DVA.
Devido à atonia uterina e hemorragia de difícil controle, realizou-se histerectomia total. Após estabilização hemodinâmica, a paciente foi transportada para a unidade de terapia intensiva (UTI), entubada e em uso de drogas vasoativas
(DVA). Discussão: Os principais objetivos anestésicos nessa cirurgia são a prevenção e a preparação para a hemorragia maciça. As medidas como monitorização hemodinâmica, CVC, PAI, reserva de hemoderivados, disponibilidade
de DVA e pós-operatório em UTI são essenciais. Em obstetrícia, a anestesia regional tem como vantagens: melhor
controle da dor no PO, menor exposição fetal e menor perda sanguínea. Por isso, optou-se por iniciar o procedimento
com bloqueio de neuroeixo. Devido à instabilidade hemodinâmica, ealizou-se a anestesia geral. O planejamento anestésico adequado é fundamental para reduzir a mortalidade materna-fetal nesses casos.
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1072Particularidades da anestesia para
paciente com hidatidose
Mariana Luciano de Azevedo Almeida, Diego Munhoz Barrios, Maria Clara Medeiros Chacon
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A hidatidose é uma infecção parasitária que acomete o homem e algumas espécies de animais e possui como agentes etiológicos helmintos da classe Eucestoda. Se caracteriza pela formação de vesículas em diversos
órgãos. As manifestações clínicas se relacionam com o estado físico do cisto, a integridade de suas membranas, a
localização anatômica e o tamanho. Em casos de localização pulmonar, tosse, dor torácica, hemoptise e dispneia
são os sintomas mais frequentes. Relato de Caso: V.V.Q., 19 anos, masculino, pecuarista (criador de ovinos), 67 kg,
1,70 m, negava alergias e comorbidades, com história de dispneia, hemoptise, tosse com expectoração e sudorese
noturna. Após realização de exames complementares, foi fechado o diagnóstico de hidatidose pulmonar, sendo encaminhado à cirurgia torácica e indicada lobectomia inferior esquerda. Técnica anestésica: geral sob intubação seletiva,
com tubo duplo lúmen esquerdo associado à peridural torácica. Sedação: midazolam 5 mg. Peridural a nivel T7-T8,
infundidos 2 mg de morfina e 5 mL de bupivacaína 0,125%. Geral: sufentanil 70 mcg, propofol 3.400 mg, rocurônio
110 mg, remifentanil 2 mg, isoflorano 0,5% 200 mL. No intraoperatório, durante manipulação dos cistos, evoluiu
com taquicardia e hipotensão, aventando hipóteses de choque anafilático por liberação intensa de histamina ou hipovolêmico devido à perda sanguínea. No entanto, respondeu à prova volêmica com 4 L cristaloide, 1 L voluven e 2
concentrados de hemácias, confirmando hipótese de hipovolemia. Após procedimento foi encaminhado para a unidade de terapia intensiva estável, com cateter de peridural para analgesia. Discussão: O tratamento preferencial da
hidatidose em humanos consiste na remoção cirúrgica dos cistos. A presença de cisto torácico é indicação absoluta
de seletivação pulmonar. Durante a manipulação do cisto pode haver rompimento, o que facilita a liberação de material antigênico, causando uma reação alérgica sistêmica, severa e rápida, que pode culminar em choque anafilático,
uma séria complicação da hidatidose, pois 4,6% dos pacientes morrem como resultado de sua gravidade e manuseio
inadequado. Dessa forma, o anestesiologista deve atentar para diagnóstico diferencial de choque anafilático diante
de repercussões hemodinâmicas durante o ato operatório para exérese dos cistos.
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1075 Uso alternativo para sensor de
profundidade anestésica
Carlos Júnio da Silva Corrêa, Mariana Nazario, Daniela de Andrade,
Juan Carlo Godinho Alves Tinoco
Instituto de Neurologia de Curitiba, Curitiba, PR, Brasil
Introdução: Utilizar monitorização de profundidade anestésica em neurocirurgia pode representar um desafio, pois
o campo cirúrgico e o acesso ao cérebro diminuem ou interferem na interface sensor-fronte do paciente. O seguinte
caso clínico demonstra um uso alternativo para o sensor BIS. Relato de caso: Paciente A.L.S., 60 anos, hipertenso,
diabético e dislipidêmico, apresentou dois episódios de síncope. Durante investigação clínica foi diagnosticado
com doença carotídea significativa à direita (obstrução > 70%) na luz do vaso por aterosclerose e 50% à esquerda.
A equipe da neurocirurgia optou pelo tratamento cirúrgico da lesão (endarterectomia). Ele foi submetido à implante
de eletrodos em toda a superfície do couro cabeludo para análise de eletroencefalograma (EEG) durante o ato anestésico-cirúrgico. Diante da impossibilidade de colocar o sensor BISR (monitor de profundidade anestésica) na fronte,
como é usualmente colocado, foi necessário realocá-lo. Foi optado pela região pré-auricular-zigomática à direita.
Discussão: É sabido que a monitorização da profundidade anestésica traz inúmeros benefícios: menor gasto de anestésicos, melhor controle hemodinâmico por usar menos anestésicos, menos delirium, menos disfunção cognitiva
pós-operatória e menores índices de despertar durante a cirurgia. Há situações clínico-cirurgicas que impossibilitam
o uso convencional de sensores para tal finalidade. O caso exposto representa um desses impasses. Além disso, foi
possível comparar as ondas do EEG com a análise do índice biespectral, cujo sensor foi colocado de forma alternativa. Foi optado por acompanhar a atividade cerebral do paciente por meio do EEG, pois optou-se pelo clampeio da
carótida para que fosse possível realizar a endarterectomia. Houve surto-supressão em vários momentos da anestesia
em ambos os métodos de análise. Assim como as ondas cerebrais estavam melhor representadas por oscilação lenta
em ambos os métodos de análise. Talvez a doença de base (aterosclerose) tenha sido um dos fatores predisponentes
para momentos de surto-supressão.
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1076 Anestesia em paciente de 103 anos para
cirurgia de fêmur baseada no projeto acerto
Alana Batalha, Luiz Eduardo Imbelloni, Larissa Coelho, Micaela Sales
Centro de Ensino e Treinamento da Sociedade Brasileira de Anestesiologia em João Pessoa,
João Pessoa, PB, Brasil
Introdução: A introdução de sistema de recuperação rápida em cirurgias eletivas tem obtido impulso nos últimos
anos. Objetiva-se relatar o caso de paciente de 103 anos submetida a tratamento cirúrgico de fratura (fx) de fêmur
conduzida de acordo com o Projeto ACERTO. Relato de caso: Paciente feminina, 103 anos, ASA 3, HAS, tabagista,
60 kg, 1,60 m, IMC 23,43, internada para tto cirúrgico de fx transtrocanteriana de fêmur E. Hb: 10.7 g/dL, ECG: área
inativa anterosseptal e sobrecarga de VE. Demais exames normais. 120 minutos antes da cirurgia, a paciente ingeriu
200 mL de uma proteína altamente energética, sem lactose e glúten, VO. Na SO, foi monitorizada com cardioscopia
(71 bpm), PANI (153 x 82 mmHg) e SpO2 (83%). Sob cateter nasal de O2 2 L/min (SpO2: 93%). Venóclise 18G para
reposição volêmica no intraoperatório com 1.000 mL de cristaloides e 500 mL de hidroxietilamida a 6% (130/0,4) em
NaCl a 0,9%, sem SVD. Realizado bloqueio do plexo lombar via inguinal com neuroestimulador conectado a agulha
50 mm (22G x 2”) e estimulação do quadríceps com corrente de 0,5 mA. Injetados 40 mL de levobupivacaína 0,25%
com epinefrina. Após 10 minutos, paciente colaborativa, sentada para punção espinal mediana, única, interespaço
L4-L5 com agulha 25G Quincke. Com aparecimento de líquor, 10 mg de bupivacaína isobárica 0,5% foram administrados. O procedimento durou 60 minutos, sem intercorrências. Ao ser encaminhada à enfermaria, foi retirada a
hidratação venosa, foram ofertados 200 mL do suplemento nutricional VO e a paciente apresentou diurese. A analgesia pela abordagem do nervo femoral durou 22 horas. Na manhã do primeiro dia de pós-operatório, a paciente
ingeriu novamente 200 mL do mesmo suplemento e recebeu alta hospitalar estando consciente, orientada e livre de
dor. Discussão: A utilização de condutas como: redução do tempo de jejum, realimentação precoce, restrição de
opioides intratecais, anestesia regional para o ato operatório e para a analgesia pós-operatória, redução de fluidos
endovenosos e restrição de SVD é segura em pacientes idosos com fx de fêmur e pode proporcionar alta precoce,
retorno ao convívio familiar, funcionando como humanização ao cuidado.
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1088 Manejo intraoperatório de paciente
com alteração eletrocardiográfica de
Wolff-Parkinson-White
Raphael Romie de Oliveira, Dimas Antônio Tavares de Andrade, Walkiria Wingester Vilas Boas,
Lucas Rodrigues de Castro, Matheus Leandro Lana Diniz
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil
Introdução: O padrão eletrocardiográfico de Wolff-Parkinson-White (WPW) pode ser encontrado em 0,25% da
população, mas apenas cerca de 1% desses pacientes apresentam a síndrome propriamente dita, com presença de
arritmias sintomáticas. O tratamento incorreto de arritmias desencadeadas no intraoperatório é inefetivo e ainda
pode levar à rápida deterioração clínica iatrogênica. Relato de caso: Paciente sexo feminino, 64 anos, portadora de
alteração eletrocardiográfica típica de WPW, sem registro de arritmias sintomáticas prévias. Em uso diário de sinvastatina. Admitida para realização de mastectomia direita com biópsia de linfonodo sentinela e reconstrução mamária.
Realizada a monitorização com pressão arterial invasiva e induzida a anestesia geral com fentanil, propofol e atracúrio. Manutenção com o uso de sevoflurano CAM 1,0. O ECG inicial apresentava ritmo regular com PR curto, onda
delta e QRS alargado. Logo após a indução, houve a precipitação de cerca de 10 sequências de taquicardias supraventriculares espaçadas entre si, não sustentadas, que duraram cerca de 10 segundos cada. A estabilidade hemodinâmica
foi mantida a despeito das arritmias e a paciente foi transferida para UTI, onde apresentou novas salvas de taquicardias supraventriculares nas primeiras horas de pós-operatório. Discussão: Com o alto risco de desenvolvimento
de arritmias, deve-se evitar situações que criem um ambiente permissivo à condução anômala, como medicações
colinérgicas, drogas com liberação de histamina ou potencial arritmogênico, hiperventilação, laringoscopias repetidas, hipotermia, náuseas e vômitos, entre outros. O vasopressor de escolha é a fenilefrina, que não tem efeito clínico
na condução cardíaca e ainda apresenta capacidade de terminar arritmias. O tratamento das taquicardias atrioventriculares ortodrômicas consiste no uso de manobras vagais, adenosina e bloqueadores de canal de cálcio. No caso
das antidrômicas, o uso de medicações que lentificam o nó AV pode piorar o estado clínico do paciente e, inclusive,
precipitar fibrilação ventricular. O uso da cardioversão elétrica sincronizada pode ser avaliado na instabilidade.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

Bengali R, Wellens HJ, Jiang Y. Perioperative management of the Wolff-Parkinson-White syndrome. J Cardiothorac Vasc Anesth.
2014;28(5):1375-86. https://doi.org/10.1053/j.jvca.2014.02.003

2.

Biase L, Walsh EP. Treatment of symptomatic arrhythmias associated with the Wolff-Parkinson-White syndrome. Available from:
<https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-symptomatic-arrhythmias-associated-with-the-wolff-parkinson-whitesyndrome>. Accessed in 2018 (Feb 15).

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

Sao Paulo Med J. 2018; 136(Suppl)

109

ANESTESIA NAS ESPECIALIDADES

1093 Intubação em paciente acordado com
abscesso odontogênico
Francieli Rech, Gustavo Marcinko, Deborah Paula Gomes, Greyce Samulak Alves,
Sabrina Carla Kunen
Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, Itajaí, SC, Brasil
Introdução: O controle da via aérea representa um desafio em várias especialidades médicas, com destaque para
anestesiologia. Além disso, é comum o anestesiologista se deparar com a presença de via aérea difícil. Dentre algumas alternativas, a intubação da traqueia com o paciente consciente é uma boa opção. Relato de caso: Paciente V.P.,
39 anos, masculino, previamente hígido, apresentando dentes sépticos, internado por quadro de dor e abaulamento
cervical esquerdo havia três dias. Realizado diagnóstico de abscesso de origem dentária pela equipe da cirurgia buco
-maxilo-facial com indicação de drenagem. Ao exame, apresentava abertura oral prejudicada, menor que 1 cm, em
função da dor e do aumento de volume, edema em hemiface esquerda acompanhado de trismo, cavidade oral apresentando extensa lesão acometendo gengiva inferior. Optou-se por intubação nasotraqueal com fibroscopia flexível.
Foi realizada sedação consciente com midazolam 2 mg fentanil 50 mcg, aplicação de lidocaína gel na narina direita
e vasoconstritor tópico e cavidade oral foi infiltrada com licodaína spray 10%. Na sequência, foi introduzido pela
narina o broncofibroscópio flexível com tubo traqueal nº 6,5 aramado com cuff. Após visualização da glote e introdução do tubo na traqueia, foi realizada a indução anestésica com propofol 180 mg, fentanil 200 mcg e atracúrio 35 mg.
Manutenção da anestesia com isoflurano em ventilação mecânica controlada. Ao término do procedimento, paciente
foi encaminhado à UTI ainda intubado a pedido da equipe cirúrgica. Discussão: A intubação com o paciente acordado reduz a vulnerabilidade de crises no controle da via aérea. No caso relatado, devido à limitação da abertura oral,
optou-se pela via nasal. A adequada anestesia tópica, com sedação sem depressão respiratória, garantiu o sucesso do
procedimento, sem desconforto para o paciente.
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1095 Manejo anestésico de paciente portadora
de esclerose múltipla submetida à
gastrostomia endoscópica
Natalia Luma Gomes, Marina Pacheco Rosa
Faculdade de Medicina do ABC, Santo André, SP, Brasil
Introdução: Esclerose múltipla (EM) é uma doença crônica autoimune, degenerativa e progressiva. A população
acometida é principalmente do sexo feminino, jovem e branca, sendo a doença caracterizada por disfunção neurológica com implicações de natureza física, psicológica e social. Seus sintomas podem variar desde fraqueza muscular à
disfunção cognitiva, perda de memória e alterações de personalidade. Alguns fatores são conhecidos por exacerbar
a doença, dentre eles: estresse, cirurgias, trauma e infecções. Os pacientes acometidos por EM submetidos a procedimentos anestésico-cirúrgicos apresentam risco maior de comprometimento da função pulmonar. O relato de caso
teve por objetivo descrever o manuseio anestésico de paciente submetida à anestesia para realização de gastrostomia
endoscópica. Caso clínico: Paciente feminina, 10 anos, 20 kg, parda, ASA 2, com diagnóstico de EM em programação cirúrgica eletiva para gastrostomia por via endoscópica. Ao exame físico, apresentava-se em regular estado
geral, pouco comunicativa, lúcida, orientada e sem sinais e sintomas de insuficiência respiratória. No exame neurológico, evidenciou-se presença de fraqueza muscular cervical e de membros bilaterais, reflexos tendíneos preservados,
disartria leve, discreta ptose palpebral e pupilas isocóricas e fotorreagentes. Possuía exames laboratoriais dentro dos
valores normais de referência. A programação para o ato anestésico incluiu: jejum de 8 horas, vaga em UTI Pediátrica e assinatura de termo de consentimento livre e informado. A paciente foi monitorizada segundo os critérios
da American Society of Anesthesiologists. Optou-se por sedação endovenosa com propofol 1% em bomba de infusão alvo-controlada até obtenção de inconsciência e cetamina 0,3 mg/kg. Em seguida, a paciente foi posicionada em
decúbito dorsal e hiperextensão cervical. Foi mantida em ventilação espontânea assistida com suplementação de O2
em cateter nasal. O procedimento cirúrgico durou 40 minutos e ocorreu sem intercorrências. Discussão: Apesar da
baixa prevalência da EM, é cada vez mais comum o manejo anestésico desses pacientes em centro cirúrgico. Assim, é
imprescindível o conhecimento sobre a doença e os riscos envolvidos nas técnicas anestésicas aplicadas. A recuperação pós-anestésica da paciente ocorreu sem necessidade de suplementação analgésica ou ventilatória. Após 2 horas,
a paciente recebeu alta do centro cirúrgico e, após 10 horas, alta hospitalar.
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1098 Manejo anestésico em estenose mitral
funcional por tumor cardíaco
Luisa Borges Ribas, Thamires Huber Tauil
Hospital Universitário Pedro Ernesto, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: Tumores primários cardíacos são muitos raros, com uma incidência de 0,001 a 0,03%. Os mixomas são
os mais comuns (27%), havendo também os fibroelastomas, hemangiomas e mesoteliomas. O tamanho do tumor e
sua localização influenciam significativamente a condução da anestesia e das alterações hemodinâmicas durante a
cirurgia. Nesse caso, é relatado o manejo anestésico em uma paciente portadora de mixoma cardíaco que resultava em
estenose mitral funcional grave. Relato de caso: J.C.P., feminina, 26 anos, 76 kg, deu entrada no Hospital Universitário Pedro Ernesto para investigação de dispneia aos mínimos esforços e síncope. Ecocardiograma transtorácico com
diagnóstico de massa intra-atrial com 7,2 x 3 cm de movimento paradoxal, que prolapsa para o ventrículo esquerdo
durante a diástole, levando à estenose mitral funcional (FE: 42%; PSAP: 99 mmHm), sendo então agendada cirurgia
para retirada do tumor. Paciente apresentava dispneia aos mínimos esforços e ortopneia, edema de MMII (/4), exames laboratoriais sem alterações. Planejada anestesia geral balanceada com cateterização de artéria radial esquerda
previamente à indução, seguida por pré-oxigenação durante 5 minutos. Foi iniciada fenilefrina 0,01 mcg/kg/min
em infusão venosa (IV) contínua e feita a indução anestésica com 80 mg de lidocaína, 250 mcg de fentanil, 20 mg
de etomidato; sevoflurano sob máscara até plano anestésico; rocurônio 70 mg; intubação sem repercussões
hemodinâmicas. Logo após, foi iniciada infusão contínua de milrinona e noradrenalina, 0,4 e 0,05 mcg/kg/min,
respectivamente. Administrados cefazolina 2 g e ácido aminocapróico 4 g IV, e realizada passagem de sonda transesofágica para monitorização no intraoperatório. Iniciada circulação extracorpórea (CEC), que transcorreu sem
intercorrências, tendo duração de 45 minutos, com 29 minutos de clampeamento da aorta. Após a retirada da massa
de aspecto benigno e saída da CEC, foi observada, por meio do eco transesofágico, melhora da função sistólica e
global do ventrículo esquerdo. Infundidos (IV): 4 g de ácido aminocaproico, cefazolina 1 g, dipirona 2 g, morfina
0,7 mg, rocurônio 30 mg. Paciente foi encaminhada ao CTI cardiológico sob ventilação controlada com oxigênio a
100% e monitorização completa. A extubação foi realizada após 6 horas do término da cirurgia, sem necessidade de
aminas vasoativas, apresentando saturação de oxigênio 98% em ar ambiente.
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1103 Manejo de via aérea difícil em paciente com
síndrome de veia cava superior e ortopneia
Gabriel Porto Veloso de Araujo, Ivani Mesquita, Marilia da Silva Faria Macedo
Hospital Universitário Pedro Ernesto, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: A via aérea difícil representa uma das maiores dificuldades relacionadas à anestesia. A intubação com
o paciente acordado é um procedimento seguro e, neste contexto, a pessoa deve ser bem orientada para o melhor
desfecho do caso. Relato de caso: Paciente de 66 anos, diagnóstico de doença renal crônica. História de hipertensão
arterial sistêmica, apneia obstrutiva, síndrome da veia cava superior e estenose venosa central. Portador de fístula
arterio-venosa em membro superior esquerdo que evoluiu com hiperfluxo. Foi, então, sugerido procedimento cirúrgico para confecção de bypass femoral. O paciente apresentava síndrome de veia cava superior e importante edema/
infiltração de extensa área do tórax e da face, com edema de orofaringe e ortopneia. Devido à infiltração de face e
de toda a via aérea, o paciente apresentava dificuldade na abertura de boca, extensão cervical e não foi possível a
avaliação do Mallampati. Decidiu-se pela técnica de intubação com paciente acordado. O paciente foi sedado com
dexmedetomidina e remifentanil em bomba de infusão contínua. Foi realizada anestesia tópica com lidocaína spray.
A técnica de escolha foi a broncofibroscopia para introdução do tubo traqueal. O paciente foi intubado com um tubo
8,5 mm. Em seguida, foi realizada a indução anestésica venosa com propofol, cisatracúrio e fentanil. Após a indução foi associada anestesia inalatória com sevoflurano. Ao fim deste, foi optado por manter o paciente intubado.
No entanto, tardiamente, não foi possível realizar a extubação do paciente, o que resultou na realização de traqueostomia eletiva. Discussão: O reconhecimento de via aérea difícil é função do anestesiologista e cabe a este recorrer a
alternativas para sua abordagem, sempre garantindo a segurança do paciente. A intubação com paciente acordado
é método seguro e permite que a via aérea do paciente seja controlada enquanto este está consciente, garantindo
manutenção da ventilação espontânea e do tônus do esfíncter esofágico, e reduzindo o risco de refluxo de material
gástrico para a via aérea do paciente. Apesar deste procedimento ser geralmente desagradável para o paciente, é a
forma de intubação mais segura quando se depara com uma via aérea difícil.
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1110 Anestesia para correção da síndrome de
hipoplasia de ventrículo esquerdo
Fernanda Torraca, Alexandre Slullitel, Dijair Gomes de Pontes, Antônio Éneas Vieira Filho,
Gabriella Carvalho Napy Charara
Beneficência Portuguesa de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A síndrome de hipoplasia do coração esquerdo (SHCE) é cardiopatia congênita cianótica grave, cuja
incidência é de 1 a 5 para cada 10.000 nascidos vivos. Caracteriza-se por alteração do desenvolvimento do ventrículo
esquerdo, aorta ascendente, valvas mitral e aórtica. Tratamento consiste em cirurgias corretivas sucessivas em três
etapas: Norwood, Glenn e Fontan. Relato de caso: Recém-nascida de J.S.S., feminina, peso: 3,3 kg, nascida a termo
com diagnóstico pré-natal de SHCE. O ecodopplercardiograma evidenciou VE hipoplásico, atresia das valvas aórtica
e mitral e aorta ascendente com 2,7 mm, canal arterial amplo e comunicação interatrial. No segundo dia pós-natal,
paciente foi submetida à cirurgia de Norwood. Estava intubada, sedada, sob ventilação mecânica com SpO2 85% com
FiO2 20%, infusão contínua de prostaglandina (0,012 mcg/kg/min) e milrinona (1 mcg/kg/min), FC: 140 bpm, PAM
de 52 mmHg. Manteve-se ventilação com FIO2 30%, foram administrados pancurônio 0,1 mg/kg e fentanil 3 mcg/kg
e foi feita manutenção anestésica com sevoflurano 1%. Mantida SpO2 de 70 a 85%, pCO2 de 40 a 45 mmHg. Tempo de
CEC de 217 minutos, tempo de pinçamento da aorta de 85 minutos, saída de CEC em uso de adrenalina 0,6 mg/kg/min
e milrinona 1 mg/kg/min. Encaminhada à UTI Pediátrica após o procedimento cirúrgico ainda intubada. Foi extubada no 6º dia pós-operatório, recebendo alta da UTI no 12º dia pós-operatório. Discussão: A sobrevida média geral
dos pacientes com SHCE submetidos à cirurgia de Norwood é de 74,35% na instituição. A adequação da ventilação
mecânica, evitando tanto a hiperoxia quanto a hipocapnia, é essencial, pois pode determinar redução da RVP, acarretando sobrecarga ventricular esquerda. Para isso, preconiza-se FiO2 de 21%, diminuição do volume minuto e pCO2
superior a 45 mmHg. A infusão contínua da prostaglandina E1 mantém a patência do canal arterial e a vasodilatação
arterial pulmonar, garantindo o débito cardíaco sistêmico. Para o tratamento de baixo débito, recomenda-se otimizar a pré-carga e a contratilidade, bem como reduzir a pós-carga, com a reposição sanguínea em alíquotas de 5 mL e
o uso de vasodilatadores, como a milrinona.
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510 Manejo anestésico do trabalho de parto em
gestante com obesidade mórbida grau III
Kahio César Kuntz Nazario, Sávio Cavalcante Passos, Ângelo Marcelo Schwalbert,
Renata Ortiz Pedrini, Adriene Stahlschmid
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil
Introdução: A obesidade é epidemia global. Em obstetrícia, associa-se a complicações materno-fetais, incluindo
maior risco de trabalho de parto (TP) distócico e cesárea. Relato de caso: Feminina, 31 anos, obesa mórbida grau
III (IMC 64), G3P2, IG 39 sem. Comorbidades: asma intermitente, hipotireoidismo e DMG. Preditores de VAD:
Mallampati III, história de roncos e circunferência cervical >40 cm. Internação eletiva para discussão do manejo
periparto em equipe multidisciplinar, definindo-se por inserção precoce de cateter peridural (CPD). Antes do início
do TP, foram administradas metoclopramida e ranitidina. Após o início da indução do TP com ocitocina, realizada
passagem de CPD. Após 4 horas, apresentava dilatação cervical de 5 cm, referindo dor abdominal forte (EAV 10/10).
Neste momento, testado CPD por infusão em bolus de fentanil 50 mcg e ropivacaína 0,1% 5 mL e iniciada infusão
contínua de solução de ropivacaína 0,1% e fentanil 2 mcg/mL. Reavaliada após 1 hora, quando referiu dor moderada
(6/10), relatando, porém, estar confortável. Após 3 horas de analgesia, referiu dor perineal forte (10/10), associada a
puxos. Realizado bolus de 6 mL da solução descrita. Transcorridos 15 minutos, TP resolvido via vaginal, sem intercorrências. Recém-nascido feminino, 3.375 g, Apgar 8/8. Ao término do TP, iniciada tromboprofilaxia com medidas
comportamentais e heparina não fracionada. Alta hospitalar após dois dias, com relato pela paciente de alto grau de
satisfação. Discussão: Pelo risco de complicações, aconselha-se que gestantes obesas, especialmente com IMC ≥40,
sejam avaliadas no 3º trimestre por equipe multidisciplinar. Encoraja-se analgesia precoce, em vista de possíveis
dificuldades na técnica. Acredita-se que a parturiente obesa possua alteração no volume, no pH e no esvaziamento
gástrico, recomendando-se profilaxia para aspiração do conteúdo gástrico naquelas com risco de evolução para cesariana. O bloqueio peridural isolado é excelente estratégia por possibilitar analgesia titulada e durante todo o TP, além
de ser alternativa segura em caso de cesariana. Quanto à dose, não há diferença entre a utilizada na anestesia neuroaxial de pacientes obesas. Para cesariana, técnicas neuroaxiais são preferíveis, uma vez que obesidade e gestação
são fatores de risco para VAD e morte. Dentre essas, raquianestesia isolada é modalidade consagrada, proporcionando bloqueio eficaz, porém de duração limitada.
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531 Anestesia geral em paciente acondroplásica
Camila Nayara Fahl Galego, Suze Aparecida da Silva, Sara Quinta Mendes,
Franklin Sarmento da Silva Braga, Maria José Nascimento Brandão
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil
Introdução: A acondroplasia é definida como falha no crescimento, caracterizada por altura de até 148 cm em
adultos. Existem várias condições que podem determinar a acondroplasia, dentre elas: genéticas, constitucionais ou
metabólicas. A incidência de acondroplasia varia entre 1:3.000 e 1:10.000 e nascidos vivos. A técnica anestésica para
cesariana em pacientes acondroplásicas é controversa e deve ser individualizada Relato de caso: Gestante de 32 anos
com nanismo acondroplásico deu entrada em unidade terciária para cesárea de emergência por prolapso de cordão
umbilical. Secundigesta, cesárea anterior sob raquianestesia (relato de dificuldade na punção), idade gestacional de
39 semanas e antecedente de bronquite na infância. Ao exame físico: 125 cm de altura, 64 kg, IMC 41,6; avaliação de
via aérea: Mallampati 2, distância interincisiva de 3 cm, macroglossia, extensão limitada de coluna cervical e ausência
de dentes; palpação de coluna com dificuldade de delimitação de estruturas ósseas e escoliose acentuada; diminuição dos tamanhos dos membros e polidactilia. Exames laboratoriais normais. Jejum incompleto. Foram realizadas
duas tentativas de punção subaracnoidea em decúbito lateral direito, sem sucesso. Pela urgência obstétrica e dificuldade anatômica para realização de bloqueio espinhal, optou-se por anestesia geral. Indução anestésica em sequência
rápida com fentanil 0,3 mg, propofol 160 mg, rocurônio 60 mg, seguida pela intubação traqueal, e manutenção promovida com sevoflurano inalatório. Ao término do procedimento, realizada a reversão de bloqueio neuromuscular
com atropina e neostigmina, sendo a paciente extubada e encaminhada à Sala de Recuperação Pós-Anestésica, sem
intercorrências. Recém-nascido do sexo feminino, Apgar 7/9, peso 3.225 g. Discussão: As diversas alterações apresentadas pela paciente acondroplásica, somadas às dificuldades pertinentes da gestação quanto à via aérea, tornam a
anestesia geral um desafio para o anestesiologista. Neste caso, devido à emergência obstétrica e à dificuldade de punção, optou-se por anestesia geral, com bom desfecho materno-fetal.
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532 Raquianestesia em gestante acondroplásica
Sara Quinta Mendes, Camila Nayara Fahl Galego, Matheus Bieze Stefani,
Angélica de Fátima de Assunção Braga, Franklin Sarmento da Silva Braga
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil
Introdução: A acondroplasia é o tipo mais comum de nanismo, com incidência de 15 a cada 1 milhão de nascidos
vivos nos Estados Unidos da América¹. Devido às dificuldades técnicas pelas alterações anatômicas e particularidades clínicas dessa doença, não há consenso sobre a técnica anestésica e as dosagens dos fármacos a serem utilizados
na anestesia dessas parturientes, apesar da preferência por bloqueios espinhais. Neste relato de caso, apresentamos
uma gestante acondroplásica submetida à raquianestesia para cesárea eletiva. Relato de caso: Paciente de 24 anos,
com hipotireoidismo subclínico, nanismo acondroplásico e síndrome de Tunner na forma mosaico, deu entrada
em unidade terciária para cesárea eletiva por doença materna. Primigesta, idade gestacional de 37 semanas, história de anestesia geral na infância para correção de displasia de joelhos, sem intercorrências. Ao exame físico:
105 cm de altura, 53 kg, IMC 48; classificação de Mallampati 1, boa mobilidade cervical, distância interincisiva
maior do que 3 cm; coluna com hiperlordose lombar, escoliose, com estruturas ósseas de difícil palpação; mãos
e pés com tamanho reduzidos e desproporção de membros. Exames laboratoriais dentro dos padrões de normalidade. Optado por raquianestesia em posição sentada, sendo administrados bupivacaína hiperbárica 0,5% 6 mg
e fentanil 15 µg, com agulha Quincke 25G, com sucesso após 4 tentativas; colocada em posição supina, com desvio de útero para a esquerda. Teste sensitivo com nível T4 após 3 minutos do bloqueio. Não foi necessário o uso de
aminas vasoativas. Cesárea realizada em 45 minutos, sem intercorrências, com desbloqueio parcial de membros
inferiores. Recém-nascido (RN) masculino, 2.800 g, APGAR 9-10. Paciente encaminhada à Sala de Recuperação
Pós-Anestésica. Discussão: A escolha da técnica anestésica ideal para gestantes acondroplásicas permanece em discussão. Devido à possibilidade de alterações de via aérea e luxação atlantoaxial nessa afecção, e por preconizarmos o
parto humanizado em nosso serviço, valorizando o binômio RN-mãe, optamos por raquianestesia com baixas doses
de anestésicos local e opioide. A velocidade de injeção e as baixas doses de fármacos anestésicos foram os responsáveis pelo bom desfecho nesta parturiente.
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543 Síndrome da banda amniótica. Anestesia
para cirurgia corretiva
Lucas Gasperin MartinI, Paulo Sergio Mateus Marcelino Serzedo, Eduardo Barbin Zuccolotto,
Carlos André Cagnolati, Jullyana de Ancantara Paniago
Clínica de Anestesiologia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, SP, Brasil
Introdução: Descrita inicialmente em 1930, a síndrome da banda amniótica é uma anomalia rara e congênita.
Constitui-se de várias manifestações desfigurantes, muitas vezes incapacitantes, resultado do aprisionamento de partes fetais, com elevado índice de óbito fetal e aborto. Relato de caso: I.E.D.S., masculino, 2 meses de idade, 4,490 kg,
diagnóstico de síndrome da banda amniótica, apresentava bandas de constrição na coxa e perna esquerda, além de
fissura labial esquerda transforame completa, associada à síndrome. Internado para realização de cirurgia corretiva para liberação de bandas de constrição do membro supracitado. A técnica anestésica de escolha foi a anestesia
geral balanceada com indução inalatória, associada a propofol e fentanil para intubação orotraqueal, manutenção
anestésica com sevoflurano e tempo anestésico total de 6 horas. Paciente extubado sem intercorrências ao término
do procedimento. Discussão: Também chamada de síndrome de Streeter, as malformações associadas podem ser:
craniofaciais, viscerais, sendo muito frequentes as dos membros inferiores, que consistem em constrições anulares assimétricas, atrofia distal, amputações intrauterinas, sindactilia, pseudoartrose, pé torto congênito, até mais
graves, como estrangulamento de cordão umbilical e óbito fetal. O tratamento cirúrgico consiste na liberação das
bandas amnióticas e deve ser realizado o mais precocemente possível, em virtude de afecções cutâneas, edemas linfáticos e até gangrena do segmento distal. Salvar os membros acometidos e garantir sua funcionalidade deve ser a
preocupação básica. Posterior programação da correção das deformidades associadas é mandatória. Conclusão:
As considerações anestésicas devem ser direcionadas, inicialmente, para a deformidade craniofacial e a possibilidade
de via aérea difícil, tendo à disposição instrumentos alternativos para sua abordagem. Posteriormente, pela eventualidade de intervenções sequenciais, a sensibilização ao látex, condição comum em infantes cujo contato com esse
material é íntimo, frequente e precoce, deve ser investigada. A conduta anestésica deve sempre estar voltada para a
minimização de eventos adversos evitáveis, visando ao melhor desfecho anestésico-cirúrgico, cabendo a cada profissional essa responsabilidade.
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546 Manejo anestésico em paciente com
acretismo placentário
Fabiana Rebelo Fontes Sampaio, Ana Carolina Zandona Spinardi, Thales Ricardo de Paula,
Gabriel Redondando, Thiago Romanelli Ribeiro
Hospital Vera Cruz, Campinas, SP, Brasil
Introdução: O acretismo placentário é uma complicação obstétrica na qual há implantação anormal das vilosidades coriônicas no miométrio, com grau variável de invasão tecidual adjacente. Um dos principais fatores de risco é
cesárea anterior. Relato de caso: Paciente feminina, G2P1A0, cesárea anterior, sem comorbidades. Feito diagnóstico de placenta percreta na 28ª semana com ecografia e ressonância nuclear magnética. Deu entrada no hospital em
trabalho de parto prematuro (31 semanas) e, conforme planejamento prévio, optou-se por cesariana, seguida por
embolização de artérias uterinas, guiada por radioscopia, e histerectomia total. Realizado bloqueio peridural com
cateter para cesárea e, após nascimento, realizada indução anestésica geral com IOT sequência rápida e manutenção
com sevoflurano (0,8 CAM). Obtida a pressão arterial invasiva e feito acesso venoso central. Durante a embolização
não houve intercorrências. Na histerectomia, foi evidenciada invasão vesical, necessitando de cistectomia parcial.
Com isso, houve sangramento intraoperatório estimado em 3 L, necessitando de reposição volêmica com cristaloide
balanceado (2,5 L), coloide (0,5 L) e 3 concentrados de hemácias com Hb final de 9,1 mg/dL (inicial 11,2 mg/dL).
Avaliação do fibrinogênio mostrou 245 mg/dL. Paciente evoluiu com estabilidade hemodinâmica sem fármacos
vasoativos, com delta PP 11% e diurese 1 mL.kg.h. Após extubação em sala, foi encaminhada à UTI com analgesia
peridural via bomba PCA. Discussão: Apesar dos avanços nos cuidados obstétricos, o acretismo placentário possui
alta taxa de mortalidade devido à hemorragia. A prevenção e a terapêutica requerem abordagem multidisciplinar.
O bloqueio peridural com cateter tem a vantagem de permitir controle da dor pós-operatória pela paciente. A anestesia geral após o nascimento permitiu melhor manejo da hemorragia e estabilização hemodinâmica. A terapia
intervencionista vascular foi feita para minimizar a hemorragia e melhorar a visualização do campo cirúrgico até a
hemostasia ser alcançada ou a histerectomia ser realizada. Foi essencial o diagnóstico prévio para o adequado planejamento cirúrgico e anestésico, diminuindo a morbidade e a mortalidade.
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552 Satisfação e reconhecimento profissional
de pacientes submetidas a parto vaginal
ou cesariana
Gabriel Cruz Tamiasso, Carlos Henrique Pizzocro Gomez, Guilherme Casanova Mingatto,
José Maria Leal Gomes, Oscar César Pires
Universidade de Taubaté e Centro de Ensino e Treinamento do Hospital Municipal de São José dos
Campos, São José dos Campos, SP, Brasil
Introdução: O objetivo deste estudo foi identificar a satisfação em relação ao atendimento de pacientes submetidas a
parto vaginal ou cesariana em um hospital universitário. Método: Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa,
foi realizado estudo de corte transversal realizado entre agosto de 2017 e setembro de 2017, por meio da entrevista
de mulheres que tiveram parto vaginal ou cesariana, no período de até 24 horas após o procedimento. Para analisar a satisfação das mulheres, foi aplicado questionário elaborado pelos pesquisadores. Resultados: Participaram do
estudo 35 pacientes com idade que variou entre 15 e 43 anos. Quanto ao tipo de parto, 22 tiveram parto normal e 13
foram submetidas ao parto cesárea. Em relação ao conhecimento sobre o nome do obstetra que realizou o parto, 31%
referiram saber o nome do médico. Quando questionadas sobre o nome do anestesiologista, apenas 7% o sabiam.
Sobre ter recebido informações sobre o parto a que estava sendo submetida, 66% delas tinham recebido alguma
informação, enquanto 34% não haviam recebido. Quanto à satisfação com a atenção anestésica, todas as pacientes
submetidas à anestesia relataram satisfação boa ou máxima. Sobre a possibilidade de retornar ao mesmo serviço em
um possível parto futuro, 93% responderam afirmativamente. Neste estudo, a entrevista foi realizada ainda durante
a internação, fator que limita a avaliação. Entretanto, 68% das parturientes desconheciam o nome do obstetra que
atuou no seu parto e 93% desconheciam o nome do anestesiologista, demonstrando baixa qualidade do relacionamento entre as partes. Outra observação importante é que 34% das participantes não haviam recebido nenhuma
informação sobre o procedimento ao qual estava sendo submetida, fato extremamente importante para a qualidade
de atenção à saúde das pacientes. Conclusão: Os resultados obtidos mostraram elevado grau de satisfação de pacientes submetidas ao parto em um hospital universitário, porém poucas se lembravam do nome do obstetra que havia
realizado o seu atendimento e, muito menos, o nome do anestesiologista.
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561 Anestesia venosa total em paciente
pediátrico utilizando os modelos de
Schnider e de Minto
Thiago Silva Pinto, Luis Otavio Esteves, Sabrina de Souza Ramos, Jose de Brito Magalhães Neto,
Luis Henrique Cangiani
Centro de Ensino e Treinamento do Centro Médico Campinas, Campinas, SP, Brasil
Introdução: Nos últimos anos, a monitorização de potenciais evocados e as neuroestimulações se tornaram comuns
em diversos tipos de cirurgias. Muitas medicações usadas em anestesia podem interferir na leitura desse tipo de
monitorização. Nesse contexto, a anestesia venosa total (TIVA) é a técnica anestésica de escolha na maioria dos casos.
Relato de caso: Paciente ASA II, sexo masculino, 9 anos, 28 kg, 140 cm, portador de síndrome de West, apresentando
crises epilépticas com agitação e agressividade. Foi encaminhada ao centro cirúrgico para realização de lobectomia
frontotemporal para tratamento da epilepsia. A indução anestésica foi realizada com 100 mcg de fentanil, 60 mg
de propofol e 20 mg de rocurônio. Após IOT, iniciou-se infusão de propofol pelo modelo de Schnider, com alvo de
3,5 mcg/mL, e remifentanil pelo modelo de Minto, com alvo de 4 ng/mL e ventilação controlada. Os parâmetros
hemodinâmicos mantiveram-se normais e o BIS ficou entre 40 e 45. O tempo total de procedimento foi de 330 minutos. O consumo de propofol foi de 16.670 mg e de remifentanil 4 mg. O tempo de despertar do paciente foi de
25 minutos. Foi extubado e encaminhado para a UTI Pediátrica. Discussão: A monitorização neurológica feita em
diversas especialidades cirúrgicas fez com que os anestesiologistas modificassem a técnica anestésica estabelecida.
Os halogenados e os relaxantes musculares interferem diretamente nos potenciais evocados e neuroestimuladores,
sendo, portanto, contraindicados nos procedimentos que utilizam esses monitores. Dessa forma, a anestesia venosa
total tornou-se o “padrão-ouro” nesses casos. Neste caso, optou-se pelo modelo de Schinider. Esse modelo é descrito
para o uso em adultos, mas há na literatura diversos relatos utilizando-o em pediatria, com desempenho comparável aos modelos pediátricos, como os de Kataria e Paedfusor. O remifentanil foi utilizado pelo modelo de Minto.
O paciente tinha peso e altura aceitáveis para o modelo, mas a idade era inadequada. As características farmacocinéticas do remifentanil permitiram que a anestesia fosse realizada com segurança. O relato mostrou que os modelos
de Schnider e Minto foram adequados para a realização de anestesia venosa total em paciente pediátrico sob monitorização neurológica.
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569 Síndrome Klippel-Trenaunay na gestante
Carolina Ashihara, Julia Maria Olsen, Fabrizio Rizzardi, Renato Zitron,
Luiz Guilherme Villares da Costa
Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A síndrome Klippel-Trenaunay (SKT) é rara, congênita e de etiologia desconhecida. Com apresentação
clínica variável, tem os seguintes critérios diagnósticos: malformações vasculares (capilar, venosa, arterio-venosa e/ou
linfática; sendo obrigatória, pelo menos, uma das duas primeiras) e presença de distúrbio de crescimento ósseo ou de
tecido mole (hipo ou hipertrofia – esta última mais frequente e, geralmente, do membro inferior). A morbidade está
associada às malformações vasculares, que podem ser exacerbadas na gestação, com riscos maternos e fetais proporcionais à extensão e à localização dessas malformações. Relato de caso: 28 anos, G2PC1, IG 39 semanas, com hipertensão
gestacional controlada com nifedipina e metildopa, em uso de clindamicina para tratamento de erisipela em membro inferior direito (MID). Antecedentes anestésicos incluíam safenectomia e fleboextração de MID há 10 anos, sob
raquianestesia (técnica anestésica também realizada na cesariana prévia). Relatou ter SKT diagnosticada ao nascimento. Ao exame: máculas hiperpigmentas em hemidorso direito, hipertrofia de tecidos moles, linfedema, eritema e
flogose em MID. Coagulograma e demais exames laboratoriais sem alterações. Sem exames de imagem disponíveis.
Na gestação atual, teve cesariana indicada por distocia funcional, sob anestesia geral. Perioperatório sem intercorrências, sendo iniciada enoxaparina no pós-operatório. Discussão: As malformações venosas da SKT podem resultar
em sangramentos volumosos nos planos cirúrgicos manipulados, ou mesmo no bloqueio de neuroeixo, se estiverem
próximas à medula espinhal ou a estruturas adjacentes. Por isso, recomenda-se o mapeamento das malformações
vasculares previamente a qualquer procedimento cirúrgico ou bloqueio de neuroeixo, vigilância de sangramentos e
distúrbios de coagulação. Além disso, visto que as angiodisplasias têm risco tromboembólico maior em gestantes, está
indicada profilaxia mecânica e medicamentosa nesse grupo. Foram relatadas mutações do gene PIK3CA associadas à
SKT e, apesar de não haver cura, deve-se diagnosticar, manejar sintomas e prevenir complicações.
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573 Anestesia geral em gestante com esclerose
múltipla em atividade
Joelmir Colman, Liége Caroline Immich, Priscila Sartoretto Dal Magro,
Carlos Alberto Teixeira Farias, Vasco Miranda Júnior
Irmandade Santa Casa de Porto Alegre, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre,
Porto Alegre, RS, Brasil
Introdução: Esclerose múltipla (EM) é uma doença crônica e desmielinizante do sistema nervoso central que afeta
a substância branca, sendo mais prevalente em mulheres jovens. Características clínicas: fraqueza muscular, fadiga,
alteração da coordenação motora, amnésia. Anestesia e perioperatório podem desencadear crises de exacerbação,
e o uso de bloqueadores neuromusculares (BNM) deve ser feito com cautela, sob estrita monitorização. O objetivo do relato foi apresentar a anestesia escolhida para cesariana de gestante portadora de EM em atividade. Relato
de caso: Paciente feminina, 36 anos, ASA III, IG: 37 semanas e 6 dias, com EM recorrente de alto grau de atividade, necessitando tratamento e exame de imagem com urgência. Avaliação pré-operatória: hipoplegia em MMII e
incontinência urinária; pulsoterapia em junho de 2017. Antes da gestação fazia uso de interferon, sulfassalazina, clonazepam e sertralina (à época do parto, apenas paracetamol). Manejo perioperatório: monitorização (cardioscopia,
pressão não invasiva, oximetria, capnografia e TOF). Realizada anestesia geral, indução em sequência rápida (fentanil, propofol e rocurônio). No transoperatório, foi administrado cetoprofeno, ondasetrona e ocitocina. Ao final do
procedimento: reversão do bloqueio neuromuscular com sugamadex. Extubada, TOF 100%. Alta hospitalar no 2º
dia pós-operatório sem sinais clínicos de exacerbação ou novos sintomas. Discussão: A succinilcolina pode causar
hiperpotassemia em pacientes com EM. Seu uso deve ser visto com ressalvas. Os BNM não despolarizantes podem
ter sua duração aumentada devido à necessidade de bloquear os receptores extrajuncionais. Seu uso em pacientes
com dificuldade ventilatória implica risco de ventilação mecânica prolongada pós-operatória. A anestesia subaracnoidea pode ser administrada em paciente portador de EM sem ocorrência obrigatória de exacerbações no período
pós-operatório. Considerando somente gestantes, mais da metade das recidivas ocorre no período pós-parto, normalmente nos primeiros três meses. Esse risco não está relacionado com a técnica anestésica ou a paridade. Assim,
a literatura não indica qual a melhor anestesia para a doença em atividade; a melhor escolha é sempre a que o anestesista se sente mais seguro em realizar.
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596 Anestesia regional peridural em
síndrome coronariana aguda no terceiro
trimestre de gravidez
Isabela Dantas Bezerra, Anna Christina Brasileiro Silva Pacheco, Gabriela Pereira Molina,
Talison Silas Pereira, Bruna Nunes Fernando
Instituto de Assistência Medica ao Servidor Publico Estadual, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: O infarto agudo do miocárdio (IAM) apresenta baixa incidência em mulheres jovens, mas com incremento de risco durante a gravidez, estando associado a aumento de morbimortalidade materno-fetal. A ocorrência
desse tipo de evento no decorrer da gestação varia entre 2,8 e 6,2 a cada 100.000 partos. Relato de caso: Primigesta de
37 anos, idade gestacional de 38 semanas, obesa mórbida (IMC 50,8), admitida no pronto-socorro obstétrico devido
a precordialgia súbita, em aperto, com irradiação para o dorso, dispneia e diaforese. Realizado eletrocardiograma de
12 derivações que evidenciou taquicardia sinusal e padrão S1Q3T3. Os marcadores de necrose miocárdica (MNM)
foram seriados, apresentando elevação progressiva (CKMB 2,2 a 3,3 e troponina 0,4 a 0,52). Ecocardiograma transtorácico demonstrou disfunção diastólica leve de ventrículo esquerdo, sem mais achados patológicos. Coronariografia
não apresentou oclusões trombóticas. Ultrassonografia de membros inferiores negativa para trombose venosa profunda e tomografia computadorizada de tórax sem indícios de tromboembolismo pulmonar. Indicada cesariana de
urgência, por anidramnia, sob anestesia peridural. Foram administrados 12 mL de ropivacaína 0,75%, 10 mcg de
sufentanil e 2 mg de morfina. O intraoperatório seguiu sem intercorrências e, ao fim do procedimento, a paciente foi
encaminhada à UTI. Apresentou remissão total dos sintomas e decréscimo nos níveis de MNM 12 horas após o início
do quadro. Discussão: As alterações fisiológicas inerentes da gravidez aumentam em 3 a 4 vezes o risco cardiovascular das gestantes em relação à população feminina geral. Embora raro, o IAM é um importante fator complicador
obstétrico, podendo ocorrer por diferentes mecanismos. Sintomas sugestivos devem ser sempre valorizados, a fim de
garantir diagnóstico e conduta precoces, melhorando as taxas de morbimortalidade feminina e fetal.
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617 Placenta percreta descoberta
no intraoperatório de cesariana:
desafio para o anestesiologista
Camila Nayara Fahl Galego, Hugo Muscelli Alecrim, Andréa Paula Ferreira Rosa Lecznieski,
Vanessa Henriques Carvalho
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil
Introdução: O acretismo placentário, implantação anormal da placenta no útero, é doença com incidência crescente
devido ao aumento de cesáreas e curetagens, configurando situação de alta morbimortalidade materna pelo risco de
sangramento maciço, CIVD e falência múltipla de órgãos. São preconizados o diagnóstico pré-natal e a programação cirúrgica com abordagem multidisciplinar, para melhorar a sobrevida materna. Abaixo, descrevemos um caso
de acretismo sem diagnóstico prévio. Relato de caso: ACCR, 26 anos, útero didelfo, rim único, asma e tabagismo,
encaminhada para cesárea por falha de indução em serviço terciário. Gestação a termo; 3 abortos prévios com curetagem e 1 cesariana, anemia (Hb: 9,1 g/dL), sem demais alterações no exame físico. Submetida à raquianestesia
com bupivacaína 0,5% 12 mg, fentanil 20 µg e morfina 60 µg. Recém-nascido feminino, Apgar 9/10. Na dequitação apresentou sangramento intenso e inesperado. Diagnosticada placenta percreta (com acometimento de serosa).
Realizada expansão volêmica em acesso venoso calibroso e anestesia geral por instabilidade hemodinâmica, sendo
indicada histerectomia. Indução com sequência rápida: fentanil 0,1 mg, cetamina 100 mg, etomidato 20 mg e rocurônio 40 mg venosos. IOT seguida de broncoespamo tratado com fenoterol e ipratrópio inalatórios e hidrocortisona
venosa; monitorização invasiva. Realizada transfusão de 4U de concentrado de hemácias (CH) e 4U de plasma fresco
congelado, ácido tranexâmico 1 g, 2 bolus de metaraminol 0,5 mg e correção de acidose metabólica com bicarbonato
de sódio. Perda sanguínea estimada de 4 L. Encaminhada estável à UTI, sem aminas vasoativas, em IOT, onde recebeu 2U de CH e foi extubada no mesmo dia. No segundo dia de pós-operatório foi encaminhada à enfermaria, junto
ao recém-nascido. Discussão: O diagnóstico intraoperatório de placenta percreta é uma situação de emergência
anestésica e obstétrica, exigindo intervenções rápidas de ambas as equipes, a fim de garantir reanimação hemodinâmica adequada. No caso descrito, uma paciente sem diagnóstico prévio teve intervenção rápida, culminando em
excelente evolução clínica.
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618 Manejo da hipotensão durante cesariana:
o que há de novo?
Gustavo Soares Correia, Eduardo César Scherer, Jordian Jorge Pinheiro,
Vanessa Brito Miguel Couto, Nina Rosa Nunes Brandão
Departamento de Saúde, Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus Itabuna, BA, Brasil
Introdução: A raquianestesia, técnica de escolha para cesáreas, mostra-se mais rápida e prática, permitindo condições adequadas para o procedimento cirúrgico, com menor tempo entre a administração da anestesia e o início
da cirurgia, maior custo-efetividade e chance menor que 1% para falha. Entretanto, a raquianestesia, associada à
infusão de altas doses de ocitocina, principalmente em pacientes com baixa reserva cardíaca, hipertensão prévia e
idade avançada, apresenta maior chance de desenvolvimento de hipotensão. Métodos: O estudo caracteriza-se por
uma revisão sistemática, abrangendo publicações indexadas em PubMed e SciELO entre os anos de 1970 e 2017.
Resultados: Em revisão sistemática foi demonstrado que a administração de coloides (HES 6%) reduz a incidência
de hipotensão e que volumes superiores a 0,5 L não proporcionam benefícios adicionais; ademais, o momento em
que o fluido é administrado não influenciou nos resultados obtidos e a associação do coloide a vasopressores contribuiu para a redução da hipotensão. Vasopressores como efedrina aumentam a pressão arterial pelo aumento do DC
com menor vasoconstrição direta. Na análise constatou-se que tal fármaco, quando associado à hipotensão, relacionou-se a diminuição do pH, estímulo do sistema nervoso autônomo do feto, taquicardia supraventricular materna,
taquifilaxia e vômito. Assim, a redução do risco é desprezível e o seu uso não seria recomendado. A fenilefrina, escolha para prevenção de hipotensão e náuseas, é capaz de promover constrição venosa maior que arterial, melhorando
o retorno venoso durante a anestesia. Recentemente, demonstrou-se a possível utilidade da noradrenalina como
vasopressor com menor propensão à bradicardia, quando comparada à fenilefrina. Conclusões: Vasopressores são
escolha para prevenir hipotensão, náuseas e vômitos em raquianestesia em cesarianas. Apesar de o uso estar relacionado à redução da FC/DC, sua associação aos coloides, em volume não superior a 0,5 L, proporcionou benefícios
significativos, quando comparado ao seu uso isolado.
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634 Anestesia em neurofibromatose tipo 1 (NF1)
para ressecção de glioma de nervo óptico:
importância da avaliação perioperatória
Luís Alberto Rodrígues Linares, Laís Milena Smaniotti Matioli, Layla Melize Santos Menezes,
Fernanda Pereira Lopes, Luis Vicente Garcia
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil
Introdução: A doença de von Recklinghausen (DVR) NF1 é uma doença autossômica dominante. Apresentamos
um caso do hospital universitário acerca da avaliação de criança com doença pouco comum, evidenciando, assim,
a importância e os benefícios da avaliação pré-anestésica nesses pacientes. Relato de caso: Paciente masculino de
14 anos com DVR apresentando perda progressiva da visão e assimetria facial. No exame físico, foram constatados
fibromas retroauriculares e pequenas áreas de pigmentações na região posterior do tórax. Não foram evidenciados
fibromas em cavidade oral ou outros preditores de via aérea difícil. Negou dispneia, disfagia ou mudanças no tom de
voz durante a anamnese. À ressonância, presença de glioma dos nervos ópticos à esquerda. Radiografia de tórax e
função pulmonar normais. Sugeridos equipamento de via aérea difícil, reserva de hemoderivados e internação prévia para reavaliação pulmonar. Monitorização, indução anestésica com 100 mg de propofol, 100 mcg de fentanil,
20 mg de atracúrio. Sem obstrução das vias respiratórias após indução ou durante a ventilação manual com máscara.
Laringoscopia sem fibromas em laringe, Cormack II, IOT com cânula 6.0, sem complicações. Ventilação mecânica
controlada por pressão, sem alterações de caixa torácica. Manutenção com sevoflurano e remifentanil 0,2 mcg/kg/min.
Extubação sem intercorrências, com encaminhamento à SRPA evoluindo favoravelmente. Conclusões: O uso
de protocolos de avaliação perioperatória tem diminuído as complicações nos pacientes de cirurgias eletivas.
Doenças pouco conhecidas causam receios no anestesista. Enfermidades como a NF 1 não seguem regra clara, sendo
mandatória a avaliação para diminuir risco e tempo anestésicos. É necessário disponibilizar equipamentos de via
aérea difícil, avaliar a complacência torácica e a susceptibilidade ao relaxante muscular dos pacientes, proporcionando, assim, além da diminuição no tempo de anestesia, menor sobrecarga do anestesista e da enfermagem diante
de eventual complicação que pode ser prevista.
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693 Gestante com artrogripose múltipla
congênita: um desafio para o anestesiologista?
Orlando Pereira do Carmo Netto, Anna Glória Fonseca Teodoro, Felipe de Oliveira Nunes,
Luciano Alves Matias da Silveira, Flora Margarida Barra Bisinotto
Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG, Brasil
Introdução: A artrogripose múltipla congênita (AMC) é uma condição rara, caracterizada por múltiplas contraturas congênitas, que afeta duas ou mais regiões diferentes do corpo. Por vezes, pacientes com AMC são submetidas
à cesariana e, devido às limitações físicas impostas pela síndrome, o manejo anestésico torna-se desafiador. O objetivo do nosso trabalho foi relatar o caso de uma gestante com AMC. Relato de caso: Paciente do sexo feminino,
22 anos, ASA 2, com diagnóstico de AMC, encaminhada ao nosso serviço para cesariana. Ao exame físico, Mallampati
3, mobilidade cervical preservada, com alterações importantes nos quatro membros e limitação grave na mobilidade do quadril. A coluna lombar não apresentava deformidades à palpação. Os demais sistemas não demonstravam
alterações. Realizada monitorização padrão. Apesar do quadro osteoarticular, optou-se por anestesia neuroaxial.
Realizada raquianestesia, com agulha Quincke nº 26, punção única, no espaço L3-L4, e administrados bupivacaína
hiperbárica 5% (15 mg), morfina (80 mcg) e fentanil (10mcg). Bloqueio sensitivo ao nível de T4, com procedimento
sem intercorrências. Discussão: A AMC é uma condição rara, com incidência de 1:3000 nascidos vivos, sem preferência por sexo. Contraturas múltiplas em mais de uma região do corpo são características dessa doença, mas alterações
cardiovasculares, pulmonares, neurológicas e deformidades na coluna vertebral podem estar associadas. O manejo da
via aérea nesses pacientes pode ser complexo devido ao desenvolvimento orofacial anormal. Com isso, os bloqueios
regionais são alternativas à anestesia geral; contudo, sua realização é complexa por anormalidades na coluna e nas
extremidades, além do difícil posicionamento dos pacientes na mesa operatória. É de extrema importância o conhecimento por parte do anestesiologista da doença em questão, com o propósito de antecipar possíveis dificuldades no
manejo anestésico desses pacientes e realizar a melhor técnica anestésica para o procedimento proposto.
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701 Bloqueio do nervo pudendo guiado por
ultrassom para correção de hipospádia
Rodrigo Noboa da Silva, Pedro Paulo Vanzillotta, Patricia Milanez,
Maria Aparecida Barreto de Oliveira
Hospital Municipal Jesus, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: O bloqueio de nervo pudendo (BNP), apesar de bastante difundido em adultos, não é comum em crianças. As principais referências e descrições nessa última população se referem à técnica do bloqueio às cegas ou com
o uso de estimulador de nervos periféricos. O objetivo deste relato de caso foi descrever o BNP guiado por ultrassom (US) na população pediátrica, uma técnica descrita recentemente e que já apresenta benefícios em relação ao
procedimento às cegas. Relato de caso: Paciente K.N.S. de 3 anos, 15 kg, ASA 2, rim único e torcicolo congênito,
com diagnóstico de hipospádia, foi submetido à correção cirúrgica. Na sala de cirurgia, o paciente foi submetido à
indução veno-inalatória, com propofol e sevofurano, e à passagem de máscara laríngea (ML) nº 2,5. Em seguida,
o paciente foi colocado em “frog position”(posição supina, quadril em abdução, pernas flexionadas e pés unidos).
O probe linear de alta frequência do US foi posicionado entre a tuberosidade isquiática e o ânus, após assepsia.
Foram localizados o ísquio, o reto e a fossa isquiorretal, sendo acionado o “doppler” colorido, o que permitiu a identificação da artéria pudenda interna. Foi utilizada agulha de 50 mm 22 G para o bloqueio. Essa foi introduzida “out
of plane” com inclinação de 15°, anteroposterior, até a proximidade da artéria pudenda. Em seguida, foram injetados
10 mL de levobupivacaína a 0,25%. Bloqueio realizado bilateralmente. A cirurgia transcorreu sem intercorrências,
não havendo períodos de taquicardia ou hipertensão >10% do basal. Ao final, foi retirada a ML e feito 750 mg de
dipirona IV para analgesia. O paciente foi encaminhado para enfermaria com escala de Aldrete 10 pontos e escala
Children’s and Infants Post-operative Pain Scale (CHIPPS) 0 ponto. Discussão: O BNP pode substituir o bloqueio
peridural caudal nos casos de cirurgia perineal. A eficácia nos casos de hipospádia, em comparação com a analgesia caudal, mostrou-se mais efetivo na analgesia pós-operatória nas primeiras 24 horas. Ressaltando a facilidade, a
pequena curva de aprendizado necessária para se realizar o bloqueio e, indiscutivelmente, o menor índice de complicações, é de extrema relevância realizar o bloqueio guiado caso se tenha acesso ao US.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

Gaudet-Ferrand I, De La Arena P, Bringuier S, Raux O, Hertz L, Kalfa N, et al. Ultrasound-guided pudendal nerve block in children: A new
technique of ultrasound-guided transperineal approach. Paediatr Anaesth. 2018;28(1):53-58. https://doi.org/10.1111/pan.13286

2.

Alves MM, Carvalho RP, Wagner MB, Castoldi A, Becker MM, Silva CC. Cross-validation of the Children’s and Infants’ Postoperative
Pain Scale in Brazilian Children. Pain Pract. 2008;8(3):171-6. https://doi.org/10.1111/j.1533-2500.2008.00192.x

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

Sao Paulo Med J. 2018; 136(Suppl)

129

ANESTESIA OBSTÉTRICA

703 Bloqueio do gânglio esfeno palatino no
tratamento de cefaleia pós-raquianestesia
Pedro Ferro Lima Menezes, Julio Faller, Flavio Willamis Ferreira Melo Junior,
Pedro Hilton de Andrade Filho, João Manoel da Silva Junior
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, São Paulo, SP, Brasil
Introdução:A cefaleia pós-punção dural (CPPD) é uma das complicações mais comuns do bloqueio subaracnoide.
Sua incidência aumenta de acordo com o tamanho e o calibre da agulha, o número de tentativas de punção, a idade
e quando o paciente é do sexo feminino. O tratamento clínico, consiste em manter decúbito dorsal, hidratação, corticoide, cafeína e analgésicos, sendo o tampão sanguíneo utilizado em casos refratários. O gânglio esfenopalatino
é importante para a nocicepção da cefaleia e da dor facial. Seu bloqueio é usado para o tratamento de migrânia,
neuralgia do trigêmeo e dores faciais pós-operatórias, sendo atualmente utilizado para CPPD. Relato de caso:
Paciente T.R.P., 36 anos, sexo feminino, obesidade grau II, G2P2C2, internada para realização de cesárea eletiva.
Negava comorbidades associadas, alergias ou cirurgias prévias. Realizada monitorização básica. Posicionou-se a
paciente sentada para punção de raquianestesia de difícil realização, com múltiplas punções e, após 6 tentativas,
com uso de agulha Quincke 25G, saída de LCR claro e normotenso. Injeção de 12,5 mg de bupivacaína hiperbárica, 20 µg de fentanil e 0,1 mg de morfina. Testes motor e sensitivo realizados. Procedimento sem intercorrências,
com encaminhamento à SRPA. Paciente evolui com queixa de cefaleia, típica de CPPD, de forte intensidade (escala
de dor 9/10), associada a náuseas 12 horas após o procedimento. Realizada hidratação venosa vigorosa, dipirona 2g
e tramadol 100 mg, hidrocortisona 300 mg e mantida em decúbito dorsal, mantendo queixa álgica de forte intensidade (9/10). Realizado, então, bloqueio do gânglio esfenopalatino com a paciente em decúbito dorsal, utilizando
2 cotonoides ginecológicos, com 2 jatos de xilocaína spray 10% em cada e colocados a 90° da base nasal e paralelo
ao assoalho do nariz. Progredidos os cotonoides até sensação de resistência e mantidos por 10 minutos na posição.
Na primeira avaliação, 15 minutos após procedimento, alívio importante da dor, com escala 4/10. Realizada segunda
avaliação 45 minutos depois, pontuando na escala de dor 1/10. Reavaliada 6 horas após, sem queixas álgicas, apenas
leve desconforto tensional associado à musculatura acessória. Reavaliada um dia após o procedimento, sem cefaleia,
referindo escala 0/10 para dor. Recebeu alta, sem retorno ao ambulatório com queixas álgicas.
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755 Anestesia condutiva em gestante com
síndrome de Wolff-Parkinson-White
Fernanda Cabral Ferrari, Cristiane Montano Zamboni, Ana Catarina Ferreira dos Santos,
Luana Adamy Lenhardt
Hospital Municipal Getúlio Vargas, Sapucaia do Sul, RS, Brasil
Introdução: As disritmias são causa importante de complicações perioperatórias, pois muitas situações que ocorrem
nesse período funcionam como gatilho para a alteração do ritmo cardíaco. A síndrome de Wolff-Parkinson-White
(WPW) ou síndrome de pré-excitação é um transtorno eletrofisiológico do coração com incidência de 0,9 a 3% da
população em geral. O procedimento anestésico em pacientes portadores da síndrome é potencialmente perigoso,
podendo predispô-los a crises de arritmias, visto que as medicações anestésicas tendem a mudar a fisiologia da
condução atrioventricular e alguns procedimentos (laringoscopia) podem gerar respostas adrenérgicas. O sucesso
anestésico nesses pacientes compreende suprimir a estimulação simpática em resposta ao estímulo cirúrgico, manter
níveis adequados de anestesia e permitir expressão fisiológica da via acessória e condução atrioventricular normal.
Relato de caso: J.F., 28 anos, G3C1A1, 39 semanas, obesa, diagnóstico de síndrome de WPW durante a gestação,
em uso de metropolol 50 mg 2x/dia, com indicação de cesariana eletiva. Monitorizada com cardioscopia, oximetria
de pulso, PA em MID, sonda vesical, venóclise em MSE (16G). Bloqueio subaracnoideo (via mediana) ao nível de
L4-L5 com 12,5 mg de bupivacaína hiperbárica, 15 mcg de fentanil e 60 mcg de morfina. Bloqueio sensitivo até T6.
Manobra de deslocamento uterino. Apresentou hipotensão (70 x 40 mmHg), revertida com 1 mg de metaraminol EV.
Recém-nascido, sexo feminino, Apgar 8/9. Administração lenta de 5UI de ocitocina. Não apresentou taquiarritmia.
Discussão: Como um dos objetivos da anestesia nos pacientes portadores da síndrome é evitar o estímulo simpático,
que pode predispor a taquiarritmias, a anestesia no neuroeixo apresenta vantagens em relação à anestesia geral, pois
utiliza menor quantidade de fármacos e não incorre no estímulo da laringoscopia. Porém, alterações hemodinâmicas podem se tornar problemáticas, principalmente em bloqueios com nível anestésico alto, em que a predominância
parassimpática pode facilitar a condução pela via acessória. Técnicas anestésicas que apresentem maior estabilidade
cardíaca são preferíveis e, no caso das cesarianas, a técnica combinada parece bastante interessante, pois permite
baixa dose de anestésico espinhal, com menor chance de alterações hemodinâmicas, possibilidade de complementação peridural e analgesia pós-operatória adequada.
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768 Crise de abstinência com uso de
flumazenil em paciente usuário crônico
de benzodiazepínico
Vinícius Flávio Correia da Silveira, Rodrigo Aparecido Gomes Pinho, Daniella Semino Tavares,
Vitor Ferreira Belloti Nacif, Nathália Nobre Maia
Hospital de Câncer de Barretos, Barretos, SP, Brasil
Introdução: Pacientes usuários crônicos de benzodiazepínicos (BZD) podem desenvolver quadro de dependência.
O flumazenil é um antagonista competitivo dos BZD, diminuindo sua ligação com seu receptor. Portanto, a reversão do efeito dos BZD pode acarretar uma crise aguda de abstinência que tem como manifestações hiperatividade
autonômica, tremor de extremidades, insônia, ansiedade, crise de choro, ataque de pânico, alucinações visuais, táteis
e auditivas. Relato de caso: Paciente, sexo masculino, 59 anos, 78 kg, ASA II por hipertensão arterial sistêmica,
diabetes mellitus tipo II, depressão (em uso de fluoxetina 20 mg/dia e diazepam 5 mg) e portador de neoplasia de sistema nervoso central. Admitido para realização de ressonância nuclear magnética (RNM) de encéfalo sob sedação.
Monitorizado com cardioscópio, oximetria de pulso e pressão arterial não invasiva. Paciente apresentava-se taquicárdico (105 bpm) e com sinais de ansiedade. Mantido em ventilação espontânea sob cateter nasal de oxigênio 2 L/min.
Sedação endovenosa realizada com midazolam (10 mg) e fentanil (100 mcg). O paciente permaneceu clinicamente
estável, sem alterações de parâmetros hemodinâmicos durante o procedimento, que teve duração de 50 minutos.
Ao término do exame, apresentava-se sonolento, com baixa resposta aos estímulos, levantando-se a hipótese de
efeito residual de BZD que foi revertido com flumazenil (0,5 mg). Minutos após administração do antagonista BZD,
o paciente despertou subitamente, com crise de choro, sinais de ansiedade e taquicárdico. Optou-se pelo uso endovenoso de diazepam (10 mg), que apresentou eficácia na reversão da crise de abstinência. Discussão: Estima-se que
o uso de BZD atinja de 1 a 3% da população mundial, podendo desencadear dependência em doses próximas à terapêutica. Dessa forma, seu uso e sua continuidade devem ser restritos. O anestesiologista deve estar atento a possíveis
alterações na farmacocinética e na farmacodinâmica dos pacientes em uso crônico de BZD. Sugere-se que uma infusão lentificada do antagonista de BZD minimize os sintomas de retirada que desencadeiam a crise de abstinência.
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791 Anestesia para cesárea de paciente com
hipertensão arterial pulmonar idiopática
Aliete Freire Sampaio Aires, Alene Cunha do Nascimento, Raul Pereira Lima Filho,
Catia Sousa Govêia, Larissa Goveia Moreira
Centro de Ensino e Treinamento, Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília, Brasilia, DF, Brasil
Introdução: Hipertensão pulmonar (HP) é definida por PSAP>30 mmHg. A gestação afeta desfavoravelmente a evolução dessa condição devido à incapacidade das pacientes em se adaptarem às mudanças fisiológicas da gestação e
do puerpério. Relato de caso: Paciente de 29 anos, gestante de 35 semanas, 61 kg, 1,61 m, com HP classe funcional
II (PSAP 46 mmHg, NYHA II, assintomática no momento), a ser submetida à cesárea eletiva. Em uso de sildenafila
e escitalopram. Foi monitorizada com PAI (PAM=80 mmHg), FC 90 bpm e SpO2 96%. Realizada anestesia combinada, raquianestesia e peridural contínua, com administração subaracnoidea de 5 mg de bupivacaína hiperbárica,
2,5 mcg de sufentanil e 100 mcg de morfina. Bloqueio sensitivo até T6 após 7 minutos. Apresentou dois episódios
assintomáticos de hipotensão arterial antes da extração fetal, tratados com noradrenalina, obtendo-se boa resposta.
Não houve necessidade de complementação de anestésico via epidural. Recém-nascido com boa vitalidade ao nascer. Paciente manteve estabilidade na UTI, tendo alta para enfermaria no 1º dia pós-operatório. Discussão: Salvas as
contraindicações, o bloqueio neuroaxial sequencial permite titulação de baixas doses de anestésicos e exação do nível
do bloqueio. Na presença de HAP, deve ser acompanhado de monitorização invasiva. Ademais, afasta desvantagens
relacionadas à anestesia geral, as quais, para o caso em particular, vão além das desvantagens habituais para anestesia
geral em cesáreas de gestantes saudáveis. Em contrapartida, a anestesia geral permite manipulação dos parâmetros ventilatórios, possibilitando controle de fatores que aumentam a RV pulmonar, como hipercarbia e hipoxemia.
O risco permanece aumentado durante o puerpério devido à intolerância ao estresse hemodinâmico instituído (sangramento, autotransfusão, aumento súbito da RVS), aumentando o risco de colapso cardiovascular e falência de
ventrículo direito. Conclusão: Em gestantes com HAP compensada, a anestesia combinada, raqui e peridural contínua, pode ser utilizada com segurança, desde que associada à monitorização invasiva.
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792 Raquianestesia em cesárea de gestante
com hipertensão porta
João de Souza Malan, Renato Dias Cardoso, Alene Cunha do Nascimento, Catia Sousa Govêia,
Gabriel Magalhães Nunes Guimarães
Centro de Ensino e Treinamento, Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil
Introdução: A decisão da técnica anestésica em cesariana na gestante hepatopata com hipertensão porta deve minimizar o risco de sangramento das varizes esofágicas e coagulopatias. Relato de caso: Gestante, 37 anos, 37 semanas
e 4 dias de gestação, G5P4N4A0, com hipertensão porta, devido à trombose de veia porta, de etiologia desconhecida. Apresentava varizes esofágicas, com episódio de hemorragia digestiva na 19ª semana de gestação, submetida à
hemotransfusão, à escleroterapia e à ligadura elástica. Indicada interrupção da gestação por via alta. Exames: Hb 11;
plaquetas 87.000; INR 1,06; TTPa 1,32; albumina 3,4; bilirrubina total 0,55; creatinina 0,6; K 3,95; Na 138; MELD 7.
Decidiu-se por anestesia subaracnoide, com agulha Quincke 27G. Administração de bupivacaína hiperbárica 11 mg,
fentanil 25 mcg e morfina 80 mcg. Hidratação com 500 mL de Ringer com lactato, deslocamento uterino manual
para a esquerda e 5 mg de efedrina após o bloqueio, para prevenção de hipotensão arterial e náuseas. M
 anteve-se
hemodinamicamente estável. A cirurgia transcorreu sem intercorrências, realizada também laqueadura tubária.
Administrados cefazolina 2 g, dexametasona 4 mg, ocitocina 10UI, dipirona 2 g e ondansetrona 8 mg. Hidratação
total com 1.000 mL de cristaloide. Ao final, encaminhada à SRPA, Bromage III, consciente, orientada e sem queixas.
Apresentava-se assintomática, sem sinal de sangramento ou sintomas neurológicos após 6 e 20 horas. Discussão:
A hipertensão porta, principalmente em paciente com episódio prévio de hemorragia digestiva, indica a opção pela
cesariana, para diminuir o risco de novo sangramento pelo trabalho de parto. A opção pela raquianestesia sobre a
anestesia geral considerou o risco de lesão de esôfago em eventual intubação traqueal malsucedida, além de hemorragia digestiva por aumento de pressão intragástrica. Estando a paciente com hemostasia compensada, a raquianestesia
mostrou-se a melhor alternativa. Náuseas e vômitos foram prevenidos com hidratação e uso de vasoconstrictores
prévios ao bloqueio, além de cuidados e atenção ao risco de hematoma pós-bloqueio. Conclusão: A raquianestesia mantém-se excelente opção nesta situação, respeitando eventuais discrasias sanguíneas que a contraindiquem.
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818 Raquianestesia em gestante com estenose
mitral grave e pré-eclâmpsia sobreposta
Carlos Eduardo Lopes Bezerra, Victor Cabral Ribeiro, Gabriel Magalhães Nunes Guimarães,
Luís Cláudio de Araújo Ladeira, Roberto Sodré Farias
Centro de Ensino e Treinamento, Centro se Anestesiologia sa Universidade se Brasília, Brasília, DF, Brasil
Introdução: Estenose mitral de origem reumática é a doença valvar mais frequente em gestantes. As modificações
cardiovasculares na gestante (aumento do volume circulante, débito cardíaco e consumo de O2) podem precipitar
insuficiência cardíaca e edema pulmonar em portadoras da doença. Relato de caso: 32 anos, gestante de 33 semanas,
com parto cesáreo indicado por cardiopatia reumática descompensada. Histórico de estenose mitral grave associada
à insuficiência tricúspide e diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica com pré-eclâmpsia sobreposta, além de diabetes gestacional, obesidade e hipotireoidismo. Em uso de metildopa, metoprolol, hidralazina, AAS, levotiroxina,
furosemida, enoxaparina, insulinas NPH e metformina. Jejum de nove horas. Ao exame, dispneia leve (NYHA II),
com SpO2 93%, IMC 40,87, sopro diastólico em foco mitral 2/4, edema de MMII 2/4. Ofertado O2 sob cateter nasal.
Realizada raquianestesia com 10 mg de bupivacaína hiperbárica, sufentanil e morfina, com bloqueio em T4. Manteve-se estável às custas de bolus de noradrenalina de 10 mcg, com PAM oscilando entre 66 e 80 mmHg e FC entre
68 e 102 bpm. Recém-nascido com Apgar 8 e 9. Ao final, paciente estável. Discussão: As recomendações para anestesia neste perfil de pacientes incluem evitar taquicardia, manter adequados retorno venoso e resistência vascular
sistêmica, evitar a compressão aorto-cava e tratar arritmias. Quando a área valvar é reduzida a menos de 2 cm2, o
gradiente de pressão sobre a valva é aumentado, podendo ocasionar edema agudo de pulmão e insuficiência ventricular direita. Beta-bloqueadores e diuréticos permanecem como tratamento padrão, mas o método cirúrgico é feito
em casos de área valvar muito reduzida. O manejo anestésico permanece controverso, embora a anestesia peridural
contínua seja a técnica mais frequente na literatura. Neste caso, optou-se pela raquianestesia e pelo manejo do bloqueio simpático por meio da administração intermitente de noradrenalina, com bons resultados para mãe e feto.
Conclusão: Na literatura, diversos relatos optam pela anestesia peridural, diferente deste caso, em que foi realizada
raquianestesia. Com manejo hemodinâmico adequado, a técnica se mostrou igualmente segura e com bom desfecho.
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819 Hipermagnesemia em paciente com
pré-eclâmpsia recebendo sulfato de
magnésio pelo esquema de Sibai
Renata Torres Bueno, Norma Sueli Pinheiro Módolo, Marilia Pinheiro Modolo,
Paulo Nascimento Junior, Marcelio Flavio Piccolo de Farias
Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”,
Botucatu, SP, Brasil
Introdução: As síndromes hipertensivas da gestação, dentre elas a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, são a principal causa
de morbimortalidade materna e perinatal, sendo o sulfato de magnésio fármaco anticonvulsivante de escolha, tanto
para prevenção como para tratamento, diminuindo o risco de convulsões em 50%, além de reduzir a mortalidade
materna. Relato de caso: P.J.S.M., 32 anos, primigesta, portadora de transtorno depressivo maior e hipertensão arterial crônica. Em acompanhamento pré-natal adequado e uso de metildopa, AAS e carbonato de cálcio. Admitida na
Maternidade com 29 semanas e 3 dias de gestação devido a cefaleia e pico hipertensivo (PA: 200 x 120 mmHg), sendo
internada com diagnóstico de HAC e pré-eclâmpsia grave. Solicitado US obstétrico que evidenciou restrição de
crescimento fetal e aumento na resistência da circulação útero-placentária com exames laboratoriais que revelaram
proteinúria e lesão renal aguda. No 5º dia de internação, apresentou nova crise hipertensiva (PA: 200 x 110 mmHg)
tratada com hidralazina EV em bolus e início de terapia com sulfato de magnésio de acordo com o esquema de
Sibai (dose de ataque de 4 g EV, seguida de infusão contínua de 2 g/hora). Algumas horas após, queixou-se de gosto
amargo na boca e sensação de calor em face, sendo mantida a terapia com monitorização de sinais de intoxicação.
Cerca de 24 horas após, paciente apresentou quadro de dor por todo o corpo, seguida de diminuição de força em
membros, dificuldade de movimentação no leito e dispneia discreta. Ao exame físico, apresentava força motora grau
4 em MMSS e grau 3 em MMII, além de atenuação de reflexos profundos e edema facial e em MMII 2/4; exames laboratoriais mostrando piora da função renal e Mg sérico de 15,2 mg/dL, sendo indicado parto cesáreo. Após avaliação
da paciente e discussão com equipe da obstetrícia, foi interrompida infusão e solicitado novo Mg sérico após 4 horas,
porém sem diminuição significativa. Devido ao caráter de urgência na resolução da gestação, realizou-se cesariana
sob raquianestesia com bupivacaína 0,5% (12,5 mg), sem intercorrências no intra ou pós-operatório. Na visita pós-anestésica, paciente referiu melhora da fraqueza em membros e negou dispneia.
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828 Analgesia de parto na Santa Casa de Porto
Alegre (RS): uma análise transversal
Vasco Miranda Junior, Natália Zanelatto, Elisa Jaime de Menezes, Joelmir Colman,
Carla Favaro Lemos
Irmandade Santa Casa de Porto Alegre, Universidade Federal de Ciências da Saúde de
Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil
Introdução: A busca por técnicas efetivas que permitam o alívio da dor durante o trabalho de parto (TP) tem recebido, há muitos anos, atenção constante. Essas técnicas visam ao bem-estar materno com maior segurança e menos
efeitos colaterais, diminuindo, assim, o estresse causado pela dor e reduzindo as consequências desta para o concepto. Tendo isso em vista, o presente artigo teve o objetivo de determinar os principais desfechos obstétricos e
neonatais de pacientes submetidas à analgesia de parto e compará-los com pacientes que não receberam tal intervenção. Métodos: Estudo transversal de análise de dados de prontuários de pacientes que internaram na Maternidade
Mario Totta em TP ou que evoluíram para TP e de pacientes que realizaram analgesia de parto (raquiperidural)
no período de abril de 2016 a abril de 2017. Resultados: Foram analisadas 517 pacientes, das quais 101 receberam
analgesia de parto e 416 não foram submetidas a esse tipo de procedimento. Houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos quanto ao tipo de parto – dos partos normais com necessidade de episiotomia, 53 pacientes
(52,5%) receberam analgesia e 118 (28,4%) não, com p=0,001. Oitenta pacientes (79,2%) submetidas à analgesia
necessitaram de ocitocina, enquanto nas sem analgesia, 121 (29,2%) precisaram fazer uso de ocitocina, com p<0,05.
Das pacientes submetidas à analgesia, 16 (15,8%) necessitaram da aplicação de fórceps, enquanto nas sem analgesia
tal uso foi aplicado em 14 (3,4%), com p<0,05. Quanto ao índice de Apgar, houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p=0,01). O Apgar no 1º minuto foi menor ou igual a 6 em 24 recém-nascidos (23,8%) do grupo
das que receberam analgesia, e em 24 recém-nascidos (6%) do grupo sem analgesia. O Apgar no 5º minuto de vida
foi menor que 6 em 5 pacientes, todos pertenciam ao grupo das que receberam analgesia (4,9%). Dezessete recémnascidos necessitaram de internação em UTI, sendo todos pertencentes ao grupo de analgesia (16%), com nível de
significância p=0,001. Conclusão: A realização de analgesia de parto não teve impacto na indicação de via de parto,
porém representou aumento no índice de episiotomia, uso de ocitocina e parto instrumentado, além de diminuição
nos índices de Apgar no 1º e no 5º minutos, além do aumento do número de internações em UTI Neonatal.
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838 Cesariana em gestante com miastenia gravis
Mauricio Arase, Arthur Andraus Dumont Prado, Daniella Semino Tavares, Érika Carvalho e Silva,
Nathalia Nobre Maia
Hospital de Câncer de Barretos, Barretos, SP, Brasil
Introdução: A miastenia gravis (MG) é uma doença autoimune com prevalência de 1:20000, sendo mais comum em
mulheres adultas jovens. É caracterizada por fraqueza e fadiga dos músculos esqueléticos de uso repetitivo. A gestante com MG pode necessitar de suporte respiratório durante o trabalho de parto ou cesárea, devido à fraqueza
muscular. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 32 anos, 67 kg, primigesta, gestação a termo, ASA II por MG.
Internada para realizar cesárea eletiva. Negava fraqueza muscular e outros sintomas de crise miastênica. Fez uso de
piridostigmina e corticoide ao ser diagnosticada, porém cessou o uso por conta própria por não apresentar sintomatologia. Avaliada pela neurologia e pela clínica médica, que sugeriram cautela quanto à técnica anestésica bem
como medicações que poderiam ser utilizadas. Paciente foi monitorizada com cardioscópio, oxímetro de pulso,
pressão arterial não invasiva e termômetro axilar. Realizada raquianestesia, em interespaço L4-L5, paramediana,
com agulha Quincke 27G e administradas bupivacaína hiperbárica (12,5 mg) e morfina (80 mcg), atingindo nível
de bloqueio sensitivo em T6. Utilizado metaraminol em bolus de 0,5 mg para manter estabilidade hemodinâmica.
Paciente relatou leve falta de ar durante o procedimento, mas sem dessaturação. O recém-nascido apresentou Apgar
9/10. A gestante recebeu alta da Sala de Recuperação Pós-anestésica após 2 horas, com reversão completa do bloqueio motor, sem intercorrências. Discussão: Muitos medicamentos podem causar piora do quadro de fraqueza da
MG, podendo levar até mesmo à crise miastênica. O anestesiologista deve ter conhecimento sobre estes fármacos e
suas possíveis interações, pois, mesmo sendo administrados lentamente e diluídos, podem causar reações adversas
no paciente miastênico. É de suma importância a monitorização do estado clínico do paciente com MG ao ser submetido a qualquer tipo de anestesia. Na gestante miastênica deve-se atentar para a altura do bloqueio de neuroeixo,
a fim de evitar dificuldade respiratória.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

Ahmed A, Simmons Z. Drugs which may exacerbate or induce myasthenia gravis: a clinician’s guide. Internet J Neurol. 2009;10(2):1-8.

2.

Gilhus NE, Verschuuren JJ. Myasthenia gravis: subgroup classification and therapeutic strategies. Lancet Neurol. 2015;14(10):1023-36.

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

Sao Paulo Med J. 2018; 136(Suppl)

138

ANESTESIA OBSTÉTRICA

841 Cefaleia pós-parto: um caso raro de
apoplexia hipofisária
Julia Maria Olsen, Carolina Ashihara, José Mateus Costa, João Nathanael Lima Torres,
Thais Villela Peterson
Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: Cefaleia pós-parto tem incidência de 30 a 40%. Pode ser primária, secundária ou relacionada à anestesia do neuroeixo. Identificação de sinais de alerta para causas secundárias e etiologia éfundamental. A seguir, é
descrito um caso de cefaleia pós-parto por apoplexia hipofisária. Relato de caso: 37 anos, 65 kg, mutação no fator
V de Leiden, primigesta, 38 semanas, admitida para analgesia de parto. Feito duplo bloqueio (fentanil 10 mcg, morfina 60 mcg e bupivacaína pesada 0,5% 2,5 mg intratecais), com passagem de cateter peridural (bupivacaína com
epinefrina 0,5% 10 mg). Duas horas após, parto vaginal com fórcipe, com sangramento moderado, mas estabilidade
hemodinâmica, Hb 8,6 e Ht 25,8 ao final. Doze horas após, apresentou cefaleia frontal forte em aperto, com piora ao
deitar e melhora ao levantar, sem outros comemorativos. Sintomatologia persistiu, apesar da otimização analgésica.
No 2º dia pós-operatório, TC mostrou hipófise com sinais de apoplexia hipofisária, confirmada pela RMN. No 3º
dia pós-operatório, Hb 6,5 e Ht 20,8, recebeu 2 CH, com melhora progressiva e completa da cefaleia. Dosados cortisol, GH, TSH, ACTH, estradiol, FSH, LH e T4 livre, normais, e prolactina aumentada, compatível com o puerpério.
Alta no 8º dia pós-operatório, assintomática e com padrão hormonal inalterado. Discussão: Apoplexia hipofisária
resulta da isquemia ou hemorragia de adenoma hipofisário prévio ou de hipófise hipertrofiada. Diversos fatores são
aventados como precipitadores, como hipoperfusão hipofisária e anticoagulação, porém sem evidências robustas.
Costuma apresentar-se como cefaleia súbita de forte intensidade e pode ser acompanhada de alterações visuais, náusea, vômitos e outros sintomas. Pode ocasionar insuficiências hormonais potencialmente graves, sendo fundamental
investigação hipofisária. Exames de imagem auxiliam elucidação diagnóstica: a TC mostra massa com hemorragia na
fase aguda e a RNM mostra diferentes intensidades de sinal a cada estágio da doença. Este caso mostra a importância de diagnósticos diferenciais e do reconhecimento de sinais de alerta de causas secundárias de cefaleia pós-parto.
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853 Anestesia em gestante portadora de
neurofibromatose tipo I
Flavio Francisco Vitale Neto, Carlos Alberto F. Cortez, Candido Amaral Sanchez,
Franz Schubert Cavalcanti, Gabriella Graziani Pioli
Centro de Ensino e Treinamento Integrado da Maternidade de Campinas, Campinas, SP, Brasil
Introdução: A neurofibromatose é uma doença autossômica dominante caracterizada por manchas “café com leite”
na pele e tumores neurais acometendo o SNC, os ossos, o sistema endócrino e os vasos. A incidência é de 1:3.000
casos, sendo menos frequente durante a gestação (1:5.000 a 1:18.500 casos). Os sinais da doença, durante a gestação
e o acometimento de tecidos e órgãos, dificultam a escolha da melhor conduta anestésica. Relato de caso: Primigesta
a termo, 32 anos, portadora de neurofibromatose tipo I, submetida à cesariana eletiva, sem mais doenças associadas. Referia surgimento das lesões no 5º mês de gestação. A anestesia escolhida foi a peridural lombar contínua.
Administrou-se bupivacaína 0,5% com vasopressor associada à opioides e, em seguida, foi passado cateter peridural.
O procedimento se deu sem intercorrências e a paciente evoluiu bem, com alta hospitalar em 48 horas. Discussão:
Portadores de neurofibromatose são um desafio para o anestesiologista, devido ao seu comprometimento multissistêmico; quando aliada à gestação, essa dificuldade aumenta, havendo riscos inerentes a cada técnica anestésica
associados às peculiaridades da enfermidade. Na anestesia geral, além da via aérea difícil, há o risco de comprometimento tanto da ventilação quanto da IOT devido à presença de neurofibromas na laringe e faringe, havendo até
necessidade de traqueostomia. Há a possibilidade de haver neurofibromas intracranianos, que, aliados ao aumento
das pressões arterial e intracraniana em uma laringoscopia sem plano anestésico adequado, podem piorar o quadro.
Com o intuito de se evitar todas essas complicações e ao se submeter uma gestante portadora de neurofibromatose
à anestesia regional, na raquianestesia podemos encontrar dificuldade de punção pela cifoescoliose, que acomete a
maioria dos casos, além da necessidade de fugir das lesões cutâneas. Uma vez feita a raquianestesia, há o risco de formação de neurofibroma na medula espinhal devido ao processo cicatricial desencadeado. Já na anestesia peridural
pode haver falha de bloqueio devido à distribuição irregular da solução anestésica pela presença de neurofibromas
foraminais. Lidamos então com uma situação difícil na gestante com neurofibromatose. Ao se decidir a técnica anestésica, o objetivo principal é a segurança do binômio materno-fetal.
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857 Determinação da dose de ocitocina
na prevenção da atonia uterina em
cesáreas eletivas
Flavio Francisco Vitale Neto, Helio M. Mamede, Luiz Fernando Carlin Mutterle,
Maurício Marsaioli Serafim, Guilherme Rufino da Silva
Centro de Ensino e Treinamento Integrado da Maternidade de Campinas, Campinas, SP, Brasil
Justificativa e objetivos: A ocitocina é utilizada para prevenir a hemorragia uterina pós-cesárea. O objetivo deste
estudo foi determinar a dose mínima efetiva (DE90) em bolus venoso para adequada contração uterina. Métodos:
Foram avaliadas 40 gestantes saudáveis, a termo, submetidas à cesárea eletiva sob raquianestesia. A ocitocina foi
administrada em bolus de 3 UI, de acordo com os esquemas de alocação sequencial superior e inferior, com aumento
ou diminuição de 0,5 UI. A contração uterina foi avaliada pelo obstetra, que desconhecia a dose de ocitocina usada.
Após contração efetiva, iniciou-se infusão contínua de 1 UI.h-1. Avaliou-se também a presença de efeitos colaterais.
Resultados: A DE90 de ocitocina estimada foi de 2,5 UI e em apenas 4 casos houve a necessidade de emprego de
outros uterotônicos (metilergometrina e misoprostol). Não foram registrados efeitos colaterais. Conclusão: A dose
de ocitocina usada em bolus em cesáreas eletivas, para manter a contração uterina efetiva, pode ser bem reduzida,
diminuindo-se, assim, a incidência de efeitos colaterais, vistos quando altas doses são administradas.
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858 Avaliação da redução da hipotensão
arterial em cesáreas com o uso de
ondansetron em diferentes doses
Flávio Francisco Vitale Neto, Henrique de Paiva Torres, Jacqueline Pinto Ventorin,
Fernando Martinez Sanchez, Marcel Rodrigues Ferreira
Centro de Ensino e Treinamento Integrado da Maternidade de Campinas, Campinas, SP, Brasil
Justificativa e objetivos: O bloqueio simpático causado pela raquianestesia durante parto pela via cesárea também
provoca o reflexo de Bezold-Jarisch, que, em resposta à hipovolemia, leva à estimulação de mecanorreceptoes cardíacos, por meio da serotonina, causando bradicardia e hipotensão arterial. A ondansetrona é um antagonista de
receptores 5-HT3. Objetivou-se avaliar a redução da hipotensão arterial causada pela raquianestesia em cesáreas
com o uso da ondansetrona em diferentes doses e o consumo de vasopressor. Métodos: Foram avaliadas 90 gestantes saudáveis, a termo, submetidas à cesárea eletiva sob raquianestesia. Foram divididas em 3 grupos iguais: grupo A,
receberam 4 mg de ondansetrona antes da realização da anestesia; grupo B, 8 mg de ondansetrona; e grupo C, solução salina. Avaliou-se a PA a cada 2 min até o nascimento e a cada 5 minutos até o final da cirurgia e a FC em leitura
contínua. Considerou-se hipotensão arterial todo valor abaixo da média das pressões aferidas nas 3 últimas consultas
de pré-natal, sendo tratada com bolus de 0,5 mg de metaraminol, e a bradicardia (FC<60 bpm), com 0,75 mg de atropina. Resultados: Foi possível constatar menor incidência de hipotensão arterial e redução da dose de vasopressor
no grupo B (8 mg de ondansetrona), quando comparado aos demais grupos, que foram estatisticamente semelhantes.
Discussão: Substâncias quimiorreceptoras são ativadas por intermédio da serotonina, em resposta à hipovolemia.
O uso do antagonista 5-HT3 provoca efeitos diretos no débito cardíaco, diminuindo a incidência de bradicardia e
hipotensão arterial.
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874 Anestesia para parto cesárea em paciente
portadora de síndrome de Devic ou
Neuromielite Óptica (NMO)
Suellen Luciano, Paula Vasconcelos Miranda Marczuk, Maria Luíza Michelini Antonio,
Murilo Brambilla Alakaki
Faculdade de Medicina de Marília, Hospital Materno Infantil, Marília, SP, Brasil
Introdução: A NMO édoença desmielinizante inflamatória grave do sistema nervoso central. Os pacientes apresentam ataques recorrentes e a patologia nem sempre se limita aos nervos ópticos e à medula espinal. É muito rara,
afetando 2,5 milhões de pessoas no mundo. Em geral, se manifesta na 4ª década, mas o início pode ocorrer durante
a infância ou depois dos 70 anos. Afeta 4♀:1♂ e 39% são brancos. Os pacientes apresentam exacerbações frequentes
e graves de neurite óptica ou mielite, com períodos de remissão. O prognóstico é sombrio, com perda visual profunda e fraqueza, ocorrendo precocemente na evolução da doença em consequência da recuperação incompleta dos
ataques. Os critérios diagnósticos são neurite óptica e mielite aguda, e, no mínimo, dois dos seguintes critérios de
apoio devem estar presentes: lesões de RM medulares espinais estendendo-se ≥ 3 segmentos vertebrais contíguos,
RM cerebral inicial com, pelo menos, 4 lesões da substância branca ou 3 lesões se uma delas for periventricular,
soropositividade à NMO-IgG. As exacerbações são geralmente tratadas com metilprednisolona 1 g ao dia, por um
período de 5 a 7 dias. Terapias visando ao tratamento da espasticidade, da dor, da disfunção esfincteriana e outros
sintomas são parte integrante do tratamento. Relato de caso: A.R.D., 28 anos, G3P2A1, IG 29 semanas, portadora de
NMO (Ac antiaquaporina 4, déficit visual importante, paraplegia), ~65 kg. Medicação de uso contínuo: amitriptilina
25 mg/dia. Foi avaliada pela equipe de Obstetrícia devido à queixa de dor em baixo-ventre, que indicou resolução da
gestação por via alta em caráter de urgência. Realizada anestesia geral com IOT sob sequência rápida, utilizando para
indução fentanil 200 mcg e propofol 150 mg, sem uso de BNMD ou BNMA e manutenção em plano com sevoflurano. Não houve intercorrências durante o procedimento e o despertar da paciente ocorreu rapidamente. Discussão:
Devido à escassez de dados sobre anestesia em portadores dessa síndrome e às condições clínicas da paciente, principalmente à paraplegia, foi eleita a anestesia geral.
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883 Anestesia para cesárea em paciente
portadora de doença de Addison
Cesar Augusto de Soares Nogueira, Dayse de Almeida, José Eduardo Guimarães Pereira,
Gisèle Passos da Costa Gribel, Daniele Oliveira Minelli
Hospital Central do Exército, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: O diagnóstico de insuficiência adrenal durante a gestação é desafiador, por conta da sobreposição de
sinais clínicos, como náuseas, vômitos e hipotensão, que se assemelham às alterações observadas em uma gestação normal. Com o advento da corticoterapia, a mortalidade materna nessas pacientes, que antes se aproximava a
35-45%, hoje não ultrapassa 1%. Relato de caso: À avaliação pré-anestésica, paciente 35 anos, 1,51 m, 75 kg, ASA 3,
diabética, hipertensa e hipotireoidea, na 38ª semana gestacional; em uso de insulina NPH, hidralazina, prednisona,
levotiroxina, ácido fólico e vitamina D3. História pregressa incluía quatro cirurgias na hipófise por tumor secretor
de adrenocorticotrofina e hipotiroidismo, além de adrenalectomia bilateral para controle de síndrome de Cushing
refratária, evoluindo então com doença de Addison e hérnia incisional abdominal extensa. Exames laboratoriais e
clínico normais, exceto por glicemia de 112 mg/dl A paciente apresentou-se na 39ª semana, em jejum, para parto
cesáreo. Realizada monitorização padrão e venóclise com jelco 18G, e administrados individualmente cefazolina 2 g,
hidrocortisona 400 mg, odansentrona 4 mg e ranitidina 50 mg IV. Para a raquianestesia, foram utilizadas bupivacaína hiperbárica 0,5% 12 mg e morfina 80 mcg. Durante o procedimento, que teve duração de 120 minutos, foram
administrados 10 mg de efedrina para manutenção da pressão arterial basal da paciente. Recém-nascido com 2.900 g
e Apgar 7/9. No período pós-operatório, a paciente necessitou de altas doses de insulina para controle glicêmico, que
se deu no 3º dia com prednisona oral, metiformina e hidroclorotiazida. Discussão: A crise Addisoniana é um evento
raro, porém ameaçador à vida do binômio materno-fetal, e pode acompanhar situações estressantes, como parto,
puerpério, infecção, hiperêmese gravídica ou cirurgia. Nos dias atuais, a doença de Addison e a gestação não são
incompatíveis, desde que um manejo adequado seja provido, preferencialmente por equipe multidisciplinar. O papel
do anestesiologista é fundamental, pois é responsável tanto pela suplementação parenteral de corticoide durante o
parto quanto por garantir estabilidade hemodinâmica, terapia de reposição volêmica, monitorização e correção dos
níveis glicêmicos e do desbalanço hidroeletrolítico.
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893 Anestesia para cesariana em paciente
portadora de doença de von Hippel Lindau
Carolina Mendonça de Goffredo Costa dos Santos, Bruno Tecles Brandão de Oliveira,
Izabela Magalhães Campos, Luiz Guilherme Neves Caldeira, Virgínia Martins Gomes
Hospital Vila da Serra Instituto Materno-Infantil, Belo Horizonte, MG, Brasil
Introdução: A doença de von Hippel Lindau (vHL) é um distúrbio autossômico dominante raro. Desenvolvem-se
cistos, hemangioblastomas e risco aumentado de outros tumores. A incidência é de 1 em cada 30.000 a 50.000
indivíduos. As considerações anestésicas para pacientes obstétricas envolvem a existência de doenças tumorais associadas, como feocromocitoma e hemangioblastomas no SNC. Há escassa informação sobre o manejo anestésico de
portadoras de vHL na literatura. Descrevemos caso de paciente submetida à cesariana eletiva, portadora da enfermidade, apresentando cistos cerebelares, cistos renais bilaterais e ausência de lesões em medula espinhal em RNM
atual. Relato de caso: Primigesta, 34 anos, leucoderma, 87 kg, 168 cm de altura. Passado de nefrectomia direita por
carcinoma de células claras e ressecção de mesotelioma papilar de fígado, ambas em 2016, sem intercorrências. Realizou RNM sem evidências de lesões em medula espinhal. DM gestacional de difícil manejo. Em uso de insulina
NPH e ultrarrápida-250 UI durante 24 horas, ômega 3 e polivitamínicos. Programada cesariana com 37 semanas
de gestação. Aferição rigorosa da glicemia capilar. Anestesia induzida com fentanil 150 mcg, propofol 150 mg, lidocaína 5 0 mg. IOT em sequência rápida. Anestesia mantida em baixo fluxo com óxido nitroso 66% e oxigênio 33%.
Recém-nascido com peso de 3,200 kg e Apgar 9/5’. Após nascimento, atracúrio 20 mg, fentanil 200 mcg, isoflurano
<01 CAM, ergotamina 0,2 mg IM, ocitocina 10U IM e 5U EV e fármacos sintomáticos. Na extração placentária, foi
constatado acretismo placentário e monitorizada PIA, sem maiores intercorrências. Alta em três dias. Discussão:
A existência de tumores como feocromocitoma e hemangioblastomas do SNC torna o manejo anestésico peculiar
e desafiador. Aumentos na PA e na PIC podem causar ruptura tumoral, levando à hemorragia e/ou à instabilidade
hemodinâmica. Não há medicações anestésicas contraindicadas nesta doença. A anestesia geral foi recomendada,
devido à presença de lesões muito vascularizadas no SNC e risco de sangramento após manipulação no neuroeixo.
A escolha da técnica anestésica deve ser feita de forma individualizada e multidisciplinar.
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938 Anestesia em gestante portadora de
ataxia de Friedreich
Thayanne Kelly Muniz Silva, Richelane da Costa Reis Leite, Cyro Franklin Conceição Vieira,
Thiago Alves Rodrigues
Hospital Universitário Materno Infantil, Universidade Federal do Maranhão, São Luís, MA, Brasil
Introdução: A ataxia de Friedreich (FRDA) é doença neurológica rara, degenerativa e progressiva. Cursa com ataxia
de membros e marcha, disartria, ausência de reflexos osteotendinosos, perda da sensibilidade vibratória e proprioceptiva, disfagia, cardiomiopatia, deformidades ortopédicas e diabetes. Muitos desses achados podem necessitar de
intervenção perioperatória, sendo o manejo do paciente um desafio ao anestesiologista. Relato de caso: A.J.A.S., 26
anos, GII PI A0, IG 36 semanas, portadora de FRDA, com alteração de marcha e redução de força em MMSS e MMII,
sem comprometimento da função e estrutura cardíaca ou de outro sistema. Apresentava, ainda, diabetes mellitus e
hipertensão gestacional. Foi indicada a resolução do parto por via alta devido ao quadro de DM descompensado,
cesárea prévia e ruptura precoce de membrana. Admitida no centro cirúrgico em ventilação espontânea, PANI 160
x 90 mmHg, SatO2 100%, ritmo sinusal e FC de 86 bpm. Realizada indução com propofol 4,0 mcg/mL, remifentanil
0,5 mcg/kg/min e cisatracúrio 6 mg. Seguida de laringoscopia e IOT confirmada com capnografia. Manutenção EV
com propofol e remifentanil. A paciente foi extubada após descurarização e encaminhada para a SRPA, sendo acompanhada por 1 hora, mantendo os padrões hemodinâmicos normais e sem repercussões neurológicas. Obteve alta
hospitalar após 72 horas, sem alterações no quadro clínico. Discussão: A concomitância de gestação e ataxia de
Friedreich é incomum e pode interferir no manejo anestésico devido à presença de doenças cardíacas, doença pulmonar restritiva, diabetes e degeneração neuromuscular. O bloqueio neuraxial pode ser usado com segurança como
opção anestésica nesta enfermidade, no entanto, não foi escolhido devido ao receio de piora dos sintomas neurológicos pela paciente e de possíveis problemas médico-legais. A anestesia geral usando relaxantes musculares não
despolarizantes e anestésicos voláteis pode ser utilizada, com respostas normais. No entanto, optou-se por anestesia
venosa com uso e reversão de bloqueador neuromuscular, o que conferiu mínimo efeito residual e risco de insuficiência respiratória no pós-operatório. A anestesia venosa total foi preferida pela farmacocinética mais adequada do
propofol e do remifentanil, pela mínima transferência ao feto e por não ter influência no tônus uterino. O planejamento anestésico cuidadoso pode reduzir os riscos durante o perioperatório.
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944 Anestesia para cesariana em paciente
portadora da síndrome de Guillain Barré
Gabriel Mendes Andraos, Antonio Geraldo de Araujo, Dário Humberto de Paiva
Hospital Premium, Goiânia, GO, Brasil
Introdução: Pacientes com doenças neurológicas preexistentes representam um desafio para o anestesiologista
quando se trata de bloqueios espinais, geralmente por serem contraindicados. A síndrome de Guillain-Barré (SGB) é
uma complicação neurológica autoimune que, na maioria dos casos, segue uma infecção prévia. Apresenta-se como
polirradiculoneurite desmielinizante aguda ou subaguda. É considerada evento raro durante a gravidez. Relato de
caso: Paciente de 32 anos, 78 kg, 1,66 m, com 39 semanas de gestação, ASA 2, apresentando quadro de polirradiculoneurite desmielinizante diagnosticado previamente como SGB. Paciente com tetraparesia flácida subaguda em
fase de remissão, já apresentando deambulação na semana anterior ao parto. Apresentou-se para acompanhamento
do trabalho de parto com indicação obstétrica para cesariana. Realizada venóclise com cateter 20G, medicamentos
adjuvantes e hidratação. Realizada raquianestesia em L3-L4 com agulha Quinck nº 27 com 10 mg de bupivacaína
0,5% hiperbárica e 80 mcg de morfina. Parto realizado sem intercorrências. Paciente recuperou força e sensibilidade
de membros inferiores nas mesmas condições prévias às da cirurgia. Recebeu alta 48 horas após o parto. Discussão:
Historicamente, considera-se prudente evitar a anestesia regional em pacientes com doenças neurológicas preexistentes. Essa conduta baseia-se no fato de que essas enfermidades podem desenvolver um novo déficit no período
pós-operatório, já que um nervo previamente comprometido pode se tornar mais susceptível à lesão em outro local.
São relatados também maior sensibilidade e risco de toxicidade aos anestésicos locais em pacientes portadoras de
SGB. No presente caso, a opção por raquianestesia se deu pelo fato de a paciente estar em fase de remissão da doença
e pela maior morbimortalidade materna associada à anestesia geral. Na SGB, a anestesia regional pode apresentar
vantagem pela grande labilidade autonômica existente. Apesar de existir relatos de piora neurológica da doença após
anestesia peridural, não há evidências consistentes para se evitar bloqueios no neuroeixo.
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954 Cesariana em portadora de síndrome de
Ehlers-Danlos
Maria Manuela Martins Rolim, Rafael Peterson Soares Santos, Roque Ricardo Rodrigues Soriano,
Cláudio Abrantes de Lacerda Almeida, Hermes Melo Teixeira Batista
Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, Maceió, AL, Brasil
Introdução: Síndrome de Ehlers-Danlos é uma doença do tecido conjuntivo que leva a hipermobilidade e instabilidade articular, anomalias da textura da pele e fragilidade de órgãos e vasos. Doença rara de transmissão autossômica
dominante. O diagnóstico inicial é baseado em dados clínicos e história familiar. Mutações dos genes que codificam tipos do colágeno classificam a doença em subtipos, e a forma vascular é a de pior prognóstico. Relato de
caso: J.F.S.S., 29 anos, G1P0A0, 32ª semana, sabidamente portadora de síndrome de Ehlers-Danlos, internou em
maternidade com queixa de artralgia progressiva em quadril e perda de líquido. Em visita pré-anestésica, relatou
hipermobilidade articular desde a infância e múltiplas luxações, com história semelhante em avô paterno e pai; sangramento excessivo em cirurgia para ressecção intestinal, equimoses espontâneas e menorragia, sendo aventada a
variante vascular pela equipe de anestesia e hematologia. Exame físico cardiopulmonar sem alterações, apesar de
relato pela paciente de cardiopatia em ecocardiograma. Cesariana foi realizada sob anestesia geral balanceada devido
a oligodramnia grave e sofrimento fetal agudo. Paciente monitorizada com pressão arterial não invasiva, oximetria de pulso, cardioscópio e BIS. Indução, após bolus de ácido tranexâmico 1 g, com lidocaína sem vasoconstrictor
2% 1,5 mg/kg, remifentanil TCI 8 ng/mL, etomidato 0,3 mg/kg e rocurônio 1,2 mg/kg. IOT com tubo 6,5 com cuff.
Manutenção com remifentanil 2 a 4 ng/mL, dexmedetomidina 0,3 mg/kg/h (após bolus 0,5 mg/kg por 15 minutos),
sevoflurano 0,5 CAM (BIS 40 – 60) e cetamina 0,2 mg/kg. Extubação após sugamadex 2 mg/kg. Foi para UTI com
ocitocina em bomba de infusão (3 U/h). Perioperatório sem intercorrências. Discussão: A variante vascular apresenta pele fina, fragilidade arterial e intestinal, e hematomas. Associa-se a possível ruptura de órgãos, principalmente
útero e intestino, e hemorragias extensas. A monitorização deve ser não invasiva, pelo risco de dissecção vascular, e
o bloqueio do neuroeixo deve ser evitado. Laringoscopia sem extensão cervical por risco de luxação de articulações.
Ventilação mecânica protetora. Antifibrinolítico é benéfico. Ocitocina em bomba de infusão no pós-operatório se
associa à maior dose total do fármaco, minimizando o risco de complicações.
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962 Anestesia raquidiana para cesárea
em paciente com diagnóstico de
angioedema hereditário
Fábio Luís Ferrari Regatieri, Ana Cristina Aliman Arashiro, Marina Cestari de Rizzo, Mônica Syaulis,
Elizabeth Lorenz
Hospital e Maternidade Santa Joana, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: O angioedema hereditário (AEH) é doença genética autossômica dominante, caracterizada pela deficiência do inibidor de C1 (C1-INH); assim, cascata do complemento é totalmente ativada, resultando em crises
com edema não pruriginoso acometendo diversos locais (face, extremidades, genitália, orofaringe, laringe e sistema
digestório). A mortalidade por edema de laringe é estimada em 25 a 40%. Gestação figura entre os fatores desencadeantes das crises. A terapia mais utilizada para profilaxia do AEH baseia-se em andrógenos que aumentam os
níveis do C1-INH e da fração C4 do complemento e reduzem as crises. Antifibrinolíticos (ácidos aminocaproico e
tranexâmico) também são utilizados. O concentrado de C1-INH (C-C1-INH) é empregado para o tratamento profilático em longo prazo, sendo a terapêutica indicada durante a gestação. Relato de caso: R.S.O., 33 anos, IG 0P, 38
semanas, diagnóstico de AEH acometendo TGI e subcutâneo. História prévia de edema de glote e abdominal, sendo
tratada em pronto atendimento, sem complicações graves. Durante a gestação, crises abdominais pioraram em frequência e intensidade. Indicada cesárea eletiva. Imunologista recomendou uso profilático de C-C1-INH, na dose de
1.500 UI, 30 minutos antes do parto cesárea. Em SO, além da dose de C-C1-INH, administramos hidrocortisona
e difenidramina. Realizou-se raquianestesia lombar. Concepto nasceu bem. Paciente foi encaminhada da SO para
a UTI a fim de prosseguir monitorizada no PO. Não apresentou complicações e não necessitou de novas doses de
C-C1-INH, recebendo alta da UTI no 1º dia pós-operatório e alta hospitalar no 3º dia pós-operatório. Discussão:
O tratamento do AEH é bastante específico e seu diagnóstico é difícil de ser realizado. Em gestantes, a melhor profilaxia é realizada com C-C1-INH. Muito embora crises de AEH não costumem responder bem a corticosteroides e/ou
anti-histamínicos, em nosso caso optamos por administrar essas medicações no pré-operatório imediato, com a dose
de C-C1-INH. Na maioria das referências internacionais, o parto é normal, ainda que sejam descritas complicações
como edemas graves do canal de parto. Caso se escolha cesariana, há indicação de anestesia regional, uma vez que
manipulação das vias aéreas é fator desencadeante de grandes edemas na fenda glótica. No caso descrito, a profilaxia
com C-C1-INH e a cesárea sob anestesia raquidiana ofereceram parto seguro e sem complicações para mãe e concepto.
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963 Doença de von Willebrand e cesariana
Maria Manuela Martins Rolim, Rafael Peterson Soares Santos, Roque Ricardo Rodrigues Soriano,
Cláudio Abrantes de Lacerda Almeida, Renata Maria Bueno Oiticica
Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, Maceió, AL, Brasil
Introdução: A doença de von Willebrand (vWD) de transmissão autossômica dominante ou recessiva em que o
fator de von Willebrand (vWF) se encontra defeituoso ou deficiente, dificultando a adesão plaquetária ao endotélio lesado e comprometendo a estabilidade do fator VIII. Incidência estimada em 1% da população. Classificada em
três subtipos e possui clínica variável, desde leve sangramento mucocutâneo até hemorragias graves. Os três critérios diagnósticos são: história de hemorragia mucocutânea, história familiar de sangramento e análise laboratorial
do vWF. Relato de caso: I.K.F.M., 24 anos, G1P0A0, 34ª semana, grupo sanguíneo O- negativo, internada em maternidade de Maceió, Alagoas, por DHEG e vWD. Em questionário aplicado em visita pré-anestésica, o escore foi 2
(-1 a 4) devido a sangramento excessivo em extração dentária e resolução clínica. Desconhecia família biológica.
Diagnosticada após realização de único exame com vWF de 36%. Em internamento, presença de centralização fetal
em ultrassonografia e hematologia indicou hemotransfusão vWF/FVIII no procedimento. TAP e TTPa normais.
FVIII foi administrado em sala cirúrgica. Realizado ácido tranexâmico 1 g após indução. Intubação em sequência
rápida com remifentanil 8 ng/mL, propofol 2 mg/kg e rocurônio 1,2 mg/kg. Manutenção com remifentanil 4 ng/mL e
sevoflurano 0,5 CAM. Extubada, sem instabilidade hemodinâmica. Ácido tranexâmico 10 mg/kg/h por 6 horas após
o parto. Discussão: Os testes diagnósticos incluem medida da proteína vWF (antígeno vWF) e do FVIII:C, além de
teste de capacidade do vWF de ligar as plaquetas, com cofator de ristocetina vWF. Indivíduos com sangue tipo O
possuem níveis de vWF de 25 a 30% inferiores àquelas com outros tipos. A paciente tinha apenas dosagem de vWF
baixo, podendo ser interrogado possível caso de vWD ou vWF baixo. O tratamento para o Tipo 1 é DDAVP, que pode
ser usada em episódios de sangramento leve ou como profilaxia para procedimentos invasivos ou pequenas cirurgias
em pacientes sabidamente responsivos. Os que não respondem à DDAVP ou têm tal medicação contraindicada, são
tratados com concentrados vWF/FVIII ou vWF recombinante. Antifibrinolíticos podem ser benéficos.
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966 Anestesia para cesariana em gestante
portadora de hipertensão arterial
pulmonar grave
Pedro Francisco Brandão, Douglas Ferreira Lima, Eduardo Roberty Badiani Alves,
Matheus Nagib Lemos Paulo, Rayana Vianna de Moura
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos, Neves Serra, ES, Brasil
Introdução: O manejo ótimo de gestantes cardiopatas deve acontecer antes da concepção, pois as alterações fisiológicas da gravidez podem exacerbar doenças preexistentes. É importante salientar que profundas mudanças ocorrem
durante o parto e que o pós-parto é caracterizado por implicações fisiológicas tão quanto ou ainda mais importantes.
Relato de caso: K.K.L., 40 anos, G2P1C, 32 semanas, portadora de HAP idiopática (PSAP 106 mmHg), em uso de
sildenafil, furosemida e carvedilol, com indicação de interrupção da gestação pelo cardiologista assistente, devido à
deterioração clínica (CF III). Na sala de cirurgia, ofertou-se oxigênio por meio de cânula nasal, monitorizou-se pressão arterial invasiva, oximetria de pulso, cardioscopia, débito urinário e instalou-se cateter de Swan-Ganz. Por meio
de cateter peridural, obteve-se anestesia titulada com lidocaína 2% C/A – além de fentanil e morfina. Durante o
procedimento, recebeu bolus de cristaloides, ocitocina e sintomáticos. Além disso, foi encaminhada à UTI, em uso
de milrinona, vasopressina e noradrenalina. Após 30 minutos de admissão em leito de terapia intensiva, apresentou PCR em AESP e foi reanimada durante 40 minutos, quando se constatou o óbito. A causa da morte foi definida
como choque cardiogênico, secundário à hipertensão pulmonar e à insuficiência de VD. Laudo do SVO não mostrou
alterações que sugiram outro diagnóstico. Discussão: Na maioria das gestantes cardiopatas, a gravidez é associada
a prognóstico bom ou razoável. Entretanto, casos de HAP grave ainda apresentam elevados índices de mortalidade.
Pacientes que apresentam HAP devem ser orientadas a evitar gestação e, se engravidarem, a interrupção precoce
deve ser considerada. Mulheres que optam por manter a gestação devem ter seus partos planejados e realizados
de forma eletiva. Os principais objetivos durante o manejo anestésico incluem manutenção do volume intravascular e do retorno venoso, evitar compressão aorto-cava, além de prevenção de dor, hipoxemia, hipercarbia e acidose.
Técnicas neuroaxiais tituladas, associadas ao uso de vasodilatadores pulmonares, consistem em boas opções – porém
a evolução clínica desfavorável é sempre uma possibilidade real.
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969 Uso de ácido tranexâmico profilático
em anestesia para parto cesariana em
paciente Testemunha de Jeová
Patrícia Mara Beltrame, Guilherme Haelvoet Correa, Monica Maria Siaulys,
Alexandre Simmonds de Almeida, Ayrton Bentes Teixeira
Irmandade da Santa Casa de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: O receio de sangramento em pacientes que não consentem com transfusões sanguíneas é tema de relevância devido às implicações éticas e jurídicas, mas também ao risco de vida desses pacientes. É interessante dispor
de recursos que possam diminuir, repor ou reutilizar as perdas sanguíneas. Em obstetrícia, uma alternativa é o uso do
ácido tranexâmico. Relato de caso: Paciente de 42 anos, feminina, G2P1A0, idade gestacional 41 semanas (US), ASA
P2, 70 kg, sem comorbidades, Testemunha de Jeová sem consentimento para transfusão de sangue. P
 ré-natal adequado. Antecedente cirúrgico: cesariana com raquianestesia havia dois anos. Exame físico sem alterações relevantes,
exceto altura uterina de 42 cm, aumentada por miomatose. Devido a passado obstétrico, pós-datismo e miomatose
uterina, foi indicada resolução do parto por cesariana. Exames laboratoriais: Hb/Ht 11,0/32,8; plaquetas 210.000;
coagulograma sem alterações. Intraoperatório com monitorização básica não invasiva. Puncionados dois acessos
periféricos J16. Administrado ácido tranexâmico 1 g EV em soro por 10 minutos. Raquianestesia em L3-L4 com
bupivacaína pesada 12,5 mg, fentanil 20 mcg e morfina 100 mcg. Realizadas 10 unidades de ocitocina após nascimento do recém-nascido. Hidratação com 1.500 mL de cristaloides. Diurese de 125 mL e sangramento de 325 mL
estimado por líquido de aspiração e pesagem de compressas. Puerpério imediato sem intercorrência e alta em três
dias. Discussão: Diante do temor de hemorragia uterina periparto, o ácido tranexâmico vem ganhando destaque no
controle do sangramento periparto, com eficácia já comprovada. Porém, a segurança dessa medicação está cientificamente estabelecida apenas para grupos de alto risco para hemorragia. Em grupos de menor risco ainda não há
evidências concretas que justifiquem o seu uso como medicação profilática para redução de sangramento. Neste caso,
considerando-se a miomatose uterina como fator de risco, aliado ao desejo de não transfusão da paciente, a utilização do ácido tranexâmico se mostrou eficaz como conduta individualizada, podendo ser justificada em serviços que
não dispõem de tecnologias de reutilização de sangue, como o Cell Saver®.
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979 Ultrassonografia como recurso de resgate
para boa execução de duplo bloqueio em
trabalho de parto
Hermann dos Santos Fernandes, Matheus Viana Lemo, Fernando Souza Nani,
Gyanna Lis Vieira de Oliveira, Mariana Aparecida Elisei Ferreira
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Revisão: Analgesia de parto é um ato médico que data de tempos remotos; atualmente, tornou-se técnica segura e
eficaz, inclusive promovendo humanização ao parto vaginal e incentivando-o. O padrão-ouro da analgesia é o duplo
bloqueio (DB) raquiperidural pelo seu rápido início de ação e pela sua possibilidade de prolongar os efeitos analgésicos
devido ao uso de cateter peridural, sem promover bloqueio motor. Entretanto, pode apresentar complicações, como a
perfuração de dura-máter pela agulha peridural, sobretudo em casos de punção difícil. Relato de caso: Paciente M.A.S.,
de 33 anos, primigesta, 39 semanas, antecedente pessoal de obesidade (peso 120 kg, IMC 46), hipotireoidismo controlado, em trabalho de parto com 4 cm de dilatação cervical, com indicação de analgesia. Indicado DB. Primeira
tentativa de punção com agulha Tuohy 18G, em L3-4, havendo punção inadvertida de dura-máter. Sem sucesso na
segunda tentativa, com mudança de espaço, L2-3, que também cursou com perfuração de dura-máter; na introdução
de agulha de raqui, a paciente queixou-se de dor irradiada para membro inferior. Solicitada nova tentativa de analgesia pela obstetrícia, que acreditava que a optimização analgésica contribuiria para a evolução do parto vaginal, sendo
optado por analgesia sistêmica com remifentanil, diante da dificuldade de punção. A paciente referiu persistência da
dor, além de apresentar efeitos colaterais como vômitos e sonolência. Optou-se por nova tentativa de punção peridural, desta vez com uso da ultrassonografia (USG) para localização do espaço. Puncionado L2-L3, identificado a 6 cm
de profundidade em relação à pele, sendo realizado DB com sucesso. Obteve-se controle de dor adequado para parto
vaginal com fórcipe, recém-nascido vivo, Apgar 9/10/10, com boa evolução na internação. Discussão/Conclusão:

Uso do USG como técnica auxiliar em punção de neuroeixo foi objeto de desinteresse em décadas passadas devido à
necessidade de equipamento outrora considerado sofisticado e caro; além disso, o treinamento de anestesistas na identificação da janela acústica e das estruturas anatômicas se faz necessário. Acreditamos que a popularização do método
trará vantagens e segurança para a analgesia de parto pela técnica de DB.
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986 Anestesia para cesariana em paciente com
amiotrofia muscular espinhal tipo II
Roberta Almeida Borges, Ana Flávia Brito Santos, Marlos Henrique Naves Costa,
Maria Moreno Braga, Paulo Ricardo Rabello de Macedo Costa
Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil
Introdução: A atrofia muscular espinhal é doença neurodegenerativa de causa genética, cursa com perda de neurônios motores e atrofia muscular esquelética. Apesar de se manifestar com uma série de fenótipos, todos são causados
por mutação do gene 1 de sobrevivência do motoneurônio (SMN1). No tipo II, as manifestações tendem a ser mais
precoces, iniciando dos 6 aos 18 meses de vida, constituídas por dificuldade para deambular, escoliose progressiva e grave e contratura nos membros. A expectativa de vida é em torno de 10 a 40 anos. Relato de caso: K.R.M.,
feminino, de 22 anos, P3 ASA, 28 kg, G2 P1c A0, deu entrada no hospital para realização de cesariana. Portadora
de atrofia muscular espinhal tipo II. Lúcida e orientada, respiração espontânea sem uso de O2. Realizada monitorização básica (SpO2, PANI, cardioscopia), venóclise em MSE 18G, Ringer com lactato 10 mL/h EV. Hemograma
e coagulograma dentro dos limites da normalidade. Espirometria compatível com distúrbio ventilatório restritivo
acentuado, sem resposta significativa ao broncodilatador. Optado por anestesia geral. Indução realizada com fentanil, lidocaína, propofol e rocurônio, IOT, em sequência rápida, feita sob visualização direta com cânula 6.5 mm com
cuff, Cormack-Lehane 2B, sem intercorrências; iniciada ventilação mecânica e manutenção com propofol e remifentanil. Cesariana e laqueadura realizadas sem intercorrências; ao final, paciente encaminhada em ventilação mecânica
controlada à UTI. Após cerca de 4 horas do final do procedimento, foi realizada extubação. Discussão: Devido às
peculiaridades da doença (escoliose acentuada, comprometimento da função pulmonar, via aérea difícil, alteração
da força muscular), a anestesia do neuroeixo torna-se quase proibitiva e a anestesia geral bastante desafiadora ao
anestesiologista.
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987 Saída de liquor sanguinolento em punção
lombar para raquianestesia em gestante
Emílio Carlos Del Massa, Natália Lucena de Moura, Jucelio Borges, Izabella Barbosa Reis,
Filipe dos Santos
Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: O aspecto sanguinolento do líquor suscita possível traumatismo em punção ou infecções vigentes.
Nesse sentido, enfatiza-se que, mesmo quando realizada com técnica adequada, a anestesia espinhal implica risco de
sangramento. Relato de caso: Paciente feminina, branca, 25 anos, 66 kg, gestante G2PN1A0. Deu entrada no prontosocorro com dor em baixo-ventre de leve intensidade, dinâmica uterina presente e fraca, ao toque vaginal colo médio
pérvio para 4 cm, bolsa íntegra e polo cefálico. Devido à parada secundária da dilatação, indicada a realização de
cesariana. Realizada raquianestesia com punção lombar entre L3-L4, utilizando agulha Quincke 27G, após assepsia
com saída de LCR sanguinolento. Colhido material para análise citopatológica e posterior infusão lenta, subaracnoidea, de bupivacaína pesada 15 mg, morfina 80 mcg e fentanil 20 mcg. Ainda, foram administrados ceftrixone 2 g,
metoclopramida 10 mg, ranitidina 50 mg, dipirona 2 g e 1.000 mL de cristaloide pela via endovenosa. Encaminhada
à SRPA estável e em respiração espontânea, onde permaneceu por 2 horas, com posterior alta para enfermaria. Indicada permanência em internamento hospitalar para investigação de alteração em LCR. Laboratório LCR: PCR para
infecções bacterianas negativo, aspecto hemorrágico, glicose 67, proteína 190, cloretos 464, hemácias 4,2, leucócitos
201, neutrófilos 88%, linfócitos 8%, monócitos 4%, cultura negativa para bactérias aeróbicas e microaerófilas, bacterioscopia negativa. Recebe alta hospitalar no 3º dia pós-operatório assintomática. Discussão: O aspecto do LCR
é uma preocupação importante para o anestesiologista, pois alterações como as descritas (líquor sanguinolento)
podem evidenciar erro de punção ou infecções vigentes. A possibilidade de sangramento com desenvolvimento de
hematoma subdural pode trazer sequelas permanentes para o paciente. No caso em questão, a paciente manifestou
quadro geral satisfatório com alta hospitalar.
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1004 Analgesia suplementar em falha parcial de
bloqueio subaracnoideo em cesárea
Janael José Meneses Lima, Cleber Wagner de Carvalho, Gilcia Maria Souza Oliveira,
Anne Caroline Rocha de Carvalho, José Caio dos Santos
Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos, Centro de Ensino e Treinamento em
Anestesiologia da Santa Casa de Santos, Santos, SP, Brasil
Introdução: Raquianestesia está sujeita a eventuais falhas decorrentes de fatores técnicos, entre os quais: falta
de contato do anestésico e formações nervosas, injeção de volume ou concentração insuficientes, uso de anestésicos com potência atenuada, posicionamento inadequado. Relato de caso: Gestante, de 34 anos, G3P2A0, com
proposta de cesárea por distocia fetal. Submetida à punção subaracnoidea, mediana, em nível L3-L4, com agulha
Whitacre 27G, refluxo de líquor claro, sendo infundidos bupivacaína hiperbárica 12,5 mg, morfina 80 mcg, sufentanil 3 mcg, havendo bloqueio motor satisfatório de membros inferiores e sensitivo parcial até T6. Após incisão,
referiu dor importante em porções mais altas do abdome pela tração uterina. Interrompeu-se a cirurgia e ambos,
paciente e acompanhante, foram informados e concordaram com a necessidade de sedação e analgesia suplementar. Foram administrados cetamina 25 mg, midazolam 2 mg e fentanil 100 mcg. A criança nasceu com Apgar 9/10.
Logo após, a mãe, já consciente, teve seu primeiro contato com o filho. Discussão: Anestesia subaracnoidea é preferível em cesarianas por apresentar menor mortalidade em relação à anestesia geral. Facilmente executada, resulta
em bloqueio mais rápido e intenso do que a anestesia epidural. Reduz a exposição medicamentosa neonatal e o
risco materno de aspiração pulmonar. A mãe mantém-se acordada durante o parto e permite analgesia espinhal
pós-operatória. O fentanil, embora atravesse rapidamente a placenta, parece ter mínimo efeito neonatal. A cetamina
em doses inferiores a 1,5 mg.kg-1 não altera significantemente o fluxo uteroplacentário. O midazolam é mais provável de causar hipotensão transitória quando usado como agente indutor. Cesariana requer bloqueio no nível de T4.
Leve cefalodeclive facilita alcançar esse nível e previne hipotensão grave. Falha na anestesia antes do nascimento do
bebê pode ser tratada com cetamina 10 a 20 mg endovenoso ou óxido nitroso 30%. Após o nascimento, o uso de
opioide suplementar é boa opção. A dor que permanece intolerável, apesar do nível adequado do bloqueio, deve ser
tratada com anestesia geral e intubação orotraqueal.
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1032 Anestesia no paciente portador da
síndrome de Rubinstein-Taybi
Gabriel Novais Rocha, Lucas Moraes Andrade, Fernando de Paiva Araújo, Sophia Bouhid Queiroz,
Mariana Moraes Pereira Neves Araújo
Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil
Introdução: A síndrome de Rubinstein-Taybi (SRT) é doença genética que ocorre por microdeleção do cromossomo
16. Pode incluir: retardo físico e mental, anormalidades craniofaciais e cardiopulmonares, além de cardiopatias congênitas. Relato de caso: Paciente masculino, 14 anos, 47 kg, portador de SRT, agendado para orquidopexia. Em uso de
haloperidol de rotina. Ao exame: Mallampati III, fácies típica, microcefalia, hipertelorismo e retrognatia; portador de
valva aórtica bicúspide, sem prejuízo funcional. Utilizado midazolam como medicação pré-anestésica. Foi preparado
material para via aérea difícil. Após monitorização, foi feita a indução inalatória sob máscara facial com sevoflurano e O2/N2O, seguida de venóclise (22G) e laringoscopia direta (Cormack-Lehane II), com intubação orotraqueal.
A manutenção da anestesia foi realizada com O2 e sevoflurano, ventilação com volume controlado. Foi realizado
bloqueio analgésico infiltrativo com levobupivacaína a 0,25%. O ato anestésico-cirúrgico durou 220 minutos, com
estabilidade hemodinâmica do paciente, que foi extubado acordado, sem intercorrências. Na SRPA, teve alta para
o setor de Pediatria após observação. Discussão: Enfatizamos a importância da avaliação pré-anestésica, sobretudo
para avaliação de via aérea (em razão das anomalias craniofaciais e das cardiopatias congênitas), a fim de se atentar
à manutenção da estabilidade hemodinâmica do paciente.
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1059 Tap block versus morfina subaracnoidea
em laqueadura tubária: ensaio clínico
controlado e randomizado
Fernanda Andrade Soares da Silva, Marcelo Carneiro da Silva, Elialba de Farias Cascudo,
Alinne Nascimento Maia, Yvve Priscilla Gatto
Hospital Regional do Gama, Brasília, DF, Brasil
Introdução: Morfina pela via subaracnoidea é a opção comumente utilizada para controle da dor pós-operatória
para laqueadura tubária, proporcionando adequada e prolongada analgesia, porém está associada a efeitos colaterais
que trazem insatisfação ao paciente e provocam retardo da alta hospitalar. O bloqueio do plano transverso abdominal guiado por ultrassom proporciona analgesia da pele, dos músculos da parede abdominal anterior e do peritônio
parietal, excetuando o peritônio visceral, sendo mais utilizado em cirurgias do abdômen inferior. Este estudo teve
por objetivo avaliar se o bloqueio do plano transverso do abdômen, associado ao bloqueio espinhal sem morfina
subaracnoidea, é eficaz no controle da dor pós-operatória em cirurgias de laqueadura tubária, quando comparado
à técnica padrão utilizada, ou seja, raquianestesia com morfina subaracnoidea. Metodologia: Após aprovação pelo
Comitê de Ética em Pesquisa e obtenção do termo de consentimento livre e esclarecido, foram incluídas no estudo
24 pacientes submetidas à laqueadura tubária eletiva, randomizadas em dois grupos. O grupo 1 recebeu raquianestesia com morfina subaracnoidea (80 mcg) e o grupo 2 recebeu raquianestesia sem morfina e TAP Block com 30 mL
de levobupivacaína 0,5%, sendo 15 mL de cada lado do abdomen. As pacientes foram avaliadas por questionários
no momento da alta da SRPA e com 24 horas de pós-operatório. Resultados: Como resultado do estudo, não foram
encontradas diferenças estatisticamente significativas em relação à dor pós-operatória e ao consumo de opioides
entre os grupos. O tempo de permanência na SRPA, o tempo para alta hospitalar, a incidência de efeitos colaterais
e o grau de satisfação dos pacientes também não demonstraram diferenças estatísticas. Já, a classificação da dor por
intermédio da escala visual analógica (EVA) em 24 horas foi maior no grupo TAP Block (p<0,009), assim como o
tempo para execução da técnica anestésica (p<0,001). Conclusão: Concluiu-se que o bloqueio do plano transverso
do abdômen guiado por USG associado à raquianestesia sem opioides permite graus variados de controle da dor
pós-operatória, quando comparado à raquianestesia com morfina em pacientes submetidas à laqueadura tubária,
podendo fazer parte de uma técnica de analgesia multimodal no controle da dor pós-operatória.
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1060 Duplo bloqueio associado à sedação
em cesariana seguida de histerectomia
total ampliada
Anderson Sampaio Maruí, Gilmar Pereira Coan, Jucélio Borges, Natália Lucena de Moura,
Maria Gabriela Justiniano
Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A técnica conhecida como duplo bloqueio, combinação de raqui e peridural, induz à analgesia rapidamente com baixas doses de anestésico local, diminuindo o risco de toxicidade e oferecendo maior satisfação
à parturiente. O uso de cateter peridural permite manutenção da analgesia e conversão para anestesia peridural,
quando necessário. Relato de caso: N.T.N., 27 anos, gestante, 36 semanas, 70 kg, ASA II, com diagnóstico de câncer
de colo uterino. Admitida para cirurgia eletiva de cesária e histerectomia total ampliada. Em SO, foi monitorizada
(ECG, PANI, SpO2, PAI – após cateterização de artéria radial D), com venóclise 18G em MSE e 16G em MSD.
Realizado duplo bloqueio (raqui-peri) com a paciente sentada, feita punção mediana entre L3-L4 pela técnica de
perda de resistência de ar, com seringa específica, até espaço peridural, introdução de agulha Whitacre 27G por
meio de agulha peridural, com saída de LCR claro, infusão de bupivacaína pesada 0,5% 15 mg, morfina 80 mcg e
fentanil 20 mcg, introdução de cateter peridural sem intercorrências. Recém-nascido do sexo masculino Apgar 9/9.
Após, início de sedação com dexmetedomedina ataque 1 mcg/kg em 20 minutos até atingir Ramsay 3, seguida de
manutenção de 0,4 mcg/kg/h. Anestesia mantida com doses seriadas de levobupivacaína com vasoconstritor 0,5%
em cateter peridural, associada a controle hemodinâmico com gasometrias arteriais seriadas e administração de
medicações sintomáticas. Infusão de 4.600 mL de cristaloides, tendo perda urinária de 1.000 mL. Encaminhada à
SRPA estável, com índice de Aldrete de 7, sem uso de aminas vasoativas e em respiração espontânea. Alta da SRPA
após 1 hora do procedimento cirúrgico e alta hospitalar no quinto dia pós-operatório. Discussão: A aplicação do
duplo bloqueio mostra-se como segura em gestante e eficaz no controle da dor no intraoperatório, sendo técnica
anestésica simples, barata e com poucos efeitos adversos em SRPA. A sedação com dexmetedomedina propicia nível
adequado de sedação, com despertar controlável e mínima interferência no sistema respiratório.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

Souza MA. Analgesia de parto: bloqueio combinado raqui-peridural versus bloqueio peridural contínuo em primigestas
[Dissertação de Mestrado]. Campinas: Unicamp; 2009.

2.

Freitas JF, Meinberg S. Analgesia de parto: bloqueios locorregionais e analgesia sistêmica. Rev Med Minas Gerias. 2009;19(3
Suppl 1):S7-14.

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

Sao Paulo Med J. 2018; 136(Suppl)

159

ANESTESIA OBSTÉTRICA

1064 Edema agudo de pulmão após extubação
em gestante com estenose mitral e
insuficiência cardíaca
Valeska Brito da Cunha, Thayanne Kelly Muniz Silva, Juliana Gonçalves Diniz dos Santos,
José Wilker Bezerra Bílio, Thiago Alves Rodrigues
Hospital Universitário Presidente Dutra, São Luís, MA, Brasil
Introdução: A doença cardíaca constitui a principal causa de morte materna não obstétrica no mundo durante o
ciclo gravídico-puerperal e acomete aproximadamente 4,2% das gestantes no Brasil. Como resultado da lesão, podem
ocorrer elevação da pressão atrial esquerda, dilatação do átrio esquerdo e aumento da pressão arterial pulmonar com
aumento reativo da resistência vascular pulmonar. Tais alterações predispõem à formação de trombos murais intra
-atriais, fibrilação atrial, dispneia, hemoptise e edema pulmonar. Relato de caso: Gestante de 17 anos, GIIPIA0,
idade gestacional de 36 semanas, portadora de estenose mitral e insuficiência cardíaca NYHA III diagnosticada na
gestação anterior, seguimento com cardiologista, em uso de espironolatona 25 mg, furosemida 40 mg e metoprolol
25 mg. Entre os exames do pré‑natal, apresentou ecocardiograma com aumento importante de AE e VE, VD com
aumento discreto e modesta disfunção. Valva mitral espessada, folheto posterior sem mobilidade, com importantes
falhas de coaptação. Válvula aórtica com leve espessamento dos folhetos. VCI dilatado e FE de 62%. Admitida para
cesariana eletiva por indicação do cardiologista. Submetida à anestesia combinada raqui‑geral. Administraram‑se
morfina 0,1 mg, fentanil 150 mcg, etomidato 10 mg, succinil 50 mg e cisatracúrio 5 mg, e foi feita manutenção com
servoflurano. Após a extubação, a paciente evoluiu com dispneia, tosse produtiva de coloração rósea, SatO2 de 80%,
PA 90 x 60 mmHg e FR de 33 irpm. Na ausculta cardíaca, o ritmo era irregular, com sopro sistólico predominante
em FMI 4/6, com FC de 110 bpm. Na ausculta pulmonar, havia diminuição do murmúrio vesicular e estertores crepitantes bilaterais. Foram usadas furosemida 80 mg e dobutamina 150 mcg/min. Paciente foi encaminhada à UTI
estável hemodinamicamente e, após 10 dias, realizou valvoplastia mitral. Discussão: O trabalho de parto impõe
sobrecarga adicional ao coração. Com as contrações uterinas, ocorre aumento abrupto na volemia sistêmica devido
à significativa transferência sanguínea por parte dos vasos uterinos, promovendo elevação no consumo de oxigênio,
no débito cardíaco e na pressão arterial. A estenose mitral pode produzir repercussões hemodinâmicas importantes,
por dificultar o esvaziamento do átrio esquerdo e o enchimento do ventrículo esquerdo, e o edema pulmonar pode
ser consequência dessa sobrecarga.
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1078 Dexametasona como adjuvante para dor
pós-operatória em cesária com fentanil
subaracnoideo: projeto piloto
Camilla Corrêa e Castro, José de Ribamar Pinheiro de Oliveira, Luís Alberto Rodriguez
Linhares, Fernanda Lourenço Furigo, Fabio Luis Ferrari Regatieri
Centro de Ensino e Treinamento, Ipar Itapevi, São Camilo Pompeia, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: O fentanil já foi previamente utilizado como adjuvante na raquianestesia para cesarianas, mas é uma
medicação associada com prurido, náuseas e vômitos no pós-operatório e outras complicações. O uso da dexametasona endovenosa como adjuvante tem mostrado, além da ação anti-inflamatória, redução da incidência de náuseas
e vômitos. Avaliamos a utilidade da dexametasona endovenosa como coadjuvante para dor pós-operatória em cesariana com administração de fentanil pela via subaracnoidea. Materiais e métodos: Selecionamos aleatoriamente
pacientes submetidas à cirurgia cesariana no Hospital Geral de Itapevi, de outubro a dezembro de 2017, classificação
ASA II e III. Os pacientes foram alocados em quatro grupos, de forma aleatória. Grupo 1: realizada raquianestesia
com bupivacaína hiperbárica 15 mg, fentanil 50 mcg e dexametasona 10 mg EV. Grupo 2: realizada raquianestesia
com bupivacaína hiperbárica 15 mg e fentanil 50 mcg, sem uso de dexametasona EV. Grupo 3: raquianestesia com
bupivacaína 12,5 mg e fentanil 25 mcg, sem dexametasona EV. Grupo 4: raquianestesia com bupivacaína hiperbárica
12,5 mg, fentanil 25 mcg e dexametasona 10 mg EV. Após a alta da paciente, foi aplicado questionário por telefonema, investigando sobre duração da analgesia, tempo de duração do bloqueio motor e sensitivo, complicações
durante a internação, consumo de opioide como adjuvante durante a internação e satisfação da paciente. Resultados:
Foi incluído um total de 32 pacientes, sendo 16 avaliadas, 4 por grupo. Excluídas as pacientes que não atenderam ao
telefone. Não foi evidenciada diferença significativa em relação ao desfecho principal: dor no pós-operatório imediato. Os desfechos secundários, náuseas e vômitos no pós-operatório e prurido, foram mais evidentes nos grupos de
pacientes que não receberam dexametasona, ou seja, grupos 2 e 3, com maior incidência de náuseas e vômitos (75 e
25%, respectivamente) e prurido (75 e 50%, respectivamente). Discussão: O fentanil mostrou-se como opção para
analgesia em cesariana, já que 81,25% das 16 entrevistadas julgaram a anestesia como satisfatória. O grupo 4, em uso
de dexametasona com baixa dose do fentanil, evidenciou analgesia adequada, sem dor pós-operatória. Este trabalho
precisa de um número maior de pacientes para sedimentar os resultados observados, mas rapidamente evidenciou
que o fentanil pode ser usado de forma segura e satisfatória na analgesia para cesariana, de preferência com uso do
corticoide para reduzir as complicações relacionadas o seu emprego.
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1084 Manejo anestésico em paciente com
acretismo placentário e placenta prévia total
Mariana Luciano de Azevedo Almeida, Marcela Mariz, Monica Siaulys, Nathália Vianna
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: Acretismo placentário é uma das principais causas de hemorragia periparto. Geralmente é incidiosa,
dificultando o diagnóstico precoce. Dentre os fatores de risco, temos: cesárea anterior, procedimentos maternos anteriores, tabagismo, placenta prévia. Relato de caso: T.M., 29 anos, G4PC2A1, 37 semanas e 2 dias, sem comorbidades
ou alergias. Ao exame, 84 kg, sem preditores de via aérea difícil, hemoglobina 10,4. USG obstétrica sugeriu placenta
prévia e acretismo placentário, com confirmação por meio de RNM. Programação de balonamento das artérias ilíacas, cesárea e histerectomia. Optado por duplo bloqueio no setor de hemodinâmica. Injetados bupivacaína pesada
7,5 mg, fentanil 25 mcg e morfina 80 mcg, além de feita a introdução de cateter peridural. Após balonamento, realizados 10 mL de bupivacaína com vaso 0,5% via cateter peridural e ácido tranexâmico. Devido a sangramento extenso,
estimado em 4 L por pesagem de compressas, foi iniciada transfusão sanguínea e balões insuflados após retirada do
recém-nascido. Por instabilidade hemodinâmica, anestesia foi convertida para geral, indução venosa com etomidato 20 mg, fentanil 250 mcg, succinilcolina 80 mg e atracúrio 20 mg, e feita manutenção com propofol. Puncionada
a artéria radial para monitorização da PA, feito o acesso venoso central e coletada a gasometria, que evidenciou
hematócrito de 19. Realizados 3 L de cristaloide, 500 mL coloide e 4 concentrados de hemácias, com reversão do quadro. Retirados introdutores das artérias ilíacas pelo cirurgião vascular e a paciente foi encaminhada, estável, para a
UTI. Discussão: O planejamento do procedimento reduz perda de sangue, morbidade perioperatória e mortalidade,
devendo ser multidisciplinar, com anestesiologistas, obstetras, radiologistas intervencionistas, enfermagem, banco
de sangue e equipes cirúrgicas especializadas. A embolização das artérias ilíacas reduz o sangramento perioperatório e possibilita a preservação do útero. A técnica anestésica preferencial deve ser a anestesia regional; no entanto, o
anestesiologista deve estar preparado para converter para anestesia geral precocemente, em caso de hemorragia ou
coagulopatia maciça. Deve-se delegar um membro da equipe anestésica para manejo transfusional, e a coleta de coagulograma seriado, fibrinogênio, plaquetas e tromboelastograma pode direcionar a terapia transfusional.
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1086 Anestesia para cesariana em paciente com
plaquetopenia grave
Danilo Martins Correia, Marcelo Carneiro da Silva, Elialba de Farias Cascudo,
Marilene Muniz Carneiro, Filipe Machado Oliveira
Hospital Regional do Gama, Brasília, DF, Brasil
Introdução: Anestesia geral para cesariana está indicada em pacientes com distúrbios hematológicos. Relato de
caso: T.R.A., 20 anos, 108 kg, gestante de 39 semanas e 4 dias, com história de anemia hemolítica e plaquetopenia
grave dependente de transfusão para manutenção de níveis mínimos de hemoglobina. Foi extensamente investigada, sendo descartadas causas hereditárias, e não houve diagnóstico definitivo. Na história pregressa, relatava ser
asmática em uso de salbutamol spray e hipersensibilidade à transfusão de plaquetas na cesárea anterior. Ao exame
físico, apresentava-se em bom estado geral, orientada, dispneia leve, hipocorada, afebril, SpO2 98% em ar ambiente.
Ausculta pulmonar sem ruídos adventícios. Sem alterações cardiológicas. Exames laboratoriais: Hb 9,45; Ht 21,6%;
plaquetas: 16.000. Paciente monitorizada, venóclise com cateter 14G, administradoos 1 g de hidrocortisona e plaquetas 10 U. Posicionada com trapézio de Simoni. Pré-oxigenação por 10 minutos com O2 a 100%. Indução em
sequência rápida com fentanil 200 mcg, lidocaína 80 mg, propofol 170 mg e succinilcolina 100 mg. Realizada intubação orotraqueal com tubo 7.0 com cuff e iniciada ventilação mecânica em modo VCV com volume corrente de
600 mL, PEEP 6, FR 12, FiO2 60%. Manutenção com sevoflurano 2%, rocurônio 30 mg, morfina 5 mg, cetamina
10 mg e ocitocina 15 UI. Cesariana sem intercorrências. Nascimento de feto feminino, Apgar 0/3, necessitou de
intubação, compressões torácicas e bolus de adrenalina via traqueal. Após 20 minutos, apresentou tônus muscular
e respiração espontânea. Ao final do procedimento cirúrgico, paciente encontrava-se hemodinamicamente estável,
com contração uterina adequada e sem sangramentos anormais. Realizadas descurarização e extubação, sem intercorrências. Exames laboratoriais após cesariana: Hb 8,6; Ht 26,1; plaquetas 51.200. Discussão: A anestesia geral para
cesariana é um desafio devido às alterações fisiológicas da gravidez, principalmente no âmbito das vias aéreas, e,
quando associada a distúrbios hematológicos, aumenta a morbidade pelo risco aumentado de sangramento em uma
via aérea difícil. Porém, é a melhor indicação em pacientes com plaquetopenia. O preparo da paciente, com otimização das condições clínicas, posicionamento adequado para intubação e material para via aérea difícil disponível para
o uso, é essencial para desfecho favorável.
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1087 Anestesia para cesariana em gestante
com insuficiência cardíaca de etiologia
desconhecida
Patricia Rodrigues Duque, Afonso Henrique Santana de Lima, Anderson Alcoforado de Araujo,
Beatriz Leal Carvalho, Diogo Barros Florenzano de Souza
Hospital Geral do Grajaú, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A insuficiência cardíaca congestiva (ICC) é uma síndrome clínica que causa suprimento sanguíneo
inadequado para as necessidades metabólicas teciduais. Durante a vida da mulher, a gravidez é um dos momentos
de maior sobrecarga cardíaca, devido ao aumento do volume sanguíneo, à queda da pressão arterial e da resistência
vascular sistêmica e ao aumento tanto do débito, como da frequência cardíaca. Relato de caso: Gestante M.L.M.M.
40 anos, 67 kg, G7P5A1, idade gestacional USG de 31 semanas com ICC compensada, duas raquianestesias anteriores
sem intercorrências, ECG sinusal, RX de tórax com área cardíaca aumentada, hipertensão arterial em uso de anlodipino 5 mg/dia e captopril 50 mg/dia, ecocardiograma transtorácico com hipertrofia ventricular esquerda excêntrica,
hipocontratibilidade difusa de VE, FE 23%, PSAP 46 mmHg. Via aérea provável fácil. Indicada cesariana por ICC
grave. Paciente apresentou-se em sala com pressão arterial não invasiva de 125 x 85, FC de 72 bpm. Após punção de
acesso venoso periférico 18G, instalado Ringer com lactato 500 mL, monitorizada pressão arterial invasiva em artéria radial direita e cardioscopia. Realizada punção peridural e introduzido cateter sob técnica asséptica. Após nova
punção, realizada raquianestesia em L3-L4, injetado 10 mg de bupivacaína pesada. Após procedimento, pressão
arterial 110 x 63 mmHg, paciente assintomática, bloqueio instalado em T6. Após 40 minutos, paciente queixouse de dor, sendo realizada aplicação de bupivacaína 0,15% 15 mL por cateter peridural com melhora da dor, queda
de 10% pressão arterial média sem sintomatologia. Procedimento com duração de 1 hora e 32 minutos, sem intercorrências. Paciente seguiu para o pós-operatório em UTI por 24 horas, manteve-se compensada da insuficiência
cardíaca até a alta hospitalar, momento em que foi encaminhada ao ambulatório de cardiologia. Discussão: Alguns
especialistas orientam mulheres com insuficiência cardíaca grave a não engravidar e oferecem o término precoce
da gravidez nessas gestantes devido ao risco de óbito materno, que pode chegar a 35%. A técnica de duplo bloqueio
se mostrou eficaz, uma vez que não provocou instabilidade hemodinâmica significativa tanto no intra, quanto no
pós-operatório, contribuindo para manter compensada a insuficiência cardíaca da paciente.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

Bocchi EA, Braga FG, Ferreira SM, Rohde LE, Oliveira WA, Almeida DR, et al. III Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica.
Arq Bras Cardiol. 2009;93(1):3-70. http://dx.doi.org/10.1590/S0066-782X2009002000001

2.

Custódio MG, Yamakami LY, Bortolotto MR, Waissman AL, Zugaib M. Resultados maternos e perinatais em pacientes com
disfunção sistólica grave. Rev Assoc Med Bras. 2008;54(6):500-5.

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

Sao Paulo Med J. 2018; 136(Suppl)

164

ANESTESIA OBSTÉTRICA

1099 Anestesia para paciente
com penfigoide gestacional
Marilia S. F. Macedo, Victor Felipe Franco Oliveira, Thamires Huber Tauil,
Carolina Esteves Monnerat, Viviane Santos
Hospital Universitário Pedro Ernesto, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: Penfigoide gestacional ou herpes gestacional é uma doença cutânea autoimune que acomete mulheres
entre a 28ª e a 32ª semanas de gestação, ou no pós-parto. O prurido é o sintoma inicial, seguido de lesões eritematomáculo-papulosas anulares confluentes com vesículas e bolhas. A extensão das lesões na região da coluna pode
representar um desafio à realização de bloqueio subaracnoide para pacientes com indicação de cesariana. Este trabalho relata um caso de bloqueio subaracnoide realizado em paciente com múltiplas lesões devido a penfigoide. Relato
de caso: J.M.P.L., feminina, de 32 anos, G1P0, ex-tabagista de 5 maços-ano, inciou quadro de prurido e aparecimento
de flictemas, principalmente em membro superior esquerdo, com 26 semanas de gestação, sendo diagnosticada
com penfigoide gestacional e indicado tratamento com prednisona 40 mg/dia, dexclorfeniramina 2 mg 3x/dia
e dexametasona creme. A gestação transcorreu sem intercorrências até a 37ª semana, quando a paciente apresentou
pré-eclâmpsia. No dia do parto a paciente apresentava múltiplas máculas hipercrômicas descamativas de aspecto
cicatricial. PA 160 x 110 mmHg, FC de 110 bpm. A presença das lesões mostrava-se como possível contraindicação à realização de bloqueio, porém, analisando os riscos e benefícios, optou-se pelo procedimento. Feito bloqueio
subaracnoideo, nível L3-L4, com agulha de Quincke 25 G, com a administração de 12 mg de bupivacaína hiperbárica, 60 mcg de morfina, com obtenção de bloqueio sensitivo e motor satisfatório (nível T4). Cesariana realizada sem
intercorrências, nascimento de feto vivo, feminino, Apgar 9/9. Ao final do procedimento a paciente foi encaminhada
a cuidados semi-intensivos, estável hemodinamicamente, sem queixas. Após 24 horas, a paciente apresentava-se
sem queixas, tendo recebido alta no 3º dia de internação hospitalar. Puerpério sem intercorrências, com remissão
das lesões a partir do 5º dia pós-parto. Discussão: As dermatoses não configuram contraindicações a essa técnica
anestésica, mas podem dificultar a sua realização, dependendo da evolução e do grau de acometimento das lesões.
É importante que o anestesiologista conheça as diferentes enfremidades e suas possíveis complicações, bem como
discuta a técnica anestésica com a paciente e com a equipe cirúrgica.
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1100 Manejo anestésico em gestante portadora
de arterite de Takayasu
Marília Faria, Thamires Huber Tauil, Victor Franco Felipe
Hospital Universitário Pedro Ernesto, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: Arterite de Takaysu (AT), ou doença sem pulso, é uma doença idiopática inflamatória crônica progressiva da aorta e dos ramos do arco aórtico que causa estreitamento, oclusão e aneurisma. A doença não é influenciada
pela gravidez, porém o manejo é um desafio, pois as pacientes podem desenvolver complicações, como hipertensão
arterial e estenose, que dificultam a passagem do fluxo sanguíneo, o que pode resultar em crescimento intrauterino
restrito e complicações fetais. O controle da pressão sanguínea é de suma importância, visto que pacientes com AT
podem ter aneurismas arteriais e disfunção cerebral devido à obstrução de carótida. A vantagem da anestesia geral
é poder evitar a simpatectomia e subsequente hipotensão induzida durante a anestesia regional. Entretanto, anestesia regional com o paciente acordado é o meio mais fácil de se monitorizar a função cerebral e é a técnica preferida
em parturientes. Relato de caso: Paciente de 36 anos, GIVPIAII, com 38 semanas de gestação, foi admitida para
realização de cesariana devido à parada de progressão durante trabalho de parto. Cesárea prévia com realização de
raquianestesia. Possuía um angiograma com estenose significativa da artéria subclávia esquerda e oclusão da artéria carótida interna direita. Realizou previamente angioplastia da artéria renal direita e subclávia direita. Fazia uso
de metildopamina 750 mg/dia e prednisona 20 mg/dia. Seu braço esquerdo não apresentava pulsação e a pressão
arterial a direita era de 120 x 80 mmHg, com FC de 80 bpm. O restante do exame cardiovascular não apresentou alterações. A paciente foi monitorizada com eletrocardiograma, pressão não invasiva em seu braço direito e oximetria
de pulso. Ela foi posicionada em decúbito lateral esquerdo e, depois da infusão de 500 mL de cloreto de sódio a 0,9%,
a raquianestesia foi realizada em L3-L4. Foram injetadas bupivacaína hiperbárica 10 mg e morfina 60 mcg, produzindo bloqueio sensitivo em T6. Durante o procedimento, sua pressão arterial variou de 120 x 80 a 90 x 50 mmHg,
e sua FC, de 80 a 60 bpm. Foram administrados mais 500 mL de SF 0,9%. Bebê nasceu com peso de 3.100 g, com
Apgar 9/9 em 1 e 5 minutos, respectivamente. A perda sanguínea intraoperatória não foi excessiva e a paciente recebeu 1 L de Ringer com lactato contendo 10 UI de ocitocina. Ela foi monitorizada no CTI por 24 horas, recebendo
alta hospitalar 3 dias depois.
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1113 Comparação entre os vasopressores sobre
a circulação materna e fetal em pacientes
com pré-eclâmpsia
Yuri D´Marco Sanchez de Carvalho, Gabriel Fosenca Dias, Artur Salgado de Azevedo,
Keila Raissa Fernandes Filgueira, Fernando Souza Nani
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A escolha do melhor vasopressor após raquianestesia para parto cesariana vem sendo estudada, com
os efeitos favoráveis recomendando o uso da fenilefrina. Estudos em gestantes de alto risco são necessários. O objetivo deste estudo foi comparar os efeitos dos vasopressores efedrina, fenilefrina e metaraminol no débito cardíaco
materno e na circulação uteroplacentária e cerebral fetal em pacientes com pré-eclâmpsia submetidas à cesariana sob
raquianestesia. Método: Foram analisadas 22 gestantes, designadas aleatoriamente para receber efedrina, fenilefrina
ou metaraminol, perfazendo um total de 3 grupos. As variáveis analisadas foram: índice de pulsatilidade da artéria
uterina, índice de pulsatilidade da artéria umbilical, índice de pulsatilidade da artéria cerebral média fetal, débito cardíaco materno, FC materna, pressão arterial média materna e resistência vascular sistêmica materna. Essas variáveis
foram registradas previamente à raquianestesia e após raquianestesia e bolus de vasopressor. As médias foram calculadas nesses intervalos e posteriormente comparadas quanto à alteração ocasionada pela intervenção. R
 esultados:
A FC no grupo fenilefrina alcançou 78% da FC basal, contra 83% do metaraminol e 102% da efedrina (p=0,1).
A fenilefrina demonstrou elevar o valor da PAM de forma mais eficaz e uniforme, alcançando 91% do valor basal, em
média, contra 81,9% do metaraminol e 78,6% da efedrina, porém sem diferença estatística entre os grupos (p=0,786).
O grupo metaraminol foi o mais eficaz em recuperar o índice cardíaco, aumentando-o em 7% (p=0,961). Para a RVS,
o grupo efedrina foi o que conseguiu recuperar de forma mais efetiva o seu valor (recuperou para 102%). Para o
IPumb, a efedrina foi a única que aumentou o seu IP (7%; p=0,85). A fenilefrina foi o fármaco que produziu vasoconstrição na ACM (6%, contra 1% para os outros vasopressores; p=0,02). Conclusão: Em concordância com a
literatura, conclui-se que os agonistas alfa são eficazes em tratar a hipotensão causada pela raquianestesia também na
população obstétrica com pré-eclâmpsia de modo superior à efedrina.
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495 “Paraplegia” transitória pós-raquianestesia
Murilo de Oliveira Narvaez, Flávio Fernandes, Erik Igor Pinelli, João Paulo Andrade Martins,
Aline Artilha Lepre
Hospital São Francisco e Maternidade Sinhá Junqueira, Ribeirão Preto, SP, Brasil
Introdução: A síndrome neurológica na raquianestesia é uma complicação que pode aparecer no PO e perdurar até
6 meses. Relatamos um caso em que a paciente, com o laudo de US venoso de membros inferiores de “insuficiência das veias safenas internas (magnas) e múltiplas varicosas bilaterais”, apresentou no pós-operatório (PO — 2º dia)
de cirurgia de varizes com paraplegia e déficit sensitivo em membros inferiores pós-raquianestesia, de característica
transitória, com reversão ao 10º dia. Relato de caso: Paciente J.B.L., feminino, 28 anos, 68 kg, 1,63 m, ASAII, com
antecedentes de tromboflebite havia 4 meses, cirurgia bariátrica e colecistectomia sem intercorrências. Fazia uso
de furosemida e vitaminas. Foi submetida à raquianestesia para tratamento cirúrgico de varizes. Na sala cirúrgica,
realizada venopunção (cateter nº 20), instalada solução de Ringer com lactato 500 mL, monitorizada com ECG
(5 derivações), PANI, SpO2 e instalado catater basal com O2 2 L/min pós-sedação com midazolan (5,0 mg) e fentanil
(50 mcg). Realizado bloqueio subaracnoideo, sem intercorrências, com agulha tipo Whitacre (ponta de lápis) nº 27, ao
nível L-34. A anestesia transcorreu sem intercorrências, com níveis pressóricos e de SpO2 normais, e teve duração de
90 minutos. Paciente tentou deambular no dia seguinte, porém não conseguiu, apresentando déficit sensitivo e motor
em membros inferiores. No 3º dia de PO procurou o hospital onde foi realizada RNM, cujo resultado foi: “abaulamentos discais difusos e simétricos em L3-L4 e L4-L5 e edema da musculatura paravertebral envolvendo músculos
multífidos”. Foi orientado repouso, bem como uso de anti-inflamatórios não esteroides e dexametasona 5,0 mg/dia
por 3 dias. Após uma semana, os sintomas começaram a reverter, com normalização da função motora e sensitiva
dos membros inferiores ao final de 10 dias, deambulando normalmente. Após 4 meses, apresentou-se em bom estado
geral, sem déficits motores ou sensitivos, sob uso de antidepressivos e tranquilizantes. Discussão: As complicações
neurológicas por raquianestesia são raras. No presente caso, houve doença neurológica transitória com características atípicas, mas com substratos clínicos e exames de imagem que podem justificar o seu aparecimento. Várias são as
causas que podem explicar a síndrome neurológica transitória, como impregnação do anestésico local (AL), deambulação precoce, lesão traumática, toxicidade, isquemia neural, distribuição anormal do AL. O laudo da RNM de
coluna lombar revelou trauma local com edema, levando à fraqueza dos membros inferiores e à paraplegia. Houve
normalização da marcha sem sequelas neurológicas.
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525 Choque anafilático por sugamadex
Johnny da Silva, Fernanda Lourenço Furigo, Fabio Luis Ferrari Regatieri, Daniel Varoni Schneider,
Lucas Vendramini Rimi
Hospital São Camilo Pompeia, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A anafilaxia durante a anestesia é um evento raro, cerca de 1:10-20.000, com mortalidade de 3 a 10%.
O sugamadex é uma gama-ciclodextrina usada como primeiro agente seletivo do bloqueio neuromuscular. Age encapsulando o rocurônio e o vecurônio dois minutos após o uso. Relato de caso: Homem, pardo, 18 anos, ASA-I, 80 kg,
1,72 m, história anestésica prévia (anestesia geral) por torção testicular sem intercorrências, negava alergias, jejum
adequado, submetido à uvulopalatofaringoplastia eletiva. Optou-se por monitorização não invasiva básica, índice
biespectral e termômetro axilar. Indução anestésica com midazolan 3 mg, fentanil 300 mcg, rocurônio 50 mg, propofol PFS 2% (alvo plasmático 2,6 µ/mL-1) e remifentanil 0,15 mcg/kg/min na manutenção. A
 dministrados cefazolina
2 g após indução e valdecoxib 40 mg, esomeprazol 40 mg e dexametasona 8 mg após 25 minutos da indução anestésica, além de dipirona 2 g e ondasentrona 4 mg após 1 hora e 25 minutos. Finalizada cirurgia após 2 horas e
10 minutos, sem intercorrências, e administrado sugamadex 200 mg EV. Imediatamente após a administração do
fármaco, paciente evoluiu com taquicardia (140 bpm), hipotensão (80 x 40) e hiperemia cutânea. Diagnosticado
choque anafilático e administradas adrenalina 0,25 mg, difenidramina 50 mg e hidrocortisona 1 g endovenoso.
Apresentou melhora discreta, sendo necessário aplicar adrenalina 0,3 mg após 5 minutos. Após segunda dose, manteve pulso palpável, melhora progressiva da hipotensão e redução da frequência cardíaca. Paciente mantido intubado
por aproximadamente 1 hora após término da cirurgia e, então, extubado devido à estabilização hemodinâmica.
Apresentou quadro de agitação, que melhorou após administração de droperidol 2,5 mg. Encaminhado à UTI e
mantido estável hemodinamicamente sem aminas vasoativas, recebendo alta após 24 horas. Discussão: A reação
anafilática ao sugamadex é rara. Revisão sistemática com 15 casos descritos, 10 confirmados com testes cutâneos,
mostrou média de 1,9 minuto para início dos sintomas após administração. Os casos não apresentavam exposição
prévia, tendo o contato com ciclodextrinas alimentares como possíveis causas de sensibilização. O choque anafilático
diagnosticado precocemente determina melhores desfechos, possivelmente o determinante no caso.
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549 Uso do bloqueio do músculo eretor
da espinha para cirurgia de mama em
regime ambulatorial
Jean Beltoso Sena, Renato Zitron, Luiz Guilherme Villares da Costa
Hospital Municipal Vila Santa Catarina, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: O bloqueio do músculo eretor da espinha foi originalmente descrito em 2016 como uma alternativa
de tratamento para dor neuropática torácica. Existem poucos relatos de sua utilização para analgesia operatória.
Relato de caso: 60 anos, 73 kg, 1,50 m, índice de massa corporal (IMC): 32, ASA P2, com nódulo tumoral em mama
esquerda, hipertensão arterial sistêmica e obesidade. Fazia uso de hidroclorotiazida e propanolol. Submetida a uma
setorectomia de quadrante superolateral em mama esquerda e biópsia de linfonodo sentinela em regime de cirurgia ambulatorial. Optou-se pela realização de bloqueio no plano do músculo eretor da espinha e anestesia geral.
No momento de entrada em sala, a paciente apresentava PA: 112 × 71 mmHg, FC: 63 bpm, Sat O2: 97%, FR: 18 ipm,
sem queixas. Após monitorização com cardioscopia, oximetria de pulso e pressão arterial não invasiva, foi realizada sedação leve com 50 mcg de fentanil e 2 mg de midazolam. Realizado bloqueio no plano do músculo eretor da
espinha à esquerda sob visualização ultrassonográfica com injeção de 20 mL de uma solução contendo ropivacaína
0,375%, 150 mcg de clonidina e 10 mg de dexametasona. A seguir, foi realizada anestesia geral e conectados novos
dispositivos de monitorização: capnografia, BIS e termômetro esofágico. Anestesia foi induzida com 150 mcg de fentanil, 160 mg de propofol e 12 mg de cisatracúrio. Manutenção com propofol em regime de infusão alvo-controlada.
A cirurgia ocorreu sem intercorrências, e, após o despertar, a paciente não referiu dor, tendo alta da RA após 2 horas.
No quarto, após 7 horas da cirurgia, a paciente teve alta. Dois dias após a cirurgia, em consulta de retorno, ela referiu
dor eventual de intensidade 2, aliviada com o uso de dipirona. Discussão: O bloqueio no plano do músculo eretor
da espinha constitui uma alternativa promissora para cirurgias ambulatoriais, com baixo custo, poucas repercussões
hemodinâmicas e técnica simples e segura. O bloqueio é realizado no nível do processo transverso da quinta vértebra torácica (T5), 3 cm lateral ao processo espinhoso com injeção do anestésico abaixo do plano do músculo eretor
da espinha. Age, provavelmente, nas raízes dorsal e ventral dos nervos espinhais torácicos produzindo extenso bloqueio sensorial.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1.

Forero M, Adhikary SD, Lopez H, Tsui C, Chin KJ. The Erector Spinae Plane Block: A Novel Analgesic Technique in Thoracic
Neuropathic Pain. Reg Anesth Pain Med. 2016;41(5):621-7. https://doi.org/10.1097/AAP.0000000000000451

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

Sao Paulo Med J. 2018; 136(Suppl)

170

EVENTOS ADVERSOS EM ANESTESIOLOGIA

556 Parâmetros hemodinâmicos em paciente
com choque anafilático
Bruna Brenha Ribeiro, Fernanda Lourenço Furigo, Fábio Luis Ferrari Regatieri,
Maycon Luiz Silva Oliveira, Daniel Varoni Schneider
Hospital São Camilo Pompeia, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A incidência das reações anafiláticas/anafilactoides durante o ato anestésico-cirúrgico vem aumentando
nos últimos anos, variando entre 1:4.600 e 1:23.000. No entanto, o mais importante é a incidência de óbitos, que
ocorre em um em cada oito pacientes com choque anafilático. As principais causas são bloqueadores neuromusculares, látex e antibióticos. Relato de caso: Paciente feminino, 67 anos, ASA II por hipertensão, dislipidemia e
hipotireoidismo, com diagnóstico de adenocarcinoma pancreático, alergia a cefadroxila e cetoprofeno, já realizou
procedimentos cirúrgicos, como cesárea e laparoscopias, e foi submetida à cirurgia de gastroduodenopancreatectomia sob anestesia geral. Monitorização com pressão arterial invasiva, uso de Flotrac e monitor EV1000. Após
36 minutos do início da cirurgia, paciente apresentou quadro de taquicardia (120 a 130), diminuição da capnografia
(28) e hipotensão (45) não responsiva a vasopressor. Verificou-se, pelo monitor hemodinâmico, aumento do débito
cardíaco (DC), do volume sistólico (VS) e da frequência cardíaca (FC), e constatou-se diminuição da pressão arterial média (PAM), com variação do volume sistólico (VVS) normal. Na ausculta pulmonar, murmúrio vesicular
diminuído bilateralmente sem ruídos adventícios. Após 10 minutos do início do quadro, percebeu-se diminuição
do DC e do VS, e aumento do VVS, além de rash cutâneo e edema em região auricular. Nesse momento, foi injetada adrenalina em bolus, com melhora do quadro após dose total de 105 mcg EV. Foram administradas, também,
difenidramina 50 mg e hidrocortisona 500 mg. Suspeitou-se de choque anafilático, sendo o látex o principal desencadeante. Discussão: A alergia ao látex pode manifestar-se como eczema, urticária, angioedema, asma e até choque
anafilático. Nas reações intraoperatórias, o aspecto mais característico é o início de ação mais retardado, o qual pode
ser explicado pelo tempo para o contato entre as superfícies internas, as membranas mucosas e as luvas do cirurgião.
O interessante deste caso foi ver as mudanças nos parâmetros hemodinâmicos de cada etapa do choque anafilático:
inicialmente, diminuição da resistência vascular periférica pela liberação de histamina, com consequente diminuição da PAM e aumento do DC e do VS; em seguida, queda do retorno venoso e do enchimento ventricular esquerdo,
diminuição do DC e do VS e aumento do VVS.
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574 Fenômeno Seizure-Like após uso do propofol
Agne Chiquim Bochi Brittes, Helena Berriel, Tiago Torminato Moreira, Werner Alfredi Gemperli
Santa Casa – Associação Beneficente de Campo Grande, Campo Grande, MS, Brasil
Introdução: O fenômeno Seizure-Like, ou mioclonia induzida pelo propofol, pode ocorrer em pacientes de ambos
os sexos, de qualquer idade, sem história prévia e sem diagnóstico de epilepsia, em qualquer fase da administração ou até mesmo após o término do uso. Outras medicações anestésicas também podem induzir essa excitação
do córtex cerebral. Apesar de prevalente, ainda se conhece pouco sobre o mecanismo envolvido e há poucos estudos sobre como o fármaco promove esta excitação paradoxal cortical. Relato de caso: Homem de 35 anos, 80 kg,
ASA I, com fratura de rádio e ulna e indicação de tratamento cirúrgico. Negou comorbidades, medicações de uso
contínuo, alergia medicamentosa e cirurgias prévias. Jejum de 10 horas. Ausência de exames complementes disponíveis. Monitorizado com cardioscópio, oximetria e pressão arterial não invasiva. Proposta anestesia geral balanceada.
Iniciada pré-oxigenação e indução anestésica com lidocaína 1 mg/kg, fentanil 2,5 mcg/kg, propofol 2,5 mg/kg e
atracúrio 25 mg. Durante administração do propofol paciente apresentou episódio de mioclonia de membros inferiores, tremor grosseiro de extremidades, sialorreia, hiperextensão de membros superiores, trismo e mordedura de
lábio inferior e língua. Após aproximadamente 30 a 45 segundos houve resolução espontânea do quadro e o paciente
foi intubado, sendo iniciadas ventilação mecânica e manutenção da anestesia com sevoflurane e remifentanil em
BIC. Procedimento cirúrgico-anestésico com duração de 150 minutos sem intercorrências. Alta hospitalar após dois
dias, sem relato de memória do evento. Discussão: É conhecida a associação entre o uso do propofol e o fenômeno
Seizure-Like, mas sem fisiopatologia definida. A princípio, o fármaco, ao suprimir regiões corticais inibitórias, acaba
favorecendo a hiperexcitabilidade. Verifica-se ocorrência de convulsão tônico-clônica generalizada, principalmente
em quem tem epilepsia. O fenômeno ocorre na indução da anestesia, mas não durante a manutenção. Pode ocorrer
com outros hipnóticos. Não há conduta definida diante do quadro. Apesar de muitos relatos nos últimos anos, ainda
há muito o que ser descoberto sobre esse fenômeno.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1.

Walder B, Tramèr MR, Seeck M. Seizure-like phenomena and propofol: a systematic review. Neurology. 2002;58(9):1327-32.

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

Sao Paulo Med J. 2018; 136(Suppl)

172

EVENTOS ADVERSOS EM ANESTESIOLOGIA

580 Bloqueio de nervo ciático com
dexmedetomidina para amputação em
paciente com choque misto
Laíza Marques Moreira Melo, Layal Melize Santos Menezes, Lais Milena Smaniotti Matioli,
Luis Alberto Rodriguez Linares, Leusi Magda Romano Andraus
Instituto de Assistência Médica do Servidor do Estado, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A escolha da técnica anestésica ideal em pacientes graves representa desafio para o anestesista. O conhecimento sobre anestesia regional, junto aos avanços tecnológicos em ultrassonografia, têm facilitado a prática atual.
Apresentamos um caso de utilização de bloqueio de nervo ciático em paciente ASA IV para amputação de pododáctilos. Relato de caso: Homem, 68 anos, índice de massa corporal (IMC) 26, LEE 4, admitido para amputação de
pododáctilos por sepse; em uso de AAS e clopidogrel por infarto há 4 meses com angioplastia, recebendo infusão
de dobutamina por descompensação de insuficiência cardíaca. Instituída monitorização básica, punção para pressão
arterial invasiva e sedação com 2 mL de nilperidol. Realizado bloqueio de nervo ciático com injeção perineural de
20 mL de ropivacaína 0,5% e 50 mcg de dexmedetomidina com agulha própria de 100 mm e auxílio de ultrassom.
Paciente manteve-se estável e sem dor durante o procedimento. Foram avaliados dor, bloqueio motor e sensitivo por
meio de escalas analógicas a cada 6 horas, durante as primeiras 48 horas. Houve retorno completo da mobilidade
após as primeiras 6 horas e ausência de dor durante todo o período avaliado, sem a necessidade de outros analgésicos. Discussão: Embora a literatura contraindique a realização de bloqueios neuroaxiais na vigência coagulopatias,
há poucos relatos sobre bloqueios regionais com auxílio do ultrassom nessas condições; assim, a segurança de tal
técnica nestas situações não está bem estabelecida. A opção do bloqueio periférico como técnica anestésica para o
paciente grave não deve ser abandonada, pois evita a cardiodepressão causada pela indução e o estresse do despertar,
momentos em que há aumento do consumo de oxigênio pelo miocárdico e risco de infarto. O uso de coadjuvantes,
como os alfa 2 agonistas, nos bloqueios anestésicos tem evidenciado diminuição da latência e melhora da analgesia, diminuindo o uso de opioides sistêmicos e melhorando o desfecho pós-operatório, sem causar lesões nervosas.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

Anastase DM, Florescu SC, Mihailide N. The Role of Adjuvants of Local Anesthetics in Order to Prolong Analgesia in the
Perioperative Pain Surgery. EC Anaesthesia SI.01 2018:06-10.

2.

Opperer M, Gerner P, Memtsoudis SG. Additives to local anesthetics for peripheral nerve blocks or local anesthesia: a review of
the literature. Pain Manag. 2015;5(2):117-28. https://doi.org/10.2217/pmt.15.2

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

Sao Paulo Med J. 2018; 136(Suppl)

173

EVENTOS ADVERSOS EM ANESTESIOLOGIA

585 Óbito em pós-operatório imediato após
ressecção de tumor mediastinal
Luiz Fernando Galesso Seror, Danielle Carvalho Fialho, Marcio Luiz Benevides,
Valter Moreira Xavier Junior, Gilmar Antônio Coelho Damin
Hospital Geral, Cuiabá, MT, Brasil
Introdução: Cirurgias para tumores mediastinais são sempre desafiadoras, pois as massas tumorais podem estar
aderidas e/ou comprimindo estruturas nobres, apresentam elevado risco de sangramento intraoperatório, podem
desencadear distúrbios de coagulação, além de dificuldade no manejo de via aérea. Relato de caso: M.A.R.S., masculino, 15 anos, ASA III, com proposta de ressecção de lesão sólido-cística heterogênea infiltrativa, medindo 96 x
64 mm, adjacente ao átrio direito, com compressão desta câmara, estendendo-se ao mediastino superior, envolvendo completamente a aorta ascendente, veia cava superior, tronco da artéria pulmonar e porção proximal de
ramo pulmonar esquerdo, associado a espessamento pericárdico, conforme RNM de tórax. No centro eirúrgico,
o paciente permaneceu assintomático e estável. Monitorização básica, PAI, termômetro esofágico e acesso venoso
central. Foram administrados: cefuroxima, metilprednisolona, difenidramina, ranitidina e ácido aminocaproico.
Indução anestésica com sufentanil, midazolam, etomidato e pancurônio. IOT realizada sem intercorrências, manutenção com isoflurano. Após abertura de pericárdio, houve sangramento significativo, dificultando a visualização das
estruturas e canulação dos vasos para entrada em CEC, que durou 90 minutos. Administrado tiopental, heparina,
realizada parada total da circulação, resfriamento até 18°C, por 35 minutos. No retorno à circulação espontânea,
após ressecção da massa visível, foi iniciado nitroprussiato de sódio, administrados protamina, gluconato de cálcio e ácidos aminocaproico e tranexâmico. Houve sangramento difuso, ocasionando instabilidade hemodinâmica.
Iniciada noradrenalina. Feito cinco concentrados de hemácias, quatro unidades de plasma fresco congelado e sete de
crioprecipitado, bicarbonato de sódio e solução salina hipertônica 7%. Realizado fechamento das estruturas. Paciente
encaminhado, instável hemodinamicamente, à unidade coronariana, óbito após 15 minutos da admissão. Não houve
tempo hábil para chegada de plaquetas e sem disponibilidade de complexo protrombínico e fibrinogênio. Conclusão:
É importante que as equipes anestésica e cirúrgica estejam preparadas e com os hemoderivados disponíveis para as
possíveis intercorrências, que, neste caso em especial, poderiam ter dado um desfecho favorável ao paciente.
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593 Choque anafilático em cirurgia de Sistrunk
Stefany Vienna Domingos, Gabriel Condeixa, Gustavo Azevedo, Michelle Alexandre,
Vinicius Chauke
Hospital Estadual Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: A incidência de relatos de reação anafilática durante o ato anestésico cirúrgico vem aumentando no
decorrer dos anos. O choque anafilático é um tipo de alergia mediada por IgE (tipo I), a qual é caracterizada, depois
da administração de determinado(s) fármacos, por alterações hemodinâmicas e/ou pulmonares após ou durante
a indução anestésica. Relato de caso: Paciente de 15 anos, 50 kg, ASA I com proposta cirúrgica para ressecção de
cisto tireoglosso. A técnica anestésica de escolha foi anestesia geral balanceada. Após monitorização e realização
de antibioticoterapia empírica profilática com 2 g de cefazolina em 100 mL de soro fisiológico, a paciente apresentou
vômitos com resolução após interrupção da infusão. Dado início à indução da anestesia com lidocaína 40 mg, propofol 100 mg, fentanil 100 mcg e rocurônio 35 mg. Paciente evoluiu com rash cutâneo, broncoespasmo, taquicardia
e hipotensão logo após a indução anestésica. Realizada intubação orotraqueal com tubo 6,5 sob laringoscopia direta,
sem intercorrências. Punção venosa profunda de veia jugular interna direita sob a técnica de Seldinger e punção de
artéria radial ipsilateral. Adminstrados 5 mg de adrenalina e 500 mg de hidrocortisona por via intravenosa, além de
administração de cristaloides. A cirurgia foi suspensa e a paciente encaminhada à UTI para seguimento do quadro.
Discussão: Tendo em vista que a incidência de óbitos por choque anafilático é um evento raro, ocorrendo em 3 a 10%
dos pacientes, sua evolução é rápida e pode ser fatal. Logo, cabe ao médico anestesiologista o seu reconhecimento,
bem como sua monitorização criteriosa e tratamento precoce.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

Kuhlen JL Jr, Camargo CA Jr, Balekian DS, Blumenthal KG, Guyer A, et al. Antibiotics Are the Most Commonly Identified Cause of
Perioperative Hypersensitivity Reactions. J Allergy Clin Immunol Pract. 2016;4(4):697-704. https://doi.org/10.1016/j.jaip.2016.02.008

2.

Valencia MI. Anafilaxia perioperatória. Rev Bras Anestesiol. 2015;65(4):292-7.

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

Sao Paulo Med J. 2018; 136(Suppl)

175

EVENTOS ADVERSOS EM ANESTESIOLOGIA

594 Tratamento da cefaleia pós-punção dural por
meio de bloqueio de gânglio esfenopalatino
Cassio Arruda Régis, Ana Maria Santos Vilela Furtat, Anelise Aguiar Lima, Denilson Oliveira Silva,
Fernanda Stephan Caporossi
Hospital Santa Rosa, Cuiabá, MT, Brasil
Introdução: O bloqueio do gânglio esfenopalatino (BGEP) é um bloqueio simpático indicado no tratamento sintomático de cefaleias primárias e em algumas neuralgias. Recentemente, questionou-se a efetividade do BGEP transnasal
para o tratamento da cefaleia pós-punção dural (CPPD). Relato de caso: Paciente L.R., sexo feminino, 36 anos, submetida à cesariana eletiva. Realizado bloqueio subaracnoideo com agulha Quincke nº 27, por meio de punção entre
L2-L3, mediana, única e sem intercorrências. Evoluiu no 3º dia do pós-operatório com cefaleia holocraniana pulsátil, intensa e incapacitante, acompanhada de náuseas e fotofobia, piorando ao permanecer em pé e melhorando com
o repouso em decúbito dorsal. O quadro de dor teve melhora espontânea no mesmo dia do surgimento; porém, no
6º dia pós-operatório, houve recidiva, permanecendo a dor com as mesmas características descritas, fato que motivou a paciente a procurar atendimento médico. Avaliada pelo anestesiologista e confirmado o quadro de CPPD. Foi,
então, realizado o BGEP como se segue: paciente posicionada em decúbito dorsal horizontal (DDH), com a cabeça
em hiperextensão. Realizado o BGEP transnasal com cotonetes, um em cada narina, embebidos com bupivacaína,
com glicose 0,5%, sem adjuvantes ou vasoconstrictores. As pontas dos cotonetes foram introduzidas paralelas ao
assoalho do nariz até sentir-se a resistência da parede posterior da nasofaringe. Cada cotonete foi deixado no local
por 15 minutos e, após a retirada, a paciente foi mantida sentada por mais 15 minutos. Ao término desse tempo, a
dor havia desaparecido completamente. A paciente foi reavaliada diariamente por meio de contato telefônico durante
sete dias, confirmando remissão completa da CPPD. Discussão: O BGEP parece atenuar a vasodilatação causada pós
-punção dural e causar alívio rápido dos sintomas. Se comprovado, o bloqueio esfenopalatino é uma técnica pouco
invasiva, com menor desconforto para o paciente, de fácil aprendizagem, baixo custo, início mais rápido e grande
aplicabilidade na prática diária dos anestesiologistas, sendo alternativa segura ao tampão sanguíneo, além de superar
as várias contraindicações deste.
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602 Broncoaspiração maciça após sedação
Helena Berriel, Agne Chiquim Bochi Brittes, Alexandre Xavier Ferreira, Werner Alfred Gemperli
Santa Casa – Associação Beneficente de Campo Grande, Campo Grande, MS, Brasil
Introdução: O jejum pré-operatório é medida de segurança instituída há muitos anos pelos anestesiologistas e visa o
esvaziamento gástrico. Tal medida é essencial para evitar a broncoaspiração, doença que representa importante causa
de morbimortalidade em anestesia. O ato anestésico predispõe o relaxamento do esfíncter esofágico inferior e inibe
os reflexos protetores da via aérea, aumentando o risco de aspirações pulmonares. Relato de caso: Paciente do sexo
masculino, 31 anos, 70 kg, ASA I, admitido em centro cirúrgico para tratamento cirúrgico de fratura exposta de dedo
de mão direita. Paciente negou comorbidades e alergias medicamentosas. Referia esplenectomia prévia há 10 anos
por trauma. Relatou última refeição havia 09 horas. Monitorizado com cardioscopia contínua, oximetria de pulso
e pressão arterial não invasiva. Paciente estável hemodinamicamente. Realizada sedação com fentanil 1,5 mcg/kg,
midazolam 0,03 mg/kg e proprofol 0,5 mg/kg para posterior bloqueio interdigital com novabupi 0,5%. Durante a realização do bloqueio, paciente apresentou regurgitação de conteúdo gástrico, sólido, em grande quantidade. Evoluiu
com rebaixamento do nível de consciência e hipoxemia. Realizada intubação orotraqueal e aspiração de conteúdo
gástrico e pulmonar, com saída de grande quantidade de restos alimentares do tubo traqueal. Após intubação,
paciente permaneceu com SatO2 < 90%. Gasometria arterial com pH 7,04, pCO2 73 e pO2 61. Mantido suporte ventilatório e paciente encaminhado à UTI, onde evoluiu com encefalopatia e mioclonia pós-hipóxica, com necessidade
de traqueostomia e gastrostomia. Durante gastrostomia, realizado diagnóstico de anel fibrótico em estômago, que
justifica o retardo do esvaziamento gástrico apresentado previamente. Discussão: A macroaspiração de partículas
sólidas é situação grave que resulta em obstrução aguda as vias aéreas, hipoxemia e lesão pulmonar. Tal situação em
paciente jovem ressalta que, apesar de tempo de jejum adequado, existem casos imprevisíveis de retardo de conteúdo
gástrico. Pensando em segurança do ato anestésico, é necessário reforçar a importância de avaliação pré-anestésica
detalhada e de novas formas de avaliação do jejum.
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607 O risco da broncoaspiração pós-extubação
no pós-operatório em pacientes neuropatas
Laura Montelo de Araujo Jorge, Guilherme Abreu de Brito Comte de Alencar, Nathalia Corrêa
Cardoso de Oliveira, Gabriela Noel Delmonte, Almir Marcelo Rezende de Castilho Filho
Centro Universitário Serra dos Órgãos, Teresópolis, RJ, Brasil
Introdução: A aspiração pós-extubação é definida como a inalação de conteúdo orofaríngeo ou gástrico para a
laringe e o trato respiratório inferior, sendo a broncoaspiração a chegada desTe conteúdo à árvore brônquica, causando possíveis infecções respiratórias decorrentes do percurso inadequado desse conteúdo. Relato de caso: F.R.J.O.,
sexo masculino, de 30 anos, neuropatia por provável hipóxia periparto, submetido à extração de múltiplos elementos dentários. Foi iniciada pré-oxigenação sob máscara facial com O2 a 100% 5 L /mIn. Em seguida, procedeu-se à
infusão de 1.000 µg de alfentanil, propofol 1% 150 mg, rocurônio 30 mg. Após 5 minutos, foi realizada laringoscopia
direta e intubação com tubo orotraqueal do tipo aramado tamanho 7 mm com cuff, acoplado à ventilação mecânica com 1 L de oxigênio e 1 L de ar comprimido, mais sevorane a 2,5%. O tubo traqueal foi devidamente fixado,
garantindo a prevenção de extubação indevida. A antibioticoprofilaxia do paciente foi realizada com cefazolina 2
g, seguida de infusão de dexametasona 8 mg e ranitidina 50 mg. Após 30 minutos do término do ato cirúrgico, foi
realizado suporte analgésico com dipirona 2 g, e profilaxia de náusea e vômito com nausedron 8 mg. O paciente
foi extubado no centro cirúrgico, sustentando saturação de 95% em ar ambiente, despertando ao comando verbal.
Foi encaminhado à Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA), onde foi monitorizado. Notou-se queda importante da saturação, com rebaixamento do sensório, aumento da frequência cardíaca e alterações na ausculta com
roncos difusos, sendo este quadro refratário à oxigenoterapia. O paciente foi conduzido para sala de operação com
a finalidade de reintubação orotraqueal, mantendo, assim, estabilidade do quadro. Discussão: Pacientes com nível
cognitivo rebaixado e falta de propriocepção, quando apresentam distúrbios que comprometem o mecanismo da
deglutição, são os mais propensos aos quadros de pneumonia aspirativa. O paciente evoluiu para a síndrome de
Mendelson, que consiste em pneumonite química, caracterizada pela aspiração de ácidos gástricos, o que provoca
lesão pulmonar aguda. Acredita-se que possa ter ocorrido sobreposição da pneumonite química com edema agudo
de pulmão por pressão negativa, sendo o último descartado pelo curso do quadro.
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616 Detecção de enfisema subcutâneo por
dióxido de carbono durante cirurgia
laparoscópica
Letícia Baetz da Silva Araújo, Alexandre Magno Araújo Melchiorre, Christiane D’Oliveira
Marques de Almeida, Henrique Magalhaes Pereira de Resende Araujo
Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, Cuiabá, MT, Brasil
Introdução: As técnicas de anestesia e cirurgia têm evoluído de forma rápida, o que tornou a cirurgia videolaparoscópica mais frequente. Procedimentos com mais de 200 minutos de duração e com mais de 6 portais de acesso
apresentam maior risco de enfisema subcutâneo (ESC). Relato de caso: Paciente do sexo masculino, de 46 anos,
83 kg, exames pré-operatórios normais, ASA II (HAS e obesidade grau I), submetido à cirurgia de hérnia de hiato.
Monitorização padrão ASA. Indução por via venosa (fentanil 400 mcg, propofol 200 mg e atracúrio 40 mg). Após
paciente intubado e iniciada ventilação controlada a pressão, a anestesia foi mantida com sevoflurano a 3%, e colocado na posição cefalodeclive. Insuflação do pneumoperitônio sem intercorrências. Após três horas de cirurgia, o
paciente apresentou edema em face, pescoço e tronco. Ao exame físico, verificou-se crepitação à digitopressão, conferindo o diagnóstico de ESC. A capnografia apresentou alteração ETCO2 de 35 para 60 mmHg. A gasometria arterial
no momento do diagnóstico revelou: pH 7,187; PO2 118.9 mmHg; PCO2 63.6mmHg; HCO3 23.6 mmol.L; SO2 97.1%.
O cirurgião foi comunicado, sendo diminuída a pressão intra-abdominal, de 14 para 10 mmHg, e feita correção
dos parâmetros ventilatórios. A cirurgia teve duração de 4,5 horas. Os parâmetros da gasometria final foram: pH
7,325; PO2 116.8mmHg; PCO2 51.5mmHg; HCO3 26.3 mmol.L-1; SO2 98.1%. Procedeu-se à extubação após duas
horas do término da cirurgia, com sinais vitais normais, sendo o paciente encaminhado para a UTI com índice de
Aldrete-Kroulik de 8, perdendo pontuação nos quesitos respiração e SatO2. Discussão: O ESC é uma complicação
ventilatória da videolaparoscopia. Ocorre pela penetração do CO2 no tecido celular subcutâneo. Os achados mais
comumuns são aumento súbito da PETCO2 e da PaCO2 com aparecimento do enfisema em face, pescoço e tórax.
O tratamento consiste na desinsuflação do pneumoperitôneo de forma lenta, o que, muitas vezes, é suficiente para
tratar essa complicação. O diagnóstico precoce, acompanhado de tratamento imediato são fundamentais para a boa
evolução do caso.
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636 Manejo anestésico do paciente com
síndrome de Riley-Day
Daiane Malheiros Souza, Tolomeu Artur Assunção Casali, Daniela Agra de Castro,
Muriel Pires e Silva, Antônio Fernando Carneiro
Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo, Goiânia, GO, Brasil
Introdução: A disautonomia familiar, também conhecida como síndrome de Riley-Day, é um distúrbio autossômico recessivo raro caracterizado por graus variáveis de disfunções sensoriais e autonômicas, devido a um defeito
genético, resultando na diminuição da produção de uma proteína chamada IKBKAP. Essa proteína é componente
essencial na expressão de genes necessários para o crescimento e o desenvolvimento do sistema nervoso, gerando
alterações características que podem interferir na abordagem anestésica desse paciente. Relato de caso: Paciente do
sexo masculino, de 15 anos, 20 kg, 100 cm, com história de síndrome de Riley-Day, foi admitido para tratamento
odontológico com suporte anestésico. Os exames laboratoriais pré-operatórios apresentaram resultados normais.
Ao exame físico, apresentava escoliose torácica acentuada, microcefalia, dismorfias faciais, indiferença à dor, anosmia e sialorreia contínua. A monitoração constou de cardioscopia, pressão arterial não invasiva, oximetria de pulso,
capnografia e termômetro esofágico, com os dados registrados durante o procedimento dentro dos limites de normalidade. Feita a punção venosa com cateter 20G no membro superior direito, sem queixa nenhuma. O paciente foi
posicionado na mesa cirúrgica com elevação do tronco e da cabeça. Realizadas a indução, com administração de fentanil 150 mcg, propofol 100 mg e rocurônio 15 mg, e a intubação traqueal, momento em que o paciente apresentou
discreta elevação na pressão arterial e frequência cardíaca. A manutenção da anestesia foi feita por meio de sevoflurano a 2%. Após 190 minutos de duração do procedimento, o paciente foi extubado e encaminhado para a SRPA.
Discussão: As experiências anestésicas em pacientes portadores da síndrome de Riley-Day são limitadas devido à
raridade da doença, porém existem disfunções que merecem atenção no manejo anestésico, como as crises de disautonomia, que podem ser precipitadas por estresse emocional, ansiedade e dor, manifestando sintomas como vômitos
e labilidade hemodinâmica, sendo a monitorização rigorosa fundamental. Neste paciente não houve instabilidade
cardiovascular; no entanto, cuidados como evitar desidratação, dor, distúrbios eletrolíticos e sangramentos, bem
como manutenção da temperatura, foram criteriosamente seguidos.
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695 Raquianestesia contínua com baixas doses
de bupivacaína em paciente idoso
Lorraine Ferreira Guimarães, Paulo Ricardo Rabello de Macedo Costa, Fernando Amaral
Esteves Borges, Luciana Mariele Lopes
Centro de Ensino e Treinamento da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia,
Uberlândia, MG, Brasil
Introdução: Os pacientes idosos são particularmente susceptíveis a complicações intraoperatórias, sendo a anestesia
regional mais vantajosa em relação à anestesia geral, embora a primeira possa gerar um efeito esperado, porém indesejado: hipotensão. A hipotensão na anestesia subaracnóidea é adequadamente tratada com infusão intravenosa de
cristaloide ou vasopressores; mas, na população idosa, tais medidas, em concomitância às comorbidades cardíacas
preexistentes, podem ser iatrogênicas. Observou-se que pequenas doses de anestésicos locais em infusão espinhal
em cateter reduz a ocorrência de hipotensão e gera adequado bloqueio anestésico. Relato de caso: Paciente do sexo
feminino, 86 anos, com fratura de colo de fêmur esquerdo há 4 dias, após queda da própria altura. Comorbidades:
vertigem rotatória, hipertensão arterial sistêmica e cardiopatia, tabagista. Apresentou, no período pré-operatório,
confusão mental, sendo diagnosticado delirium. Foi encaminhada ao centro cirúrgico para resolução da fratura.
Optado por anestesia regional contínua em detrimento da anestesia geral devido ao quadro de delirium, à idade e
à cardiopatia. Após monitoração básica, realizada punção lombar, nível de L3-L4 com agulha 16G Tuohy, saída de
líquor claro, sem parestesias, introdução de cateter até marca 3 e infusão de 5 mg de bupivacaína 0,5% hiperbárica.
Nível sensitivo do bloqueio em T8. Cirurgia com duração de 2 horas e 30 minutos, com dose única de anestésico em
cateter espinhal, sem intercorrências e sem episódios de hipotensão grave durante o procedimento. Após 40 minutos
de SRPA, recebe alta em BEG, com escala de Aldrette de 9. Alta cirúrgica em três dias com boa recuperação, assintomática. Discussão: Este caso vai ao encontro dos resultados de estudos prospectivos randomizados que comparam
a realização de raquianestesia com injeção única de anestésico e raquianestesia contínua com baixas doses de anestésicos, constatando-se menores taxas de hipotensão e de doses de anestésicos utilizadas no segundo grupo, com
bloqueios motor e sensitivo equivalentes. Tal fato coloca essa modalidade de anestesia em evidência para idosos que
possuem limitações à utilização de anestesia geral ou de anestesia subaracnóidea com única e alta dose de anestésico.
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696 Hipertermia maligna concomitante a
choque séptico de foco abdominal:
um desafio diagnóstico
Matheus Miranda, André D’Urso Saavedra, Flávia Ribeiro Machado, José Luiz Gomes do Amaral,
Helga Cristina Almeida da Silva
Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A hipertermia maligna (HM) consiste em síndrome de etiologia farmacogenética caracterizada por
hipermetabolismo após exposição ao agente desencadeante. Contudo, sua sobreposição a outros quadros hipermetabólicos pode dificultar o diagnóstico e retardar o tratamento. Relato de caso: Masculino, de 31 anos, ASA-P1,
internado devido a quadro clínico de sepse de foco abdominal (apendicite aguda complicada), FC 140 bpm, PA 90 x
50 mmHg, FR 40 ipm, 38,3ºC, exames laboratoriais evidenciando disfunções renal, hepática, respiratória e hematológica, acidose metabólica e lactato 70 mg/dL. Encaminhado ao centro cirúrgico para laparotomia exploradora sob
anestesia geral, indução em sequência rápida com fentanil, etomidato e rocurônio, manutenção anestésica com isoflurano, monitorização básica, PA invasiva, termômetro esofágico, diurese, acesso venoso central e cateter de artéria
pulmonar (CAP), com necessidade de expansão volêmica e noradrenalina 0,20 mcg/kg/min. Durante o procedimento foi observado aumento crescente da ETCO2 (65 mmHg após 1 hora), FC 170 bpm após 1 hora e 40,1ºC após
a 2ª hora, com análise do CAP evidenciando choque distributivo hiperdinâmico. Os achados intraoperatórios eram
sugestivos de apendicite com abcesso de cavidade. Optou-se pela substituição do isoflurano por anestesia venosa
total, lavagem do sistema de anestesia com alto fluxo de gases frescos, troca da cal sodada, aumento do volume corrente e da frequência respiratória, com consequente redução da ETCO2 para 46 mmHg. Durante o fechamento da
cavidade foi observada rigidez importante da parede abdominal, sem melhora com dose de 1,2 mg/kg de rocurônio, reforçando a hipótese de HM concomitante ao quadro de choque séptico. O caso foi comunicado ao Hotline
da HM e iniciado dantrolene 2,5 mg/kg. Na UTI foi observada piora da hipertermia (42,0ºC) durante as primeiras horas, com queda para 38,1ºC após o terceiro bolus de dantrolene. A dosagem de CPK na admissão da UTI foi
de 18.864 UI/L, atingindo 24.221 UI/L no 1º dia pós-operatório. Ao longo da internação, a família informou que
o paciente já havia apresentado episódio de HM durante cirurgia de pé torto congênito na infância. Discussão:
A HM é uma síndrome conhecida pelo anestesiologista, contudo sua coexistência com outros hiperdinâmicos
ainda representa um desafio diagnóstico.
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702 Choque anafilático por hipersensibilidade
tardia ao látex
Jullyana de Alcântara Paniago, Lucas Gasperin Martini, Mayra Santos Nogueira Pachêco,
Leandro Criscuolo Miksche, Paulo Sérgio Mateus Serzedo
Clínica de Anestesiologia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, SP, Brasil
Introdução: Hipersensibilidade ao látex tem prevalência de 1%, porém em população com fatores de risco, como
profissionais de saúde, espinha bífida e submetida a cirurgias repetidamente essa prevalência é maior. Alergia ao
látex pode se manisfesta desde uma dermatite de contato irritativo, que não é mediada pelo sistema imunológico, até
reação de hipersensibilidade tardia tipo IV que culmina com a hipersensibilidade imediata tipo I. Relato de caso:
Paciente do sexo masculino, de 34 anos, que na avaliação pré-anestésica relatou HAS em tratamento com propranolol
e negou quaisquer alergias. Foi submetido a enxerto de pele em membro inferior sob raquianestesia com bupivacaína
pesada e sufentanil. Paciente recebeu 2 g cefazolina, por via venosa, antes do procedimento. Foi monitorizado com
cardioscopia, pressão arterial não invasiva e oximetria de pulso. No final do procedimento analgesia realizada com
2 g de dipirona e 100 mg de cetoprofeno. Paciente foi levado para sala de recuperação hemodinamicamente estável:
PA 130 x 70 mmHg, FC 70 bpm. Após uma hora paciente evoluiu com edema periorbitário e peribucal, com broncoespasmo grave, diminuição da PA 60 x 40mmHg e agitação psicomotora. Foi administrado imediatamente O2 sob
máscara com reservatório a 100% e realizados 100 mg difenidramina e 500 mg hidrocortisona. Paciente continuou
sem melhora do quadro, apresentando-se taquicárdico FC 150 bpm, com edema de glote e baixa perfusão periférica
com pressão arterial inaudível. Foi realizada reposição volêmica com 30 mL/kg de cristaloide e administradas doses
de adrenalina 0,05 mg. Após 90 minutos, houve estabilização do paciente sem necessidade de intubação orotraqueal.
Paciente encaminhado à terapia intensiva. Paciente recebeu alta em bom estado geral e foi encaminhado ao imunologista, o qual confirmou, por prick test, sensibilidade ao látex. Conclusão: É de suma importância ao anestesiologista
identificar os fatores de risco à alergia ao látex na avaliação pré-anestésica. Paciente descrito acima tinha história
pregressa de ser submetido a procedimentos cirúrgicos repetitivos. Segundo classificação de gravidade da anafilaxia,
o paciente evoluiu diretamente ao tipo III, com manifestações com risco de morte, com sinais mono ou multiviscerais, mas evoluiu com reversão do quadro após tratamento adequado. O seguimento do paciente se faz necessário,
visando a confirmação do fator casual. A conscientização do paciente em relação ao diagnóstico etiológico para futuros procedimentos é fundamental.
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704 Melhor técnica descrita para anestesia em
paciente com síndrome de Stiff-Person
Rafaella Pellicciotti de Sousa, Bruno Duarte Silva, Diego Campos, Luis Alberto Rodriguez Linares,
Victor Pellicciotti de Sousa
Hospital São Luiz, Unidade Jabaquara, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: Stiff-person syndrome (síndrome da pessoa rígida) é doença rara, mais prevalente em mulheres, com
maior ocorrência entre a terceira e sétima década de vida. Caracterizada por rigidez e espasmos da musculatura axial,
crises/surtos paroxísticos de contração/rigidez muscular, culminando em deformidades da coluna e prejuízo da deambulação. Apresentamos relato de caso de paciente com síndrome de Stiff-Person, submetida à nefrectomia parcial
esquerda usando anestesia venosa total. Relato de caso: Paciente feminina, de 62 anos, com síndrome da pessoa rígida,
apresentava cisto renal complexo à esquerda. Fazia uso contínuo de clonazepam, gabapentina, baclofeno, levotiroxina,
ciclobenzaprina, prednisona e azatioprina. Proposta cirúrgica: nefrectomia parcial à esquerda. Planejamento snestésico: anestesia peridural, associada à geral endovenosa. Monitorização básica, pressão arterial invasiva, BIS, TOF,
termômetro esofágico. Intubação após indução anestésica com fentanil 300 mcg, propofol TCI e rocurônio 50 mg.
Manutenção da anestésica com propofol TCI e remifentanil. Prevenção de trombose com meias elásticas e compressor pneumático, manta térmica e aquecedor de fluidos. TOF 0 durante todo o procedimento. Escasso sangramento.
Duração do procedimento: 3 horas. Revertido relaxamento muscular com sugamadex 4 mg/kg (TOF: 100%). Avaliado
volume corrente antes da extubação adequada e transportado para UTI sem intercorrências D
 iscussão: O paciente
com síndrome de Stiff-Person impõe grande desafio anestésico. A literatura não evidencia diretrizes específicas para
abordagem desse paciente. Embora o mecanismo não esteja claro, bloqueadores neuromusculares e anestésicos voláteis podem causar hipotonia prolongada em pacientes com esta síndrome. Tentamos identificar a influência dos
fármacos usados para tratamento da doença, bem como intercorrências anestésicas. Os relatos sugerem que uso de
baclofeno e associação com anestesia inalatória apresentou potencial para fraqueza muscular na extubação. Embora a
rigidez da parede torácica possa estar associada a doses elevadas de opiáceos, especialmente em pacientes conscientes,
não observamos esta intercorrência em nossa paciente. Foi associado o bloqueio peridural, sem comprometimento da
neuromotricidade, sendo a combinação venosa e regional lternativa para o quadro.
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713 Acidente de trajeto na traqueostomia em
criança com dismorfismo
Lucas Samuel Ribeiro Cardozo, Guilherme Rufino da Silva, Matheus Valejo Peixoto,
Marllon Lanzuersky Romio Brandão, Rafael Spalato Rodrigues de Carvalho
Centro de Ensino e Treinamento Integrado de Campinas, Campinas, SP, Brasil
Introdução: A traqueostomia (TQT) consiste na inserção de uma cânula entre a traqueia e o meio externo. Inicialmente, a obstrução de vias aéreas superior (VA) de origem infecciosa era o principal motivo para a realização da TQT
na população infantil. Atualmente, a necessidade de intubação orotraqueal (IOT) prolongada e as malformações
congênitas craniofaciais e cervicais são as principais causas nessa faixa etária. Relato de caso: R.P.G.G.B., masculino,
21 dias de vida, 2.800 g, estado físico ASA III, com diagnóstico de síndrome de Patau, com indicação de TQT. Paciente
com IOT e PICC prévios em membro superior esquerdo. Realizadas monitorização padrão, p
 ré-oxigenação, indução
anestésica com fentanil 2 mcg/kg e sevoflurano, sendo o paciente mantido em ventilação mecânica com pressão controlada, sem alterações dos sinais vitais. Após início do procedimento cirúrgico, ocorreu brusca alteração dos padrões
hemodinâmicos, com bradicardia e hipotensão, momento em que imediatamente usou-se atropina 0,01 mg/kg
sem melhora, seguida de adrenalina 0,01 mg/kg, e foi mantida infusão contínua de dopamina 10 mcg/kg/min,
com estabilização do quadro. Paciente encaminhado à UCI Neonatal. Discussão: A síndrome de Bartholin-Patau é uma doença genética pela trissomia do cromossomo 13, em que a criança apresenta diversas malformações
congênitas, sendo as mais frequentes: lábio leporino, cardiopatia congênitas, microcefalia, entre outras malformações craniofaciais. No caso citado, o recém-nascido possuía agenesia de corpo vertebral (C7) e desvio de traqueia.
Essas malformações, propiciaram o falso trajeto da inserção da cânula de TQT, resultando em comunicação do
espaço subdural com o meio externo. Consequentemente, houve hipotensão liquórica, bradicardia, queda da saturação de oxigênio e PCR (FC<60 bpm), as quais foram prontamente identificadas e tratadas no intraoperatório.
No pós-cirúrgico, constataram-se pneumoencéfalo e fistula liquórica visualizada por tomografia computadorizada.
Dentre as complicações da TQT, não encontramos na literatura relato de caso semelhante.
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715 Tratamento da cefaleia pós-punção com
boqueio do gânglio esfenopalatino
Francelly Gomes Souza Bites, Samuel Leonardo de Oliveira Santos, Vânia Barbosa Rizzi Berlfein,
Werner Alfredi Gemperli
Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil
Introdução: A cefaleia é uma das complicações mais comuns após a punção da aracnoide. O tratamento convencional difere na literatura, sendo que para dores de leve e média intensidade está indicada a abordagem clínica,
com analgésicos e cafeína. Nas dores de forte intensidade sugere-se tentar o tratamento clínico e, em caso de falha,
indicar o tampão sanguíneo. O bloqueio do gânglio esfenopalatino pode atenuar a vasodilatação cerebral induzida
pela estimulação parassimpática transmitida por meio de neurônios que têm sinapses no gânglio esfenopalatino.
Questionou-se seu uso para o tratamento de cefaleia pós-punção aracnoidea, daí a importância desse relato de caso
contribuindo para os conhecimentos nessa área. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 25 anos, submetida a
bloqueio subaracnoideo para cesariana com procedimento sem intercorrências. Ainda internada, após 24 horas,
apresentou cefaleia de forte intensidade em região frontal, occipital e rigidez de nuca, com leve fotofobia. Havia
melhora em posição dorsal e piora em posição ortostática. Diagnosticado cefaleia pós-punção subaracnoidea. Realizado tratamento clínico, porém sem melhora. Optou-se, então, por bloqueio do gânglio esfenopalatino por técnica
transnasal com o uso de uma seringa estéril e solução de lidocaína 2%, 3 mL em cada narina, seguida do uso do
aplicador nasal com ponta de algodão e 0.5 mL de anestésico local em cada lado, permanecendo o aplicador por
20 minutos para a adequada dispersão do anestésico. Após 20 minutos, retirou-se o aplicador nasal. Houve melhora
total da cefaleia. Procedeu-se à avaliação após 40 minutos e após 1 hora, com resultados satisfatórios e ausência total
de dor. Discussão: O bloqueio esfenopalatino é técnica pouco invasiva, com menor desconforto para o paciente,
de fácil aprendizagem, baixo custo e grande aplicabilidade na prática diária dos anestesiologistas, sendo alternativa
segura ao tampão sanguíneo. Existem casos, como o relatado, de sucesso no tratamento da cefaleia pós-punção com
o bloqueio descrito, mas a casuística é baixa, necessitando de mais estudos para comprovar os benefícios dessa técnica para este grupo de pacientes.
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722 Complicações intraoperatórias de
transfusão de hemoderivados
Paulo Vítor de Sousa Marcelino, Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo,
Leandro Criscuolo Miksche, Fredi Adreolla, Cirilo Haddad Silveira
Clínica de Anestesiologia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, SP, Brasil
Introdução: A lesão pulmonar aguda associada à transfusão (TRALI) é considerada grave complicação relacionada
à transfusão de hemocomponentes que contêm plasma. Relato de caso: Paciente G.P.M., 65 anos, 82 kg, masculino,
admitido para retossigmoidectomia. Tabagista, etilista e hipertenso. Em uso de losartana 50 mg/dia e hidroclorotiazida 25 mg/dia. Ao exame, regular estado geral, lúcido, hipocorado, PA 110 x 70 mmHG, FC 88 bpm, sistemas
respiratório e cardíaco normais, abdome distendido. Anêmico no pré-operatório (Hb 9,5 g/dL). Realizada indução
anestésica com propofol e remifentanil em TCI e rocurônio 50 mg, sem intercorrências. Após 1 hora da indução,
identificou-se sangramento ativo de 700 mL no sítio cirúrgico e foi iniciada transfusão de concentrado de hemácias
(CH). O paciente evoluiu com hipotensão refratária a volume com necessidade de noradrenalina 0,3 mcg/kg/min
em BIC. Após resultado de coagulograma, INR de 2,5, optou-se também por transfundir plaquetas (CP) e plasma
fresco congelado (PFC). Ao todo, foram transfundidos 7 CH, 3 pools de CP e 820 mL de PFC. Após 3 horas do início
da hemotransfusão, o paciente evoluiu com dificuldade na ventilação mecânica, dessaturação de oxigênio, hipotensão, taquicardia e febre (38,5°C). A súbita dificuldade ventilatória foi intermitentemente corrigida no intraoperatório
com mudança de modo ventilatório para PCV, aumento de PEEP, aumento de FiO2 e ventilação com baixos volumes
correntes. Foi contido o sangramento e houve melhora hemodinâmica, dispensando aminas vasoativas. Ao término do ato cirúrgico, o paciente apresentou melhora no padrão ventilatório, mas optou-se por mantê-lo intubado
e realizar pós-operatório em unidade fechada. Sua convalescênça foi favorável, foi extubado sem intercorrências no
primeiro POI, com função pulmonar preservada. Discussão: A TRALI se manifesta com febre, taquipneia, cianose,
dispneia, hipoxemia aguda com PaO2/FiO2 <300 mmHg. O diagnóstico é feito na ocorrência de angústia respiratória
aguda dentro de 6 horas da transfusão, sem sinal de sobrecarga circulatória, evidência de edema pulmonar bilateral
e ausência de fatores de risco adicionais para a insuficiência pulmonar aguda. Não há tratamento específico para a
TRALI, baseia-se na manutenção do equilíbrio hemodinâmico e na necessidade de aplicação de suporte ventilatório
o mais precocemente possível.
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726 Manejo de via aérea difícil na angina de Ludwig
Minervina Alda Candido Gomes, Isabela Fernanda do Pimentel Donato, Siddharta
Guatama Lacerda, Camila Nóbrega dos Santos, Carolina Trigueiro do Nascimento
Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, Campina Grande, PB, Brasil
Introdução: A angina de Ludwig é uma celulite no espaço submandibular proveniente da infecção segundo ou
terceiro molar. Suas principais características clínicas são: febre, dor oral, trismo, rigidez cervical e disfagia. Essas
características tornam o paciente candidato a via aérea difícil (VAD). Os principais preditores do manejo complicado de via aérea são: redução da abertura da boca, sexo masculino, ausência de dentes, obesidade e doença glótica,
hipofaríngea ou subglótica. Se existir suspeita de obstrução de vias aéreas na angina de Ludwig, o padrão-ouro para
obtenção da via aérea definitiva é a intubação nasotraqueal guiada por fibroscopia. A intubação oral ou nasotraqueal
às cegas é traumática e insegura, devido ao elevado risco de desenvolver laringoespasmo. Relato de caso: Paciente
do sexo masculino, de 23 anos, portador de abscesso oral, foi encaminhado para drenagem no serviço de referência
em cirurgia bucomaxilofacial. Durante a indução anestésica, tentou-se realizar intubação nasotraqueal por broncofibroscopia, sem sucesso, repercutindo hemodinamicamente com bradicardia e hipóxia devido à ação dos anestésicos
e do tempo prolongado sem ventilação adequada. Após falha do método, foi realizada a intubação oral às cegas como
forma de resgate, obtendo-se sucesso. Discussão: A broncofibroscopia rígida é método necessário nas situações em
que previamente é sabida a abordagem de uma VAD, como no caso do paciente, que era obeso e apresentava trismo.
Diante disso, faz-se necessário ter em mente que esse método, por mais que seja padrão-ouro, não é isento de falhas.
É imprescindível, portanto, estar preparado para possíveis eventos adversos, estabelecendo métodos secundários
à abordagem principal, como o guia bougie ou o estilete luminoso. Além disso, é fundamental cautela no uso dos
bloqueadores neuromusculares na obtenção da VAD pelo fato de causarem parada respiratória, necessitando de ventilação imediata, devido ao risco de hipóxia e bradicardia e, como consequência, de parada cardíaca.
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727 Tamponamento cardíaco agudo no
pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca
Paulo Vítor de Sousa Marcelino, Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo,
Leandro Criscuolo Miksche, Fredi Adreolla, Cirilo Haddad Silveira
Clínica de Anestesiologia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, SP, Brasil
Introdução: O derrame pericárdico ocorre após os diferentes tipos de cirurgia cardíaca; entretanto, apenas alguns
casos desenvolverão tamponamento cardíaco agudo, sendo cruciais o diagnóstico e o tratamento precoces, pois tal
episódio se associa a alta mortalidade. Relato de caso: Paciente V.F.S., de 61 anos, 80 kg, masculino, admitido para
cirurgia de troca valvar aórtica (bioprótese). Tabagista e dislipidêmico. Em uso de omeprazol, atorvastatina e ciprofibrato. Ao exame físico, bom estado geral, lúcido, PA 110 x 70 mmHg, FC de 61 bpm, sistemas respiratório normal e
cardíaco com bulhas rítmicas e normofonéticas com sopro sistólico em foco aórtico (2/6). Realizada indução anestésica com midazolam 4 mg, sufentanil 40 mcg, propofol 160 mg e rocurônio 50 mg, sem intercorrências. A anestesia foi
mantida com sevoflurano a 2% e doses intermitentes de sufentanil. Aproximadamente 15 minutos após o fechamento
do esterno, o paciente apresentou instabilidade hemodinâmica com FC de 135 bpm, PA 60 x 30 mmHg, turgência
jugular, abafamento de bulhas e hiperemia cutânea em tórax superior. Foi aventada a hipótese de tamponamento cardíaco e sua reabordagem imediata no paciente instável tornou-se imprescindível para um desfecho favorável. Após a
realização de pericardiostomia e drenagem de aproximadamente 60 mL de sangue, o paciente apresentou melhora
imediata dos parâmetros hemodinâmicos. Foi mantido em leito de unidade fechada no pós-operatório imediato e
evoluiu com estabilidade hemodinâmica durante toda a sua convalescença. Discussão: No tamponamento cardíaco
agudo, as manifestações cardíacas se destacam pela tríade de Beck (hipotensão arterial, ingurgitamento jugular e
abafamento de bulhas). Quando não diagnosticado e prontamente tratado, seguem-se, rapidamente, manifestações
clínicas de choque cardiogênico. Assim, o tamponamento cardíaco após cirurgia cardíaca é síndrome clínica de hipotensão, com ou sem elevação da pressão venosa e diminuição do débito cardíaco, resultante do aumento da pressão
intrapericárdica causada pelo acúmulo de fluido localizado. Os efeitos hemodinâmicos são geralmente resultantes da
compressão das cavidades cardíacas, e seu diagnóstico clínico, com ou sem confirmação por método gráfico, requer
tratamento em caráter de urgência.
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731 Reflexo óculo-cardíaco em osteossíntese
de arco zigomático
Paulo Vítor de Sousa Marcelino, Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo,
Leandro Criscuolo Miksche, Thiago de Freitas Gomes, Leonardo Ferrazzo
Clínica de Anestesiologia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, SP, Brasil
Introdução: O reflexo óculo-cardíaco é relatado como parte integrante do reflexo trigeminovagal. Manifesta-se clinicamente por bradicardia, náuseas e palidez, e pode ser desencadeado por intermédio de estímulos mecânicos na
região orbitária e adjacências. Uma vez desencadeado, se não for diagnosticado precocemente e tratado adequadamente, poderá evoluir com parada cardiorrespiratória e óbito. Relato de caso: Paciente G.M.S., de 28 anos, 75 kg,
masculino, admitido para cirurgia de osteossíntese de arco zigomático. Tabagista e etilista. Negou alergias e uso de
medicação. Ao exame, bom estado geral, lúcido, PA 130 x 80 mmHg, FC de 68 bpm, sistemas respiratório e cardíaco
normais, edema e hematoma em região orbitária e maxilar esquerda. Realizada técnica de anestesia venosa total
com remifentanil e propofol em TCI e 50 mg de rocurônio, IOT sem intercorrências. Ao transcorrer 80 minutos da
indução anestésica, o paciente, hemodinamicamente estável, evoluiu subitamente com bradicardia FC de 32 bpm e
hipotensão (PA 60 x 40 mmHg). De imediato, foi solicitado à equipe cirúrgica que cessasse a manipulação operatória,
no entanto, o paciente se manteve bradicárdico e hipotenso, sendo atropinizado com 1,5 mg. Evoluiu com melhora
da bradicardia e hipotensão. Após a estabilização do paciente, a equipe cirúrgica deu seguimento à manipulação
operatória sem intercorrências. Após o término do ato cirúrgico e anestésico, o paciente despertou sem sequelas
neurológicas e foi realizada a extubação em sala operatória. Discussão: O reflexo óculo-cardíaco é desencadeado a
partir da pressão no globo ocular ou tração na musculatura extraocular. A via aferente é a porção oftálmica do nervo
trigêmeo e a via eferente é vagal. Apesar de não ser cirurgia oftalmológica, pode ocorrer inadvertidamente a pressão
do globo ocular e desencadear tal reflexo. Deve-se salientar a íntima relação da órbita com a musculatura extraocular, o que torna plenamente factível que tal complicação ocorra em cirurgias extraoculares, como em cirurgias em
região nasal e de ossos da maxila.
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758 Intoxicação por anestésicos locais:
identificação e manejo
Leonardo José Scarton Forgiarini, Priscila Sartoretto Dal Magro, Juliana Tonietto Zampieri,
Alice da Silva Fonseca
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil
Introdução: A toxicidade dos anestésicos locais (AL) ocorre pela sua concentração plasmática excessiva devido à
injeção intravascular ou absorção sistêmica. Relata-se caso de intoxicação por AL e discute-se a identificação e o
manejo do quadro. Relato de caso: Homem, de 58 anos, 58 kg, ASA II por ex-tabagismo, submetido à laparotomia
por perfuração intestinal. Chegou à sala cirúrgica lúcido, orientado, PNI 120/66 mmHg, FC de 102 bpm e SpO2 98%
em ar ambiente. Realizada anestesia geral, em sequência rápida, com fentanil 4 mcg/kg, lidocaína 1 mg/kg, propofol 2,5 mg/kg e rocurônio 1,2 mg/kg. Administrada cetamina 20 mg e manutenção da anestesia com sevoflurano e
lidocaína em infusão contínua. Cirurgia sem intercorrências e duração de 3 horas. Infiltrou-se incisão com ropivacaína 7,5% 20 mL. Revertido bloqueio neuromuscular com neostigmine 0,04 mg/kg e atropina 0,01 mg/kg, cessada a
infusão de fármacos. Após 20 minutos, apresentou ventilação espontânea com VAC 200 mL, FR de 30 mrpm e TOF
3. Administrada nova dose de neostigmine, totalizando 0,07 mg/kg; após 20 minutos, TOF 4 e parâmetros ventilatórios inadequados. Utilizado sugamadex 2 mg/kg com melhora da ventilação e TOF >90%. Realizada extubação e,
em seguida, apresentou tetania, sem resposta ao chamado, sinais vitais estáveis, ventilação espontânea. Ao se revisar
drogas utilizadas, percebeu-se que o total de lidocaína foi de 6 mg/kg/h, diagnosticada então intoxicação por AL.
Administrado diazepam 5 mg e realizada nova IOT. Encaminhado para a UTI, necessitou noradrenalina dose baixa
por 14 horas, sem recorrências. Manteve estabilidade hemodinâmica, recebeu alta da UTI no 2º dia pós-operatório
e hospitalar no 6º dia pós-operatório. Discussão: Os AL atravessam a barreira hematoencefálica e produzem sinais
e sintomas de toxicidade do SNC de forma dose-dependente. Podem ocorrer alucinações auditivas, formigamento
facial, espasmos musculares, convulsões, arritmias e instabilidade hemodinâmica. No presente caso, sintomas excitatórios foram evidenciados por espasmos musculares generalizados. O desfecho foi favorável devido ao manejo
precoce, ao suporte ventilatório e à administração de benzodiazepínico para interrupção do episódio tetânico. O uso
de AL como adjuvante em anestesia geral é crescente e promissor, entretanto devemos manter vigilância às intercorrências que podem levar a consequências catastróficas se não prontamente tratadas.
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764 Enfisema cervical pós-amidalectomia
Layana Vieira Nobre, Marina Madeira Castelo Branco, Daniel Chin Jen Loo, Waynice Neiva
de Paula Garcia, Luis Vicente Garcia
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo,
Ribeirão Preto, SP, Brasil
Introdução: A amigdalectomia é considerada procedimento cirúrgico de baixo risco. Este relato, no entanto, mostra
complicação rara dessa cirurgia, o enfisema subcutâneo. Relato de caso: Paciente de 29 anos, masculino, sem comorbidades, submetido à amidalectomia sob anestesia venosa total. Intubação orotraqueal realizada sob laringoscopia
direta de fácil execução com tubo nº 8,0. Intraoperatório transcorreu com sangramento importante estimado em
500 mL. O paciente, contudo, permaneceu estável hemodinamicamente, sem necessidade de uso de vasopressores.
Realizadas hemostasia cirúrgica e infusão de 1 g de ácido tranexâmico. Ao término do procedimento, o paciente foi
extubado ventilando espontaneamente. Cerca de dois minutos após extubação, iniciou quadro de tosse com eliminação de coágulos, agitação e esforço ventilatório, evoluindo rapidamente com importante edema cervical e facial.
Optou-se por realizar reintubação de emergência. Realizada revisão da cavidade oral pela cirurgiã, que não evidenciou alterações importantes. A tomografia comprovou extenso enfisema subcutâneo nas regiões malar e cervical
com extensão até mediastino. Com a hipótese de enfisema subcutâneo pós-amidalectomia, optou-se por conduta
expectante, mantendo IOT e antibioticoterapia. Paciente foi encaminhado para UTI, onde permaneceu por três
dias, evoluiu com melhora do enfisema, sendo extubado sem intercorrências, com alta hospitalar no quinto dia.
No sétimo dia, paciente evoluiu sem novas complicações e com total regressão do enfisema. Discussão: O enfisema
subcutâneo pós-amigdalectomia, embora seja uma complicação incomum, tem sido descrito na literatura associado
a pneumomediastino, pneumotórax e pneumoperitôneo. A intubação traumática, as infiltrações de anestésico local
e a dissecção profunda na loja amigdaliana rompem a integridade da mucosa faríngea, podendo criar superfície
porosa que facilita a entrada do ar. A evolução do enfisema subcutâneo, secundário à amigdalectomia, usualmente é
benigna. O tratamento é conservador, com resolução espontânea. No caso relatado, provavelmente a perda da integridade da mucosa faríngea, secundária à dissecção das amígdalas, associada ao esforço apresentado pelo paciente,
foram as prováveis causas.
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789 Despertar intraoperatório na síndrome de
Prune-Belly
Marina Madeira Castelo Branco, Layana Vieira Nobre, Waynice Neiva de Paula Garcia,
Luis Vicente Garcia
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo,
Ribeirão Preto, SP, Brasil
Introdução: A síndrome de Prune-Belly (SPB), doença congênita rara, caracteriza-se pela tríade deficiência da musculatura abdominal, criptorquidia e anomalias do trato urinário. Os portadores, desde a infância, são submetidos
a vários procedimentos cirúrgicos sob anestesia geral. Nosso objetivo foi relatar caso de despertar intraoperatório
declarado em consulta no Ambulatório de Avaliação Pré-Anestésica (APA) por um portador dessa síndrome. Relato
de caso: Paciente masculino, de 34 anos, em programação de paratireoidectomia; informou em consulta que apresentou despertar intraoperatório em ureteronefrectomia bilateral havia 17 anos. Durante o procedimento, notou que
estava em decúbito ventral, escutava claramente as vozes da equipe cirúrgica, mas não conseguia se mobilizar. Não
apresentava percepção álgica e, portanto, manteve-se tranquilo na ocasião e negou desenvolvimento de transtorno
de estresse pós-traumático (TEPT). Revisada a ficha anestésica, constava administração de midazolam 1 mg EV e
técnica combinada (raquianestesia e anestesia geral balanceada com isoflurano), com vários repiques de atracúrio.
Não havia menção ao uso de analisador de gases, BIS ou de adequado funcionamento do vaporizador. Discussão:
O despertar em cirurgias sob anestesia geral é um evento indesejável, cuja mais temida complicação é o TEPT. Dentre os fatores de risco descritos na literatura e concordantes com o caso do paciente, temos a idade jovem e ASA
III/IV submetidos a cirurgias de grande porte. Casos de despertar envolvendo anestesia inalatória parecem associar-se a defeitos no vaporizador ou à ausência de monitorização dos gases anestésicos. O uso de benzodiazepínicos
está relacionado à diminuição de sua incidência. Não há registro na literatura de associação entre a SPB e o despertar intraoperatório; porém, devido à deficiência de massa muscular desses pacientes, a duração dos BNM pode ser
maior, necessitando de doses menores. Seu uso parcimonioso é recomendado, pois o movimento do paciente como
resposta somática ao estímulo cirúrgico é método simples e confiável para identificar o despertar. Conclui-se destacando a importância do APA na detecção do despertar prévio e na programação do manejo anestésico futuro,
objetivando minimizar a chance de recidiva dessa complicação.
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793 Dexmedetomidina para
eletroencefalograma em portador de
síndrome de Landau-Kleffner
Raul Pereira Lima Filho, Aliete Freire Sampaio Aires, Rafaela Feitosa Anselmi,
Gabriel Magalhães Nunes Guimarães, Helga Bezerra Gomes da Silva
Centro de Ensino e Treinamento, Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil
Introdução: A síndrome de Landau-Kleffner (SLK) é doença rara caracterizada por afasia adquirida, epilepsia,
regressão cognitiva e perturbação do comportamento. Está, em 9 a 20% dos casos, associada às mutações heterozigóticas da subunidade N-metil-D-aspartato (NMDA) do receptor do glutamato. Relato de caso: Sexo masculino, de
9 anos, 33 kg e diagnóstico de SLK. Apresentava crises convulsivas e estava em uso regular de ácido valproico, prednisona e imunoglobulina endovenosa mensal. Relato de alergia à dipirona e asma brônquica. Exames pré-operatórios
normais. Foi monitorizado e iniciou-se infusão contínua de dexmedetomidina (bolus de 1 µg/kg/h e manutenção
entre 0,5 e 0,8 µg/kg/h). Manteve estabilidade durante o procedimento, com episódio de hipotensão arterial leve,
sem bradicardia. Despertou espontaneamente 20 minutos após o término do exame e foi liberado da unidade após
80 minutos. A análise do EEG foi feita por médico neurologista que constatou atividade epileptiforme centro-parietal. Discussão: Portadores de desordens genéticas representam desafio para a anestesia. A SLK é uma encefalopatia
epilética que afeta crianças com desenvolvimento psicomotor prévio normal, caracterizada por regressão da linguagem, alterações paroxísticas eletroencefalográficas associadas ou não às crises epiléticas, regressão cognitiva e
perturbação do comportamento. Fármacos que reduzem o limiar convulsivo ou causadores de mioclonia devem
ser evitados. Também é relevante a preocupação quanto à interpretação do EEG, considerando as interferências no
seu padrão basal pelo uso de vários anestésicos e sedativos, incluindo o propofol, os benzodiazepínicos e os anestésicos inalatórios. A dexmedetomidina, ao promover sedação muito semelhante ao sono fisiológico, com depressão
respiratória mínima e pouca interferência no traçado basal do EEG, é uma opção para a anestesia desse exame.
Há escassez de estudos que avaliem as possíveis interposições da dexmedetomidina sobre o EEG em pacientes especiais. Neste caso, a medicação mostrou-se segura e eficaz na produção de sedação que garantisse a realização do
exame. Na clínica psiquiátrica, a presença do anestesiologista garante maior segurança ao paciente, por ser o mais
capacitado no manuseio e resgate de complicações devido a fármacos anestésicos.
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831 Dexmedetomidina reduz delirium ao
despertar de adultos submetidos à
anestesia geral: uma metanálise
Felícia Benevides Praxedes, Denismar Borges de Miranda, Larissa Govêia Moreira,
Gabriel Magalhães Nunes Guimarães, Catia Sousa Govêia
Hospital Universitário de Brasília, Brasília, DF, Brasil
Introdução: Delirium no pós-operatório ocorre em 11 a 51% dos pacientes, sendo que de 30 a 40% são atribuíveis
a fatores modificáveis. O uso da dexmedetomidina (Dex), agonista α2 adrenérgico, está associado à diminuição do
delirium pós-operatório, embora os benefícios permaneçam incertos. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia da dexmedetomidina na profilaxia do delirium ao despertar de adultos submetidos à anestesia geral. Método:
Metanálise de ensaios clínicos randomizados e encobertos, com adultos submetidos a procedimentos eletivos sob
anestesia geral inalatória (sevoflurano ou desflurano) e/ou venosa total (remifentanil e propofol) que usaram Dex
ou solução salina. Buscou-se artigos em língua inglesa no PubMed com unitermos dexmedetomedine, delirium e
agitation ou sinônimos por meio de interlocutores AND e OR. Artigos duplicados, relatando anestesia em cirurgia
cardíaca ou estudos que usaram controle ativo foram excluídos. Dois pesquisadores independentes fizeram avaliação preliminar dos títulos/resumos, com posterior leitura completa dos textos para inclusão na amostra. Utilizou-se
modelo de efeitos randômicos com teste de Der Simonian-Laird e cálculo de odds ratio (OR) para variáveis dicotômicas e diferença de média padronizada (DMP) para variáveis contínuas e seus respectivos valores de intervalo de 95%
de confiança (IC95%). Resultados: dos 381 estudos identificados, 9 foram selecionados, totalizando 1.671 pacientes
(828 casos e 843 controles). O uso da Dex foi considerado fator de proteção para delirium no despertar de adultos
submetidos à anestesia geral (9 estudos, OR 0,38, IC95% 0,21–0,67, p=0,001). Na análise por subgrupo do tipo de
anestesia geral, a Dex manteve-se como fator de proteção tanto no despertar de anestesia venosa total (5 estudos, OR
0,31, IC95% 0,22–0,44, p=0,000) quanto na inalatória (3 estudos, OR 0,23, IC95% 0,05–1,00, p=0,05), porém, esta
sem significância estatística. Não houve diferença entre os grupos para tempo de despertar (três estudos, DMP 0,71,
IC95% 0,00–1,43, p=0,050) e tempo para extubação (3 estudos, MDP 0,09, IC95% -0,18–0,36, p=0,52). Conclusões:
A Dex reduz o delirium no despertar de adultos submetidos à anestesia geral.
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846 Manejo anestésico em paciente com
doença de sSteinert submetido à
colangiopancreatografia endoscópica
Renata Cristina Alves de Freitas Paula, Diego Fernandes de Araújo, Lorena Jrege Arantes,
Paulo Ricardo Rabello de Macedo Costa, Beatriz Lemos da Silva Madim
Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil
Introdução: A distrofia miotônica tipo 1, ou doença de Steinert, é a distrofia muscular mais comum no adulto, sendo
de herança autossômica dominante. Apresenta sinais e sintomas multissistêmicos progressivos, com início na 2ª e na
3ª décadas. É uma desordem intrínseca do músculo que não é abolida pelo bloqueio de nervo periférico ou uso de
bloqueador neuromuscular. As manifestações clínicas incluem comprometimento respiratório, cardiovascular, sistema nervoso central e endócrino/metabólico. Relato de caso: Paciente do gênero feminino, de 36 anos, ASA P2,
portadora de doença de Steinert e obesidade grau II (IMC 39,6), programação de colangiopancreatografia endoscópica (CPRE) devido à síndrome colestática. A paciente foi monitorada com cardioscopia contínua, pressão arterial
não invasiva, oximetria de pulso, com venóclise em MSD 20G. Foram administrados midazolam 2 mg, fentanil
100 mcg e indução anestésica com propofol e remifentanil em infusão alvo-controlada, lidocaína 160 mg e realizada intubação orotraqueal tubo nº 7 com cuff, Cormack-Lehane I, manutenção em ventilação mecânica controlada
a volume e anestesia geral venosa total. O procedimento anestésico cirúrgico teve duração de 90 minutos, realizada
extubação e recuperação anestésica sem intercorrências. Discussão: A escolha da técnica anestésica deve basearse em evitar a crise miotônica, que pode precipitar falência cardiorrespiratória por alto consumo de O2 e aumento
do débito cardíaco. Pode ser desencadeada principalmente por jejum prolongado, medo, hipoxemia/hipercarbia,
dor, hipotermia e uso de anticolinesterásicos. A via aérea deve ser avaliada criteriosamente (potencialmente difícil),
evitando o uso de medicação pré-anestésica devido à propensão à depressão respiratória. Anestesia regional e bloqueios periféricos têm preferência sobre anestesia geral e esta, quando indicada, tem o propofol como hipnótico mais
indicado. Deve-se evitar o uso de anestésicos inalatórios e de bloqueador neuromuscular despolarizante, devido a
possível relação com hipertermia maligna.
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916 Intubação orotraqueal pela via retrógrada
em paciente com espondilite anquilosante
Rafaela Feitosa Anselmi, Carlos Eduardo Lopes Bezerra, Catia Sousa Goveia,
Rebeca Grangeiro de Lacerda Vasconcelos, Gabriel Magalhães Nunes Guimarães
Centro de Ensino e Treinamento, Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil
Introdução: Via aérea (VA) difícil ocorre quando anestesista experiente tem dificuldade com a ventilação facial
sob máscara, dificuldade em intubação traqueal ou ambas. Espondilite anquilosante (EA) é doença inflamatória
crônica que acomete a coluna vertebral e pode evoluir com rigidez e limitação funcional progressiva do esqueleto
axial, podendo estar relacionada à VA difícil. Relato de caso: Paciente masculino, de 52 anos, 53 kg, 1,68 m, com
doença de Crohn e EA. Submetido à ressecção intestinal por estenose havia dois anos e programada reconstrução
de trânsito. VA: rigidez do pescoço com retificação da lordose cervical e projeção da cabeça anteriormente, distância
tireo-mento < 6 cm e pouca protrusão mandibular. Exames sem alterações. Foi monitorizado e orientado sobre IOT
acordado. À laringoscopia direta, Cormack 3B (BURP). Decidiu-se, então, por intubação retrógrada devido à indisponibilidade de fibroscópio. Realizado bloqueio neural, puncionada a membrana cricotireoidea e aplicada injeção
de anestésico local. Guia foi inserido e completou-se a IOT de acesso retrógrado com tubo nº 7,5. Extubado em ventilação espontânea e responsivo. Não houve intercorrências. Discussão: As alterações degenerativas da EA tornam
a mobilidade cervical limitada, dificultando o alinhamento dos eixos oral, faríngeo e laríngeo, indispensável à laringoscopia direta. A flexão forçada da região cervical pode levar à fratura de vértebras e à insuficiência da circulação
vertebrobasilar. Portanto, a intubação com paciente acordado com auxílio de fibroscopia é o método padrão-ouro
em tais situações. Sem fibroscópio disponível, parte-se para o próximo passo do algoritmo de VA difícil antecipada,
o acesso invasivo. Optou-se pela intubação retrógrada devido à habilidade do anestesista, à aplicabilidade da técnica
e à maior segurança do paciente. A avaliação pré-operatória é passo importante na programação da anestesia e deve
abordar o comprometimento de via área superior, a presença de restrição pulmonar, o envolvimento cardíaco e o
acesso ao neuroeixo.
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940 Trombose de seio cavernoso
pós-perfuração inadvertida de dura-máter
Gabriel Mendes Andraos, Issão Sado, Domingos Pascoal França, Marco Antonio Dias Jogaib,
Paulo Helichi Sado
Hospital do Rim, Goiânia, GO, Brasil
Introdução: A trombose venosa cerebral (TVC) é rara, mas descrita como complicação após punções da duramáter. Geralmente associada a fatores de risco, como doenças malignas, gestação, puerpério e uso de contraceptivos
orais (ACO). O sintoma mais frequente é a cefaleia, que deve ser diferenciada da cefaleia pós-punção da dura-máter
(CPPD). Relato de caso: Paciente de 24 anos, feminina, ASA 1, em uso de ACO. Sem história familiar de coagulopatias. Exames laboratoriais sem alterações. Submetida à cirurgia de varizes, programada peridural lombar com
sedação. Após primeira tentativa de punção, agulha Tuohy 16G, percebe-se perfuração da dura-máter. A técnica é
substituída por raquianestesia, com 20 mg de bupivacaína pesada e 30 mcg de clonidina, e sedação. Após 48 horas, a
paciente apresentou cefaleia frontal, ortostática de forte intensidade. Diagnosticada clinicamente com CPPD. Realizado tampão sanguíneo lombar, 15 mL, com melhora da dor. Após 24 horas do procedimento, a paciente apresentou
piora da cefaleia holocraniana. Realizada tomografia, que demonstrou trombose de seio cavernoso. Paciente foi
acompanhada em UTI por 72 horas e anticoagulada, tendo alta sem déficits neurológicos e acompanhada ambulatorialmente com hematologista. Discussão: As complicações trombóticas em pacientes em uso de ACO são
conhecidas, apesar de raras. Por outro lado, a cefaleia pós-punção é a causa mais provável de cefaleia em jovens do
sexo feminino após uma técnica analgésica do neuroeixo. A associação entre punção da dura-máter e ocorrência de
fenômenos trombóticos tem sido cada vez mais estudada. O mecanismo envolvido parece ser a hipotensão intracraniana pela perda de LCR, causando dilatação venosa compensatória com estase. No nosso caso, não foi possível o
diagnóstico previamente ao tampão sanguíneo, sendo difícil descartar causas associadas de cefaleias e a relação dela
com os dois procedimentos realizados. O atraso diagnóstico de TVC costuma ser um denominador comum entre os
casos já relatados. Por esse motivo, relembramos os sintomas típicos associados à CPPD e ao diagnóstico diferencial,
principalmente em pacientes com fatores de risco para complicações trombóticas.
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948 Primum non nocere em anestesia
Mayara Francy Pereira Nunes, Emilio Carlos Del Massa, Marcelo Stucchi Pedott
Casa de Saúde Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A Resolução nº 1.802/2006 do CFM determina que o anestesiologista deve conhecer a situação clínica do seu paciente e recomenda que a avaliação pré-anestésica (APA) deve ser realizada em consulta médica
antes da admissão hospitalar. Relato de caso: Paciente feminina, de 38 anos, 62 kg, PSA 1, METs 7, negou drogadição. Exame físico sem alterações. Exames complementares, hemograma, bioquímica, ECG sinusal e RX tórax
sem alterações. Após APA, foi liberada para realização de histeroscopia cirúrgica. Na admissão em SO, realizou-se
monitorização básica (PANI, SpO2 e ECG) e paciente referiu cefaleia frontal, havia poucas horas, tipo pontada de
moderada intensidade, porque estava muito nervosa, associada a náusea e um episódio de vômito, relatou que já
tinha apresentado sintomas parecidos havia mais de um ano e não observou mudança no padrão da dor. Ao exame,
PA 140/75, FC de 97 bpm e SpO2 98%. Realizada sedação com midazolam 3 mg IV e infusão de cetoprofeno 100 mg
IV e ondansetrona 8 g IV. Raquianestesia: punção mediana em L3-L4, com Quincke 27G, em que observou-se saída
de líquor (LCR) sanguinolento, optando-se por nova punção em L2-L3, porém o LCR permaneceu sanguinolento.
Discutido com a equipe cirúrgica sobre a suspensão do procedimento, coletado LCR para análise. Realizado exame
físico no qual se observou rigidez de nuca, sem outras alterações. Investigação com TC de crânio: aneurisma de ACI
esquerda com cerca 3 cm de diâmetro e imagens compatíveis com HSA, hemoventrículos nos cornos posteriores,
sem desvio de linha média (FISHER 4; HUNT-HESS 1). Paciente foi encaminhada à UTI e realizou angiotomografia:
aneurisma gigante de ACI esquerda e aneurisma pequeno de ACI direita. Foi transferida para tratamento cirúrgico
em outro serviço. Discussão: A reavaliação no perioperatório permitiu mudança de diagnóstico e PSA 5, redirecionou o tratamento da paciente, pois a HSA é doença com elevada morbimortalidade, gera prejuízo econômico e
pode levar a alto grau de dependência para cuidado. Situações clínicas semelhantes a esta reforçam que o cuidado
perioperatório é algo contínuo e confirmam que APA é essencial em pacientes com indicação de cirurgia eletiva, pois
aumenta a segurança para a realização do procedimento, permitindo avaliação clínica detalhada e melhor controle
clínico de comorbidades, hábitos sociais, além de identificar os pacientes que apresentam maior risco perioperatório.
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970 Síndrome de Horner em bloqueio
interescalênico
Alvaro Augusto Dias Crespo, Arno Hepp, Guilherme Souza Melo, Leandro Bernardes
Hospital Regional do Oeste, Chapecó, SC, Brasil
Introdução: A síndrome de Claude Bernard-Horner (SCBH) tem como etiologia a lesão de inervação integrante do
sistema nervoso simpático. É caracterizada por ptose, miose, enoftalmia e anidrose ipsilateral à lesão. Embora os bloqueios regionais forneçam analgesia pós-operatória, apresentam riscos de complicações decorrentes dos anestésicos
locais (AL) ministrados para a realização do bloqueio. Relato de caso: Paciente feminina, 52 anos, hipertensa, submetida a procedimento cirúrgico em ombro direito devido à lesão dos componentes do manguito rotador. Realizados
anestesia geral e bloqueio de plexo braquial direito via interescalênica pela técnica de Winnie, com auxílio de neuroestimulação com 40 mL de ropivacaína a 0,5%. Obteve-se bloqueio sensitivo e motor satisfatório e o ato cirúrgico
transcorreu sem intercorrências. Na SRPA apresentou quadro característico de SCBH, persistindo com os sintomas
por aproximadamente 18 horas com remissão espontânea. Discussão: A abordagem interescalênica do plexo braquial continua a ser técnica segura e eficaz para garantir anestesia da extremidade superior visando à realização de
procedimentos cirúrgicos. Durante a abordagem interescalênica, a propagação do AL perifericamente a estruturas
nervosas na região do pescoço pode ocasionar a síndrome. A SCBH é condição decorrente de lesão da via simpática
em qualquer ponto do seu trajeto, podendo ser congênita ou adquirida, sendo o diagnóstico baseado na história e
no exame clínico. O uso do aparelho de ultrassom em anestesia regional nos permite a visualização da inserção da
agulha, a propagação e a dispersão dos anestésicos locais, visando a administrar, de forma lenta e fracionada, volume
mínimo e eficaz de anestésico, diminuindo o risco da SCBH e de outros efeitos relacionados aos AL.
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973 Insuficiência respiratória aguda após
cirurgia videolaparoscópica
André Ângelo Cintra, Francisco Juarez Filho, Marcelo Luiz Couto Tavares,
Paulo José Carvalho Pedrosa, Márcia Marília Castro de Oliveira
Hospital Universitário João de Barros Barreto, Belém, PA, Brasil
Introdução: A ocorrência de atelectasias durante a anestesia é alta, sendo sua incidência estimada entre 50 e 90%
nos pacientes adultos submetidos à anestesia geral, tanto em ventilação espontânea quanto em ventilação mecânica.
Os efeitos adversos da atelectasia persistem no pós-operatório e pode afetar a recuperação do paciente. Relato de
caso: Paciente feminina, de 64 anos, hipertensa, pesando 83 kg e com 1,55 m de estatura, foi encaminhada ao centro
cirúrgico para realização de herniorrafia incisional abdominal por videolaparoscopia. Na avaliação pré-anestésica,
paciente negou comorbidades ou doença pulmonar prévia. A monitorização constou de cardioscopia, oximetria
de pulso, pressão arterial não invasiva e capnografia. Foi realizada indução anestésica com midazolam 2 mg, fentanil 400 mcg, cisatracúrio 14 mg, propofol 120 mg e manutenção com propofol 100 mcg/kg/min em bomba de
infusão controlada (BIC) e Remifentanil 0,15 mcg/kg/min em BIC. A paciente foi mantida em ventilação mecânica
em modo controlado a volume (6 mL/kg) e com PEEP de 6 cmH2O. A analgesia foi realizada com dipirona 2 g e
tramadol 100 mg. A cirurgia teve duração de três horas, sem complicações. Ao final, foi realizada manobra de recrutamento alveolar. Após extubação, a paciente foi encaminhada à Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA), onde
evoluiu com dor, sendo medicada com morfina 5 mg EV. Uma hora após referir melhora da dor, paciente recebeu
alta da SRPA em boas condições clínicas. Duas horas depois, paciente evoluiu com taquipneia, dessaturação (evidenciada por oximetria de 86%), confusão mental, agitação psicomotora e sua gasometria arterial evidenciou PaCO2
de 64 mmHg. Foi então realizada oferta de O2 por máscara facial, com melhora da saturação. O raio-x de tórax evidenciou atelectasia do pulmão direito. Paciente foi encaminhada à UTI, tratada com CPAP e evoluiu com melhora,
obtendo alta para a enfermaria após 12 horas, consciente, orientada, eupneica em ar ambiente. Discussão: Atelectasia pode persistir por dois dias após cirurgias de grande porte. O impacto do controle da dor no pós-operatório
na prevenção de atelectasias pós-operatórias tem sido o foco de muitos esforços de pesquisa. É conhecido também
que pacientes obesos e cirurgias de abdome superior podem aumentar o risco de atelectasia intra ou pós-operatória.
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974 Narcose em paciente idoso após uso de
tramadol
André Ângelo Cintra, Francisco Juarez Filho, Carlos Alberto Vaz Conceição,
Claudiana Gemaque Marinho, Márcia Marília Castro de Oliveira
Hospital Universitário João de Barros Barreto, Belém, PA, Brasil
Introdução: Tramadol é fãrmaco analgésico usado para tratar a dor moderada a moderadamente grave, comumente prescrito para dores pós-operatórias, decorrentes de câncer e músculo-esqueléticas. Relato de caso: Idosa,
de 89 anos, deu entrada no hospital devido à fratura de fêmur. Após internação, foram prescritos dipirona 1 g e
tramadol 100 mg de 8 em 8 horas. Avaliação pré-anestésica realizada no mesmo dia, paciente com antecedente de
hipertensão arterial e cardiopatia. Ao exame clínico, consciente, orientada em tempo e espaço, ausculta cardíaca
com sopro sistólico em foco mitral 2/4, sem outras alterações, avaliada como Goldman IV pelo cardiologista. Após
24 horas, encaminhada ao centro cirúrgico, onde deu entrada consciente, sonolenta, hemodinamicamente estável.
Realizada glicemia capilar evidenciando 90 mg/dL. Técnica anestésica: monitorização com cardioscopia, oximetria
e pressão arterial não invasiva, pelo fato de intensa sonolência, optou-se por não sedar. Realizado bloqueio de nervo
femoral guiado por ultrassom e injeção de 15 mL de levobupivacaína 0,5% e raquianestesia com 12 mg de bupivacaína pesada 0,5% em L3-L4, permanecendo estável hemodinamicamente. Coletado exame o qual evidenciou 7,5
de hemoglobina, sem outras alterações. Transfundido um concentrado de hemácias. Ao término do procedimento
paciente encaminhada para Sala de Recuperação Pós-Anestésica estável hemodinamicamente. Após concentrado
de hemácias, coletados novos exames que demonstraram Hb 10, pH 7,24, PCO2 63 mmHg e SatO2 97%, sendo feita
fisioterapia respiratória. Nova gasometria com pH 7,27, PCO2 53 mmHg, demais exames sem alterações; no entanto,
paciente manteve sonolência, momento em que optou-se por fazer 0.12 mg de naloxona, após 2 minutos paciente
apresenta despertar completo. Nova gasometria arterial com pH 7,35, PCO2 42,6 e PO2 80%, paciente é encaminhada
à UTI consciente, orientada, hemodinamicamente estável e sem queixas álgicas. Discussão: Vários fatores farmacocinéticos podem determinar que os idosos apresentem risco maior de sobredose pelo uso de opioides, isso está
relacionado à menor ligação à proteína plasmática, ao menor volume de ejeção ventricular e à maior sensibilidade
aos efeitos psicoativos e respiratórios causados pelos opioides.
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977 Complicações da via aérea no pós-operatório
imediato de tireoidectomia total
Vinícius Prieto Herman Reinehr, Alice Fonseca, Aline Barbieri, Camila Alejandra Rodríguez,
Francielle Santa Helena
Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto
Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil
Paciente feminina, de 60 anos, ASA II, neoplasia tireoidea, exames físico e laboratorial sem alterações. Em uso de captopril, metformina, glibenclamida, omeprazol, levotiroxina, amitriptilina, sem alergia medicamentosa. R
 adiografia
de tórax apresentando desvio de traqueia à direita. Realizada tireoidectomia total sob anestesia geral balanceada,
intubação orotraqueal sem intercorrências. A cirurgia teve duração total de 5 horas e 30 minutos; ao seu final, procedeu-se à extubação, sem intercorrências. Após 30 minutos na sala de recuperação, a paciente apresentou estridor
respiratório, disfonia, queda da saturação de oxigênio, agitação e sudorese. Fibrolaringoscopia evidenciou edema
das vias aéreas superiores e paresia das cordas vocais. Foi utilizado corticoide endovenoso e foram feitas nebulizações com adrenalina, com melhora rápida e importante dos sintomas. Evoluiu com melhora da ventilação, porém
com disfonia, que persistiu mais uma semana. Conforme literatura, a incidência do edema pulmonar por pressão
negativa (EPPN) é próxima de 0,05 a 0,1%. O EPPN tipo I ocorre por obstrução das vias aéreas superiores (laringoespasmo, paralisia de corda vocal) quando o esforço intenso de inalação contra obstrução acaba por gerar elevada
pressão negativa intratorácica, provocando, assim, o aumento do retorno venoso, a diminuição do débito cardíaco e
também a transudação de fluidos para dentro do espaço alveolar (normalmente, a pressão pleural inspiratória varia
de -2 a -5 cmH2O, podendo chegar ao extremo de -100 cmH2O). O diagnóstico do EPPN é baseado em aspectos clínicos do paciente: início súbito, esforço respiratório e dessaturação. A abordagem terapêutica engloba desde o uso
de FiO2 a 100% e reintubação até administração endovenosa de furosemida, morfina e nitroglicerina. O rápido reconhecimento da situação, seguido de reversão da obstrução e aplicação de ventilação com pressão positiva, possibilita
abordagem eficiente com chances de prevenção de medidas mais invasivas.
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983 Bloqueio de nervo frênico após bloqueio
de plexo braquial por via interescalênica
guiado por ultrassom
Rafael Spalato Rodrigues de Carvalho, Lucas Samuel Ribeiro Cardozo, Luisa Domingues
Aguiar Marinho, Harold Maluf Barretto, Jaime Wesley Sakamoto
Complexo Hospitalar Ouro Verde, Centro de Ensino e Treinamento Integrado de Campinas,
Campinas, SP, Brasil
Introdução: O bloqueio de plexo braquial (PB) por via interescalênica (VI) é muito utilizado para cirurgias do
ombro e úmero proximal. Apesar de eficaz e seguro, diversas complicações são relatadas, como o bloqueio do nervo
frênico (BNF), cujos casos mais graves reservam-se a indivíduos com limitação da reserva ventilatória. Relato de
caso: Paciente de 37 anos, masculino, estado físico ASA II por obesidade, submetido à osteossíntese de úmero proximal direito. Identificado plexo braquial com o auxílio de ultrassom (US) e injetados 20 mL solução de lidocaína 1%
e bupivacaína 0,25% com vasoconstritor. Após bloqueio, procedeu-se à intubação orotraqueal, sem intercorrências.
Ao extubar, apresentou dispneia, retração de fúrcula esternal, expansibilidade torácica assimétrica e murmúrio vesicular abolido em hemitórax (HT) direito. Ofertado oxigênio a 100% e optado por suporte ventilatório não invasivo.
Radiografia de tórax evidenciou elevação de cúpula diafragmática direita. O paciente apresentou melhora progressiva dos sintomas respiratórios, com remissão total após duas horas e 30 minutos. Discussão: Nas intervenções
cirúrgicas de ombro e úmero proximal há dor intensa e de difícil controle no pós-operatório. O BPB por VI é uma
opção para maior conforto e melhor recuperação do paciente. Complicações comuns como o BNF ocorrem devido
à sua proximidade ao PB. As repercussões do BNF dependem de comorbidades preexistentes, como doenças pulmonares e obesidade. A presença de dispneia após BPB deve sempre levar à investigação de diagnósticos diferenciais,
como: pneumotórax, bloqueio do nervo laríngeo recorrente, broncoespasmo, lesão neurológica direta e injeções em
neuroeixo. O BNF apresenta, em sua maioria, resolução espontânea, conforme cessa o efeito do bloqueio anestésico.
Entretanto, algumas medidas estão indicadas para diminuir sua incidência, entre elas: técnica guiada por US, injeção
de forma lenta e fracionada, com menores volumes de anestésico local, além da escolha do tipo de agulha utilizada e
atenção ao posicionamento correto do paciente.
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1006 Bloqueio atrioventricular total
intraoperatório em paciente submetido à
prostatectomia radical
Rafaela Carvalho Gersanti, Samuel Laurindo da Silva, Inácia Gonçalves Simões,
Luís Carlos Crepaldi Junior, Flavia Vieira Guimarães Hartmann
Hospital de Base do Distrito Federal, Brasília, DF, Brasil
Introdução: Os distúrbios de condução atrioventriculares ocorrem quando um estímulo atrial é bloqueado, ou patologicamente lentificado, ao nível do nodo atrioventricular. Esses distúrbios de condução no intraoperatório, se não
reconhecidos e tratados, podem causar instabilidade hemodinâmica grave. Relato de caso: Paciente de 72 anos,
71 kg, tabagista, portador de adenocarcinoma prostático, programado para cirurgia de prostatectomia radical.
Negou comorbidades e cirurgias prévias. Bradicardia sinusal ao ECG, FC de 52 bpm. Monitorização com cardioscópio, termômetro axilar, oximetria de pulso, pressão arterial invasiva. Após 135 minutos do início da cirurgia,
paciente apresentou bradicardia FC de 36 bpm, não responsiva à atropina 1,75 mg. À cardioscopia, verificou-se
traçado sugestivo de BAVT. Iniciou-se dopamina 8 mcg/kg/min, sem resposta. Foi solicitado implantação de marca
-passo, suspensa infusão de remifentanil, lidocaína e sevoflurano, e administrado midazolam 5 mg. Após 35 minutos,
abortado procedimento cirúrgico. Paciente extubado e encaminhado à SRPA. Optou-se por encaminhá-lo a hospital terciário de referência em Cardiologia para implantação de marca-passo definitivo. Discussão: Dentre as causas
de arritmia intraoperatória, podem ser citadas as relacionadas ao paciente, ao procedimento cirúrgico e aos agentes
anestésicos administrados. Pacientes com doença cardiovascular estabelecida têm maiores chances de ocorrência
desse evento. Bradicardia e bloqueio atrioventricular podem ser decorrentes de estímulo vagal direto ou indireto.
A causa mais comum de arritmia intraoperatória é intubação orotraqueal, já o bloqueio atrioventricular pode
ocorrer devido à doença intrínseca cardíaca, isquemia miocárdica intraoperatória, distúrbios eletrolíticos, uso de
antiarrítmicos, tônus vagal excessivo ou iatrogenia. Grande parte dos episódios de bloqueio atrioventricular é transitória e não necessita de tratamento definitivo. O tratamento recomendado inclui manobras vagolíticas e terapia
medicamentosa, tal como foi feito no caso em questão. O marca-passo está indicado, entretanto não foi possível essa
intervenção devido à indisponibilidade do dispositivo no momento. A vigilância, o reconhecimento e o tratamento
adequado de ritmos eletrocardiográficos anômalos são fundamentais para manter estabilidade hemodinâmica e
diminuir complicações graves no ato intraoperatório.
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1022 Delírio pós-anestésico
Lianna Reis Alves da Fonseca, Marcella Martins Bellini, Patricia Romeiro Aymone
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Hospital Universitário Pedro Ernesto, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: O delírio pós-anestésico é um distúrbio da consciência decorrente de alteração de cognição ou percepção que surge logo após a anestesia e dura até 24 horas (delírio emergencial), ou que ocorre após intervalo lúcido de
1 ou mais dias (delírio tardio). Apresentamos um caso de delírio emergencial ocorrido após colecistectomia videolaparoscópica. Relato de caso: Paciente masculino, de 59 anos, com tuberculose pulmonar, em uso do esquema
RIPE, portador de hiperplasia prostática, com proposta cirúrgica de colecistectomia videolaparoscópica. Monitorização com ECG, oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva e capnometria. Sedação com midazolam 2 mg e
fentanil 50 mcg. Indução com propofol 150 mg, fentanil 200 mcg, rocurônio 50 mg e sevoflurano até plano anestésico. Realizada IOT com tubo traqueal 7,5 mm e manutenção da anestesia com sevoflurano 1-3%, remifentanil em
infusão contínua e bolus intermitente de relaxante muscular. Realizados clonidina 75 mcg, cefazolina 2 g, dexametasona 10 mg, ranitidina 50 mg, ondansetrona 8 mg, cetoprofeno 100 mg e dipirona 3 g. Procedimento transcorreu
sem intercorrências. Bloqueio neuromuscular revertido com sugamadex 200 mg, paciente foi extubado e levado
à SRPA. Paciente evoluiu com agitação psicomotora, hipertensão arterial, não apresentava resposta verbal e não
atendia a comandos simples; foram administrados clonidina 75 mcg, captopril 25 mg, nubain 10 mg e haloperidol
1,25 mg. Paciente apresentou melhora clínica, tendo alta da SRPA em duas horas, não apresentou novo episódio de
delírio e teve alta hospitalar em um dia. Discussão: O risco de delírio pós-anestésico é maior em pacientes idosos e
com prejuízo do estado geral; qualquer afecção médica, uso de drogas ou abstinência de drogas pode levar ao delírio.
A fisiopatologia do delírio ainda não é bem compreendida. É importante prevenir a ocorrência do delírio pós-anestésico tratando distúrbios metabólicos, infecções, hipóxia e desidratação no pré-operatório. O tratamento é baseado
na mudança de fatores ambientais e administração de haloperidol para controle agudo dos sintomas, como foi realizado no caso descrito.
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1054 Laringoespasmo e broncoaspiração
após rinosseptoplastia
Fernanda dos Santos Oliveira, Luis Alberto Rodriguez Linhares, Samanta Lemes Mendes,
João Manoel da Silva Junior
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A incidência de laringoespasmo durante anestesia é de 0,87%, já a incidência de broncoaspiração é de
0,04%. A associação das duas complicações raramente ocorre, porém é necessário que o anestesiologista esteja preparado para intervir rapidamente e controlar a intercorrência, lembrando que esta ocorre em qualquer cirurgia,
inclusive nas não urgências. Relato de caso: Paciente feminina, de 31 anos, ASA I, submetida à rinosseptoplastia. Monitorização com ECG, PANI e oxímetro de pulso. Indução anestésica com midazolam, sufentanil, lidocaína,
propofol, rocurônio e IOT com cânula aramada. Manutenção anestésica com sevoflurano e propofol em bomba de
infusão. Ao final do procedimento cirúrgico, após dose de atropina 1,5 mg e neostigmine 1,5 mg, aspiração oral
de secreções e presença de respiração espontânea com frequência respiratória e volume corrente ssatisfatórios, a
paciente foi extubada, com abertura espontânea de olhos e boca. Desenvolveu, então, laringoespasmo grave e dessaturação até 32% sem resposta à ventilação com pressão positiva e com provável aspiração de secreção salivar pouco
sanguinolenta. Alocada máscara laríngea após infusão de propofol e succinilcolina, com melhora da saturação a 89%.
Ventilação manual com aumento da pressão pra manter volumes correntes adequados. Ausculta com crepitações e
sibilos expiratórios, feita terbutalina 0,5 mg EV, com melhora da saturação e clareamento da ausculta, retornando a
ventilação espontânea saturando 90%. Feita nebulização com fenoterol e mantido O2 suplementar. Paciente encaminhada à SRPA, radiografia de tórax com presença de infiltrado bilateral com predomínio perihilar e TC de tórax com
infiltrado alveolar difuso bilateral com padrão em vidro-fosco. Tratada com antibiótico e corticoide, tendo alta no
5º dia pós-operatório. Discussão: O laringoespasmo é uma complicação grave e que pode evoluir com óbito. A sua
associação com broncoaspiração é um fator de complicação pouco prevalente, porém deve ser diagnosticado o mais
precoce possível para a melhor intervenção. A detecção de fatores de risco para ambas as complicações é mandatória,
entretanto devemos perceber que qualquer paciente está vulnerável. O risco é maior quando se apresenta em situações de não urgência, em que muitas vezes tais eventos são negligenciados.
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1081 Tórax rígido induzido por opioide
Nilo Vieira Souza, Danilo Campos Basilio, Gabriel Mendes Andraos, Dario Humberto de Paiva,
Lorena Braga Barbosa Ribeiro
Hospital São Francisco de Assis, Goiânia, GO, Brasil
Introdução: Fentanil, comumente usado para indução anestésica nas doses de 3 a 5 mcg/kg, raramente está associado
a complicações. Contudo, existem relatos de rigidez torácica após indução com opioides, dificultando a intubação
orotraqueal e a ventilação em máscara, e, consequentemente, levando a dessaturações. Relato de caso: Paciente do
sexo masculino, 44 anos, 92 kg, ASA II (obesidade grau I), deu entrada no centro cirúrgico para realização de artroscopia de ombro para correção de lesão do manguito rotador. Foi administrado fentanil 100 mcg pré-bloqueio de plexo
braquial, via interescalênica, sob técnica de parestesia. Após bloqueio, administrado O2 em ventilação espontânea 8
L/min, indução venosa com fentanil 250 mcg, propofol 180 mg, cisatracúrio 13 mg, evoluindo com ventilação difícil
sob máscara com pressão positiva, O2 100%, com o auxílio de cânula de Guedel, apresentando expansibilidade torácica reduzida. Tentativa frustrada de intubação orotraqueal com bougie. Administrada nova dose propofol de 100 mg
e aplicada técnica de ventilação sob máscara com pressão positiva, O2 100%, mantendo dificuldade na ventilação
com expansibilidade torácica reduzida, associada à rigidez muscular em membros superiores. D
 ecorridos aproximadamente 4 minutos da indução, ocorre melhora na expansibilidade torácica, diminuição importante na resistência à
ventilação com pressão positiva, com sucesso na IOT, permanecendo com rigidez torácica e em membros superiores, que cessou em período de 1 a 2 minutos. Intraoperatório e extubação sem intercorrências, assim como período
de 60 minutos na SRPA. Discussão: Existem relatos na literatura de ocorrência de tórax rígido e dificuldade de ventilação após indução anestésica com opioides, sendo esses verificados em maior número com doses maiores que o
habitual em infusão rápida, principalmente de fentanil e de remifentanil, e no grupo de pacientes idosos. Há relatos com baixas doses de outros opioides em variados grupos de pacientes, até mesmo recém-nascidos. A ocorrência
dessa complicação pode ser mais frequente, haja vista que bloqueadores neuromusculares, e até mesmo hipnóticos,
podem atenuar sua expressão, o que pode ter acontecido em nosso caso.
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500 Bloqueios periféricos guiados por
ultrassom no cotovelo para osteossíntese
bilateral de rádio
Renato Sena Fusari, Luis Henrique Cangiani, Adriel Franco de Mattos, Fabio Escalhão,
José de Brito Magalhães Neto
Centro de Ensino e Treinamento, Centro Médico Campinas, Campinas, SP, Brasil
Introdução: Os bloqueios periféricos guiados por ultrassonografia são muito utilizados para a realização de cirurgias nos membros superiores. Produzem analgesia pós-operatória e têm alta efetividade. Relato de caso: Paciente
de 88 anos, 52 kg, ASA II, foi submetida à osteossíntese de rádio distal bilateral. Portadora de hipertensão arterial,
faz uso contínuo de anlodipina 5 mg. Exame físico compatível com a idade, PA 130 x 60 mmHg, FC de 52 bpm, auscultas cardíacas e respiratória normais. Exames laboratoriais normais. Foi realizada a venopunção com cateter 20G
e instalação de solução de Ringer com lactato. Administrado 1 mg de midazolam e iniciada a infusão de dexmedetomidina 0,5 mck/kg em 5 minutos, seguida da infusão contínua na dose de 0,3 mcg/kg/h. Realizados os bloqueios
dos nervos mediano, ulnar e radial, bilateral, no cotovelo com solução de ropivacaína 0,75% (5 mL) e lidocaína 2%,
com adrenalina 1:200.000 (5 mL) e mais 5 mL de solução salina 0,9% preparados em duas seringas (15 mL em cada
uma), guiados por US. O total do volume administrado foi de 15 mL em cada membro, totalizando 30 mL. O volume
injetado da solução de anestésico local em cada nervo foi de 5 mL. A seguir, o cirurgião instalou garrote pneumático
nos dois membros. O tempo de latência foi de 4 minutos. A duração da cirurgia foi de 85 minutos, e o tempo total
de anestesia, de 125 minutos. A paciente permaneceu levemente sedada (Ramsay 2), confortável e não se queixou
de dor ou de desconforto devido ao garrote, recebendo alta hospitalar no dia seguinte. Discussão: A realização dos
bloqueios periféricos garantiu que cirurgia fosse realizada sem a necessidade de anestesia geral e proporcionou boa
analgesia pós-operatória. Não ocorreu disfunção cognitiva pós-operatória. A utilização da dexmedetomidina produziu sedação e analgesia adequadas, uma vez que o garrote pneumático foi insuflado em uma região que estava fora
da área de analgesia produzida pelos bloqueios realizados no cotovelo bilateralmente. A solução de anestésico local
com lidocaína e ropivacaína, diluídas com solução salina, respeitou os limites para dose tóxica, bem como apresentou curta latência e alta efetividade.
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529 Herniorrafia inguinal videolaparoscópica
realizada em paciente pediátrico sob
ventilação espontânea
Sabrina de Souza Ramos, Luis Otavio Esteves, Mucio Mauricio Duarte Neto, Renato Sena Fusari,
José Sitonio Junior
Centro de Ensino e Treinamento, Centro Médico Campinas, Campinas, SP, Brasil
Introdução: A cirurgia videolaparoscópica realizada por cirurgiões experientes traz inúmeras vantagens aos
pacientes, quando comparada à laparotomia. O desenvolvimento de instrumental cirúrgico adequado à população
pediátrica permitiu a aplicação em escala progressiva da videocirurgia em crianças O objetivo deste trabalho foi descrever a técnica de herniorrafia percutânea videolaparoscópica em ventilação espontânea e com pressão mínima de
pneumoperitôneo. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, de 3 anos, 17 kg, estado físico ASA II, com história
pregressa de bronquite asmática, foi admitido para submeter-se à herniorrafia umbilical e inguinal videolaparoscópica à direita. Foram ministrados 8 mg de xarope de midazolam como medicação pré-anestésica. Em sala cirúrgica,
o paciente foi submetido à indução inalatória com sevoflurano e N2O. Após venopunção, foi administrado bolus
de 30 mg de propofol, realizada inserção de máscara laríngea (ML) nº 2 e o paciente foi mantido em ventilação
espontânea. Após 10 minutos da inserção da ML foi iniciado o pneumoperitônio, cuja pressão intra-abdominal
manteve-se entre 6 e 7 mmHg durante todo o procedimento. O paciente manteve frequência respiratória entre 39 e
41 ipm, fração expirada de CO2 entre 57 e 59 mmHg, com pressão do cuff de 41 cmH2O. A cirurgia foi concluída após
30 minutos. Após o despertar do paciente, este foi encaminhado à SRPA, onde manteve-se choroso e irritado, sendo
ministrado 1 mg de metadona. Recebeu alta hospitalar após 4 horas em observação em unidade de recuperação
ambulatorial estável hemodinamicamente e sem sintomas adversos. Discussão: Por meio da técnica videolaparoscópica com mínima pressão de pneumoperitônio é possível a realização do procedimento mantendo o paciente em
ventilação espontânea, com manutenção de parâmetros ventilatórios adequados.
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530 Anestesia para herniorrafia inguinal
videoassistida pouco invasiva sob
ventilação espontânea
Guilherme Costa Ramos, Luis Henrique Cangiani, Sabrina de Souz Ramos,
Helivelton Rocha Azevedo, Renato Sena Fusari
CE Centro Médico Campinas, Campinas, SP, Brasil
Introdução: A herniorrafia inguinal na criança é considerada uma cirurgia minimamente invasiva devido a sua
baixa morbidade, pequenas incisões e rápida recuperação. Entretanto, ainda existe espaço para o acesso laparoscópico, seja pela realização de procedimentos em conjunto, procedimentos bilaterais e até por solicitação familiar.
O objetivo deste trabalho foi descrever, por meio de série de casos, a técnica de herniorrafia percutânea videoassistida em ventilação espontânea e com pressão mínima de pneumoperitoneo. Descrição da série: Seis crianças foram
submetidas à correção de hérnia inguinal por técnica videoassistida. As crianças foram submetidas à indução inalatória com oxigênio, óxido nitroso e sevoflurano, seguida de venopunção e administração de lidocaína (1 mg/kg) e
propofol (2 mg/kg), por via venosa. Todas as crianças foram intubadas e mantidas em ventilação espontânea durante
a cirurgia. O pneumoperitoneo foi realizado pela técnica aberta, com dilatação do anel umbilical, infusão de gás carbônico ou ar ambiente e mantida a pressão intra-abdominal mínima de 2 a 4 mmHg. Realizada punção percutânea
no nível do anel inguinal interno, utilizando agulha de peridural ou pinça de aponeurose (2 mm). O anel inguinal
foi circundado com fio inabsorvível e o nó foi confeccionado externamente e sepultado sob a pele. A anestesia local
com ropivacaína foi realizada durante ou ao final do procedimento. O tempo médio da cirurgia foi de 30 minutos
para os procedimentos unilaterais e de 40 minutos para os bilaterais. As crianças receberam alta em 6 horas. Os procedimentos foram inicialmente executados em hospital quaternário e posteriormente reproduzidos em hospital de
campanha na região do alto do rio Negro com segurança. Conclusão: Podemos assumir que a herniorrafia realizada
por técnica minimamente invasiva não apresentou complicações relacionadas ao procedimento anestésico-cirúrgico.
O tempo cirúrgico foi razoável, a satisfação familiar e da equipe foi boa e o aspecto estético foi considerado animador.
Recomendamos a realização de estudos controlados para melhor nível de evidência.
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540 Anestesia para correção de gastrosquise
no intraparto pela técnica de Simil-EXIT
Lucas Gonçalves Gomes, Thales Damião Resende, Paulo Ricardo Rabello de Macedo Costa,
Roberto de Araújo Ruzi, Rogerio Henrique Dias Freire
Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil
Introdução: O procedimento EXIT consiste em manter a circulação fetal-placentária durante a cesárea até que a
ventilação do feto seja assegurada. Atualmente tem indicação no parto de fetos com obstrução da via aérea superior.
A técnica anestésica deve oferecer: anestesia materna, relaxamento uterino, anestesia e imobilidade do recém-nascido
durante sua manipulação. O Simil-EXIT é semelhante ao EXIT, porém de curta duração. É atualmente empregado
no tratamento de gastrosquise (GQ). Esse método de correção tem por objetivo conseguir a redução do instestino
nos primeiros minutos de vida, com menor manipulação das alças. Relato de caso: Este relato apresenta a evolução
anestesiológica de uma gestante e seu feto (com o diagnóstico prévio de GQ), o qual, no decurso da cesariana, foi submetido à correção de sua malformação. Paciente 20 anos, feminino, gestante com IG de 37 semanas (USG), ASA P2,
índice de massa corporal (IMC) de 23,8, tabagista e sem outras comorbidades. Apresentava-se em BEG, monitorizada com ECG contínuo (FC: 112 bpm), PANI (PA: 132 × 64 mmHg) e SpO2: 99%. Realizada anestesia subaracnóidea
em nível de L3-L4 com 2,5 mL de bupivacaína pesada a 0,5% e 0,5 mL de morfina a 0,01%. Em seguida, iniciouse administração EV de remifentanil alvo-controlado Cpt: 1,1 ng/mL correspondente à dose de 0,07 mcg/kg/min,
mantendo essa infusão por 15 minutos antes do início do parto cesárea. Após a retirada do RN do útero, ele foi
colocado sob os campos estéreis, sem o clampeamento do cordão umbilical, monitorizado com oxímetro de pulso,
enquanto o cirurgião introduziu as alças na cavidade. A infusão do remifentanil só foi interrompida após a ausência
de pulso no cordão umbilical (aos três minutos de vida). Durante esse tempo, o RN foi mantido sedado, sem chorar,
em ventilação espontânea, com SpO2 em 99% com 2 L/min de O2 sob cateter nasal. Após o clampeamento do cordão
e término do procedimento, foi levado para berço aquecido, sem depressão respiratória, com pontuação de APGAR
8 e 8. Durante todo o procedimento a mãe foi mantida em BEG, consciente, hemodinamicamente estável, em ventilação espontânea com SpO2 em 100%. Discussão: O Simil-EXIT tem demonstrado vantagens no tratamento de
pacientes com GQ por facilitar a redução das alças intestinais na cavidade abdominal com menor manipulação do
intestino, mantendo a circulação fetal-placentária, sem a necessidade de anestesia geral e ventilação mecânica, o que
diminui o tempo de internação e, consequentemente, as taxas de infecção neonatal e de mortalidade.
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544 Ventilação mecânica em recém-nascido com
hiperplasia adenomatosa cística congênita
Luiz Henrique de Azevedo Godoi, Tatiane Linhares, Laís Campos Bittencourt,
Bruno Farah Alvarenga, José Osiel de Almeida
Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, Franca, SP, Brasil
Introdução: A malformação adenomatosa cística pulmonar congênita (MACPC) é uma das causas de dificuldade
respiratória no recém-nascido (RN) que pode levar à ventilação mecânica (VM). É a doença pulmonar do RN que
mais necessita de tratamento cirúrgico. Relato de caso: R.N.P.T., 1205 g, IG 30 semanas e 2 dias, AIG, nascido de
parto cesáreo por pré-eclâmpsia materna. Após o nascimento, foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) Neonatal por desconforto respiratório, na qual foi intubado e acoplado à VM. Diagnosticado choque séptico, hemorragia pulmonar e MACPC. No 18º dia de vida, foi submetido à lobectomia inferior esquerda, para a qual
optou-se por anestesia geral balanceada com 5 mcg de fentanil, 1 mg de rocurônio e sevoflurano a 1 CAM. Tentouse acoplar à VM em estação de trabalho de anestesia com ventilador microprocessado, em modo pressão controlado,
porém não se obteve sucesso na manutenção de volume corrente adequado. Optou-se por ventilar o RN manualmente em sistema Mapleson D. Aos 30 minutos do início da cirurgia, RN apresentou PCR, a qual foi revertida após
realização de ciclo de reanimação durante 2 minutos e adrenalina IV. Restante do procedimento cirúrgico seguiu sem
intercorrências. Discussão: A estratégia ventilatória em anestesia pediátrica varia em função do procedimento, dos
recursos tecnológicos e em função das características de cada paciente. A VM em anestesia de RN com pneumopatia
é desafiadora, pois nem todas as estações de trabalho possuem ventiladores adequados. Doenças pulmonares, como
a MACPC, podem apresentar espectro clínico, desde lesões assintomáticas até hidrópsia fetal. A detecção pré-natal
permite melhor avaliação fetal e rastreio de outras anomalias congênitas e/ou cromossômicas associadas. Seu diagnóstico é clínico e radiológico. A lobectomia eletiva é o tratamento de escolha, mesmo nas lesões assintomáticas, a
fim de evitar complicações como hemorragia e infecção no lobo acometido. Após a cirurgia, a função pulmonar a
longo prazo é geralmente boa.
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575 Anestesia combinada em criança com
síndrome de Proteus
Agne Chiquim Bochi Brittes, Helena Berriel, Tiago Torminato Moreira, Werner Alfredi Gemperli
Santa Casa – Associação Beneficente de Campo Grande, Campo Grande, MS, Brasil
Introdução: A síndrome de Proteus (SP) é uma doença congênita rara, polimórfica, não hereditária e com etiologia
desconhecida. Possui uma variedade de anormalidades, como assimetria, hemi-hipertrofia, espessamento de pele,
lipomatose, macrocefalia, escoliose. Apresenta alguns fatores complicadores, como dismorfia facial, fenda palatina,
alterações cardiovasculares e respiratórias, convulsões, acesso vascular limitado e posicionamento difícil em mesa
cirúrgica. Descritos em torno de 200 casos em todo o mundo. Até o momento, foram relatadas sete anestesias envolvendo SP sendo um com anestesia venosa total e um com bloqueio de neuroeixo, o restante com anestesia geral
balanceada. Não foi encontrado relato de anestesia combinada. Relato de caso: Menino, 8 anos, ASA II, portador
da SP, com proposta de osteotomia de falanges do pé. Apresentava aumento do lado esquerdo da face, lipomatose abdominal, manchas café com leite, escoliose, aumento de metatarsos e musculatura de membros atrofiada.
História pregressa de mais de 20 cirurgias para correções de deformidades, sem intercorrências. Monitorizado com
cardioscópio, oximetria e pressão arterial não invasiva. Venóclise periférica com abocath 22G. Indução anestésica
com lidocaína 1 mg/kg, fentanil 0,8 mcg/kg e propofol 3 mg/kg. Mantido em máscara facial com ventilação espontânea em Mapleson A com sevoflurane 4% e oxigênio 5 L/min. Após, realização de bloqueio troncular de 2 metatarsos
com levobupivacaína 0,5% 2 mL de cada lado. Procedimento cirúrgico-anestésico com duração de 120 minutos
e sem intercorrências. Paciente foi levado para a sala de recuperação, onde permaneceu por 2 horas, retornando
para casa. Discussão: O anestesista precisa estar preparado para lidar com uma variedade de doenças e suas particularidades, como no caso dessa rara síndrome. Pacientes como este precisam de atenção especial à via aérea e à
possibilidade de não ventilação, devido às anomalias faciais. Devemos avaliar a capacidade de realizar ventilação
adequada com máscara antes de usar agentes depressores, além de manter em sala equipamentos alternativos para
a via aérea difícil. Evitar o uso de succinilcolina, pelo risco potencial de hipercalemia, e o uso de medicações epileptogênicas. Por se tratar de doença rara com poucos casos descritos, este relato mostra-se relevante, a fim de evitar
complicações previsíveis.
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578 Hipertermia maligna em pediatria.
A importância do diagnóstico e
tratamento precoces
Agne Chiquim Bochi Brittes, Helena Berriel, Tiago Torminato Moreira, Werner Alfredi Gemperli
Santa Casa – Associação Beneficente de Campo Grande, Campo Grande, MS, Brasil
Introdução: A hipertermia maligna (HM) é uma doença rara de origem genética, autossômica dominante, com
hiperatividade metabólica muscular. Tem relação com exposição a agentes inalatórios e succinilcolina. Mortalidade
diretamente relacionada ao tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento. Relato de caso: Menino, 6 anos,
24 kg, ASA II, proposta de orquidopexia e herniorrafia inguinal bilateral. Apresentava autismo, sem alergias ou uso
contínuo de medicações. História pregressa de cirurgia de catarata congênita sem intercorrências. Venóclise periférica com abocath 22G. Pré-oxigenação, indução anestésica com lidocaína 20 mg, fentanil 50 mcg, propofol 100 mg
e atracúrio 10 mg. Intubação, iniciada VM e realização de bloqueio caudal com levobupivacaína 0,25% 0,8 mL/kg.
Evoluiu com ETCO2=92 mmHg e FC=160 bpm. Ajustes na VM e na ventilação manual na Baraka, sem melhora.
Solicitada troca de capnógrafo, sevoflurane desligado, hiperventilação com O2 100% e alto fluxo de gases frescos,
gasometria arterial, colocado termômetro esofágico e iniciado propofol 1% em BIC. Administrado dantrolene
sódico 60 mg, suspensa cirurgia e solicitada vaga de CTI. Evolução com melhora da capnografia, extubação em sala,
encaminhado ao CTI e realização de 24 horas de dantrolene 5 mg/kg/dia. Alta hospitalar após 30 horas. Em acompanhamento com serviço de São Paulo para posterior realização do teste diagnóstico. Discussão: Mais de 50% dos
casos envolvem a população pediátrica e muitos episódios têm poucos sintomas, tornando essa doença subdiagnosticada. Quadro clínico inclui taquicardia, elevação progressiva do CO2, taquipneia, rigidez muscular, hipertermia,
sudorese. A suspeita e o reconhecimento da crise são fatores determinantes para o sucesso do tratamento e para um
bom desfecho. Padrão-ouro do diagnóstico é tardio, com o teste da contratura muscular à exposição com o halotano-cafeína. O uso do dantrolene no menor tempo está diretamente ligado à resolução do quadro e à melhora do
pH sanguíneo, assim como das outras complicações. O paciente precisa ser mantido 24 horas em observação, pois há
30% de risco de desenvolver nova crise. Este caso mostra a importância do diagnóstico precoce e do início imediato
do tratamento, caso o anestesista suspeite da crise, além da necessidade de a instituição ter disponível quantidade
suficiente de dantrolene para uso.
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642 Atelectasia por intubação seletiva em criança
Renê Alves Moura Cavalcanti, Daniel Cordeiro da Silva, Adriane Alves Byron de Souza,
Christiane Rodrigues da Silva, Juscimar Carneiro Nunes
Hospital Universitário Getúlio Vargas, Universidade Federal do Amazonas, Manaus, AM, Brasil
Relato de caso: T.N.S., 2 meses e 13 dias, 2,870 kg, diagnóstico de prematuridade, baixo peso, síndrome do desconforto respiratório, sepse neonatal e hidrocefalia. Após o nascimento, permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva
(UTI), onde foi intubado, sendo extubado após 72 horas por melhora clínica. Tomografia computadorizada de crânio
visualizou sinais de hidrocefalia e hemorragia intracraniana. Admitido na SO com indicação de derivação ventrículo
peritoneal em caráter eletivo sob anestesia geral balanceada, em ventilação espontânea, O2 em cateter nasal 2 L/min,
jejum de 12 horas, SpO2: 98%, FC: 145 bpm. Realizada indução anestésica com O2 e sevoflurano sob máscara, fentanil 5 mcg EV e succinilcolina 3 mg EV. Ventilação foi adequada sob máscara; porém, à laringoscopia, apresentou
via aérea difícil com Comarck-Lehane grau IV. Depois de seguidas tentativas, foi intubado com TOT n° 3 sem cuff,
seguindo-se confirmação do posicionamento por ausculta bilateral simétrica e curva capnográfica. Após colocação
de campo cirúrgico, evoluiu com murmúrio vesicular abolido em hemitórax E e curva inadequada de capnografia,
com SpO2: 89%. Na radiografia de tórax, evidenciou-se velamento de hemitórax E e base D. Procedeu-se o reposicionamento do TOT; após esta manobra, paciente manteve-se estável e procedimento cirúrgico foi realizado com
sucesso. Manutenção anestésica foi realizada com O2, sevoflurano e atracúrio 1,4 mg EV. Dexametasona 0,5 mg EV
foi administrada, assim como, ao término do procedimento, atropina 0,05 mg e neostigmina 0,1 mg EV. Realizada
extubação orotraqueal, mantendo SpO2 em 99%. Discussão: O gerenciamento das vias aéreas é elemento de grande
relevância na anestesia, pois está associado à morbimortalidade no perioperatório. Ele pode incluir problemas inerentes ao paciente ou à falha de equipamentos de anestesia, além de complicações relacionadas ao uso de agentes
anestésicos. O conhecimento de possíveis complicações, como a apresentada neste relato, além da avaliação minuciosa dos pacientes e da aplicação rotineira do checklist anestésico-cirúrgico, permitem ao profissional a previsão de
situações indesejadas e possibilitam intervenção imediata para diminuir repercussões que impõe risco à vida.
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643 Considerações anestésicas em paciente
pediátrico com diagnóstico de ictiose lamelar
Julio Adriano da Rocha Carvalho, Renê Alves Moura Cavalcanti, Daniel Cordeiro da Silva,
Christiane Rodrigues da Silva, Juscimar Carneiro Nunes
Hospital Universitário Getúlio Vargas, Universidade Federal do Amazonas, Manaus, AM, Brasil
Introdução: A ictiose abrange um grupo de genodermatoses autossômicas raras que interferem na queratinização da pele. Sua forma mais grave é a lamelar e tem incidência de 1/300.000 nascimentos. O paciente apresenta
como características: descamação com fissuras da pele, hiperceratose, eclábio e ectrópio. Complicações ocorrem
por hipotermia, desidratação hipernatrêmica e aporte nutricional inadequado. O estado imunocomprometido e
a restrição respiratória são alguns dos desafios ao anestesista. Relato de caso: Paciente sexo masculino, 3 meses,
peso 7,300 kg, diagnóstico de ictiose lamelar e proposta cirúrgica de tarsorrafia bilateral para corrigir ectrópio
palpebral. ASA I, FC: 140 bpm, PA: 80 × 35 mmHg, SpO2: 99% em ar ambiente, BEG, normocorado, desidratação leve, eupneico. Monitorização com oxímetro de pulso, cardioscópio, pressão arterial não invasiva, capnógrafo
e termômetro esofágico. Utilizada manta térmica à temperatura de 38°C. Indução inalatória com sevoflurano
sob máscara para instalação de cateter venoso profundo por dissecção venosa em membro superior esquerdo.
Administração endovenosa de fentanil 4 mcg/kg, succinilcolina 1,5 mg/kg, intubação endotraqueal com tubo
nº 3,5 sem balonete. Manutenção com sevoflurano CAM 2,5 e rocurônio 0,5 mg/kg. Administrados cefazolina
30 mg/kg, ondasetrona 0,1 mg/kg, dexametasona 0,1 mg/kg, dipirona 30 mg/kg e tramadol 2,0 mg/kg. Procedimento e despertar anestésico sem intercorrências. Discussão: O ectrópio e o eclábio surgem pela restrição da
mobilidade dérmica e podem levar à ceratite infecciosa e dificuldades ao aleitamento materno, respectivamente.
Em crianças com redução da ingesta oral é possível utilizar a infusão de líquidos intravenosos, observando-se as
complicações relacionadas à composição inapropriada. Pesquisas recentes apresentam a solução isotônica com
concentração de sódio semelhante ao plasma como melhor opção. As fissuras profundas causam dor intensa e
podem interferir na respiração, resultando em complicações pulmonares e aumento do risco de infecções secundárias. As infecções respiratórias e sepse são as principais causas de morte. Medidas objetivando a prevenção à
hiportermia, ao jejum prolongado e às infecções secundárias, além do controle da dor, e o aporte hídrico perioperatório adequado são primordiais no preparo desses pacientes.
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650 Manejo anestésico em paciente portador
de deficiência de glicose-6-fosfato
desidrogenase
Clayton Pacheco Lemes, Paulo Sérgio Matheus Marcelino Serzedo, Flavio Coelho Barroso,
Lucas Gasperin Martini, Vergilio Freitas Queiroz Neto
Clínica de Anestesiologia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, SP, Brasil
Introdução: Apesar de existirem 400 milhões de pessoas com deficiência glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD),
e de esta ser a doença enzimática de células vermelhas mais comum, a literatura é pobre sobre sua influência na
anestesia. A deficiência de G6PD pode evoluir com manifestação clínica de uma síndrome hemolítica, geralmente
desencadeada pela administração de fármacos com propriedades oxidantes, alterações metabólicas e infecções.
Relato de caso: Paciente M.L.D.R., sexo masculino, 6 anos, 1,02 m, 23 kg, com história prévia de deficiência de
G6PD, sem outras comorbidades. Paciente admitido no centro cirúrgico com quadro de claudicação e febre há um
dia, para realização de punção em quadril esquerdo com o objetivo diagnóstico. Foram aventadas hipóteses de sinovite transitória do quadril e artrite séptica. Mãe relatava quadro de nasofaringite há 15 dias. Optado por realização de
anestesia geral balanceada, sem utilização de bloqueador neuromuscular. Para indução anestésica, foram administrados fentanil (dose 1 mcg/kg) e propofol (dose 2,5 mg/kg) associado a sevofluorano (CAM 6,0). A manutenção da
anestesia foi realizada com sevofluorano (CAM 2,0) e em ventilação mecânica. Ato anestésico realizado sem alterações laboratoriais ou hemodinâmicas. Ao final, administradas, como medicações adjuvantes, a dexametasona (dose
0,15 mg/kg) e a dipirona (dose 30 mg/kg). Paciente foi acompanhado por um mês, e não apresentou reação hemolítica neste período. Discussão: Geralmente, a hemólise ocorre entre o primeiro e o terceiro dias após o contato com
os fatores desencadeantes e o mecanismo da crise hemolítica causada por fatores externos ainda não é bem conhecido. Cabe ao anestesiologista realizar a manutenção da homeostasia do paciente e a redução do estresse cirúrgico ao
máximo, utilizando-se de métodos para obter melhor analgesia possível.
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660 Manejo anestésico em paciente portador
de mucopolissacaridose
Mozer da Silva Campos, Adélia Rego Correa Meninea, Rafaela Rodrigues Calado,
Wagner de Paula Rogério, Adriane Byron Souza
Centro de Ensino e Treinamento Integrado do Instituto de Anestesiologia do Amazonas,
Fundação Hospital Adriano Jorge, Manaus, AM, Brasil
Introdução: As mucopolissacaridoses (MPS) são um grupo de síndromes intimamente relacionadas resultantes de
deficiências geneticamente determinadas em enzimas lisossômicas envolvidas na degradação de mucopolissacarídeos, acarretando uma série de alterações esqueléticas, articulares e craniofaciais, além do envolvimento cardíaco
e respiratório. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 10 anos, 17 kg, diagnosticada com MPS tipo VI, caracterizada por displasia esquelética, disfunção motora e malformações cardíacas. Admitida no centro cirúrgico para
realização de osteotomia varizante de fêmur direito. Ao exame da via aérea, apresentava pescoço curto, distância
mento-hioide curta, pouca mobilidade cervical, rigidez de ATM, macroglossia, mallampati IV. Ecocardiograma com
insuficiência de valva mitral de grau moderado e fração de ejeção de 60%. Depois de monitorizado em decúbito dorsal,
paciente foi pré-oxigenada e a indução anestésica foi realizada com lidocaína 1 mg/kg, sulfato de magnésio 30 mg/kg,
remifentanil 0,3 mcg/kg/min em BIC e propofol 3 mg/kg. Foi realizada laringoscopia direta, na qual foi observada
região posterior da glote (Cormack-Lehane-Cook 2a), sendo, em seguida, realizada a IOT, confirmada por capnografia positiva. A seguir, foi realizado bloqueio de plexo femoral direito guiado por USG com 10 mL bupivacaína 0,25%
com vasoconstritor. A manutenção da anestesia foi realizada com sevoflurano e remifentanil 0,1 a 0,3 mcg/kg/mim
em BIC. A paciente manteve-se estável durante todo o procedimento, que durou cerca de 150 minutos. No fim da
cirurgia, foi extubada e encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica, da qual recebeu alta
após 24 horas. Discussão: O manejo anestésico de pacientes portadores de MPS inclui anamnese e exame físico pré
-operatório minuciosos, já que esses indivíduos apresentam alterações físicas, neurológicas, pulmonares e cardíacas
relevantes, além de características compatíveis com via área difícil, como instabilidade cervical, macroglossia e fragilidade de mucosa. Os riscos perioperatórios são tão relevantes que a mortalidade nesse período gira em torno de
20%, sendo necessária abordagem anestésica apropriada associada ao acompanhamento p
 ós-operatório criterioso.
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671 Desafio no manejo da via aérea de criança
com acalásia
Bianca Lopes Loures de Castro, Luana da Rocha Fleming, Alexandre Siste Kireff de Moraes,
Daniel Vieira de Queiroz
Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: A acalásia é distúrbio motor primário do esôfago, levando ao relaxamento inadequado do esfíncter esofagiano inferior e consequente acúmulo de líquidos e sólidos. Predispõe a episódios de regurgitação espontânea e
broncoaspiração durante a indução da anestesia. Portanto, seu manejo em crianças é desafiador. Não há ainda diretrizes ou grandes estudos que indiquem a técnica de indução anestésica de escolha. Apresentamos um caso em que
houve uma primeira tentativa anestésica com broncoaspiração, e um segundo momento em que foi bem-sucedida.
Relato de caso: L.C.V., 10 anos, portador de acalásia e história de broncoaspiração durante indução em sequência
rápida em outra unidade há 3 meses, ocasião em que o procedimento proposto foi suspenso. Admitido para cardiomiotomia com fundoplicatura videolaparoscópica. Realizadas monitorização e venóclise com colaboração da criança.
Planejou-se intubação orotraqueal sob sedação leve com ketamina 20 mg e midazolam 1 mg, porém o paciente evoluiu com trismo, impossibilitando a laringoscopia direta. Procedeu-se a passagem de sonda n
 aso-esofágica nº 12 e
esvaziamento do conteúdo esofágico. Após pré-oxigenação, completou-se a dose de ketamina para 50 mg e relaxamento neuromuscular com succinilcolina 50 mg. A intubação orotraqueal foi obtida em primeira tentativa com tubo
nº 6.0 com balonete, sem regurgitação e sem necessidade de ventilação manual antes da intubação. Procedeu-se a
inserção de cateter peridural em nível lombar e manutenção da anestesia com sevoflurano, cisatracúrio e fentanil. Ao
término do procedimento, a extubação foi realizada após despertar, sem dificuldades, sendo o paciente encaminhado
à enfermaria. No quarto dia pós-operatório recebeu alta hospitalar. Discussão: A aspiração de conteúdo gástrico
líquido ou sólido é responsável por 50% das mortes associadas ao manuseio da via aérea, constituindo sua profilaxia
em importante fator de melhora da qualidade da assistência. Faltam relatos de caso ou diretrizes de manejo da via
aérea de crianças com acalasia, principalmente considerando-se que a intubação com paciente acordado não é uma
opção nesta população.
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692 Manejo anestésico de paciente com
síndrome de Hutchinson-Gilford
Rafaela Brasil e Silva Nunes, Fernanda Rondom Fonseca Pirangy,
Adélia Rego Correa Meninea, Wagner de Paula Rogério, Luciana De Armond
Centro de Ensino e Treinamento Integrado do Instituto de Anestesiologia do Amazonas,
Fundação Hospital Adriano Jorge, Manaus, AM, Brasil
Introdução: A síndrome de Hutchinson-Gilford, conhecida como progéria, acomete 1 a cada 8 milhões de nascidos
vivos, tendo cerca de 250 casos reportados no mundo. É causada por alteração genética no gene LMNA, localizado
no cromossoma 1, que produz uma proteína anormal chamada prelamina A (progerina). A alteração da progerina
leva ao defeito no reparo do DNA, causando envelhecimento prematuro das células. Portadores dessa síndrome
apresentam 7 vezes sua idade cronológica, tendo média de vida de 13 anos. Relato de caso: Paciente 2 anos, sexo
feminino, com diagnóstico de síndrome de Hutchinson-Gilford. Admitida em hospital com pneumonia, apresentava
desconforto respiratório importante, dispneia em ar ambiente e cianose central ao chorar, com melhora após uso
de ceftriaxona e oseltamivir. Exames laboratoriais apresentavam leucocitose com neutrofilia, lactato de 35,49 e PCR
de 13,07. Solicitado acesso venoso central para continuidade do tratamento. Paciente com monitorização padrão
em sala, sendo realizada indução inalatória sob máscara com óxido nitroso e sevoflurano. Venóclise feita em sala.
Paciente apresentou queda de saturação breve durante procedimento, mantendo SpO2 de 99% após recuperação de
quadro, frequência cardíaca média de 130 bpm e capnografia entre 37 e 45. Não houve outras intercorrências durante
o ato anestésico. Discussão: O manejo anestésico em pacientes com síndrome de Hutchinson-Gilford é desafiador
para o anestesiologista e entre suas possíveis complicações, encontram-se: doença cardiovascular avançada (principal causa de óbito), potencial via aérea difícil, risco de hipotermia e hiperglicemia perioperatória, osteopenia
significante (podendo levar a fraturas patológicas) e escaras de pressão devido ao posicionamento durante a anestesia. O planejamento da conduta anestésica é necessário nesses casos, com ênfase nas dificuldades do manejo de via
aérea e complicações cardiovasculares, não limitadas a estas.
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694 Manejo anestésico de paciente com
síndrome de Williams-Beuren
Rafaela Brasil e Silva Nunes, Fernanda Rondom Fonseca Pirangy, Paulo Gabriel Brandão,
Mozer da Silva Campos, Wagner de Paula Rogério
Centro de Ensino e Treinamento Integrado do Instituto de Anestesiologia do Amazonas,
Fundação Hospital Adriano Jorge, Manaus, AM, Brasil
Introdução: A síndrome de Williams-Beuren é causada pela microdeleção hemizigótica do cromossomo 7q11.23,
com incidência em 1 a cada 20.000 nascidos vivos. Está associada a doenças cardíacas congênitas e anormalidades do tecido conectivo proveniente da deleção do gene da elastina (presente em 96% dos casos), sendo as doenças
cardiovasculares as maiores causas de morbimortalidade durante o ato anestésico. Relato de caso: Paciente 5 anos,
com diagnóstico de síndrome de Williams-Beuren e programação cirúrgica de postectomia. Em visita pré-anestésica, laudo da cardiologia relatava história de arritmia e estenose aórtica, sem repercussões hemodinâmicas.
O ecocardiograma apresentava fração de ejeção de 83%. Paciente encontrava-se assintomático, com exames cardiovascular e pulmonar sem alterações. Ausência de doenças nefrológicas em avaliação clínica e laboratorial. Paciente
com monitorização padrão em sala e indução anestésica inalatória realizada com sevoflurano. Venóclise realizada
com moderado grau de dificuldade devido à fragilidade capilar. Paciente manteve-se estável durante ato anestésico e procedimento ocorreu sem intercorrências. Posteriormente levado à RPA, recebendo alta após recuperação.
Discussão: Os portadores da síndrome de Williams-Beuren apresentam fenótipo caracterizado por déficit cognitivo,
fáceis características e doenças cardíacas e renais. Entre as doenças cardíacas mais comuns, encontra-se a estenose
aórtica e de artéria pulmonar, correspondendo, respectivamente, a 65 e 38% dos casos. A hipercalcemia e as doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de mortalidade, sendo o ato anestésico componente agravante,
podendo levar ao óbito durante procedimento. Por isso, é necessário o estudo dessa síndrome, levando ao planejamento anestésico adequado.
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698 Glossoplastia em lactente com síndrome
de Beckwith-Wiedemann
Gisely Almeida, Adriane Benvindo Lobo, José Eduardo Lobo, Gabriela Villar, Larissa Menezes
Hospital Naval Marcílio Dias, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: A síndrome de Beckwith-Wiedemann (SBW) é doença genética rara, com prevalência estimada de
1/15.000, caracterizada por malformações congênitas, como onfalocele, gigantismo e macroglossia. O manejo adequado das vias aéreas é um dos principais desafios, principalmente durante a abordagem anestésico-cirúrgica.
Relato de caso: Paciente 2 meses, 4,680 kg, feminina, ASA II por SBW apresentando macroglossia, hipoglicemia
e hérnia umbilical, a ser submetida à glossoplastia. Separado material para via aérea difícil em sala operatória,
entre eles broncofibroscópio. Admitida em sala, monitorizada e realizada revisão de acesso venoso periférico.
Indução anestésica inalatória e intubação orotraqueal com tubo número 3,0 com cuff, sob laringoscopia direta, sem
intercorrências. Administrados fentanil, propofol e rocurônio intravenosos e mantido plano anestésico com sevoflurano e remifentanil. Realizadas traqueostomia e punção de veia jugular interna à direita pela cirurgia pediátrica.
No intraoperatório, a paciente apresentou dessaturação ao realizar tração da língua, contornada por meio da interação entre as equipes, sem outras intercorrências anestésico-cirúrgicas. Ao final do procedimento, foi encaminhada
para UTI pediátrica, estável hemodinamicamente. Discussão: A SBW está associada a condições clínicas que oferecem risco de morte prematura. Constitui problema funcional na primeira infância que influencia na alimentação,
na respiração e na fala. Além disso, fatores como a prematuridade, a macroglossia e a hipoglicemia são desafios no
perioperatório. A macroglossia pode ser responsável pela obstrução das vias aéreas, sialorreia e dificuldade de intubação. O adequado planejamento por meio da avaliação pré-operatória detalhada é capaz de influenciar o desfecho
anestésico-cirúrgico. Dessa forma, a técnica anestésica deve ser individualizada e associada à abordagem multidisciplinar, antecipando as possíveis complicações.
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778 Medicação pré-anestésica na prevenção de
agitação ao despertar: dexmedetomidina
versus midazolam
Victor Guilherme Bittar Souto, Renato Dias Cardoso, Cátia Sousa Govêia,
Gabriel Magalhães Nunes Guimarães, Luís Cláudio de Araújo Ladeira
Centro de Ensino e Treinamento, Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil
Introdução: Medicações pré-anestésicas em pediatria previnem ansiedade de separação, agitação pré-anestésica e
delirium ao despertar. Entre elas, figuram o midazolam e a dexmedetomidina, mas há poucos ensaios clínicos que
têm como desfecho principal qual destas é mais eficaz na prevenção de delirium ao despertar. Objetivo: Avaliação
de superioridade da dexmedetomidina sobre o midazolam como medicação pré-anestésica na prevenção de delirium ao despertar na anestesia pediátrica. Foram avaliadas também as diferenças de efeitos sobre a pressão arterial
média e a frequência cardíaca. Métodos: Foi realizada alocação de pacientes em pré-operatório de adenoamigdalectomia em grupo M e grupo D que receberam midazolam via oral e dexmedetomidina via nasal, respectivamente,
30 minutos antes da operação. A agitação ao despertar foi avaliada e quantificada pela escala Pediatric Anesthesia
Emergence Delirium (PAED). Registrou-se também os parâmetros hemodinâmicos dos dois grupos e a incidência
de depressão respiratória antes da indução. Resultados: Foram coletados dados de 26 pacientes com idades de 5 a
10 anos, com 13 pacientes por grupo. Não houve diferença estatisticamente significativa entre os valores de pressão
arterial média (p=1,0), frequência cardíaca (p=0,3) ou escore PAED (p=0,26). Não houve qualquer caso de depressão respiratória perceptível antes da indução. Conclusão: Este estudo não foi capaz de demonstrar superioridade
da dexmedetomidina sobre o midazolam para reduzir a incidência de delirium ao despertar em crianças submetidas à adenoamigdalectomia. Em nenhum grupo foi observada bradicardia, hipotensão ou depressão respiratória
importantes. A utilização de medicação pré-anestésica deve continuar fazendo parte da rotina do anestesiologista em
virtude de seus efeitos protetores sobre ansiedade de separação e delirium.
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782 Anastomose esofagogástrica em criança
de 4 anos por técnica minimamente
invasiva: desafios anestésicos
Roberta Parastchuk, Karinne Akemi Sakuma, Murillo de Mayo Ginjo, Cyneraylly Leba
Saraiva Bessa, Giorgio Pretto
Hospital Municipal São José, Joinville, SC, Brasil
Introdução: Na atresia de esôfago, associada ou não à fístula traqueoesofágica (FTE), há falha na separação completa
entre o trato respiratório e o intestinal. Incidência de 1:3000 nascidos vivos. A videolaparoscopia (VLP) vem sendo utilizada para correção dessa malformação, porém requer cuidado devido às repercussões do pneumoperitônio, além das
dificuldades impostas pela doença. Relato de caso: Criança nascida de cesariana, 37 semanas, 3360 g, apgar 3/6/8, com
atresia de esôfago proximal com FTE proximal. Aos dois dias de vida, fez correção de FTE, confecção de gastrostomia
e esofagostomia cervical. Aos quatro anos, plano de anastomose esofágica VLP. Alergia à dipirona, 17 kg, 101,4 cm,
exame físico normal. Pré-anestésico: Midazolam 0,3 mg/kg via gastrostomia. Indução: Sevoflurano 8% em FiO2
100% 4 L/min, venóclise 20G. Recebeu atropina 0,01 mg/kg, hidrocortisona 2,5 mg/kg, cefazolina 50 mg/kg. Indução venosa: Remifentanil 0,5 mcg/kg/min, dexmedetomidina 0,8 mcg/kg/h, propofol 3 mg/kg e rocurônio 0,6 mg/kg.
Intubação orotraqueal: cânula 4,5 mm com cuff via laringoscopia direta, posicionamento confirmado por capnografia e ausculta. Cateterização de artéria radial 22G e sondagem vesical de demora. Manutenção: dexmedetomidina
0,8 mcg/kg/h, remifentanil 0,2 mcg/kg/min, sevoflurano 2,5% e rocurônio 7,5 mcg/kg/min devido à necessidade
de relaxamento muscular profundo e à impossibilidade de monitorizar o nível de bloqueio neuromuscular (BNM).
Ventilação mecânica com VC 7 mL/kg, FR 20-24 irpm, FiO2 50%, PEEP 4-5 mmHg. Flebotomia de veia basílica, PICC
nº 2,8. Após 8 horas de pneumoperitônio e pneumotórax, sob pressão máxima de insuflação em 10 mmHg; conversão
para laparotomia e finalização da esofagogastroanastomose em 2 horas. Manteve-se estável com mínima repercussão
ventilatória. Recebeu 6 mL/kg/h de cristaloides e 7 g de albumina. Após cirurgia, curarizada por 48 horas devido à alta
tensão na anastomose. Pós-operatório (PO) em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com boa evolução, alta hospitalar no 37º dia. Discussão: Este relato mostra a efetividade do BNM profundo com infusão contínua de rocurônio em
manter pressões intra-abdominais menores que 12 mmHg, evitando repercussões ventilatórias, hemodinâmicas e da
hemostasia dos órgãos vitais, o que culminou em evolução favorável no período PO.
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785 Escolha da técnica anestésica na criança
com síndrome de Prader-Willi
João de Souza Malan, Guilherme Antonio Essado, Cátia Sousa Govêia,
Larissa Goveia Moreira, Edno Magalhães
Centro de Ensino e Treinamento, Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil
Introdução: A síndrome de Prader-Willi, caracterizada por alterações hipotalâmicas e pituitárias, hipotonia nos
primeiros dois anos de vida, hiperfagia e risco de obesidade mórbida, traz desafios anestésicos. Caso clínico:
Criança do sexo masculino, 2 anos e 10 meses, portador da síndrome de Prader-Willi, 13,3 kg, 92 cm, IMC: 15.7,
percentil 50, eutrófico, com indicação de orquidopexia. O mesmo procedimento foi cancelado havia um mês por
impossibilidade de se obter acesso venoso periférico. Optou-se por anestesia, peridural, com ropivacaína a 0,2%,
precedida por sedação via máscara facial com sevoflurano e fentanil 10 mcg IV. Durante hipnose, via máscara facial
em ventilação espontânea, apresentou estridor laríngeo, devido à hipotonia, indicando-se intubação orotraqueal.
Não houve outras intercorrências. Encaminhado à SRPA, com posterior alta para unidade semi-intensiva devido
ao risco de apneia. Recebeu alta sem intercorrências. Discussão: A síndrome de Prader-Willi possui nuances que
interferem em todas as etapas da atividade anestésica, desde a avaliação pré-anestésica, até a anestesia em si e a fase
de recuperação. Especial destaque deve ser dado a avaliação de via aérea, IMC, hipotonia, sintomas referentes à
apneia obstrutiva. A técnica anestésica deve levar em conta as repercussões clínicas da síndrome, favorecendo bloqueios e evitando sedativos, opioides ou bloqueadores musculares não despolarizantes. A intubação orotraqueal em
sequência rápida deve pesar o risco de broncoaspiração diante de diferentes graus de hipotonia e obesidade infantil. Conclusão: Neste caso, houve a necessidade de proteção de via aérea devido ao aprofundamento da hipotonia
associado à anestesia geral. Observou-se também o cuidado no pós-operatório, com monitorização contínua de
oximetria de pulso pelo risco de apneia.
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798 Anestesia venosa total em pediatria para
reconstrução de laringe após estenose
subglótica
Rafaella Pellicciotti de Sousa, Davi Knoll Ribeiro, Victor Pellicciotti de Sousa, Talison Silas Pereira,
Luis Alberto Rodriguez Linares
Hospital São Luiz – Unidade Jabaquara, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A literatura relata tradicionalmente a necessidade de traqueostomia em 0,5 a 2% das crianças submetidas a intubação e ventilação mecânica em UTIs. O aumento da taxa de traqueostomia nessa faixa de idade tem
sido atribuído à maior sobrevida de recém-nascidos prematuros e daqueles que requerem ventilação prolongada.
Estenose subglótica é a anomalia laríngea mais comumente associada à necessidade de traqueostomia em crianças
com menos de um ano de idade. Devido a esse fato, é de extrema importância decanular esses pacientes, seja realizando reconstrução laringotraqueal ou ressecção laríngea. Relato de caso: Paciente com 2 anos e 8 meses, peso
11 kg, sexo feminino, nascida de parto prematuro com 32 semanas, antecedente de hipóxia neonatal e necessidade de intubação prolongada ao nascimento. Evoluiu com estenose subglótica após 50 dias de intubação, sendo
traqueostomizada. Proposta cirúrgica: laringotraqueoplastia com implante de molde de laringe e fechamento com
cartilagem subcostal. Desafio: paciente traqueostomizada com necessidade de troca de orifício de traqueostomia
durante intraoperatório. Planejamento anestésico: anestesia venosa total com sedação profunda bloqueio motor contínuo guiada por BIS e TOF. Indução inalatória com sevoflurano 2,5%, complementada com anestesia venosa com
propofol 40 mg e rocurônio 10 mg em bolus. Manutenção anestésica com propofol em TCI, remifentanil e rocurônio em infusão contínua. Utilização de terapia guiada por metas com monitor de débito cardíaco não invasivo.
Reconstrução de laringe realizada com sucesso, sendo a paciente encaminhada à UTI, com ventilação mecânica por
traqueostomia com planejamento de fechamento de orifício após dois meses. Discussão: Abordagens cirúrgicas de
via aérea implicam em desafios anestésicos por ausência de controle de ventilação e manipulação com riscos de laringoespasmo. Não há protocolos com técnicas descritas atualmente e o sucesso cirúrgico depende de planejamento
anestésico adequado, com plano bem elaborado e bloqueio motor contínuo. A anestesia venosa total em pediatria
ainda é um mistério, porém o procedimento guiado por metas se torna sempre adequado.
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799 Hipotermia intraoperatória em pacientes
pediátricos
Beatriz Crivelaro Shinya, Bianca Galvão Valvassori, David Ferez
Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A hipotermia intraoperatória ocorre devido aos anestésicos, que inibem a termorregulação e diminuem o metabolismo. Em crianças e recém-nascidos há menor capacidade de termogênese em função da gordura
subcutânea limitada e grande superfície corpórea relativa. Não obstante, possuem vasoconstrição limitada e tremores de baixa eficácia ou ausentes. Portanto, a população pediátrica encontra-se mais vulnerável à hipotermia não
intencional. Método: Este estudo consistiu em uma revisão bibliográfica para avaliar os fatores de risco associados
à maior prevalência de hipotermia intraoperatória em pacientes pediátricos e seus resultados adversos. Discussão:
Foram selecionados estudos cuja metodologia era semelhante. Um dos estudos relatou que crianças que passaram
por cirurgia prolongada e invasiva apresentaram temperaturas de base menores, porém sem relação clara estabelecida. Além disso, encontrou-se alta prevalência (mais de 50%) de pacientes que perderam sangue e/ou precisaram de
transfusão sanguínea. Esses também são os mais vulneráveis à hipotermia no pós-operatório, em função do uso de
técnicas de aquecimento intraoperatório, porém são encontrados poucos casos na pós-anestesia. O estudo também
relatou maiores taxas de hipotermia em crianças mais velhas. Do mesmo modo, outro artigo demonstrou que a taxa é
maior em adolescentes, chegando a 60% dos casos. Todavia, ambos os resultados estão em contraste com a literatura,
em que a taxa é maior em neonatos. A pesquisa também relatou que a sala cirúrgica era mais fria e os dispositivos
de aquecimento eram menos usados para pacientes mais velhos. O mesmo estudo também encontrou mais casos de
hipotermia em pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas, mostrando que o tipo de cirurgia também interfere na
manutenção da normotermia. Conclusão: Conclui-se que a hipotermia intraoperatória é influenciada pela idade,
pelo tipo de cirurgia, pelo uso de técnicas para manutenção da normotermia e pela perda sanguínea. Porém, há resultados contrastantes aos da literatura e os dados acerca da população pediátrica ainda são escassos.
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809 Erector Spinae Plane Block na analgesia
pós-operatória
Grazielle Rodrigues Silva, Iuri Ferreira Lopes, Beatriz Lemos da Silva Mandim,
Luiz Gustavo de Menezes Rodrigues, Ana Flávia Brito Santos
Centro de Ensino e Treinamento da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia,
Uberlândia, MG, Brasil
Introdução: A analgesia pós-operatória causa grande impacto na recuperação cirúrgica do paciente, sendo possível
avaliar, ainda na SRPA, a qualidade do controle álgico. Este deve ser ponto importante a ser valorizado pelo anestesiologista na sua programação anestésica, podendo fazer uso de diversos tipos de bloqueio regional, dentre eles o
Erector Spinae Plane (ESP) Block. Relato de caso: Paciente masculino, 47 anos, 95 kg, 1,80 m (índice de massa corporal – IMC 29,3), sem comorbidades. Negava uso de medicações, tabagismo e etilismo. Submetido à anestesia
geral inalatória para realização de colecistectomia videolaparoscópica de urgência decorrente de colecistite aguda.
Indução anestésica com fentanil (250 ug), propofol (100 mg) e rocurônio (50 mg). Manutenção com isoflurano e
N2O. Após 1 hora de procedimento, realizado 10 mg de morfina subcutâneo com objetivo de analgesia pós-operatória. Com 2 horas de cirurgia, decide-se por converter para técnica aberta devido dificuldade decorrente de intensa
aderência das estruturas adjacentes. Ao fim do procedimento cirúrgico, que durou 4 horas, foi realizado ESP block
guiado por USG, com agulha A50, utilizando-se ropivacaína 1% 20 mL. Em seguida, o paciente foi despertado e
encaminhado para sala de recuperação pós-anestésica referindo dor 0 na escala numérica de dor. Durante as 48 horas
seguintes o paciente foi acompanhado pela equipe anestésica, a qual colheu informações com o paciente e a equipe
de enfermagem. Pôde-se observar o controle da dor no pós-operatório com dipirona 1g de 6 em 6 horas, sem outras
medicações. Após as primeiras 24 horas surgiu dor nível 2 na região do sítio cirúrgico, a qual foi resolvida com a
medicação de horário. Discussão: O ESP block é uma técnica recente, simples, de rápida execução, capaz de poupar
opioide no pós-operatório e com baixas chances de complicações. Novos estudos são necessários para confirmar sua
superioridade sobre outras técnicas de anestesia regional. O bloqueio tem mostrado bons resultados no tratamento
da dor neuropática crônica e na analgesia pós-operatória de cirurgias torácicas e abdominais.
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882 Anestesia em criança portadora de
hidranencefalia
Cesar Augusto de Soares Nogueira, Camile Cardoso Nielsen, Benjamin Zilberberg,
Gisele Passos da Costa Gribel, Daniele Oliveira Minelli
Hospital Central do Exército, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: A hidranencefalia é uma anomalia congênita rara do SNC, caracterizada pela ausência dos hemisférios cerebrais com preservação relativa do tálamo, do cerebelo e do tronco cerebral, e substituição do espaço do
cérebro atrófico por líquor. O mecanismo fisiopatólogico sugerido é vascular, por meio da oclusão da artéria carótida interna. Apesar da sobrevida mínima dessas crianças, o anestesiologista pode, na prática, deparar-se com tal
cenário. Relato de caso: Lactente feminino, 4 meses, 7,8 kg, a ser submetida à derivação ventrículo peritoneal.
Ao exame clínico, hidrocefalia importante, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, sopro sistólico 2+/6+, FC 130 bpm.
Radiografia de tórax com aumento da área cardíaca, ecocardiografia com boa contratilidade e ECG com BRD e
sobrecarga ventricular. Após monitorização padrão e indução anestésica com 02 2 L/min e sevoflurano,realizada
venóclise com jelco calibre 24G. Administrados cefazolina 350 mg, fentanil 30 mcg e rocurônio 5 mg. Procedeu-se a
intubação com sonda 3.5 sem cuff . Realizou-se o procedimento sem intercorrências e, ao final, administrou-se sugamadex 15 mg, dexametasona 1 mg, dipirona 350 mg e ondasetrona 1 mg IV. A paciente foi extubada e encaminhada
ao UTI. Discussão: Classicamente a percepção adequada da dor está relacionada com o processamento dos sinais
nociceptivos aferentes ao nível do córtex cerebral. Atualmente, destaca-se o papel dominante da formação reticular do mesodiencéfalo nesse processo. Anencéfalos e hidranencéfalos mostram reações afetivas e comportamentais
em resposta ao estímulo nociceptivo, emoção durante a interação com pessoas e são capazes de antecipar eventos,
possuindo todos os critérios necessários para o registro da dor como experiência sensitiva e emocional desagradável associada a dano tecidual potencial. O anestesiologista deve proporcionar, além de estabilidade hemodinâmica
e controle da função respiratória e de respostas reflexas primitivas, hipnose e analgesia eficazes. Questiona-se os
cuidados em relação ao manejo anestésico da hipertensão intracraniana associada à hidrocefalia como restrição da
anestesia inalatória, da hipercapnia e da hipotensão, que otimizam a perfusão cerebral, já que não há córtex a ser preservado. Questões éticas extrapolam o objetivo deste relato.
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889 Desafios da anestesia geral em
recém-nascido prematuro com
anomalias cardíacas e intestinais
Gabriela Villar e Silva, Luis Fernando Lopes, Amanda Alves Pinto, Paulo de Tarso Avelino
Lopes Andrade, Gisely Gomes de Almeida
Hospital Naval Marcílio Dias, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: A anestesia geral em recém-nascidos (RN) apresenta peculiaridades, especialmente em prematuros com
malformações congênitas. A atresia duodenal é malformação que, em geral, está associada a outras, como cardiopatias congênitas. A necessidade da realização de anestesia não cardíaca em pacientes cardiopatas é realidade diária e,
por sua maior morbimortalidade perioperatória, o conhecimento acerca das repercussões clínicas torna-se imperativo. O objetivo deste trabalho foi relatar os desafios encontrados durante a anestesia não cardíaca em RN prematuro
com malformações congênitas cardíacas e intestinais. Relato de caso: RN, 2 dias, feminino, prematuro (Ballard
34 semanas), com atresias duodenal, anal e pulmonar, defeito do septo atrioventricular. Internada na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) neonatal, em IOT e VM, em uso de dobutamina e prostaglandina E1. RN foi submetida à
correção da atresia duodenal e colostomia sob anestesia geral. Admitida em sala operatória, monitorizada com ECG,
SpO2, EtCO2, PANI e ventilada com O2 50% e N2O. Indução inalatória com sevoflurano, cisatracúrio e fentanil. Veia
jugular interna E dissecada, após tentativas de punção venosa periférica sem sucesso. Procedimento cirúrgico sem
intercorrências. Mantidas FC entre 103 e 183 bpm, FR de 30-36 irpm, PAM de 35 mmHg, SaO2 entre 90 e 97%, com
pontuais episódios de dessaturação. A anestesia durou 155 minutos. Norepinefrina e bicarbonato de sódio foram
iniciados devido à hipotensão e à acidose. RN foi levada à UTI sob IOT e VM, usando prostaglandina, dobutamina, norepinefrina, SaO2 de 98%, hemodinamicamente estável. Discussão: É de extrema importância entender a
fisiologia e a anatomia das cardiopatias congênitas. Na atresia pulmonar há necessidade de manter o ducto arterial
patente com infusão contínua de prostaglandina. O N2O pode e deve ser usado para reduzir a CAM dos anestésicos
inalatórios, o consumo de opioides, além de auxiliar na vasodilatação, buscando manter baixa pressão pulmonar.
A hipotermia nesses RN pode ser prejudicial, aumentando a viscosidade do sangue e o trabalho cardíaco. A FC e o
débito cardíaco aumentados são mecanismos compensatórios para manter a oxigenação dos órgãos vitais. Em RN
prematuros, cisatracúrio pode ser a escolha em virtude da imaturidade hepática e renal. O equilíbrio hemodinâmico
nessas situações desafiadoras exige treinamento constante, visando ao menor risco de morbimortalidade.
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894 Abordagem de via aérea difícil em
recém-nascido
Patricia Sonda Kich, Muriel Grando, Poliana Karolina Splendor, Anne Caroline Mânica
Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, Joinville, SC, Brasil
Introdução: A abordagem da via aérea difícil na população pediátrica é um desafio para o anestesiologista, principalmente se associada a alterações nas vias aéreas. O granuloma periférico de células gigantes é enfermidade benigna, de
etiopatogênese incerta, proliferativa e reacional do tecido conjuntivo fibroso ou periósteo, caracterizado pela presença
de células gigantes multinucleadas. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 30 horas de vida, 2,8 kg, submetida à
ressecção de granuloma periférico de células gigantes em região anterior de leito gengival superior. Nascida a termo,
parto vaginal, Apgar 8/9, sem demais doenças conhecidas. Ao exame, presença de lesão pediculada de aproximadamente 4 cm inserida em região maxilar anterior, proporcionando dificuldade de abertura bucal. Optou-se por,
primeiramente, avaliar possibilidade de laringoscopia e intubação orotraqueal para realização do procedimento com
segurança. Realizada indução inalatória com sevoflurano a 6% associada à administração endovenosa de atropina
0,1 mg, dexametasona 0,4 mg e infusão contínua de dexmedetomidina 1 mcg/kg por 20 minutos, com manutenção
de ventilação espontânea sob máscara facial com oxigênio. Realizada laringoscopia direta, após sucesso em deslocamento da lesão, procedida intubação orotraqueal com TOT nº 3 sem balonete. Mantido dexmedetomidina 1 mcg/kg/h
associado a sevoflurano por mais 20 minutos até o término do procedimento. Realizada extubação da paciente em
sala cirúrgica, sem intercorrências. Paciente encaminhada no pós-operatório à UTI Neonatal, onde permaneceu
por dois dias. Paciente evoluiu bem, recebeu aleitamento materno sem dificuldade. Alta hospitalar após quatro dias.
Discussão: A abordagem da via aérea na população pediátrica possui suas particularidades devido às alterações
anatômicas e fisiológicas. O planejamento estratégico da abordagem é essencial para a adequada prática anestésica.
O uso da dexmedetomidina é ideal para a manutenção do plano anestésico adequado com ausência de depressão
ventilatória e repercussão hemodinâmica significativa.
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895 Anestesia em recém-nascido portador de
hérnia diafragmática
Amanda da Silva Cavalcante da Fonseca Pineschi, Eduardo Souza Leal Botelho,
Alexandre Fernandes da Silva, Ludmila Ramos Serrano, Gabriel Porto Veloso de Araújo
Hospital Universitário Pedro Ernesto, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: O manejo anestésico para reparação de hérnia diafragmática (HD) congênita em recém-nascido (RN) é
desafiador, por causa de importantes alterações respiratórias e cardiovasculares. Exige estabelecer estratégias no pré,
intra e pós-operatório. Atualmente, adia-se o procedimento até obter as melhores condições clínicas. Relato de caso:
RN, masculino, parto normal, 38 sem 5 d, Apgar 7/2, 3000 g, 50 cm, idade materna 20 anos, G2P2A0, sorologias
VDRL, hep. B e HIV não reagentes. Pré-natal sem alterações. Necessitou de IOT na sala de parto e foi encaminhado
para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal. Realizado RX de tórax com desvio mediastinal para direita e
imagens císticas aeradas intratorácicas à esquerda, hiperinsuflação pulmonar à direita e pobreza de ar no abdome.
ECO com deslocamento cardíaco para direita, hipertensão pulmonar grave e regurgitação tricúspide. Com 12 horas
de vida, foi solicitado reparo cirúrgico da HD e dissecção de veia jugular interna direita. Ao exame físico, apresentava-se corado, hidratado, acianótico, afebril, PAM: 53 mmHg, FC: 130 bpm, Sat: 98% e ausculta pulmonar com
murmúrio abolido em HTE. Abdomen escavado. Foi admitido com TOT 3,5 mm sem cuff bem acoplado à ventilação mecânica em modo PCV e óxido nítrico inalatório (NOi) 19,6 ppm e portando cateterismo umbilical venoso e
arterial; em uso de dobutamina 10 mcg/kg/h e fentanil 4 mcg/kg/h. Ainda, portava sonda orogástrica e cateterismo
vesical. Exames laboratoriais apresentavam: leuco: 14600/mm3, Ht: 39,9%, Hb: 13,3 g/dL, Plaquetas: 241000/mm3,
ureia: 16 g/dL Cr: 0,5 g/dL, Na: 135 mEq/L, Ca: 9,2 mEq/L, K: 4,7 mEq/L. Na gasometria arterial, apresentava: pH:
7,25, PaCO2: 46,3 mmHg, PaO2: 358 mmHg, SaO2: 100%, lactato: 2,3 mMol/L, HCO3: 19,1 mEq/L, BE: -6,9. Após a
monitorização multiparamétrica, foram administrados midazolam 1,5 mg, fentanil 5 mcg e cisatracúrio 1,2 mg.
Recebeu 25 mL de solução cristaloide aquecida. Utilizou-se manta térmica. Realizada manutenção com fentanil,
NOi, inotrópico nas mesmas doses que no período pré-operatório, com hemodinâmica estável. O procedimento
transcorreu sem intercorrências, com duração de 2 horas e 30 minutos. Ao término, o paciente foi transportado para
a UTI neonatal em PCV, NOi 19,6 ppm, dobutamina 10 mcg/kg/h e fentanil 4 mcg/kg/h. No pós-operatório houve
agravamento da insuficiência respiratória e óbito após cinco dias. Discussão: A técnica e os cuidados anestésicos
devem evitar a deterioração clínica do paciente, sendo estes principalmente relacionados à hipertensão pulmonar.
Fatores que afetam a evolução e aumentam a morbimortalidade são: diagnóstico tardio, anomalias coexistentes,
hipoplasia pulmonar e hipertensão pulmonar.
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905 Implicações perioperatórias da
síndrome MELAS
Thaís Fonseca Chagas, Layla Melize Santos Menezes, Débora Bonato, Maria Adalgisa
Rodrigues Araujo, Talison Silas Pereira
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A síndrome MELAS é causada por mutação no DNA mitocondrial, que altera proteínas indispensáveis
à produção de energia intracelular. Com incidência de 16,3/100.000 habitantes, é manifestada antes dos 40 anos de
idade. Caracteriza-se por miopatia, encefalopatia, acidose lática e eventos “stroke-like”. A anestesia em portadores da
síndrome se torna desafiadora, pois há predisposição à hipertermia maligna, à hipotermia, a distúrbios hidroeletrolíticos, além de sensibilidade aos bloqueadores neuromusculares. Relato de caso: J.P.L.F., masculino, 11 anos, 137 cm,
31 kg, portador da síndrome MELAS, diagnosticado há 5 meses após cefaleia progressiva e acidente vascular cerebral
(AVC) isquêmico occiptotemporal. Submetido à apendicectomia laparotômica em caráter de urgência. Realizada
monitorização básica e indução com propofol 100 mg, fentanil 150 mcg e atracúrio 15 mg; instituída intubação orotraqueal e ventilação mecânica controlada à pressão. A manutenção anestésica foi realizada por meio de bomba de
infusão alvo-controlada de propofol e remifentanil. Procedimento cirúrgico-anestésico transcorreu sem intercorrências. Bloqueio neuromuscular revertido com atropina 0,5 mg e neostigmina 1 mg. Pós-operatório em Unidade de
Terapia Intensiva (UTI); no primeiro PO, desenvolveu síndrome nefrítica de causa infecciosa, com melhora precoce
e alta no terceiro PO. Discussão: O acometimento sistêmico e a variedade das manifestações clínicas da síndrome
MELAS atribuem ao doente elevado risco perioperatório. Não há consenso sobre a melhor abordagem anestésica.
A técnica geral é mais usada e classificada como a mais segura, mas não há relato de complicações com a técnica regional. O maior entendimento é sobre evitar halogenados pela predisposição à hipertermia maligna. Mesmo
com as evidências de sensibilidade aos bloqueadores neuromusculares, essa classe de fármacos tem sido usada com
monitorização adequada. O uso de cristaloides contendo lactato não aumenta o risco de acidose lática e a morbimortalidade está diretamente relacionada aos distúrbios hidroeletrolíticos, sendo os mais frequentes a hiponatremia e a
hipercalemia. Compartilhar tal caso é importante na construção do conhecimento sobre o impacto da anestesia no
paciente portador de síndrome MELAS.
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911 Conduta anestésica em paciente
com síndrome de West
Guilherme Valle de Oliveira, Cristina Schwab Rasseli Caus, Cassiano Franco Bernardes,
Antônio Luiz de Oliveira Caus, Erick Freitas Curi
Centro de Ensino e Treinamento da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer,
Hospital Santa Rita de Cássia, Vitória, ES, Brasil
Introdução: A síndrome de West é uma forma de epilepsia grave. Apresenta-se no primeiro ano de vida, com maior
prevalência no sexo masculino. Compõe-se da tríade: espasmos infantis, desordens mentais e alterações no eletroencefalograma. Oitenta por cento dos casos são secundários a doenças (infecção, trauma, hipóxia, hemorragia e
síndromes genéticas), sendo 20% idiopáticos. Relato de caso: Paciente masculino, 4 anos, 13 kg e 98 cm. Estado físico
P3 (asma, síndrome de West, acidente vascular cerebral – AVC prévio). Em uso de topiramato, oxcarbamazepina,
omeprazol, bromoprida, simeticona, levocetirizina, sucralfato, ômega 3, furoato de fluticasona, budesonida, formoterol, salbutamol e montelucaste. Admitido na sala de operação para fundoplicatura e hernioplastias umbilical e
epigástrica. Procedeu-se protocolo de cirurgia segura, monitorou-se conforme legislação vigente. Indução anestésica
inalatória (sevoflurano Ar/O2); venóclise em MSE com cânula 22G. Administrou-se via EV fentanil (25 μg), propofol
(30 mg) e rocurônio (8 mg). Procedeu-se intubação orotraqueal sem intercorrências (tubo 5,0F com balonete), sendo
paciente acoplado à ventilação mecânica controlada no modo VCV. Manutenção com sevoflurano Ar/O2 e posicionado em cefalodeclive. Após 25 minutos da indução, observou-se diminuição da complacência da parede abdominal.
Administrou-se rocurônio (4 mg) e fentanil (15 μg). Duração do procedimento: 200 minutos. A monitorização da
função neuromuscular indicava TOF > 0,9. Paciente foi encaminhado à SRPA estável, sem sinais álgicos. Discussão:
A avaliação pré-anestésica em pacientes com esta síndrome deve ser detalhada. Atentar para alterações anatômicas,
comorbidades, medicamentos (polifarmácia) e suas interações, estudo do acesso vascular, vias aéreas e dificuldade
de posicionamento. Hipotonia, epilepsia, espasmos, luxações articulares e pneumopatias são fatores complicadores.
Midazolam, propofol e sevoflurano são fármacos seguros para uso nesses pacientes. No entanto, fármacos epileptogênicos (cetamina, etomidato) devem ser evitados. Devem-se evitar gatilhos convulsivos, precaver a hipóxia e a
hipercarbia. É fundamental atentar-se para o fato de que as medicações anticonvulsivas (fenitoina, carbamazepina)
podem alterar a ação dos BNM por aumentar o metabolismo hepático destes, fato este possível de ter ocorrido no
caso em questão.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1.

Şahin SH, Çopuroğlu E, Uğur H, Sağıroğlu G, Çolak A. Anaesthesia Management of a Child with West Syndrome. Turk J
Anaesthesiol Reanim. 2014;42(6):362-4.

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

Sao Paulo Med J. 2018; 136(Suppl)

235

ANESTESIA PEDIÁTRICA

922 Dexmedetomidina intranasal como
medicação pré-anestésica em crianças
Poliana Splendor, Patricia Kich, Anne Caroline Manica, Daniele Sampedro Ramos,
Andrelise Bragagnolo
Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, Centro de Ensino e Treinamento do Serviço de
Anestesiologia de Joinville, Joinville, SC, Brasil
Introdução: A dexmedetomidina é um agonista alfa 2 adrenérgico altamente seletivo; seu uso intranasal como medicação pré-anestésica é recente e tem evidenciado benefício em relação às outras medicações pré-anestésicas, quando
comparada ao nível de redução de estresse na separação dos pais e da ansiedade antes de procedimentos no centro
cirúrgico em pacientes pediátricos. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 15 anos, 60 kg, submetido à oftalmoscopia direta. História de autismo e toxoplasmose congênita, em uso de risperidona e fluoxetina. Ao exame,
paciente apresentou-se agitado, ansioso, não colaborativo e sem acesso venoso periférico. Optou-se por realizar o
exame oftalmológico sob sedação. Foi aplicada, por meio de atomizador, dexmedetomidina intranasal 1 mcg/kg,
diluída em 1 mL de solução fisiológica 0,9%. Após 30 minutos da aplicação, paciente encontrava-se dormindo no
leito, tranquilo, sinais vitais estáveis, sem necessidade de oxigênio complementar para manter SpO2. Puncionado
acesso venoso periférico e iniciado propofol em bomba de infusão alvo-controlada 1 mcg/mL e cateter nasal de oxigênio. Procedimento teve duração de cinco minutos, paciente permaneceu estável durante todo o processo, sem
necessidade de interrupção do exame. Paciente encaminhado à Sala de Recuperação Pós-Anestésica, respirando
espontaneamente em ar ambiente, SpO2: 97%. Após 4 horas, com adequada recuperação pós-anestésica, paciente
recebeu alta hospitalar. Discussão: A dexmedetomidina intranasal tem se mostrado satisfatória como medicação
pré-anestésica. Suas características farmacodinâmicas e a facilidade da sua aplicação a tornam agente promissor na
realização de procedimentos sob sedação. Além de adequada sedação, metanálises mostraram redução da necessidade de analgésicos de resgate, menor incidência de náuseas e vômitos no pós-operatório e menor irritação nasal, em
comparação a outras medicações pré-anestésicas.
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935 Anestesia em paciente com Kleeblasttschädel
Felipe Jose Ferrer de Morais, Fernanda Lourenço Furigo, Fabio Luis Ferrari Regatieri,
Anny Sugisawa, Lucas de Souza Lima
São Camilo Pompeia, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: Kleeblasttschädel, ou crânio em trevo, caracteriza-se pela fusão prematura das suturas coronais, lambdoides e metópica, formando abaulamento trilobulado. Trata-se de anomalia rara, com menos de 130 casos relatados
na literatura, considerada a forma mais grave de craniossinostose. Relato de caso: Menina, 2 anos, 11 kg, ASA 1,
submetida à quarta cirurgia para correção de craniossinestose complexa. Monitorização básica, indução com sevoflurano, IOT sob laringoscopia direta sem dificuldades. Venóclise em veia jugular interna; injetados fentanil 2 mcg/kg
e rocurônio 0,6 mg/kg. Monitorizada a pressão arterial invasiva e realizada sondagem vesical. Controle hematimétrico, pHmetria e hidroeletrolítico por meio de gasometria seriada. Volume administrado: 900 mL de soro fisiológico
0,9% e 230 mL de concentrado de hemácia, diante de perda estimada de 300 mL de sangue. Necessitou de amina
vasoativa no intraoperatório (noradrenalina) com dose máxima de 0,2 mcg/kg/min. Mantida normotermia com uso
de colchão, manta térmica e soluções aquecidas. Tempo de procedimento de 6 horas. Após seu término, criança foi
extubada e encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) hemodinamicamente estável, sem uso de fármacos
vasoativos. Discussão: O objetivo deste relato foi dimensionar os pontos críticos do manejo anestésico de cirurgias
corretivas de craniossinestose, considerando as particularidades da população pediátrica. O transoperatório de craniossinestose envolve diversas problemáticas, como o manejo da via aérea, os distúrbios hidroeletrolíticos, a perda
sanguínea, a hipotermia e a embolia aérea. Malformações craniofaciais podem vir acompanhadas de alterações das
vias aéreas superiores e também dos ossos da face, sendo a via aérea de difícil manejo. Craniostomias na população pediátrica implicam em significativo potencial de sangramento, tendo como objetivos, no manejo anestésico,
a estabilidade hemodinâmica, a capacidade de transporte de oxigênio, a perfusão de órgãos-alvo e a prevenção da
coagulopatia dilucional e hiperfibrinólise, pois sangramento é a principal causa de morte no intraoperatório desses
procedimentos.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

Thomas K, Hughes C, Johnson D, Das S. Anestesia for surgery related to craniosynostosis: a review. Part 1. Pediatric Anesthesia.
2012;22:1033-41.

2.

Gifoni CL, Nascimento HS, Mizumoto N. Dificuldade de intubação traqueal em paciente com craniossinostose: relato de caso.
Rev Bras Anestesiol. 2001;51(3):218-24.

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

Sao Paulo Med J. 2018; 136(Suppl)

237

ANESTESIA PEDIÁTRICA

951 Via aérea difícil em criança com
mucopolissacaridose tipo VI
Patricia Rodrigues Duque, Beatriz Leal Carvalho, Maia Nogueira Crown Guimarães,
Afonso Henrique Santana de Lima, Diogo Rodrigues dos Santos
Hospital Geral do Grajaú, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: As mucopolissacaridoses (MPSs) são doenças lisossômicas causadas pela deficiência de enzimas que
degradam glicosaminoglicanos (GAGs). Pacientes com MPS apresentam maior dificuldade para manuseio da via
aérea devido a macroglossia, pescoço curto, anteriorização da laringe e rigidez da articulação temporomandibular.
Relato de caso: Paciente RAPDS, 4 anos, masculino, 27 kg, portador de mucopolissacaridose tipo VI, internado em
UTI devido a asma descompensada, pneumonia e insuficiência cardíaca. Após rebaixamento de consciência e tentativa de intubação (IOT) sem sucesso, a equipe de anestesia foi chamada. Paciente apresentava micrognatia e abertura
bucal diminuída. À tentativa de IOT, ficou evidente Cormack-Lehane IV e desvio de epiglote para a esquerda, apesar de posicionamento adequado. Paciente evoluiu com bradicardia, optado por passar máscara laríngea 2,5 cm,
para resgate de ventilação, iniciado protocolo de parada cardiorrespiratória (PCR). Após três ciclos de massagem e
adrenalina, paciente apresenta frequência cardíaca adequada e foi novamente tentada IOT com uso de bougie, sem
sucesso. Paciente evoluiu novamente com PCR. Realizados três ciclos de compressão cardíaca, com retorno da circulação espontânea. Após mais uma tentativa sem sucesso alternada com passagem de máscara laríngea e ventilação
por dois anestesiologistas experientes, optado por tentativa com videolaringoscópio, com sucesso, com ventilação
adequada e estabilidade cardiorrespiratória do paciente. Discussão: Este caso trouxe um paciente com via aérea difícil em que ficou evidente a situação de serviços de saúde que não dispõem de equipamentos adequados para sua
abordagem, quadro comum em hospitais públicos brasileiros. Pacientes com MPSs são mais submetidos a procedimentos cirúrgicos que a população geral, o que justifica a importância do conhecimento de suas características.
A dificuldade no acesso à via aérea é provável; logo, equipamentos de via aérea difícil podem ser necessários para a
intubação desses pacientes.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

Cancino CM, Sasada IN, Souza CF, Oliveira M. Mucopolissacaridose: características e alterações bucais. RFO UPF. 2016;21(3)395-400.

2.

Barbosa FT, Borges EL, Brandão RR. Anestesia geral após falha da raquianestesia para procedimento de urgência em paciente
com mucopolissacaridose: relato de caso. Rev Bras Anestesiol. 2007;57(6):658-64.

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

Sao Paulo Med J. 2018; 136(Suppl)

238

ANESTESIA PEDIÁTRICA

1001Anestesia venosa para cirurgia ortopédica
em criança com susceptibilidade à
hipertermia maligna
Paula Foresti Faria, Naira Emy Oliveira Taketomi, Cleber Wagner de Carvalho, Felipe Souza
Thyrso de Lara, João Garcia
Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos, Centro de Ensino e Treinamento em
Anestesiologia da Santa Casa de Santos, Santos, SP, Brasil
Introdução: A hipertermia maligna (HM) é desordem farmacogenética potencialmente fatal desencadeada por anestésicos inalatórios, relaxantes musculares despolarizantes ou atividade física extrema em ambientes quentes. Intenso
acúmulo de cálcio no mioplasma leva à aceleração do metabolismo e à atividade contrátil do músculo esquelético.
Este estado hipermetabólico leva à hipoxemia, à acidose metabólica, à rabdomiólise e ao rápido aumento da temperatura corporal, que pode ser fatal se não reconhecida e tratada precocemente. Relato de caso: Paciente masculino,
1 ano, 9,5 kg, 73 cm, diagnosticado com displasia de desenvolvimento do quadril. Mãe, 28 anos, com antecedente
de miopatia, foi admitida para rastreamento de susceptibilidade à HM em hospital de referência em estudos genéticos. Após biópsia e rastreio familiar, foi constatada susceptibilidade do filho para a doença. A proposta cirúrgica
da criança foi tenotomia dos adutores, a opção anestésica foi a anestesia venosa total (AVT). Devido à ausência de
acesso venoso, foi realizada medicação pré-anestésica com midazolam xarope 4 mg. Puncionado acesso 24G em MSE
e iniciado propofol em bomba de infusão contínua, com bólus de 3 mg.kg-1 e manutenção de 250 mcg.kg-1.min-1,
seguido de fentanil 1 mcg.kg-1 e cetamina 1 mg.kg-1, intubação com tudo endotraqueal nº 3,5 sem cuff. A cirurgia
ocorreu sem intercorrências. Discussão: Estudos têm demonstrado que a anestesia venosa total pode ser utilizada
com relativa segurança nas crianças. Entretanto, as diferenças fundamentais na distribuição e no metabolismo do
propofol nas crianças não permitem extrapolar os modelos para essa população, e surgiu a necessidade de desenvolvimento de modelos farmacocinéticos pediátricos para infusão contínua desse medicamento. Crianças menores de
três anos e, em particular, as menores de um ano de idade apresentam necessidades muito diferentes e variáveis de
propofol, o que justifica a pouca utilização dessa anestesia nessa subpopulação, sendo necessários mais estudos para
o desenvolvimento de softwares adequados para todas as faixas etárias, respeitando-se, assim, as particularidades farmacocinéticas e farmacodinâmicas de cada idade.
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1037Transferência de medicações anestésicas
para o leite materno e suas repercussões
para o neonato
Marcelio Flavio Piccolo de Farias, Morenna Ramos e Oliveira, Norma Módolo,
Rodrigo Moreira e Lima, Lais Navarro e Lima
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, Botucatu, SP, Brasil
Introdução: Preocupação recorrente entre os anestesiologistas é sobre como orientar as pacientes que estão amamentando a respeito da transferência dos anestésicos para o leite. Devido às implicações éticas envolvidas em estudos
com mães e bebês, há escassez de dados e estudos sobre o assunto. Apesar disso, é possível estabelecer algumas
conclusões e recomendações a partir de relatos de caso e da farmacocinética dos anestésicos utilizados. Métodos:
Revisão sistemática a partir das seguintes bases de dados: Embase, LILACS, PubMed e Web of Science. A revisão
foi conduzida com as seguintes palavras-chave e suas variantes: Anesthesia and Breast Feeding. Última pesquisa foi
realizada em setembro de 2017. Resultados: Benzodiazepínicos: não foi observada concentração significativa de
midazolam no leite materno quando utilizado como pré-anestésico. Diazepam pode promover sedação e outros
efeitos adversos em recém-nascidos. Hipnóticos intravenosos: tiopental, propofol e etomidato são depurados rapidamente no leite materno e sua utilização em dose única de indução não indica interrupção da amamentação. Não há
estudos em humanos sobre cetamina. Hipnóticos inalatórios: apresentam baixa solubilidade, rápida depuração e
baixa biodisponibilidade, o que torna improvável o aparecimento de efeitos adversos nos lactentes. Opioides: fentanil, alfentanil, remifentanil e sufentanil oferecem baixo risco para o neonato. Morfina, em dose única, é considerada
analgésico ideal para puérperas devido à baixa transferência para o leite materno e à baixa biodisponibilidade para
o lactente. Meperidina deve ser evitada, pois se associa com sedação e alterações neurológicas no recém-nascido.
Bloqueadores neuromusculares (BNM): succinilcolina tem sua excreção no leite considerada desprezível, assim
como os BNM adespolarizantes. Anestésicos locais: lidocaína é segura em puérperas que estão amamentando, tanto
em doses antiarrítmicas quanto em doses anestésicas. Bupivacaína e ropivacaína por via peridural em cesáreas resultam em concentração mínima no leite materno. Nenhum efeito adverso em lactentes foi reportado. Conclusão:
A maioria dos fármacos anestésicos, especialmente se administrados em dose única, apresenta excreção mínima no
leite materno. No entanto, doses altas ou exposição longa a certos fármacos podem causar efeitos adversos significativos nos lactentes. Ainda, bebês prematuros e/ou com comorbidades associadas são sabidamente mais susceptíveis
aos efeitos das medicações.
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1045Anestesia e síndrome de Costello
Daniela Agra de Castro, Tolomeu Artur Assunção Casali, Muriel Pires e Silva,
Antonio Fernando Carneiro, Daiane Malheiros Souza
Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo, Goiânia, GO, Brasil
Introdução: A síndrome de Costello (SC) resulta da mutação do gene HRAS, localizado no cromossomo 11p151,
caracterizada por ser autossômica dominante. Existem em torno de 200 a 300 casos relatados no mundo. O quadro
clínico caracteriza-se por macrocefalia, estrabismo, cabelos enrolados e com implantação esparsa, lóbulos das orelhas
espessos, boca grande com lábios grossos, pescoço curto, mãos e pés com sulcos profundos, alterações respiratórias,
hérnia inguinal, baixo ganho de peso, atraso no desenvolvimento, cardiopatia e pele flácida. Apresentamos o caso de
uma paciente suspeita de SC, submetida à anestesia geral balanceada combinada com raquianestesia. Relato de caso:
Paciente feminina, 3 anos, 15 kg, suspeita de apresentar SC. Não relatou uso prévio de medicação. Apresentava exames laboratoriais normais e o ECG com taquicardia sinusal. Indicada a correção cirúrgica de pé torto congênito.
Foi monitorizada com cardioscopia, oxímetro de pulso, pressão arterial não invasiva e capnografia. A venóclise no
membro superior direito ocorreu após a indução inalatória com sevoflurano a 8%. Houve dificuldade na intubação
orotraqueal (IOT) devido às alterações anatômicas. Utilizado tubo 5,0 e confirmada a IOT com capnografia. A anestesia foi mantida com acoplamento do tubo ao sistema Mapleson A (Baraka), com oferta de oxigênio e sevoflurano
1,5%. Após a indução anestésica, o paciente evoluiu com estabilidade hemodinâmica e foi posicionado em decúbito lateral direito para execução da raquianestesia por punção mediana com agulha Quincke 27G, sendo injetada
a bupivacaína 0,5% hiperbárica 5 mg. Após o procedimento cirúrgico, que ocorreu sem intercorrências, o paciente
foi extubado na sala, chorou e permaneceu na sala de recuperação (SRPA) por cerca de 1 hora, com alta hospitalar
no primeiro dia pós-operatório. Discussão: A SC, embora considerada doença rara, apresenta desafios para a anestesiologia. Ressalta-se a presença das alterações anatômicas cefálicas, que podem dificultar o manuseio da via aérea.
Fibroscopia é a técnica de escolha no manejo da via aérea, uma vez que a intubação nasal às cegas ou a laringoscopia
direta pode ocasionar trauma, edema e sangramentos. Assim, a anamnese completa e o correto preparo para lidar
com via aérea difícil (VAD) podem ajudar a prevenir uma catástrofe.
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1055Uso de dexmedetomidina para
realização de traqueoscopia em paciente
pediátrico cardiopata
Poliana Splendor, Andrelise Bragagnolo, Thais Barella, Marcelo Murilo Mejia,
Fernanda Corrêa Bitencourt Selbach
Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, Centro de Ensino e Treinamento do Serviço de
Anestesiologia de Joinville, Joinville, SC, Brasil
Introdução: A dexmedetomidina, fármaco agonista seletivo alfa-2 adrenérgico, tornou-se popular na anestesia pediátrica devido à capacidade de induzir sedação profunda mantendo a permeabilidade das vias aéreas. B
 radicardia, hipo
ou hipertensão são efeitos cardiovasculares colaterais, mas, quando presentes, em geral, são autolimitados e clinicamente insignificantes. O perfil farmacodinâmico torna a medicação relevante em pacientes pediátricos com
cardiopatia congênita. Relato de caso: Paciente masculino, 42 dias de vida, 3 kg. Nascido a termo, evoluiu com cianose e dispneia nas primeiras 24 horas de vida e teve diagnóstico de síndrome do coração esquerdo hipoplásico.
Realizada cirurgia de Norwood-Sano, permaneceu intubado por 18 dias e, após extubação, evoluiu com estridor inspiratório, sendo necessária a realização de traqueoscopia diagnóstica. Apresentava roncos de transmissão, taquipneia
e SpO2 86% com oxigênio (0,5 L/min). Foi realizado anestesia venosa com dexmedetomidina 1 mcg/kg por 15 minutos, atropina 0,05 mg/kg (EV), midazolam 0,1 mg/kg (EV), cetamina 0,1 mg/kg (EV) e lidocaína tópica 0,3 mg/kg
para realizar a laringoscopia. Manutenção com dexmedetomidina 1 mcg/kg/h por mais 15 minutos (duração do
procedimento), em ventilação espontânea, com cateter nasal de oxigênio 2 L/min. No transoperatório, permaneceu
estável. Foi diagnosticado com estenose subglótica grau 1 sem possibilidade de correção cirúrgica. Encaminhado
para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em respiração espontânea, estável. Discussão: Ainda com poucos estudos
na população pediátrica, a dexmedetomidina tem sido eficaz e bem tolerada em pacientes pediátricos cardiopatas,
diminuindo a morbimortalidade. Seu uso, associado a níveis mais profundos de sedação, diminui o tempo de extubação, atenua a lesão de reperfusão isquêmica por inibição da inflamação, fornece neuroproteção durante a anestesia
e é boa medicação para o manejo de arritmias. Dessa maneira, o perfil do fármaco o torna útil quando aplicado a
pacientes pediátricos cardiopatas, justamente por seus efeitos sedativos e cardiovasculares, promovendo adequado
plano anestésico, mantendo permeabilidade das vias aéreas, sem provocar depressão respiratória.
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1094Anestesia para correção de atresia de
esôfago em recém-nascido portador de
síndrome de Edwards
Pedro Francisco Brandão, Douglas Ferreira Lima, Eduardo Roberty Badiani Alves,
Matheus Nagib Lemos Paulo, Rayana Vianna de Moura
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, Serra, ES, Brasil
Introdução: A trissomia do cromossomo 18, também chamada síndrome de Edwards (SE), associa-se a uma série
de malformações craniofaciais e das vias aéreas, como microcefalia, micrognatia ou retrognatia e microstomia.
Alterações cardíacas também são descritas e a maioria apresenta mais de uma dessas malformações. Defeitos do
septo ventricular, persistência do canal arterial e doença valvar são alguns exemplos. Outras alterações, como atraso
psicomotor, malformações gastrointestinais, urogenitais e dos membros, são descritas. Entre as malformações gastrointestinais, estão a atresia de esôfago (AE) e a fístula traqueoesofágica (FTE). Relato de caso: RNT, PIG, feminina,
nascida às 38 semanas por parto cesariano, sem pré-natal, 2355 g, Apgar de 6/8. Foi intubada logo após o nascimento por desconforto respiratório precoce. Observaram-se múltiplas malformações, como AE com FTE, CIA e
CIV ampla, fendas palpebrais estreitas e oblíquas, orelhas displásicas, micrognatia, fontanela anterior ampla, occipto
plano, sobredobramento de II e V dedos das mãos e hipoplasia de hálux. Cariótipo confirmou SE. No 4º dia de
vida (DV), foi submetida à confecção de gastrostomia, e o reparo definitivo da AE/FTE foi realizado no 12º DV.
Nessa ocasião, foi admitida já intubada e submetida à anestesia geral venosa, com infusão contínua de fentanil e bólus
intermitentes de midazolam e pancurônio. Monitorização incluiu cardioscopia, oximetria, pressão arterial invasiva,
débito urinário, temperatura e gasometrias seriadas. Recebeu, ainda, dopamina, bólus de cristaloides e plasma fresco.
A ventilação mecânica controlada foi alternada com períodos de ventilação manual, a fim de se garantir oxigenação e campo cirúrgico adequados. Após três horas de procedimento, foi reencaminhada à UTIN, sendo extubada
uma semana depois. Posteriormente, recebeu alta para a UCIN, onde ainda permanece sob cuidados. Discussão: Na
avaliação pré-anestésica de RNs com AE/FTE, atenção especial deve ser dada a cardiopatias congênitas e outras malformações coexistentes. A abordagem das vias aéreas pode ser problemática no caso de FTE. No pós-operatório, a
extubação pode ser desafiadora e os cuidados intensivos são essenciais.
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1104Papel dos fármacos adjuvantes em
cirurgias plásticas reparadoras pediátricas:
experiência de três casos
Franklin Neves dos Santos, Ivandete Coelho Pereira Pimentel, Adelia Rego Correa Meninea,
Flávio Jun Yokoyama, Isabela Costa Novo Cabral
Hospital Infantil Dr. Fajardo, Manaus, AM, Brasil
Introdução: Queiloplastias (QL) e palatoplastias (PL) são cirurgias desafiantes devido a comorbidades associadas
e complicações intra e pós-operatórias, mesmo quando os pacientes apresentam peso mínimo de 4,5 kg; hemoglobina acima de 9,5 g/dL, para QL primária, e superior a 10 g/dL, para PL; tempos de protrombina e de tromboplastina
parcial ativada; e fibrinogênio dentro dos padrões normais. Nestes três casos, avaliamos o papel de adjuvantes no
intraoperatório em relação à dor pós-operatória, ao consumo anestésico, à dose complementar de opioide e a demais
eventos adversos. Relato de caso: Caso 1 – ASA I, 1 ano e 9 meses, 11 kg, submetido à PL. Em sala operatória (SO),
após monitorização padrão (MP), foi realizada anestesia inalatória com sevoflurano (SEV) em concentração de 5%
O2, seguido de venóclise e administração intravenosa (IV) de dexmedetomidina 0,5 μg.kg-1.h-1, sulfato de magnésio
30 mg.kg-1.h-1, lidocaína 2 mg.kg-1.h-1 e dextrocetamina 0,15 mg.kg-1.h-1, e intubação traqueal (IT) após 10 minutos do
início da infusão e interrupção dos adjuvantes antes do início da cirurgia. Menor sob ventilação mecânica controlada
(VMC) e manutenção da anestesia com concentração de SEV 1-2%; evoluiu sem intercorrências. No intraoperatório,
também foi feito via IV 150 µg.kg-1 de dexametasona e dipirona 30 mg.kg-1. Ao término da cirurgia, foi extubada e
monitorada por 4 horas na SRPA, recebendo alta sem queixa. Caso 2 – ASA I, 8 anos, 26 kg, submetida à PL. Em SO,
após MP, deu-se sequência ao protocolo de indução anestésica com SEV a 5%, administração IV dos adjuvantes, IT,
VMC, manutenção da anestesia com SEV 1-2%. Ao término, foi extubada, permaneceu na SRPA por 4 horas, sem
queixas. Caso 3 – ASA I, 6 anos, 19 kg, submetida à PL e à QL. Mantido conduta de MP, indução anestésica com SEV,
adjuvantes IV, IT, VMC, SEV em concentração de 1-2%, extubação ao término da cirurgia, controle hemodinâmico
na SRPA, alta após 4 horas. Discussão: Estudos sobre cirurgias que envolvem manipulação das vias aéreas mostram,
além das possibilidades de extubação e sangramento intraoperatório, que os pacientes também evoluem com dor,
dessaturação de O2 e agitação. Uso de adjuvantes parece bloquear de forma efetiva a resposta hemodinâmica aos estímulos nociceptivos, além de diminuir o uso de anestésicos inalatórios e opioides, como visto nestes casos.
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513 Manejo anestésico em paciente portador
da síndrome de Riley-Day
Luiz Henrique Torres Cota, Luisa Ferreira Arantes, Marina Ferreira Arantes,
Walter Carvalho Benício Junior, Ronaldo Rodrigues Gomes
Universidade José do Rosário Velano, Alfenas, MG, Brasil
Introdução: A disautonomia familial (FD), também conhecida por síndrome de Riley-Day, é desordem do sistema
nervoso autônomo com herança autossômica recessiva, na qual se tem redução e/ou perda de fibras pouco mielinizadas e não mielinizadas. Os níveis plasmáticos de dopamina beta-hidroxilase, a enzima que converte dopamina
em norepinefrina, são menores em pacientes com FD. Relato de caso: A.R.J, 14 anos, sexo masculino, com queixa
de mandíbula caída há 3 dias, associada com dificuldade de mastigação e deglutição. Após realização dos exames, o
paciente foi submetido a tratamento cirúrgico de fratura complexa de mandíbula. Na anestesia, foi realizada indução
com propofol 150 mg, atracúrio 30 mg e midazolam 3 mg. Manutenção com sevoflurano, ar comprimido e oxigênio, além da prescrição de medicamentos para tratamento sintomático: dipirona, cetoprofeno, metoclopramida,
dexamentasona e cefazolina profilática. Mantido em adequado plano anestésico, sem taquicardia ou hipertensão no
intraoperatório. Paciente foi extubado sem intercorrência e sem dor no pós-operatório. Como hipótese diagnóstica, tem-se a síndrome de Riley-Day. Discussão: Embora ocorra insensibilidade à dor, alguns pacientes apresentam
hiperestesia tátil, o que poderia ocasionar percepção incômoda durante a manipulação cirúrgica. Existem relatos de
bloqueio peridural empregado na síndrome de Riley-Day, na qual a disfunção autonômica é característica. O bloqueio peridural, combinado com a anestesia geral, foi empregado em três pacientes para fundoplicatura tipo Nissen.
Todos os pacientes evoluíram com estabilidade hemodinâmica adequada. Em relação ao relato de caso, foi realizado
indução endovenosa e manutenção com sevoflurano, ar comprimido e oxigênio, além da prescrição de medicamentos para tratamento sintomático. O adequado plano anestésico foi de extrema importância para que o procedimento
cirúrgico ocorresse sem a presença de intercorrências.
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554 Bloqueio quadrado lombar tipo II
guiado por ultrassom para laparotomia
exploradora
Nathalia Rezende da Costa, Reginaldo Tavares Virginio Filho, Wagner Gonçalves Oliveira,
Felipe Souza Thyrso de Lara, Celso Schmalfuss Nogueira
Santa Casa de Santos, Santos, SP, Brasil
Introdução: O bloqueio quadrado lombar (QL) foi primeiramente descrito como o bloqueio do plano transverso
abdominal (TAP) posterior por Blanco, em 2007. Vem apresentando evoluções e tem sido efetivo para analgesia em
cirurgias abdominais e, em alguns casos, em membros inferiores. Relato de caso: F.R.A., feminino, 36 anos, 93 kg,
1,75 m, ASA III (tabagista, diabetes mellitus tipo II, hipertireoidismo), em uso de tapazol, metformina e carvedilol.
Programada para reconstrução do trânsito intestinal após perfuração acidental durante histerectomia há dois anos.
Inicialmente com pressão arterial (PA) 155 × 79 mmHg e frequência cardíaca (FC) 71 bpm, foi sedada com midazolam 2 mg, fentanil 50 mcg e posicionada em decúbito lateral. Realizou-se QL tipo II bilateral guiado por ultrassom
com ropivacaína 0,5% 16 mL, seguido de indução com fentanil 200 mcg, lidocaína 100 mg, propofol 150 mg, cisatracúrio 20 mg e intubação orotraqueal. Administrou-se cetamina 30 mg em bólus e sulfato de magnésio 1 g, dipirona
2 g, cetoprofeno 100 mg, dexametasona 10 mg e ranitidina 50 mg em 500 mL de RL. Manutenção: sevoflurano 2%,
02 50%, dois repiques de cisatracúrio 4 mg, RL 3000 mL e hetastarche 500 mL. No intraoperatório, PA variou entre
84 × 54 e 139 × 80 mmHg e FC variou de 54 a 81 bpm. Cirurgia durou 4 horas, tendo sido realizados laparotomia exploradora com lise de bridas, enterectomia segmentar, enteroenteroanastomose, fechamento de colostomia
e herniorrafia incisional. Extubada, sem intercorrências, negava queixas. Encaminhada para a sala de recuperação
anestésica com PA 140 × 91 mmHg e FC 56 bpm. Após 30 minutos, apresentava PA 139 × 88 mmHg, FC 54 bpm
e dor leve em região umbilical. Foi encaminhada à enfermaria, sem necessidade de analgésicos. No primeiro dia
pós-operatório relatou “incômodo” abdominal leve com melhora ao uso de dipirona. Discussão: Como o TAP está
limitado à anestesia somática da parede abdominal, sendo dependente da dispersão interfascial, técnicas mais recentes surgem como alternativas. As variantes do bloqueio QL propõem ser mais consistentes por promover analgesia
somática e visceral do abdômen e apresentar dispersão do anestésico local de T6 a L2, com maior duração da analgesia. A maioria das indicações são baseadas em relatos de casos e experiência clínica. Não há estudos comparando
a segurança e a eficácia entre estas variantes.
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562 Anestesia em paciente portador de nevo
melanocítico congênito gigante
Fredi Andreolla, Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo, Leandro Criscuolo Miksche,
Valeria Pirez Gornatti, Flavio Coelho Barroso
Clínica de Anestesiologia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, SP, Brasil
Introdução: O nevo melanocítico congênito (NMC) gigante é lesão decorrente do acúmulo de melanócitos de origem
neuroectodérmica em localização ectópica. São considerados nevos gigantes quando apresentam diâmetro maior
que 20 cm ou compreendem área corpórea superior a 100 cm2 ou maior que 2% da superfície corporal. As lesões
podem aparecer amplamente distribuídas, porém ocorrem com maior frequência em tronco e face. Incidência estimada em menos de 1:20.000 recém-nascidos. A degeneração maligna para melanoma é considerada complicação
mais grave, com incidência de 0,7 a 12%. Relato de caso: R.C.B., 20 anos, 62 kg, masculino, admitido para osteossíntese de tíbia direita. Vítima de colisão carro/moto há 3 horas. Ao exame, bom estado geral, consciente, PA 130 ×
80 mmHg, FC 74 bpm, aparelhos respiratório e cardíaco sem alterações. Portador de nevo melanocítico congênito
gigante, com lesões em face, membros e tronco. Optou-se por anestesia geral endovenosa, com midazolam 2 mg,
propofol TCI, sulfentanil 30 mcg, atracúrio 30 mg e remifentanil TCI. Após 3 horas de procedimento, o paciente foi
extubado sem intercorrências e encaminhado para SRPA. Discussão: A importância do NMC decorre de seu risco
para complicações graves, como melanoma maligno e acometimento do sistema nervoso central, a melanose neurocutânea. Krengel e Cols descrevem um risco de 0,7% para desenvolvimento de melanoma em NMC de qualquer
tamanho, sendo o risco elevado para 2,5% quando maiores de 20 cm e 3,1% em maiores de 40 cm. Outros autores
encontraram um risco de até 12%. A herança genética é esporádica e não comprovada, não há prevalência quanto à
raça ou ao sexo. Apesar de incomum, é importante que o anestesiologista tenha conhecimento dessa doença, já que
ela apresenta tropismo pelo SNC e há possibilidade de proliferação celular maligna por meio do espaço subaracnóideo. Por isso, o bloqueio de neuroeixo nesses pacientes, principalmente quando o tronco for acometido pelo nevo,
apresenta riscos e deve ser evitado. Dessa forma, a anestesia geral parece ser a melhor opção para esses pacientes,
quando submetidos a procedimentos cirúrgicos.
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610 Analgesia para laparotomia exploradora não
eletiva com TAP block bilateral ecoguiado
Patricia Mayumi Honda, João Gilberto Maranho, Sandro Anelli Pinotti, Flavia Maria Leite
Virgínio dos Santos, Marilia Barbiere Lima
Hospital Amaral Carvalho, Jaú, SP, Brasil
Introdução: O bloqueio do plano transverso do abdome (TAP block) guiado por ultrassonografia, surgido em 2007,
permitiu a redução do risco de falha de bloqueio, bem como a redução das complicações potenciais associadas à
técnica. Consiste na injeção de anestésico local entre os músculos oblíquo interno e transverso do abdome. Importante destacar que o TAP block deve sempre ocorrer como um componente a mais da analgesia multimodal, pois
oferece analgesia para pele, subcutâneo e peritônio parietal, mas não é eficaz para analgesia do peritônio visceral.
Relato de caso: Paciente do sexo masculino, LP, 68 anos, 81 kg, ASA II, hipertenso, 15º pós-operatório de prostatovesiculectomia radical videolaparoscópica e 14º pós-operatório de laparotomia exploradora por hematoma de parede
abdominal. Deu entrada no centro cirúrgico devido à deiscência de anastomose abdominal. Jejum há 6 horas (leite),
em tratamento para broncopneumonia, sinais vitais estáveis. Indução em sequência rápida com 100 mcg de fentanil, 1 mg de alfentanil, 150 mg de propofol e 80 mg de rocurônio. Mantido anestesia com O2/AR, desflurano CAM
6% e remifentanil em TCI, alvo entre 1-3 ng-mL. Administrados 10 mg de dexametasona, 50 mg de ranitidina, 2 g
de dipirona, 8 mg de ondansetrona. Procedimento durou 85 minutos. Ao término da cirurgia, feito TAP block bilateral, guiado por ultrassom, com ropivacaína 0,375% 15 mL de cada lado. Extubado ao final do procedimento após
reversão do bloqueio neuromuscular com sugamadex. Não apresentou queixas de dor no pós-operatório, mantendo
EVA 0 de 10 mesmo na ausência de opioides sistêmicos. Discussão: O TAP block vem sendo amplamente difundido
na prática clínica como parte da analgesia multimodal para cirurgias abdominais. A injeção de anestésico local no
plano transverso do abdome proporciona analgesia da pele, dos músculos e do peritônio parietal desde T7 até L1, e
bloqueia as terminações nervosas aferentes da parede abdominal. No caso relatado, observou-se que o paciente foi
beneficiado com o uso dessa técnica, tanto pela segurança (sem alterar perfil hemodinâmico e poucos efeitos colaterais), quanto por não precisar de uso de opioides sistêmicos para prover boa eficácia analgésica no pós-operatório.
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620 Falha em dermatomo específico em
bloqueio subaracnóideo
Helena Berriel, Helena Souza Sodre, Gustavo Barone, Werner Alfred Germperli,
Agne Chiquim Bochi Brittes
Hospital Regional do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil
Introdução: A raquianestesia é técnica consagrada por ser de fácil realização e segurança. Apesar de ser realizada por profissional experiente, a falha da raquianestesia ocorre quando o bloqueio se apresenta insuficiente,
sendo necessária associação de outra técnica anestésica. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 31 anos, ASA
II, gestante de 39 semanas, admitida em centro cirúrgico para cesariana. Paciente com uma cesariana prévia, com
relato de bloqueio insuficiente e dor intensa durante o procedimento. Monitorizada com cardioscopia, oximetria e pressão arterial não invasiva. Realizada raquianestesia sob técnica asséptica, com paciente sentada. Punção
única, paramediana à direita, atraumática, em espaço L3-L4, com agulha Quincke 27. Visualizado líquor normotenso e cristalino. Administrado bupivacaína hiperbárica 12,5 mg e morfina 0,08 mg em espaço subaracnóideo.
Paciente evoluiu com bloqueio motor dos membros inferiores e bloqueio sensitivo em nível T6. Realizada sondagem vesical, posicionamento da paciente, assepsia e antissepsia. Ao realizar incisão da pele, paciente evolui com
dor intensa em região topográfica de T12, apenas em dimídio direito e ausência de bloqueio motor em membro
inferior direito. Durante manipulação do lado esquerdo do mesmo dermátomo, paciente não apresentava sintomas. Procedida, então, indução de anestesia geral com propofol 2 mg/kg, lidocaína 1 mg/kg e rocurônio 1,2 mg/kg,
com intubação em sequência rápida. Após clampeamento do cordão, realizado fentanil 1 mcg/kg. Manutenção da
anestesia com propofol. Ao término do procedimento, paciente extubada, queixando-se de dor em dimídio direito.
Realizada analgesia com dipirona e anti-inflamatório não esteroidal. Discussão: A incidência de falhas no bloqueio
subaracnóideo, descrita na literatura, é de aproximadamente 5%, e associa-se a fatores como experiência do anestesiologista, flexibilidade da coluna do paciente, características do líquor, entre outros. O tipo mais comum de falha é
quando o nível do bloqueio não foi atingido, apesar de volume e doses suficientes. No caso descrito, houve bloqueio
parcial unilateral, que pode ser explicado por alterações anatômicas, como presença de septos no espaço subaracnóideo, que interferem na dispersão do anestésico. Este relato ilustra a necessidade de ampliar o campo de estudo
para elucidar causas de falhas em raquianestesia.
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644 Bloqueio de nervo femoral e ciático guiado
por ultrassom em amputação transtibial
no choque séptico
Clayton Pacheco Lemes, Paulo Sérgio Matheus Marcelino Serzedo, Bruno Luan Bosa,
Leandro Criscuolo Miksche, Guilherme Coelho Machado Nunes
Clínica de Anestesiologia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, SP, Brasil
Introdução: A utilização de bloqueio de nervo periférico guiado por ultrassom vem se tornando prática anestésica
comum, principalmente na presença de contraindicação ao bloqueio do neuroeixo, tornando, então, o bloqueio de
nervo periférico alternativa segura. Relato de caso: R.A.G., 77 anos, 110 kg, com diagnósticos prévios de fibrilação
atrial crônica, obesidade, insuficiência cardíaca, diabetes tipo II e insuficiência renal crônica (agudizada, com necessidade de diálise). Admitido no HSCM-RP com diagnóstico de pé diabético. Optado pela realização de amputação
transtibial direita. Paciente chegou em sala com PA 75 × 46 mmHg, FC 85 bpm e FR 20 ipm. Realizada prova volêmica, sem resposta, diagnosticado choque séptico na sala e optado por bloqueio de nervo femoral e ciático. Iniciada
noradrenalina 0,09 mcg, reestabelecendo PAM > 65. Realizado bloqueio de nervo femoral e ciático (fossa poplítea),
ambos com 20 mL de ropivacaína a 0,7%. Cirurgia transcorreu sem intercorrências, sem alteração do estado hemodinâmico. Discussão: O pé diabético é complicação relativamente comum em pacientes diabéticos. Apresenta como
agentes desencadeantes frequentes as bactérias gram-negativas e anaeróbias. As gram-negativas cursam com liberação de endotoxinas que culminam na liberação de TNF-alfa IL-1 e IL-6. Essas citocinas pró-inflamatórias são capazes
de causar sepse e provocar aumento de óxido nitroso, causando vasodilatação periférica e perda da regulação de
fluxo sanguíneo. Com base nesse quadro, associando-se a hipovolemia do paciente, entravam-se importantes contraindicações para bloqueio de neuroeixo. Algumas literaturas relatam que contraindicação absoluta para bloqueio
de neuroeixo seria apenas a recusa do paciente, e que hipovolemia — pelo risco de hipotensão arterial sistêmica — e
sepse — pelo risco de meningite — seriam contraindicações relativas. Ainda, há outros fatores de risco para hipotensão arterial, como bloqueio simpático acima de T5, idade > 40 anos, PAS inicial < 120 mmHg e punção espinhal
acima dos espaços L3-L4.
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661 Ultrassonografia para guiar raquianestesia
em espondilite anquilosante e via aérea difícil
Guilherme Antônio Essado, João de Souza Malan, Catia Sousa Govêia, Gabriel Magalhães
Nunes Guimarães, Victor Cabral Ribeiro
Centro de Ensino e Treinamento, Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil
Introdução: Espondilite anquilosante é doença inflamatória crônica que acomete sobretudo a coluna vertebral,
podendo evoluir com rigidez e limitação funcional progressiva e ascendente do esqueleto axial. Isso dificulta a realização de bloqueio de neuroeixo, porém, a ultrassonografia surge como ferramenta de avaliação pré-operatória para
predizer o grau de dificuldade desta técnica anestésica. Relato de caso: 71 anos, masculino, portador de espondilite anquilosante sem tratamento, admitido para realização de prostatectomia transvesical por hiperplasia prostática
benigna. Ao exame, via aérea difícil com limitação importante da mobilidade de todo esqueleto axial e Mallampati III.
Devido a preditores de via aérea difícil, optou-se pela realização de raquianestesia após avaliação com ultrassonografia do neuroeixo previamente à cirurgia. Durante a avaliação, notou-se calcificação dos ligamentos interespinhosos
na coluna lombar, sendo possível acessar o espaço subaracnoide por meio da punção em linha paramediana no
espaço L2-L3. Em sala operatória, com paciente em posição sentada, realizou-se punção lombar única com agulha
Quincke 27G, paramediana à direita, com sucesso, e procedeu-se a administração de bupivacaína hiperbárica 0,5%
15 mg, sufentanil 2,5 mcg, morfina 100 mcg e clonidina 30 mcg. Procedimento ocorreu sem intercorrências, com
duração de 180 minutos. Discussão: A raquianestesia pode ser, por vezes, técnica bastante desafiadora. A espondilite anquilosante provoca calcificação dos ligamentos interespinhosos formando pontes ósseas entre os corpos
vertebrais, limitando a realização de bloqueios de neuroeixo e aumentando os riscos de complicações e atrasos da
anestesia. A avaliação pré-anestésica do esqueleto axial oferece informações importantes, como melhor local para
punção, profundidade do espaço intratecal e visibilidade das estruturas anatômicas do neuroeixo. A ultrassonografia
da coluna vertebral, nesse caso, impõe-se como exame complementar específico na avaliação pré-anestésica.
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670 Uso de clonidina como adjuvante no TAp block
com extensão de sua duração em 48 horas
Douglas Soares Pereira, Gabriel Luiz Figueiredo Chiozzo de Oliveira, Alexandre Siste Kireff
de Moraes, Daniel Vieira de Queiroz
Hospital Federal dos Servidores do Estado, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: O bloqueio do plano transverso abdominal (TAP block) bloqueia a aferência da parede abdominal.
A clonidina tem sido utilizada como adjuvante com sucesso nos bloqueios de nervos periféricos, aumentando a
duração da analgesia pós-operatória. No presente relato, vamos expor o uso bem-sucedido desse adjuvante no TAP
block, em um contexto sem opioide. Não há estudos suficientes de seu uso nesse tipo de bloqueio, que pode ser promissor. Relato de caso: Mulher, 54 anos, 84 kg, portadora de tumor de cólon, programada para hemicolectomia.
Optou-se pela técnica anestésica multimodal sem uso de opioide associada ao TAP block. A indução e a manutenção foram feitas com solução contendo dexmedetomidina, lidocaína, cetamina e sultato de magnésio, além de bolus,
somente na indução, de propofol, cisatracúrio e esmolol. A manutenção também foi feita com sevoflurano em 1
CAM. Após 5 horas de cirurgia, realizou-se o TAP block bilateral com total de 60 mL de ropicavaína 0,33% e clonidina 150 mcg antes do despertar. Foi avaliada a ausência de dor no momento da extubação, 5 minutos, 30 minutos,
2, 6, 12, 24 e 48 horas após o procedimento por meio das escalas EVN e EVA, com manutenção regular apenas de
dipirona. Não foi necessário opioide de resgate. Discussão: O TAP block evita picos de dor nas primeiras 6-8 horas
e reduz o uso de opioides em 24 horas. Estudos demonstram que a associação de clonidina à bupivacaína prolonga
sua analgesia em 10–12 horas em incisões baixas, apesar de incerto o seu mecanismo de ação periférico. Embora o
bloqueio neuroaxial associado a opioide produza analgesia eficaz, é associado a efeitos adversos. No presente caso, a
estratégia multimodal do TAP block, associado à clonidina, produziu analgesia eficaz e segura por mais de 48 horas,
sem bradicardia, hipotensão ou sedação, bem como evitou o consumo de opioide, sem os riscos inerentes das técnicas de acesso ao neuroeixo. Os relatos de tal uso em literatura são escassos e o objetivo deste relato foi despertar a
necessidade de ensaios clínicos com tal associação para comprovar ou rejeitar a eficácia de tal técnica.
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673 ESP block: uma série de casos
Luane Hotz de Vasconcellos, Daniele Oliveira Minelli, Patricia Milanez, Sylvio Lemos,
Aureliano Mota Cavalcante de Souza
Instituto Nacional do Câncer, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: O bloqueio do plano do músculo eretor da espinha (ESP block) tem se destacado por ser técnica simples
e segura, proporcionando analgesia somática e visceral eficaz da parede posterior e anterolateral do tórax. Desde a
sua descrição original, tem sido utilizado com sucesso nos mais diversos cenários, como mastectomia, artroplastia
de quadril, cirurgia bariátrica, dor crônica, entre outros. Relato de caso: Caso 1 – L.H.S., 49 anos, 82 kg, masculino,
portador de asma brônquica, a ser submetido a metastasectomia pulmonar por videotoracoscopia. O ESP Block,
guiado por US, foi realizado com paciente em DLD com probe linear de alta frequência posicionado parassagital à
esquerda, ao nível de T7. Uma agulha Quincke 22G foi inserida em plano, na direção craniocaudal, até o contato com
o processo transverso e injetou-se ropivacaína 0,5% 30 mL e dexametasona 4 mg no plano interfascial profundo ao
músculo eretor da espinha. Caso 2 – H.A.S., 50 anos, 80 kg, masculino, portador de derrame pleural neoplásico de
repetição, a ser submetido à pleurostomia direita. O ESP Block foi realizado com agulha Quincke 22G e injeção de
ropivacaína 0,375% 20 mL ao nível de T6 e ropivacaína 0,2% 10 mL ao nível de T5. Caso 3 – J.M.S., 72 anos, 70 kg,
masculino, também a ser submetido à pleurostomia direita. O ESP Block foi feito com agulha 100 mm STIMULOPLEXR, ao nível de T7, e injeção de ropivacaína 0,5% 20 mL. Os três pacientes foram conduzidos com anestesia
geral balanceada e isolamento pulmonar com tubo de dupla luz para esquerda. Para o paciente do caso 1, apenas
dipirona foi prescrita, enquanto que para os outros dois, por se tratarem de usuários crônicos de opioide, morfina
foi mantida na mesma dose utilizada por eles anteriormente. Discussão: A anestesia regional é reconhecidamente
vantajosa no contexto da cirurgia torácica otimizando desfechos, por reduzir morbimortalidade, bem como tempo
de internação hospitalar. Os bloqueios peridural, paravertebral e intercostal são as técnicas clássicas para analgesia
pós-toracotomia; entretanto, podem ser considerados invasivos e com potencial para complicações significativas.
O ESP block mostra-se alternativa simples, segura e eficaz, podendo, inclusive, ser considerado no manejo ambulatorial dos pacientes com dor crônica e nas cirurgias torácicas nas quais se deseja proceder com fast track.
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679 ESP block: manejo da dor em cirurgia torácica
Thais Cristine Oliveira Alves, Daniel Mendes Cantídio, Anny Sugisawa,
Fernanda Lourenço Furigo, Fabio Luis Ferrari Regatieri
Centro de Ensino e Treinamento IPAR, Hospital Geral Itapevi, São Camilo Pompéia, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: O uso do ultrassom (USG) traz uma abordagem diferenciada da anestesia regional, permite a visualização de estruturas, menor latência, doses baixas de anestésicos locais (AL) e menos punções. Desde 1978, quando
foi feito o primeiro relato desse uso, novas técnicas e abordagens vêm surgindo, como bloqueio do quadrado lombar,
bloqueios PEC 1 e 2 e do plano eretor da espinha (ESP block). Relato de caso: Homem, 78 anos, 80 kg, 1,68 m, ASA
P2 (dislipidemia e HAS), submetido à segmentectomia pulmonar à direita. Optado pelo ESP block, associado à anestesia geral. Realizada sedação, seguida de bloqueio à direita com o paciente sentado, ao nível de T5, com auxílio de
probe linear de alta frequência. Injetados 20 mL de ropivacaína 0,5%, clonidina 30 mcg e dexametasona 5 mg na fáscia abaixo do músculo eretor da espinha. A dispersão da solução foi evidenciada entre os níveis T2 e T8. Em seguida,
anestesia geral mantida com anestesia venosa total. Durante o procedimento, o paciente manteve PAM 65 mmHg
e FC 60-70 bpm. Despertou sem queixas, mantendo-se com controle álgico no pós-operatório com dipirona 1g
6/6 horas. Discussão: A técnica por USG do ESP block é nova, com poucos casos descritos, e está obtendo ótimos
resultados no controle da dor pós-operatória e da dor crônica. Tem sido demonstrada analgesia torácica quando
realizada ao nível do processo transverso de T5, com injeção de AL no plano facial profundo do músculo eretor
da espinha e com dispersão craniocaudal. Penetra também no tecido conectivo intertransverso e no espaço paravertebral, onde, potencialmente, bloqueia as raízes nervosas ventrais e dorsais e os ramos comunicantes das fibras
simpáticas, sugerindo possível analgesia visceral e somática. Ainda, há vantagens técnicas em relação a bloqueios
semelhantes, pois a agulha não se aproxima de estruturas nobres, a técnica é simples e possibilita a implantação de
cateter. Assim, O ESP block permitiu analgesia adequada no caso. Por ser técnica nova e de fácil realização, tem sido
cada vez mais relatada em literatura. Carecem estudos que o comparem a bloqueios semelhantes.
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688 Bloqueio do músculo quadrado lombar em
simpatectomia lombar videolaparoscópica
Isabelle Gracinda Aguiar Van Der Maas, Luciane Moral da Silva Pereira, Bárbara de Barros
Leite, Christiane Rodrigues da Silva, Angel Martin Ruiz de Souza
Hospital Universitário Getúlio Vargas, Manaus, AM, Brasil
Introdução: O bloqueio do músculo quadrado lombar (QLB) tem se mostrado efetivo como terapêutica adjuvante
para os diversos tipos de cirurgia abdominal e de extremidades inferiores. Seguem os relatos de dois casos de simpatectomia lombar videolaparoscópica realizados no CET/HUGV. Relato de caso: Caso 1 – Mulher, 29 anos, ASA I.
Monitorização com oximetria de pulso, eletrocardiograma (ECG), pressão arterial não invasiva (PANI) e capnografia. Administrados, antes da indução, midazolam 2 mg, dexmedetomidina 70 mcg, cetamina 35 mg e sulfato de
magnésio 2,8 g, seguidos por remifentanil e propofol em bomba de infusão contínua (BIC), rocurônio 40 mg e intubação orotraqueal (IOT). Manutenção com remifentanil, propofol e dexmedetomidina (BIC) e rocurônio 20 mg.
Analgesia com dipirona 2 g, cetoprofeno 100 mg e QLB bilateral guiado por ultrassonografia (USG), com injeção
de bupivacaína 0,25% 10 mL em cada um dos lados (QLB 2). Reversão do bloqueio neuromuscular com sugamadex (200 mg). Não houve necessidade de analgesia adicional até a alta hospitalar. Caso 2 – Mulher, 30 anos, ASA I.
Monitorização com oximetria de pulso, ECG, PANI e capnografia. Administrados midazolam 2 mg, dexmedetomidina 50 mcg, cetamina 25 mg e sulfato de magnésio 2 g antes da indução, seguidos de remifentanil e propofol (BIC),
rocurônio 30 mg e IOT. Manutenção com remifentanil, propofol e dexmedetomidina (BIC) e rocurônio 10 mg. Analgesia com dipirona 2 g, cetoprofeno 100 mg e QLB bilateral guiado por USG, com levobupivacaína 0,25% 15 mL em
cada um dos lados (QLB 2). Reversão do bloqueio neuromuscular com sugamadex 200 mg. A paciente permaneceu
sem dor do despertar até a alta. Discussão: O uso isolado do QLB em anestesia não é recomendado, devendo ser
utilizado como procedimento adicional para reduzir a necessidade de anestésicos intraoperatórios, ou como componente de analgesia multimodal no pós-operatório. A melhor abordagem de QLB — se anterior ou posterior — ainda
não está estabelecida e necessita de maiores estudos, devendo ser adaptada ao tipo de cirurgia a ser realizada.
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714 Diagnóstico diferencial de lesão por intubação
em caso raro de osteogênesis imperfecta
Rafaella Pellicciotti de Sousa, Bruno Duarte Silva, Victor Pellicciotti de Sousa,
Luis Alberto Rodriguez Linares, Talison Silas Pereira
Hospital São Luiz, Unidade Jabaquara, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: Osteogenesis imperfecta (OI) é distúrbio do tecido conjuntivo hereditário relativamente raro com muitas apresentações fenotípicas. Pacientes gravemente afetados sofrem múltiplas fraturas com trauma mínimo ou
nenhum, e os recém-nascidos com a pior forma de OI morrem no período perinatal devido a fraturas durante o
trabalho de parto. OI é mais comumente causada por mutações em genes que codificam as cadeias alfa-1 e alfa-2 de
colágeno tipo I, ou proteínas envolvidas na modificação pós-tradução de colágeno tipo I. Este colágeno é proteína
estrutural presente na formação de ossos, tendões, ligamentos, pele, laringe e esclera. As manifestações clínicas de
OI mais comuns incluem: fraturas excessivas ou atípicas, estatura baixa, escoliose, deformidades do crânio, esclera
azul, perda auditiva e dentinogênese imperfeita. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 2 meses de idade, 3 kg,
diagnóstico de OI. Antecedentes pessoais: duas fraturas prévias de fêmur com correção utilizando gesso pelve-podálico realizadas em centro cirúrgico sob anestesia geral com intubação orotraqueal. Antecedentes familiares: pai
com esclera azul, relato de múltiplas fraturas, perda auditiva, baixa estatura sem diagnóstico prévio. Paciente readmitido em ambiente hospitalar com queixa de estridor expiratório, circunstância na qual foi aventada suspeita de
lesão de cordas vocais por intubação prévia. Solicitada broncoscopia pela equipe de terapia intensiva para elucidação
diagnóstica. Durante exame foram evidenciados a presença de laringomalacea e o encurtamento do ligamento ariepiglótico, com integridade preservada de cordas vocais, com manutenção da mobilidade, excluindo a hipótese inicial
de lesão por intubação. Identificada correlação entre a laringomalacea e o diagnóstico de OI. Discussão: Na literatura
médica, foram encontrados apenas dois casos publicados associando lesões congênitas de via área (laringomalacea) à
doença OI. A relação ocorre devido à deficiência de colágeno do tipo 1 e, provavelmente, torna-se subdiagnosticada
e erroneamente tratada. Na evidência de OI, é provável que cuidados específicos com a via aérea sejam necessários.
Na suspeita diagnóstica de lesão de via aérea pós-intubação traqueal nestes pacientes, a investigação complementar
com fibroscopia poderia ajudar no diagnóstico diferencial.
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769 Bloqueio fascial do serrátil-intercostal
como opção analgésica para cirurgia de
prótese de mama
Isabela Dantas Bezerra, Gabriela Pereira Molina, Jose Luiz de Sousa Júnior,
Mirian Gomes Barcelos, Lia Mayumi Kubota Kamada
Instituto de Asistência Médica ao Servidor Público Estadual, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: O bloqueio fascial do serrátil-intercostal (BFSI) envolve a injeção de anestésico local entre os músculos serrátil anterior e intercostal externo, com auxílio da ultrassonografia. São utilizados para fornecer analgesia
para cirurgia mamária e outros procedimentos envolvendo a parede torácica anterior, como a esternotomia em
cirurgias cardíacas. Relato de casos: Paciente do sexo feminino, 18 anos, sem comorbidades, ASA 1, submetida à
cirurgia eletiva, em condições pré-operatórias ideais, de mastopexia com prótese, via axilar. Submetida à anestesia
geral balanceada, e, logo após à indução anestésica, realizado o bloqueio periférico do serrátil bilateralmente, com
auxílio de ultrassonografia, sendo injetadas ropivacaína 0,375% 18 mL, clonidina 35 mcg e dexametasona 4 mg, de
cada lado, sem intercorrências. Nas mesmas condições, realizamos outro procedimento eletivo de mastopexia com
prótese subfascial em paciente do sexo feminino, 25 anos, sem comorbidades, ASA 1, em quem também realizamos
o BFSI com a mesma quantidade e tipo de anestésico local, sem intercorrências. Discussão: No caso em questão, as
duas pacientes que recebam BFSI como estratégia de analgesia pós-operatória tiveram menor consumo de opioides
neste período, melhor recuperação e reabilitação mais precoce. A administração de dexametasona e clonidina, aliadas ao anestésico local, contribuiu para maior duração e melhor qualidade de analgesia devido as suas propriedades
anti-inflamatórias e agonistas alfa-2, respectivamente. O BFSI deve fazer parte do conhecimento de qualquer anestesiologista, pois é técnica que favorece o conforto e o bem-estar aos pacientes. Devido à facilidade de realização e
aos benefícios trazidos pelo bloqueio, que incluem o fornecimento de analgesia adequada sem usar de técnicas mais
invasivas, como o bloqueio paravertebral, o BFSI deve ser considerado nos procedimentos que envolvem a parede
anterior torácica.
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780 Infusão venosa de sulfato magnésio
versus lidocaína na duração do bloqueio
subaracnoide
Rodolfo Carvalho Soeiro Machado, Renato Dias Cardoso, Cátia Sousa Govêia,
Gabriel Magalhães Nunes Guimarães, Luís Cláudio de Araújo Ladeira
Centro de Ensino e Treinamento, Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil
Introdução: A raquianestesia é sujeita à curta duração e possibilidade de falha/bloqueio parcial. O uso concomitante
de sulfato de magnésio ou lidocaína, por via endovenosa (EV), pode ter efeito no bloqueio espinhal, influenciando
sua duração de ação. O objetivo do estudo foi comparar efeitos da administração sistêmica de sulfato de magnésio ou lidocaína sobre a raquianestesia. Método: Pacientes de ambos os sexos, ASA I ou II, programados para RTU
de próstata/bexiga ou histerectomia total abdominal (HTA), foram submetidos à raquianestesia com bupivacaína
hiperbárica (15 mg para RTU e 20 mg para HTA). Os pacientes foram alocados aleatoriamente em 2 grupos, com
cegamento duplo. No Grupo M, sulfato de magnésio via EV na dose de 15 mg/kg/h foi administrado, enquanto no
grupo L, lidocaína via EV na dose de 1,5 mg/kg/h foi utilizada, ambos até o fim da cirurgia. Realizada avaliação do
nível de bloqueio sensitivo e motor a cada 3 minutos até instalação do bloqueio, a cada 15 minutos no intraoperatório, e, junto à escala numérica de dor, a cada 30 minutos na SRPA. Resultados: Dos 22 pacientes randomizados, 2
foram excluídos e o restante alocado no grupo L (n=9, com 8 submetidos à RTU e 1 à HTA) ou no grupo M (n=11,
com 4 submetidos à RTU e 7 à HTA). As variáveis de tempo foram analisadas pelo teste de Wilcoxon. Os grupos,
homogêneos quanto a peso, altura, estado físico e uso de morfina intratecal, foram diferentes quanto à idade e ao
tipo de cirurgia. O grupo L apresentou tempos de regressão de bloqueio sensitivo (200 versus. 130 minutos, p=0,15)
e motor (270 versus. 190 minutos, p=0,39), em média, clinicamente maiores em relação ao grupo M, porém sem
diferença estatística, com similares escores de dor pós-operatória (2 versus. 1, p=0,44) e tempo de infusão contínua
(90 × 102,5 minutos, p=0,30). Conclusão: O estudo mostrou diferença clínica, porém sem diferença estatística, nos
tempos de bloqueio sensitivo e motor — maiores com uso de lidocaína EV. Não houve diferença em relação à analgesia. Deve-se expandir a amostra para conclusão definitiva. A lidocaína endovenosa, portanto, parece prolongar
o tempo de bloqueio sensitivo e motor, segundo seu efeito em receptores NMDA em neurônios medulares, sem a
necessidade de dose de ataque.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

James MFM. Magnesium: an emerging drug in anaesthesia. Br J Anaesth. 2009;103:465-7. https://doi.org/10.1093/bja/aep242

2.

Khalili G, Janghorbani M, Sajedi P, Ahmadi G. Effects of adjunct intrathecal magnesium sulfate to bupivacaine for spinal
anestesia: a randomized, double blind trial in patients undergoing lower extremity surgery. J Anesth. 2011;25:892-7. https://doi.
org/10.1007/s00540-011-1227-z

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

Sao Paulo Med J. 2018; 136(Suppl)

258

ANESTESIA REGIONAL

794 Bloqueio de escalpe e plexo cervical
superficial para craniotomia
e enxerto cutâneo
Lia Mayumi Kubota Kamada, César Antonio Tavares da Rocha, Ícaro de Moura Sousa,
Talison Silas Pereira, Joel Massari Rezende
Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: Os fatores de risco para carcinoma espinocelular de couro cabeludo incluem exposição prolongada a
raios ultravioleta ou radiação ionizante, arsênico ou hidrocarbonetos policíclicos e lesões crônicas. A profundidade
de invasão é indicador prognóstico importante. Relato de caso: Paciente H.H., sexo masculino, 85 anos, portador
de carcinoma espinocelular de couro cabeludo, lesão de aspecto úlcero-vegetante de 4 cm em região parietal, sem
outras comorbidades. Altura 160 cm, peso 46 kg. Internado para exérese do tumor e enxertia. Após monitorização básica, realizada pré-oxigenação e indução anestésica com fentanil 150 mcg, propofol 120 mg e atracúrio 30 mg.
Realizada intubação orotraqueal sem intercorrências. Efetuado bloqueio do escalpe bilateral com bupivacaína 0,375%
(nn. occipitais maiores e menores, nn. auriculares maiores, nn. zigomático-temporais e nn. auriculotemporais)
e bloqueio do plexo cervical superficial direito com bupivacaína 0,375% guiado por ultrassonografia. Manutenção
da anestesia com sevoflurano 1,5 CAM. Após 4 horas de cirurgia, foi evidenciado pela equipe cirúrgica acometimento de calota craniana. Indicada craniectomia pela neurocirurgia com confecção de prótese de metilmetacrilato.
Posteriormente, realizado retalho cutâneo de região cervical anterior direita e esquerda, esta com anestesia local.
Tempo cirúrgico total de 6 horas e 30 minutos, paciente extubado em sala operatória sem queixas, encaminhado à
Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Recebeu alta da UTI em 24 horas e alta hospitalar em 6 dias. Discussão: O bloqueio de escalpe representa forma efetiva de analgesia e atenuação da resposta hemodinâmica a trepanação, além de
diminuir a necessidade intraoperatória de opioides. O bloqueio do plexo cervical superficial é utilizado para analgesia
da pele e estruturas superficiais da cabeça, do pescoço e dos ombros. Assim, o conhecimento dessas técnicas regionais pode ser útil em diversas cirurgias, evitando a dor no pós-operatório e reduzindo a morbidade e a mortalidade.
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808 Bloqueios PEC I E PEC II para analgesia em
mastectomia com esvaziamento axilar
Luciana Mariele Lopes, Viviane de Oliveira Rangel, Diego Fernandes de Araújo,
Lorraine Ferreira Guimarães
Centro de Ensino e Treinamento da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia,
Uberlândia, MG, Brasil
Introdução: A distribuição sensitiva das estruturas anatômicas envolvidas nas cirurgias de mama ainda não é bem
compreendida, o que torna a analgesia perioperatória desafiadora nesses casos. Os bloqueios peridural torácico e
paravertebral são tidos como técnicas padrão para atingir esse objetivo, mas nem todos os anestesiologistas se sentem confortáveis para realizar estes procedimentos, devido aos seus potenciais riscos de complicações. Os bloqueios
da parede torácica vêm se tornando alternativa nesses casos. Relato de caso: Paciente, sexo feminino, 66 anos, com
carcinoma de mama esquerda submetida à mastectomia com esvaziamento axilar. Realizados bloqueios PEC I e PEC
II logo após procedimento cirúrgico com paciente ainda sob anestesia geral balanceada, manutenção com sevoflurano e remifentanil alvo-controlada. Injetados 15 mL de ropivacaína 0,5% entre os músculos peitoral maior e menor
(PEC I) e 15 mL do mesmo anestésico entre os músculos peitoral menor e serrátil anterior (PEC II), guiados por
ultrassonografia (probe de alta frequência) com o uso de agulha para bloqueio de plexo 0,7 × 50 mm. Paciente referiu parestesia no sítio cirúrgico no pós-operatório imediato e não necessitou de uso de opioide durante o período de
internação (24 horas). Discussão: O bloqueio dos nervos peitorais é superficial, fácil e confiável, inspirado na abordagem dos bloqueios de plexo braquial via infraclavicular e do plano transverso abdominal (TAP). As principais
indicações são implante de marca-passo, implantação de port-a-caths e drenos de tórax, mastectomias, além da introdução de expansores de mama e próteses mamárias, em que a distensão desses músculos é extremamente dolorosa.
O bloqueio produz analgesia de boa qualidade e pode ser usado em anestesia combinada ou como resgate nos casos
em que a analgesia fornecida pelo bloqueio paravertebral ou epidural for ineficaz.
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839 Bloqueio episcleral modificado em paciente
com extrusão de óleo subconjuntival
Lívia Maria Valim, Jaqueline Costa Reis, Daniel Espada, Filipe Domingues da Silva
Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A anestesia regional oftálmica pode ser obtida por instilação de anestésicos locais no espaço subtenoniano empregando agulhas ou cânulas. O uso de cânulas pode reduzir ou eliminar alguns efeitos adversos associados
com bloqueios tradicionais baseados em agulha. A anestesia episcleral — ou subtenoniana, como é conhecida — é
técnica anestésica alternativa, efetiva e bem tolerada para intervenções dos segmentos anterior e posterior do globo
ocular, apresentando vantangens similares às apresentadas pelas anestesias extraconal e intraconal, minimizando
possíveis complicações. Relato de caso: Masculino, 52 anos, ASA I, foi submetido à cirurgia para retirada de extrusão subconjuntival de óleo em olho esquerdo após POT de vitrectomia. Paciente submetido à venóclise em membro
superior com J20G, à monitorização básica com cardioscópio, pressão arterial não invasiva, oxímetro de pulso e utilização de cateter nasal de oxigênio e sedação consciente. Foi realizada a avaliação do olho previamente à anestesia
regional, quando foram observados presença de extrusão de óleo em região inferolateral no olho esquerdo e Finger
index = 1. Optado por realização de bloqueio episcleral modificado, baseado em cânula com injeção total de 5 mL de
ropivacaína 0,75% sem vasoconstrictor por jelco 20G, que foi retirado após serem obtidos índice de Nicoll > 6 e analgesia adequada para procedimento, que transcorreu sem intercorrências. Discussão: No presente relato, optou-se
por executar o bloqueio episcleral modificado, uma vez que ele pode ser realizado com menos punções oculares do
que os bloqueios extraconal e intraconal clássicos. Objetivando-se evitar a punção acidental do granuloma formado
pela extrusão de óleo subconjuntival e outras complicações relacionadas à punção dessa região, optou-se pela realização do bloqueio episcleral modificado. Poucos estudos sobre bloqueio subtenoniano e seus benefícios existem, o
que deverá ser confirmado com a realização de ensaios clínicos futuros acerca do assunto.
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881 Bloqueio de serrátil com coadjuvantes
intraneurais para prótese submuscular
de mama
Camila Lobo Ferreira, Fernanda Pereira Lopes, Luis Alberto Rodriguez Linares,
Laíza Marques Moreiro Melo, Joel Massari Rezende
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: Dor mal controlada pode resultar em efeitos colaterais agudos e crônicos. É comum o uso de anestésicos locais de curto efeito para controle álgico, sendo necessário o uso de analgésicos e alto consumo de opioides
no pós-operatório. Relato de caso: Mulher, 18 anos, ASA I, submetida à mastopexia com prótese submuscular por
via axilar, bilateral. Após monitorização básica, indução com sufentanil, propofol, lidocaína e atracúrio e intubação, foi realizado bloqueio de serrátil anterior, guiado por ultrassonografia, ao nível de T5, com injeção de 20 mL
de ropivacaína 0,375%, dexametasona 8 mg e clonidina 75 mcg. Mantida anestesia balanceada com sevoflurano e
propofol. Após 3 horas de procedimento, foi extubada e encaminhada à recuperação pós-anestésica, estável e sem
queixas álgicas. Manteve-se sem dor no pós-operatório, sem precisar de analgesia complementar. Discussão: O uso
de opioides na manutenção de analgesia pode resultar em efeitos colaterais e a maioria das pacientes submetidas às
cirurgias estéticas tem índices elevados de náuseas e vômitos no pós-operatório. O bloqueio do serrátil tem evidenciado excelentes resultados para esse tipo de paciente e a sua associação com adjuvantes tem fortalecido essa técnica
anestésica, tornando-a importante alternativa, já que a manutenção de cateteres possui desafios como deslocamento
do local desejado e risco de infecção. A dexametasona se mostrou efetiva em prolongar a analgesia de bloqueios
quando administrada durante a anestesia regional. Estudos têm demonstrado que o uso de clonidina em doses de 30
a 300 mcg, em associação a outros anestésicos, tem prolongado em, aproximadamente, 2 a 2,5 horas o tempo de analgesia. Apesar de clonidina e dexametasona serem agentes promissores em prolongar os bloqueios periféricos com
anestésicos locais e melhorar a analgesia do pós-operatório, ainda são necessários estudos para comprovar a eficácia
e a segurança dessas medicações com tal objetivo. Em nosso relato, foi evidenciado excelente resposta analgésica, alta
hospitalar e retorno às atividades precoces.
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892 Bloqueio de ciático e femoral para
amputação transtársica em paciente
anticoagulado pleno
Sabrina Carla Kunen, Ana Luisa Zacharias, Francieli Rech, Abel Fernando Rech,
Greyce Samulak Alves
Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, Itajaí, SC, Brasil
Introdução: A quantidade de pacientes que fazem uso de anticoagulantes está cada vez maior, especialmente pelo
aumento na prevalência das doenças cardiovasculares. Paralelo a isso, observa-se, com certa frequência, a necessidade
de amputações de membros inferiores nesses indivíduos, que, geralmente, não toleram as alterações hemodinâmicas associadas ao bloqueio de neuroeixo ou à anestesia geral. É lançado mão, nesses casos, dos bloqueios de
nervo periférico como técnica anestésica mais adequada para este tipo de paciente. Relato de caso: R.B., masculino,
69 anos, hipertenso, diabético tipo II, doença obstrutiva arterial periférica, a ser submetido à amputação transtársica
do membro inferior direito. Em uso de losartana, clopidogrel, cilostazol, enoxaparina e insulina. Lúcido e orientado,
estado geral regular, ASA 3, obesidade grau 3, relata dispneia a pequenos esforços. Ao exame: RCR 2T; PA: 158 ×
91 mmHg; FC: 112 bpm; ausculta pulmonar com estertores crepitantes difusos; FR: 16 ipm; Sat: 90% em ar ambiente.
Extremidades frias. Negou alergias. Com preditores de dificuldade de IOT. Exames laboratoriais alterados: RNI 1,84;
KPTT 42,3; Cr: 1,5 g/dL. Paciente admitido no centro cirúrgico, onde foram realizados venóclise, posicionamento e
bloqueio de nervo femoral e ciático via poplíteo com o auxílio de estimulador de nervos e USG, ambos com 20 mL de
ropivacaína a 0,75%. Paciente apresentou-se hemodinamicamente estável durante todo o procedimento, sem intercorrências. Discussão: Diante do risco do bloqueio do neuroeixo em pacientes com anticoagulação plena, associado
aos casos em que a espera para a cirurgia é prejudicial ao indivíduo, tem-se nos bloqueios periféricos opção eficaz e
menos nociva de anestesia pelo não acesso neuroaxial e pela grande estabilidade cardiovascular que proporcionam.
Além de que o uso corriqueiro do USG e do estimulador de nervos para realização dos bloqueios periféricos diminui
consideravelmente a morbidade peroperatória e melhora desfechos.
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896 Bloqueio regional em membro superior
guiado por ultrassom para cirurgia
onco-ortopédica
Gilcia Maria Souza Oliveira, Nathalia Rezende da Costa, Jonathan da Silva Canalli,
Cleber Wagner de Carvalho, Carlos Eduardo Menegusse Andrade
Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos, Santos, SP, Brasil
Introdução: O uso de anestesia locorregional é realizado para poupar opioides no intra e no pós-operatório, com
consequente diminuição do estresse cirúrgico, da imunossupressão e da angiogênese perioperatória relacionados aos
opioides. Relato de caso: Masculino, 62 anos, 92 kg, 1,64 m, ASA III, portador de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial. Com proposta cirúrgica de ressecção de terço proximal de úmero direito com colocação de prótese, em
razão da metástase óssea proveniente de neoplasia renal. Monitorizado com pressão arterial invasiva, cardioscopia
e oximetria de pulso, apresentou, inicialmente, pressão arterial (PA) de 120 × 70 mmHg e frequência cardíaca (FC)
de 92 bpm. Realizada sedação com midazolam 2 mg endovenoso e bloqueio periférico do plexo braquial via interescalênica guiado por ultrassom e plexo cervical superficial utilizando, respectivamente, 25 e 5 mL de ropivacaína
0,5%. Seguido de indução com alfentanil 15 mcg.kg-1, propofol 1,5 mg.kg-1, lidocaína 1 mg.kg-1, cisatracúrio 0,2 mg.
kg-1 e intubação orotraqueal. Manutenção da anestesia com sevoflurano CAM 1,0 e FiO2 50%. No intraoperatório, PA
média variou de 60 a 70 mmHg e FC entre 90 e 96 bpm. A cirurgia durou aproximadamente 4 horas, respeitando a
programação cirúrgica. Perdas sanguíneas foram corrigidas com cristaloide 2500 mL, coloide 500 mL, 2 concentrados de hemácias e amina vasoativa para hipotensão refratária. Devido à instabilidade hemodinâmica intraoperatória
por hemorragia, optou-se por encaminhamento do paciente para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) sob ventilação
mecânica e com infusão endovenosa contínua de noradrenalina a 15 mL/hora, evoluindo com melhora hemodinâmica no pós-operatório e, após extubação em UTI, evoluiu sem queixas álgicas ou demais intercorrências. Discussão:
Diversos estudos buscam determinar se a anestesia regional melhora a sobrevida após cirurgia oncológica, visto que
medicações anestésicas venosas, em especial opioides, podem influenciar as características de proliferação e invasividade de células neoplásicas musculoesqueléticas. Evidências sugerem que a redução de analgésicos e anestésicos
venosos pode diminuir as chances de recorrência de câncer, melhorando o prognóstico desses pacientes.
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907 Hemorragia periorbitária após
bloqueio peribulbar
Vergílio Freitas Queiroz Neto, Fredi Andreolla, Leandro Criscuolo Miksche,
Guilherme Coelho Machado Nunes, Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo
Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, SP, Brasil
Introdução: A hemorragia retrobulbar é uma complicação rara em anestesias regionais oftámicas. Quando não tratada, pode levar à perda da acuidade visual e até à cegueira. Anticoagulantes orais são frequentemente utilizados na
terapêutica ou na prevenção de acidentes tromboembólicos, fibrilação atrial e doenças valvares; entretanto, em procedimentos anestésicos e cirúrgicos, podem predispor a sangramento excessivo e hematomas. Relato de caso: Paciente
F.S.Z., 74 anos, 81 kg, masculino, admitido para facoemulsificação com implante de lente intraocular. O paciente
apresentava HAS e FA crônica, em uso de atensina, atenolol, amiodarona e rivaroxaban. Negava alteração da função
renal. O cardiologista orientou suspender o uso do rivaroxaban por três dias antes do procedimento. Ao exame, PA
160 × 100 mmHg, aparelhos respiratório e cardiovascular normais. Realizada sedação consciente e bloqueio peribulbar (ropivacaína 1% 10 mL e hialuronidase 50 U/mL) com punção única utilizando agulha 25 mm no rebordo
orbitário inferior lateralmente (ponto A modificado). Após dois minutos da punção, notou-se protrusão orbitária
com hematoma conjuntival infraorbitário crescente, realizado compressão ocular por dez minutos para controle da
hemorragia, sem sucesso. Solicitada avaliação do cirurgião oftalmologista, o qual imediatamente indicou a cantotomia para drenagem do hematoma peribulbar e alívio da pressão. A cirurgia foi cancelada. Paciente permaneceu na
sala de recuperação pós-anestésica em observação. Discussão: A ocorrência de hematoma é complicação grave, cuja
principal causa é a fragilidade arterial e não o uso de anticoagulantes. O hematoma pode cursar com compressão
do nervo óptico e isquemia da retina. O uso de agulha de, no máximo, 25 mm, punção única e injeção inferolateral
diminuem as chances dessa complicação. O rivaroxaban é da classe dos novos anticoagulantes orais, inibidor seletivo
do fator Xa. Segundo diretrizes europeias, não é necessária sua suspensão; contudo, é recomendado pela Sociedade
Brasileira de Anestesiologia a suspensão do medicamento 24 horas antes do procedimento. Servindo-se deste caso,
conclui-se que a ocorrência de hematoma orbitário é multifatorial, e a simples suspensão do agente anticoagulante
não garante a sua prevenção.
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909 Diagnóstico de papiloma viral em paciente
com laringobroncoespasmo
Francielle Paolla Oliveira Gama, Rodrigo Ribeiro Dias, Sergio de Souza Oliveira
Universidade Federal de Mato Grosso, Hospital Universitário Julio Müller, Cuiabá, MT, Brasil
Introdução: A papilomatose respiratória é causa rara e grave de obstrução de via aérea, provocada pelo papilomavírus humano (HPV). Apresenta-se clinicamente por rouquidão, estridor e insuficiência respiratória com necessidade
de intubação orotraqueal, ou mesmo traqueostomia. Relato de caso: Paciente, R.E.C.P., 5 anos, com história patológica pregressa de asma e dificuldade respiratória progressiva com necessidade de ventilação mecânica. Durante a
evolução, suspeitou-se de corpo estranho em via aérea e foi realizada broncoscopia pelo tubo orotraqueal sem confirmação da hipótese. Após a extubação houve recrudescimento da insuficiência respiratória levando à reintubação,
em cuja laringoscopia foram observadas lesões vegetantes típicas de papilomatose com oclusão parcial da laringe.
Realizada, em seguida, a exérese das lesões por eletrocoagulação, que foram enviadas ao anatomopatológico, que
confirmou a papilomatose viral. O paciente foi extubado após 24 horas sem intercorrências. Discussão: Os papilomas são, geralmente, de crescimento lento, apresentando sintomas dependentes de compressão ou espasmo reacional,
evoluindo para a oclusão variável da via aérea. O caso clínico ilustra a dificuldade em confirmar essa doença pela
semelhança com outros diagnósticos diferenciais. A suspeita precoce permite o diagnóstico e previne situações de
obstrução alta por aumento progressivo do número e do tamanho dos papilomas. O tratamento depende de laringoscopia rígida para a excisão cirúrgica das lesões. A realização de traqueostomia está associada à disseminação dos
papilomas, devendo ser evitada. A atuação do anestesiologista implica em promover acesso otimizado da laringe em
conjunto com o tubo orotraqueal — em geral de calibre reduzido —, mantendo ventilação e relaxamento das cordas
vocais, assegurando a profilaxia de laringoespasmo.
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921 Bloqueio de gânglio esfenopalatino para
tratamento de cefaleia pós-punção dural
Sabrina Carla Kunen, Ana Luisa Zacharias, Abel Fernando Rech, Lucas Borher Flores,
Alexis Sponchiado Assoni
Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, Itajaí, SC, Brasil
Introdução: Cefaleia pós-punção da duramáter (CPPD) é uma complicação que ocorre em bloqueios do neuroeixo,
trazendo desconforto ao paciente. O tratamento inicial é conservador e baseia-se em medicações analgésicas, cafeína
e hidratação. Muitas vezes, o manejo clínico não se mostra efetivo no alívio dos sintomas. O procedimento padrão,
após falha desse, é o tampão sanguíneo, método invasivo e não isento de complicações. Recentemente, tem-se
estudado o bloqueio do gânglio espefenopalatino (BGE) para tratamento de CPPD, porém há pouca evidência na
literatura sobre o tema. Relato de caso: Caso 1 – C.L., 30 anos, submetida à anestesia subaracnóidea para cesariana. Iniciou com CPPD 24 horas após a cirurgia. Obteve-se alívio parcial com tratamento clínico. Nove horas
após, referia dor de intensidade 8 na escala visual de dor (EVD). Realizado BGE com swab embebido em lidocaína
a 10%. Cinco minutos após o bloqueio, houve discreto alívio. Uma hora após o bloqueio, encontrava-se assintomática. Recebeu alta um dia após o bloqueio, com dor 2 na EVD e tratamento clínico domiciliar. Caso 2 – S.S., 36 anos,
em pós-operatório de cirurgia abdominal, submetida à anestesia subaracnóidea. Iniciou com CPPD 3 dias após procedimento cirúrgico, dor de intensidade 9 na EVD. Em atendimento no pronto-socorro, a paciente recebeu 5 mg de
morfina EV, sem melhora significativa. Após avaliação da equipe de anestesiologia, realizou-se BGE. Quatro horas
após, referia melhora parcial da dor, grau 5 na EVD. Recebeu alta com tratamento clínico domiciliar. Oito horas
depois, referia melhora progressiva, com dor de intensidade 4 na EVD. Um dia depois, encontrava-se assintomática.
Discussão: Um dos fatores desencadeantes da CPPD é a vasodilatação cerebral intensa, secundária à diminuição
volumétrica intracraniana pela perda liquórica. Ao fazer o BGE, ocorre redução da atividade parassimpática das
fibras do gânglio e diminuição da vasodilatação, resultando no alívio da cefaleia. O gânglio se localiza na fossa pterigopalatina e pode ser acessado via transnasal com um swab embebido com anestésico local. A literatura recomenda
lidocaína 4%, mas não dispomos desta apresentação. Em nosso relato, o BGE trouxe alívio parcial dos sintomas, apresentando-se como alternativa promissora, pouco invasiva e de baixo custo para o tratamento de CPPD; porém, mais
estudos são necessários para elucidar a real efetividade do tratamento.
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941 IAM recente: uma outra opção anestésica
Fabricio David de Oliveira Jota, Mayara Francy Pereira Nunes, André de Queiroz Vilela,
Emilio Carlos Del Massa, Silvia Amalia de Melo Moura
Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: Pacientes vítimas de IAM recente são desafiadores ao anestesiologista, em razão da indicação de
manutenção da dupla agregação plaquetária, assim como por apresentarem aumento do risco cardíaco isolado.
Relato de caso: Homem, 46 anos, portador de miocardiopatia isquêmica, ASA 3, em uso diário de carvedilol 50 mg,
hidralazina 75 mg, propatilnitrato 10 mg, AAS 100 mg e clopidogrel 75 mg. IAM em 2015; novo evento coronariano agudo em maio de 2017 (IAM com SST anteroseptal: stent farmacológico em ADA e DG1; lesão de 60% em
ACD e lesão de 60 a 70% em ACx, tratadas conservadoramente). Em setembro do mesmo ano, foi novamente internado para investigação de dor torácica e optado por tratamento clínico em razão da estratificação recente. Fração de
ejeção de 42%. Foi admitido em sala operatória em 03 de novembro de 2017 para realização de osteossíntese de planalto lateral do joelho direito, tendo parecer da cardiologia com orientação para manter dupla agregação plaquetária
(AAS, clopidogrel) e heparina profilática, sendo considerado como risco cardiológico intermediário pelos critérios de Lee. A técnica anestésica escolhida foi anestesia geral (AG), associada a bloqueio de nervo periférico (BNP).
Indução anestésica com remifentanil em bolus de 1 mcg\kg, etomidato 20 mg e rocurônio 50 mg; manutenção com
sevoflurano 1,8%, dexmedetomidina 0,4 mcg\kg\min e remifentanil 0,1 mcg\kg\min. Após a AG, foi realizado BNP
do membro inferior direito guiado por ultrassom (US) pela técnica padrão utilizando 40 mL de levobupivacaína
0,25% c\v com agulha A100, a saber: n. safeno ao nível do canal dos adutores, n. ciático ao nível da fossa poplítea.
Discussão: O bloqueio de neuroeixo (BNE) está bem indicado para anestesia em cirurgias dos membros inferiores.
Em vigência de dupla agregação plaquetária, entretanto, essa técnica tem seu uso limitado. O BNP guiado por US,
associado ou não à AG, tem se destacado como método de escolha em razão da disponibilização crescente de aparelhos de US nos centros cirúrgicos, conferindo maior segurança e precisão ao procedimento. Quando associado à
AG, permite a redução das doses dos anestésicos, reduzindo o risco das repercussões hemodinâmicas destes, além de
reduzir a dor no intra e no pós-operatório, qualidades relevantes, considerando o paciente coronariopata.
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943 Bloqueio anestésico bilateral do plano
do músculo eretor da espinha para
toracectomia em paciente com tumor
desmoide de parede torácica: relato de caso
Lucas Araújo Borges de Moura, Alexandre Pereira de Oliveira, Marcus Vinicius Figueiredo
Lourenço, Thiago Chaves Amorim, Luis Guilherme Villares da Costa
Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: O advento de técnicas alternativas em anestesia permitiu proporcionar aos pacientes maior segurança,
conforto e rapidez na recuperação de cirurgias torácicas em geral. Descrito como técnica anestésica pela primeira vez
em 2016, o bloqueio do plano do eretor da espinha (ESP) tem mostrado resultados promissores nesse contexto, conferindo-lhe certa vantagem em relação a outros tipos de bloqueio torácico já consagrados. Relato de caso: Mulher,
32 anos, hígida, com diagnóstico de tumor desmoide em parede torácica, com invasão de esterno, costelas e pleura
bilateralmente, foi submetida a tratamento cirúrgico, com toracectomia e fechamento primário pela equipe de cirurgia plástica. Foi realizado bloqueio guiado por US do ESP bilateralmente, com ropivacaína e clonidina, associado à
anestesia geral com 150 mcg de fentanil, propofol em TCI (alvo de 1,7 ng/mL), remifentanil em TCI (alvo 0,07 ng/mL),
rocurônio 70 mg, morfina 2 mg e sugamadex 300 mg antes da extubação. Analgesias intra e pós-operatórias foram
satisfatórias e a paciente manteve-se confortável no POI, realizando fisioterapia respiratória sem dificuldades.
Discussão: O bloqueio ESP consiste na administração de anestésico local entre o processo transverso da quinta
vértebra torácica (T5) e o músculo eretor da espinha, de maneira que a dispersão é capaz de atingir níveis de T1 a
T9. A anatomia é de fácil reconhecimento por meio do US e, além de proporcionar maior conforto ao paciente no
pós-operatório, o bloqueio ESP permite reduzir o uso de opioides no intraoperatório e produz menos alterações
hemodinâmicas que o bloqueio paravertebral ou a peridural torácica, que são bloqueios usualmente escolhidos nesse
tipo de cirurgia.
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980 Bloqueio interfascial de parede torácica
como técnica anestésica para troca de
gerador de marca-passo
Marcelo Bueno Ferreira, Filipe Domingues da Silva, Paulo Cesar Castello Branco de Sousa,
Carolina Baeta Neves Duarte Ferreira, Leonardo Henrique Cunha Ferraro
Universidade Federal de São Paulo, Hospital São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: Os bloqueios interfasciais (PECS 1 e 2 e plano serrátil) têm sido descritos como técnicas analgésicas
para procedimentos cirúrgicos na região do tórax, com melhora nas queixas álgicas pós-operatórias e redução do
consumo de opioides. Procedimentos como implante de marca-passo ou troca de gerador de marca-passo são frequentemente realizados sob anestesia local pela própria equipe de cirurgia. Com o presente relato, descrevemos um
caso em que os bloqueios interfasciais foram utilizados como técnica anestésica com sucesso para troca do gerador
do marca-passo. Relato de caso: Masculino, 76 anos, 69 kg, índice de massa corporal (IMC) 22,5. Hipertenso e com
história de BAVT, em uso de losartana 50 mg 1 vez ao dia, tratado com marca-passo implantado a ser submetido à
troca do gerador de marca-passo. Paciente monitorizado (pressão arterial não invasiva, cardioscopia e oximetria de
pulso), com acesso venoso periférico calibre 20G. Sedação com midazolam 2 mg. Realizado bloqueio PECS 1 e bloqueio do plano serrátil via superficial guiado por ultrassom (sonda linear do aparelho Logiq P6 GE) com agulha de
estimulador de nervo Stimuplex® A 21Gx4”. A solução anestésica utilizada foi bupivacaína 0,25% com vasoconstritor, associada à lidocaína 0,5% com vasoconstritor. Foram aplicados 10 mL da solução no PECS1 e 20 mL no plano
serrátil superficial (total de 150 mg de lidocaína e 75 mg de bupivacaína). Durante a incisão da pele, paciente referiu
discreto desconforto, sendo necessária infiltração da pele com lidocaína 1% 2 mL (20 mg) pela equipe de cirurgia.
Após ultrapassar epiderme e derme, o paciente não relatou outros episódios de desconforto. O procedimento cirúrgico teve duração de 45 minutos e transcorreu sem intercorrências. Ao final da cirurgia não foram infundidos outros
analgésicos. Nas 6 horas seguintes ao procedimento cirúrgico, o paciente permaneceu sem dor, sem necessidade de
outra modalidade de analgesia.
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997 Bloqueio do quadrado lombar em
cistectomia radical
Stefan Belizário Leal, Patricia Pinheiro de Toledo Werneck, Lorena Coutinho Ramos Gevú
Barcellos, Rogerio Luiz da Rocha Videira
Universidade Federal Fluminense, Hospital Universitário Antônio Pedro, Niterói, RJ, Brasil
Introdução: O bloqueio do quadrado lombar (QL), descrito em 2007 por Blanco, tem sido difundido como adjuvante no manejo de dor pós-operatória em cirurgias abdominais. Há grande discordância acerca da melhor via
de abordagem do bloqueio devido a mecanismos de ação pouco esclarecidos. Relato de caso: Homem, 61 anos,
72 kg (índice de massa corporal – IMC 23,2 kg/m²), em tratamento para HAS com losartana 50 mg 12/12 horas,
além de lombalgia por hérnia de disco em L4-S1, com tratamento atual com amitriptilina 25 mg/dia, status físico
PII, foi diagnosticado com tumor vesical em RTU prévia e programada cistectomia radical com derivação urinária. Ao exame físico, referia dor à palpação em território lombar. Realizou-se anestesia geral balanceada e, ao fim da
cirurgia, o paciente foi posicionado em decúbito ventral horizontal para realização do bloqueio QL com inserção de
cateter bilateral guiada por ecografia na face posterior do músculo, abordagem chamada de bloqueio QL tipo II; iniciou-se infusão contínua de ropivacaína a 0,4%. Após extubação, o paciente foi encaminhado ao CTI sem relato de
queixas álgicas, tendo alta do setor no terceiro dia PO. Discussão: O bloqueio do QL pode ser considerado alternativa válida para analgesia pós-operatória por reduzir consumo de opioides. Recomenda-se, inclusive, uso adjuvante
do bloqueio QL no contexto perioperatório, a fim de reduzir consumo de fármacos em anestesia geral e, também,
como principal componente da analgesia multimodal no pós-operatório de cirurgias abdominais, particularmente
em cirurgias de abdome baixo. A abordagem do QL tipo II parece mais segura porque o AL é injetado em plano mais
superficial e reduz o risco de lesões do plexo lombar e complicações intra-abdominais. Não há estudos que reportem
complicações do bloqueio QL, mas cabe atentar para infecções, hematomas e lesões de órgãos nos sítios de punção,
já que a técnica atinge planos mais profundos quando comparada ao TAP-block, sobretudo a via anterior em relação
à lateral e à posterior. No que tange à validação da melhor abordagem da técnica, mais estudos ainda são necessários
e recomenda-se adaptá-la à cirurgia sempre que possível.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

Ueshima H, Otake H, Lin J. Ultrasound-Guided Quadratus Lumborum Block: An Updated Review of Anatomy and Techniques.
BioMed Res Int. 2017;2017. https://doi.org/10.1155/2017/2752876

2.

Kadam VR. Ultrasound-guided quadratus lumborum block as a postoperative analgesic technique for laparotomy. J Anaesthesiol
Clin Pharmacol. 2013;29(4):550-2. https://dx.doi.org/10.4103%2F0970-9185.119148

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

Sao Paulo Med J. 2018; 136(Suppl)

271

ANESTESIA REGIONAL

1007Bloqueio subaracnoideo em paciente com
doença de Machado-Joseph
Edwin Baur Junior, Werner Alfred Gempert, Luiz Felipe Ximenes Nogueira,
Amanda Engers de Oliveira
Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande, Campo Grande, MS, Brasil
Introdução: A doença de Machado-Joseph (DMJ), também conhecida como ataxia espinocerebelar tipo 3, caracteriza-se pela presença de inclusões de proteína mutante em diversas regiões do sistema nervoso central, incluindo
a medula, manifestando-se por descoordenação motora, sendo o quadro clínico de ataxia, nistagmo, hiporreflexia,
amiotrofia e lesão do cordão posterior da medula. Apresenta caráter genético autossômico dominante. O objetivo
foi relatar o caso de um bloqueio subaracnóideo (BSA) para apendicectomia em paciente com DMJ. Relato de caso:
Paciente masculino, com diagnóstico de DMJ há 10 anos, ASA II, submetido à apendicectomia. Realizada sedação
com midazolam 1 mg e fentanil 25 mcg, e optado por BSA com agulha quincke 27 entre L3-L4, com bupivaína hiperbárica e morfina 0,08 mg. Não houve necessidade de uso de aminas vasoativas; procedimento com duração de 1 hora
sem intercorrências. Ao término, paciente consciente e encaminhado à recuperação anestésica. Discussão: A degeneração espinocelular não tem padrão redicivante e não há evidência de exacerbação da doença após BSA, porém
são necessários novos estudos que definam sua segurança.
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1013Bloqueio subaracnoide em paciente com
hemofilia A
João Paulo Gonçalves de Macêdo, Alexandre Slullitel, Adriane Maria Gori, Ademir Jose Bonassa
Hospital Santa Paula, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A realização de bloqueios de neuroeixo em cirurgias de pacientes com distúrbios de coagulação envolve
sempre o risco de hematomas espinhais. Este trabalho relata o caso de um paciente com hemofilia A submetido
a bloqueio subaracnóideo com punção de difícil execução, cuja técnica obteve sucesso sem complicações como
hematoma. Relato de caso: M.O.S., 38 anos, masculino, portador de hemofilia A, em programação de artroscopia
de joelho direito, sem outras comorbidades. Sem história de hematomas espontâneos ou aumento de sangramento
durante extração dentária, ou após lesões na pele. Exame físico sem alterações. Exames pré-operatórios: TP = 14,2 s;
AE = 85%; INR = 1,10; TTPa = 45,6 s; relação TTPa paciente/controle = 1,36; e plaq. = 225.000/mm3. Administrado
fator VIII antes do início da anestesia (3.500 UI), conforme recomendação do hematologista. Monitorização como
de rotina. Anestesia: bloqueio subaracnoide com agulha Whitacre 27G, punção na linha mediana no espaço L3-L4,
em posição sentada de difícil execução. Após sucesso na punção, com saída de líquor de aspecto translúcido, injetado
bupivacaína hiperbárica 17 mg e morfina 100 mcg. Sedação com midazolam e fentanil em doses tituladas. Hidratação
com RL 1500 mL. Sinais vitais dentro da normalidade. Tempo total em sala cirúrgica de 2,5 horas, sem intercorrências. Deixado dreno em joelho para avaliação do sangramento pós-operatório. Alta da sala de recuperação anestésica
com critérios de Aldrete-Kroulik = 10. Alta hospitalar no terceiro dia, sem queixas e sem dreno (último débito:
20 mL), em uso de fator VIII (1.500 UI, 12/12 horas). Exames da alta dentro da normalidade. D
 iscussão: Pacientes
hemofílicos que se submetem à raquianestesia em vigência de coagulograma dentro da normalidade não apresentam
risco de hematoma espinhal aumentado, e aqueles com alterações laboratoriais não necessariamente têm aumento
desse risco, devendo cada caso ser individualizado. Este relato de caso vem corroborar com a literatura atual, visto
que, mesmo com difícil punção, obteve-se resultado satisfatório sem complicações.
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1029Convulsão após bloqueio de plexo braquial
Muriel Pires e Silva, Daniela Agra de Castro, Daiane Malheiros Souza, Antonio Fernando
Carneiro, Tolomeu Artur Assunção Casali
Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo, Goiânia, GO, Brasil
Introdução: Os bloqueios regionais ficaram mais populares nos últimos anos por sua facilidade na técnica, recuperação pós-anestésica e efeitos colaterais menores em comparação à anestesia geral. O bloqueio de plexo braquial
por via axilar é uma das técnicas anestésicas mais utilizadas para intervenções cirúrgicas sobre o membro superior,
e a injeção vascular do anestésico local é um evento adverso temido. Dependendo da dose injetada intravascular
do anestésico local, pode ocorrer agitação, vômitos, tremores, euforia, convulsão, parada cardíaca e respiratória.
Relato de caso: Paciente, 81 anos, sexo feminino, ASA 3, diagnosticada com síndrome do túnel do carpo em punho
direito. Após sedação e assepsia, foi realizado bloqueio do plexo braquial via axilar direita com injeção de lidocaína
2% com vasoconstritor 200 mg e, em seguida, injeção de levobupivacaína 0,5% 100 mg, ambas com aspiração negativa
para sangue. Imediatamente depois, a paciente apresentou crise convulsiva tônico-clônica generalizada. Foi medicada com propofol 20 mg endovenoso com melhora total da convulsão. A equipe decidiu continuar o procedimento
e a neurólise do nervo mediano foi realizada sem intercorrências. Discussão: A principal causa de convulsão nos
bloqueios periféricos é a intoxicação por anestésico local, e o foco principal, neste caso, é o sistema nervoso central.
No cérebro, as vias inibidoras são as primeiras a serem suprimidas e produzem, inicialmente, queixas do tipo gosto
metálico na boca, que podem progredir até convulsões, na medida em que as concentrações endovenosas dos anestésicos locais aumentam. A toxicidade cardiovascular fica evidente após os níveis plasmáticos já terem comprometido o
sistema nervoso central. Doses tóxicas são capazes de inibir a condução dos nódulos sinoatrial e atrioventricular, prolongando o espaço PR, alargando o complexo QRS, gerando bloqueios atrioventriculares de graus variados, arritmias
e parada cardíaca. A conduta diante de um caso de intoxicação é interromper a administração do fármaco imediatamente, manter a via aérea pérvia e ofertar oxigênio. O controle farmacológico das convulsões pode ser obtido com
benzodiazepínicos, tiopental ou propofol. A anestesia locorregional é de indiscutível conforto e segurança para os
pacientes, mas não é procedimento totalmente isento de riscos, mesmo para profissionais com boa habilidade.
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1034Série de cinco casos de bloqueio do plano
do erector da espinha para analgesia
após colecistectomia
Francisco Morato Dias Abreu, Luiz Gustavo de Meneses Rodrigues,
Bruno Oliveira Lambert, Matheus Vasconcelos, Fernando Cássio do Prado Silva
Centro de Ensino e Treinamento, Hospital Santa Genoveva, Uberlândia, MG, Brasil
Introdução: O bloqueio do plano do erector da espinha (ESP block) guiado por ultrassonografia é uma técnica
recém-descrita para analgesia torácica e abdominal. Consiste na injeção de anestésico local sob o músculo eretor da
espinha próximo ao processo transverso vertebral. Esta série de casos foi realizada para se avaliar a eficácia do ESP
block para a analgesia pós-operatória de pacientes submetidos à colecistectomia videolaparoscópica. Série de casos:
Foi realizado ESP block à direita em cinco pacientes submetidos à colecistectomia videolaparoscópica. Os pacientes foram acompanhados por 6 e 12 horas após a cirurgia para avaliação do efeito analgésico com uso da escala
visual analógica de dor (EVA). A faixa etária dos pacientes variou de 28 a 80 anos e o estado físico era P1 ou P2.
Após monitorização básica e sedação com midazolam 0,05 mg/kg e fentanil 1 mcg/kg, os pacientes foram posicionados em decúbito lateral esquerdo. Os bloqueios foram realizados à direita, sob ultrassonografia. Uma agulha A50
foi posiocionada em plano sob o músculo eretor da espinha, onde foi administrada levobupivacaína 0,375% 20 mL.
A anestesia geral foi realizada em seguida, com administração de propofol 2 mg/kg, fentanil 4 mcg/kg, rocurônio
0,6 mg/kg e lidocaína sem vasoconstritor 1,5 mg/kg. Na manutenção, utilizou-se sevoflurano. Ao final da cirurgia,
administrou-se dipirona 2 g. Nenhum paciente apresentou escore de EVA maior que 3 na sala de recuperação anestésica. Seis horas após a cirurgia, três pacientes apresentaram EVA igual a 0 e dois pacientes apresentaram escores
igual a 4, com dor periumbilical e abdominal à esquerda. Doze horas após a cirurgia, os três pacientes que estavam
com EVA igual a zero permaneciam sem dor. Os outros 2 pacientes apresentaram redução de escore de EVA para 3.
A dor leve desses pacientes foi tratada com dipirona, sem necessidade de outros analgésicos. Discussão: Os pacientes
avaliados apresentaram baixos escores de dor pós-operatória, necessitando apenas de analgésicos comuns. A eficácia
do ESP block também pode ser avaliada pela rápida recuperação dos pacientes. Embora sejam necessários maiores
ensaios clínicos para se constatar a real efetividade desse bloqueio, a técnica parece promissora e de fácil execução.
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1041Bloqueio contínuo de nervo
femoral para analgesia pós-operatória
Jessyca Augusta Teixeira de Azevedo, Marcelo Carneiro Silva, Leandro Tonha Castro,
Filipe Machado de Oliveira, Fernanda Andrade Soares da Silva
Hospital Regional do Gama, Brasília, DF, Brasil
Introdução: A analgesia pós-operatória tem sido tema muito abordado nos últimos anos e novas técnicas têm surgido para oferecer conforto maior para os pacientes. O bloqueio de nervo periférico guiado por ultrassom trouxe
menores taxas de falha e menor risco de lesão neural. O uso do ultrassom auxiliando a inserção de cateteres para
analgesia continua, para que se prolongue o tempo de analgesia pós-operatória, tem se mostrado muito eficaz e
acessível. Caso clínico: Paciente C.M.A.P., sexo masculino, 12 anos, 45 kg, sem comorbidades e alergias, em jejum
adequado, foi levado ao centro cirúrgico para tratamento de fratura de fêmur distal. Após monitorização padrão,
foram administrados 20 mg de cetamina, 2 mg de midazolam e 20 mcg de fentanil, para sedação. Realizada anestesia
espinhal com agulha Quincke 27G, com injeção de bupivacaína isobárica 15 mg. Optou-se também pelo bloqueio
de nervo femoral guiado por USG, para melhor analgesia pós-operatória. Realizado assepsia e antissepsia, varredura da região com o USG e visualização do nervo femoral. Feito punção com agulha de Touhy 17G, com injeção de
5 mL de ropivacaína 0,5% e introduzido cateter de peridural, fixado com com fio nylon 3.0 e curativo transparente.
Administradas cefazolina 1g, dexametasona 4 mg, dipirona 1 g e ondansetrona 4 mg. Apresentou transoperatório
sem intercorrências. Após término da cirurgia, foi instalada bomba elastométrica com ropivacaína 0,2%, com infusão contínua de 2 mL/h. Encaminhado à SRPA acordado e sem queixas. Na avaliação pós-operatória de 24 horas, o
paciente encontrava-se ainda com o cateter, com taxa de infusão de 4 mL/h, estável e sem queixas álgicas. Permaneceu internado por 72 horas após a cirurgia, sem queixas, e não foram necessárias doses de resgate de morfina,
sendo o cateter retirado no dia da alta hospitalar. Discussão: O bloqueio contínuo de nervos periféricos tem sido
técnica amplamente estudada devido ao seu grande potencial analgésico mais prolongado, com menores eventos
adversos quando comparados com bloqueios do neuroeixo associados à morfina, como prurido e retenção urinária
no período pós-operatório. É técnica segura, eficaz, com alto índice de sucesso quando associada ao uso do USG.
Apesar de todas as vantagens dessa técnica, a bomba elastométrica é de alto custo e difícil acesso.
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1053Bloqueio do nervo dorsal
do pênis guiado por ultrassom
João Carlos Dias Junior, Eder Samorano Fortes de Oliveira, Rafael Justini Sposito,
Guilherme de Holanda Cota, Celso Szpak
Hospital Santa Rita, Associação Beneficente Bom Samaritano, Maringá, PR, Brasil
Introdução: O bloqueio do nervo dorsal do pênis guiado por ultrassom para postectomia demanda mais tempo que
o realizado por marco anatômico, porém é associado ao aumento da eficácia, à menor dor pós-operatória, ao maior
tempo até a solicitação de analgesia e ao menor uso de opioides. O probe é alocado transversalmente na base do
pênis e utiliza-se agulha de raquianestesia 22G para a realização do bloqueio. A abordagem “em plano” evita lesão
de estruturas adjacentes. O feixe neurovascular peniano fica abaixo e adjacente aos corpos cavernosos; dentro dele,
identifica-se a artéria dorsal do pênis, a veia dorsal profunda do pênis e os ramos do nervo pudendo. A agulha é
introduzida até atravessar a fáscia superficial, na qual se injeta anestésico local. Para completar, é injetado anestésico
local na junção penoescrotal para bloquear os ramos escrotais do pudendo. Relato de caso: M. H., 10 anos, ASA PS1,
submetido à postectomia e à exérese de cisto pré-auricular bilateral. Realizada medicação pré-anestésica 1 hora antes
da cirurgia com midazolam oral (0,5 mg/kg). Optou-se por anestesia geral com sevoflurano e propofol (2 mg/kg).
Monitorização com oximetria de pulso, monitor cardíaco e pressão arterial não invasiva. O bloqueio peniano foi
guiado por ultrassom, injetado 18 mL de levobupivacaína 0,25% sem vasoconstritor, bilateralmente, visualizada a
dispersão do anestésico pelo aumento da área hipoecoica. Optado pela administração de 2 mg de morfina para analgesia pós-operatória dos cistos pré-auriculares. O procedimento durou cerca de 40 minutos, sem intercorrências.
O paciente foi para RPA com pressão arterial estável, SpO2 99% e foi liberado para o quarto após 20 minutos, sem
queixas álgicas. Discussão: Conforme relatado, a ausência de dor no pênis corrobora a eficácia da técnica, apesar de
ter sido administrada morfina 2 mg — provavelmente o paciente se queixaria de dor se o bloqueio não tivesse sido
efetivo. O tempo para a realização foi maior, porém tende a diminuir com a expertise do anestesista. Até o momento
da alta, o paciente não requereu uso de opioides.
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1058Avaliação da analgesia pós-operatória:
bloqueio do nervo ciático em cirurgia de
membro inferior
Yvve Priscilla Gatto, Marcelo Carneiro Silva, Sâmia Jovino Neves, Elialba Cascudo, Leandro Tonhá
Hospital Regional do Gama, Brasília, DF, Brasil
Introdução: O bloqueio do neuroeixo é técnica consagrada para cirurgias de membros inferiores, porém o benefício
da analgesia pós-operatória pela morfina subaracnoidea está associado a diversos efeitos colaterais, os quais geram
desconforto e insatisfação do paciente. A combinação do bloqueio do neuroeixo sem morfina com o bloqueio do
nervo ciático pode ser efetiva no controle da dor, evitando estes efeitos adversos. Nesse sentido, o presente estudo
objetivou avaliar a analgesia pós-operatória do bloqueio do nervo ciático ao nível poplíteo, combinado ao bloqueio
espinhal sem morfina em cirurgia de membro inferior, além dos efeitos adversos desta técnica e o grau de satisfação
dos pacientes. Método: Foram elegidos 15 pacientes, entre 18 e 65 anos, ASA I a III, submetidos a cirurgias distais
dos membros inferiores. Os pacientes foram alocados aleatoriamente em dois grupos: RM, grupo controle em que
foi realizada raquianestesia com morfina; e RC, grupo em que foi realizada raquianestesia sem morfina associada
ao bloqueio do nervo ciático ecoguiado. Foram registrados os escores para dor pela escala visual analógica e os efeitos colaterais da morfina na SRPA e nas primeiras 24 horas de pós-operatório, tempo necessário para a realização
da anestesia e satisfação do paciente. Resultados: Inicialmente, foram avaliadas as queixas de dor na alta da SRPA.
Nenhum paciente referiu dor até a alta da SRPA em ambos os grupos. Dois pacientes do grupo RM e um do grupo
RC referiram dor após 24 horas do procedimento. Foi encontrada diferença de 6,41 minutos entre os grupos para
a realização do procedimento. Não houve diferença estatística entre os grupos em relação ao grau de satisfação da
anestesia. Em relação aos efeitos adversos da morfina, no grupo RM três pacientes apresentaram prurido e dois tiveram retenção urinária; no grupo RC, nenhum indivíduo apresentou essas queixas. Não houve queixas de náuseas
ou vômitos em ambos os grupos. Conclusão: O bloqueio do nervo ciático ao nível poplíteo, associado ao bloqueio
espinhal sem morfina, é técnica exequível, com mínimos efeitos colaterais e eficiente analgesia pós-operatória em
cirurgias distais dos membros inferiores.
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1068Analgesia contínua do plano do músculo
eretor da espinha para toracotomia em
criança de 4 anos
Bruno Francisco de Freitas Tonelotto, Claudia Marques Simões, Leticia Tiemi Silva Inoe,
Leonardo de Freitas Nascimento, Pedro Paulo Kimachi
Hospital Sírio Libanês, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: O bloqueio do plano eretor da espinha guiado por ultrassom (ESP) é técnica recentemente descrita para
fornecer analgesia torácica. É simples de se realizar e relativamente não invasiva em comparação com a analgesia
peridural torácica. Relato de caso: A.F.S., 4 anos, 22 kg, ASA 2, portadora de leucemia mieloide aguda e aspergiloma
em lobo superior pulmonar direito. Submeteu-se à lobectomia pulmonar. Indução anestésica com propofol 3 mg/kg,
fentanil 4 ug/kg e rocurônio 0,6 mg/kg. Manutenção anestésica com sevoflurano 0,8 CAM e fentanil 2 ug/kg, se
necessário. Procedimento realizado com sucesso. Após, com a criança em decúbito lateral esquerdo, realizou-se
a passagem de cateter Contiplex® no plano do músculo eretor da espinha, ao nível da quinta vertebra torácica.
No período pós-operatório (PO), foi administrada solução de ropivacaína a 0,1%, 3 mL/h no cateter do bloqueio
periférico. A criança foi acompanhada pela equipe multidisciplinar ao cuidado do paciente com dor e permaneceu
com o cateter plexular até a retirada do dreno de tórax no quinto dia (PO), sem necessidade da utilização de analgésicos opioides. Discussão: Neste relato, descreveu-se a aplicação com sucesso do bloqueio do plano do músculo eretor
da espinha contínuo para analgesia na população pediátrica. Esse bloqueio é promissor como uma técnica simples e
segura para a analgesia torácica pós-operatória.
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1071Bloqueio do gânglio esfenopalatino
para tratamento de cefaleia
pós-anestesia subaracnoide
Danilo Martins Correia, Marcelo Carneiro da Silva, Elialba Farias Cascudo, Leandro Tonha
de Castro, Filipe Machado de Oliveira
Hospital Regional do Gama, Brasília, DF, Brasil
Introdução: Cefaleia pós-punção subaracnoide é complicação importante e relativamente comum, com incidência que varia entre 0,3 e 36%. O tratamento é desafiador, principalmente quando não há boa resposta ao tratamento
clínico e existe contra-indicação à realização do tampão sanguíneo peridural. Relato de caso: R.N.A.V., 39 anos,
masculino, diabético em uso de hipoglicemiante oral e insulina NPH, submetido à anestesia subaracnoide para
cirurgia de amputação de ante pé direito. No segundo dia pós-operatório, o paciente, já tendo iniciado uso de anticoagulante, é levado ao centro cirúrgico com queixa de cefaleia opressiva de forte intensidade (10/10 na escala
analógica de dor), que piorava em posição supina e melhorava em decúbito dorsal; não responsivo ao tratamento
clínico. Pela impossibilidade de realização de peridural, foi indicado bloqueio do gânglio esfenopalatino. Monitorizado com cardioscopia, pressão arterial e oximetria de pulso e orientado quanto à realização do procedimento.
Submetido ao bloqueio do gânglio esfenopalatino via transnasal; introduzidos swabs nasais bilateralmente, embebidos com 1 mL de ropivacaína 0,2%, até ser notada resistência, posicionando-os sobre o gânglio esfenopalatino, na
nasofaringe. Após 2 minutos, instilados mais 2 mL de ropivacaína 0,2%. Paciente foi avaliado após 15, 30 e 45 minutos, relatando melhora gradual da cefaleia, pela escala analógica de dor, em 6/10, 2/10 e melhora completa ao final da
análise. Recebeu alta da recuperação anestésica em bom estado geral, satisfeito com procedimento realizado e orientado a fazer uso de paracetamol 500 mg, associado à cafeína 65 mg, 4 vezes ao dia por 3 dias. Discussão: Apesar de
a cefaleia pós-punção subaracnoide ser complicação autolimitada, muitas vezes é incapacitante, tornando necessário
tratamento adequado e eficaz. Quando a terapia farmacológica falha, o tratamento padrão é realizado com tampão
sanguíneo peridural, porém com riscos significativos quando existem contra-indicações absolutas ao procedimento.
O bloqueio do gânglio esfenopalatino, por ser técnica mais simples e segura, tem se tornado opção terapêutica para
o tratamento da cefaleia pós-punção dural refratária a medidas clínicas.
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1082Bloqueio do nervo femoral como
estratégia para otimizar analgesia em
artroplastia de joelho
Kahio César Kuntz Nazario, Carolina Lourenzon Schiavo, Simone Maria Guske Petry,
Luciana Paula Cadore Stefani, Patrícia Wajnberg Gamermann
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil
Introdução: A artroplastia total de joelho (ATJ) é procedimento extremamente doloroso que necessita de abordagem multimodal para o controle adequado da dor pós-operatória. O uso de bloqueio femoral tem sido aplicado com
sucesso para otimizar a analgesia nesses casos. Relato de caso: Paciente feminina, 74 anos, diabética, com transtorno de ansiedade, internou eletivamente para realização de ATJ à direita. No pré-operatório, apresentou escore 8
na escala analógica visual de dor (EAV). Realizada anestesia espinhal com bupivacaína 15 mg e morfina 0,1 mg para
realização do procedimento. Em seguida, realizou-se bloqueio femoral guiado por USG, com agulha Tuohy 16 e cateter de peridural, por nosso serviço não dispor de kit específico. A agulha foi inserida paralela ao transdutor e, após
ultrapassar a fáscia ilíaca, foi injetado anestésico local e inserido o cateter, sem resistência, 4 cm além da ponta da
agulha, abaixo do nervo. A paciente permaneceu por 3 dias com infusão contínua de bupivacaína 0,125% a 5 mL/h.
Durante o acompanhamento, apresentou EAV em repouso de 0 e EAV de 3 ao movimento, com hipoestesia em
face anteromedial da coxa e do joelho. O controle da dor foi satisfatório durante as fisioterapias ativa e passiva, sem
necessidade de bolus adicional na infusão. A analgesia multimodal incluiu paracetamol 500 mg 6/6 horas, dipirona
2 g 6/6 horas e codeína 30 mg 6/6 horas via oral. Morfina venosa de resgate foi prescrita se a paciente apresentasse
piora da dor, porém não foi necessária. A alta hospitalar ocorreu no terceiro dia pós-operatório, com alto grau de
satisfação. Discussão: Diversas variáveis influenciam a recuperação no pós-operatório da ATJ. O controle efetivo da
dor permite reabilitação precoce e melhora a função protética. O uso de técnicas regionais como bloqueio de nervo
femoral pode reduzir a dor nas primeiras 72 horas de cirurgia, especialmente a dor ao movimento nas primeiras
24 horas. O uso do bloqueio femoral está associado a menores escores de dor moderada e intensa, bem como redução
no consumo de morfina no pós-operatório. Na literatura, há poucos relatos de efeitos adversos graves, sendo citados:
parestesia em face anterior da coxa e risco de queda. Não há relato de toxicidade por anestésico local ou aumento na
retenção urinária. O uso de técnicas regionais parece reduzir o risco de sedação, náuseas e vômitos.
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1097Risco versus benefício:
limites para a anestesia
Mayara Francy Pereira Nunes, Silvia Amália de Melo Moura, Emilio Carlos Del Massa
Casa de Saúde Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: Pacientes admitidos para cirurgias de amputação de membro inferior apresentam elevada morbimortalidade no período perioperatório, devido à presença de múltiplas comorbidades. Relato de caso: Paciente masculino,
69 anos, DAOP, DM insulino-dependente, ex-tabagista 60 anos-maço, abstêmico há 3 meses, IAM prévio (2015).
Aguardava cirurgia de amputação transmetatársica, devido a pé diabético. Durante a internação, evoluiu com dor
torácica típica e dispneia súbita, realizou ECG e dosagem de troponina que confirmaram novo IAM. Paciente recebeu: clopidrogrel 300 mg, enoxaparina 80 mg 12/12 horas e AAS 300 mg. Exames: Hb 11,0 mg/dL; Ht 32,1%; Leuc
22.010/mm3 (B 9%; S 80%), Plaq 434.000/mm3; coagulograma e bioquímicos normais. Apesar do elevado risco
cardiovascular, foi indicada cirurgia de urgência. Admitido em SO em REG, lúcido, eupneico e estável hemodinamicamente sem aminas vasoativas; realizada monitorização básica (ECG, PAI e SpO2). Procedeu-se sedação com
fentanil 50 mcg IV. Técnica anestésica escolhida: bloqueio de nervos periféricos, com agulha 100A, guiado por USG
com paciente em DDH - n. safeno bloqueado com rotação lateral da perna, ao nível do canal dos adutores, e n. ciático bloqueado ao nível da fossa poplítea, com a perna flexionada. Infusão sob visualização direta e sem resistência
local de levobupivacaína 0,375% 10 mL e lidocaína 1% 10 mL (em cada bloqueio). Ainda recebeu: ranitidina 50 mg
IV, dexametasona 10 mg IV e dipirona 2 g IV. Durante procedimento cirúrgico não apresentou instabilidade hemodinâmica ou taquicardia. No pós-operatório, teve bom controle de dor e não apresentou NVPO. Realizou cateterismo
no 1° PO: lesão com padrão triarterial e presença de stent pérvio em DA. Discussão: Diante de pacientes graves,
com risco de complicações cardíacas graves, sempre deve ser avaliado risco versus benefício da intervenção cirúrgica.
É nesse contexto que a anestesia regional guiada por USG pode vir a ser método de escolha para a população que
apresenta múltiplas comorbidades e alto risco perioperatório, pois apresenta menor incidência de punção vascular
acidental e falhas de bloqueio, menor incidência de complicações cardiovasculares, melhor controle de analgesia pós
-operatória e redução de NVPO. Ainda não há consenso na literatura quanto a seu uso em pacientes anticoagulados
ou em uso de antiagregantes plaquetários, mas pode ser segura mesmo nesse grupo de pacientes.
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497 Anestesia em paciente portador de
síndrome de Allgrove
Marcella Ribeiro Simoni, Flávio Fernandes, Erik Igor Pinelli, Débora Peruzza,
Thaísa Carolina da Silva Scalon
Hospital São Francisco e Maternidade Sinhá Junqueira, Ribeirão Preto SP, SP, Brasil
Introdução: A síndrome de Allgrove é uma doença autonômica recessiva (mutação do glu AAAS), constituindo o
triplo (AAA), ou síndrome 4 (AAAA), que se caracteriza por acalasia, alacrimegia e insuficiência adrenal, às vezes
com distúrbios autonômicos. Registramos um caso (AAAA) submetido à quadrantectomia com linfadenectomia
axilar. Relato de caso: Paciente A.C.M., feminino, 44 anos, 59 kg, 1,58 m de estatura, ASA II, com síndrome de
Allgrove. Normotensão arterial, com episódios esporádicos de hipotensão, déficits neurológicos e motores, ataxia
leve, incoordenação, deslalia leve, deambulando. Dores articulares, secura de lágrimas, acalasia, com cirurgia previa
de esôfago (cardiomiotomia). Bioquímica do sangue (Hb 12 g%, Ht 39%, GV 4.106/mm3, plaquetas 247.000/mm3,
INR 0,96, creatinina 0,80 g%, ureia 32 g%, glicose sg 82 g%). ECG em ritmo sinusal e RX tórax normal. Uso de
hidrocortisona (500 mg), gabapentina, sertralina, nortriptilina. A anestesia realizada foi a venosa total, com FIO2
50%. Venopunção e instalado RL, realizada a MPA rotineira, ondansetron (4 mg), hidrocortisona (500 mg) e cefazolina (1 g). Realizou-se sedação com midazolam (5 mg) e sufentanil (20 mcg). A monitorização foi realizada com
PANI, SpO2, EtcO2, ECG (5 derivações) e temperatura axilar. Em seguida, realizou-se indução e manutenção anestésicas com propofol (BPS) e doses, em bolus, de sufentanil. Atingindo o alvo previsto (3,0 ng/ml), foi realizado BNM
com cisatracúrio (0,15 mg/kg) e intubação endotraqueal com manobra de Sellick com sonda apropriada (nº 7.0 com
balonete). Instalada a ventilação mecânica (parâmetros apropriados), proteção ocular com lubrificantes tópicos e
vedação. Duração de 120 minutos, com glicosimetrias capilares e hidrocortisona (50 mg/h). Despertar anestésico
normal. Discussão: O presente caso tem grande envolvimento anestésico por ser doença básica, como alacrimegia
(proteção ocular especial), acalasia (refluxo e broncoaspiração), insuficiência adrenal (reposição de corticoides) e
déficits autonômicos (cuidados cardiovasculares). A este caso se acrescentaram déficits motores, porém com resposta
normal ao BNM (monitorização regular). Realizamos cuidados especiais não usando algumas técnicas, como máscara laríngea (acalasia) e anestesia inalatória (hipertermia maligna), escolhendo a anestesia venosa total com FIO2
50% (manutenção dos níveis de corticoterapia). Cirurgia transcorreu sem problemas e reversão completa normal.
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498 Bloqueio do gânglio esfenopalatino para
tratamento de cefaleia pós-raquianestesia
Tháty Ataide de Sousa, Mayara Pereira Dourado Novais, Marco Polo Baptista
Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: O bloqueio do gânglio esfenopalatino é boa opção prévia à indicação do tampão sanguíneo, pela
baixa taxa de complicação e alta eficácia. É excelente adjuvante na terapia clínica da cefaleia pós-raquianestesia.
Relato de caso: G.A.B.F., sexo feminino, 42 anos, puérpera, G1P1A0, ASA II. No segundo dia de pós-operatório de
parto cesáreo por DCP, para o qual foi submetida à raquianestesia com agulha Quincke 25G com sucesso na segunda
tentativa — feito bupivacaína hiperbárica 12,5 mg, morfina 60 mcg, atingindo-se nível de bloqueio T4. Solicitada
avaliação para o Serviço de Anestesiologia por quadro de cefaleia fronto-occiptal de alta intensidade com piora em
ortostase e melhora em decúbito a zero grau. Sem outros sintomas associados. Realizado bloqueio de gânglio esfenopalatino com swab embebido em lidocaína 4% nas narinas com compressão bilateral do gânglio durante 10 minutos.
Relato de regressão completa da dor. Paciente teve alta no dia seguinte sem queixas.
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503 Hipertermia maligna durante cirurgia
bariátrica por gastrectomia sleeve
Caroline Esteves Serra, Matheus Lopes Puls
Universidade de Araraquara, Araraquara, SP, Brasil
Introdução: A hipertermia maligna (HM) é síndrome potencialmente fatal, incorrendo em hipermetabolismo, com
acometimento do sistema muscular esquelético, sendo desencadeada em indivíduos susceptíveis após indução anestésica, principalmente inalatória volátil. Descrevemos, após aceite de termo de consentimento livre e esclarecido
(TCLE), um caso de HM em paciente com obesidade mórbida submetida à cirurgia bariátrica. Relato de caso:
M.C.F., 45 anos, feminino, branca, professora, divorciada. Índice de massa corporal (IMC) de 42 kg/m², portadora, há 18 anos, de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2, síndrome da apneia obstrutiva do sono.
Ao exame físico, malampatti III e circunferência cervical de 46 cm. Uso contínuo de ácido acetil salicílico (AAS),
metformina, captopril e furosemida há 12 anos. Indicada gastrectomia sleeve. Exames laboratoriais e radiografia de
tórax normais. Espirometria com padrão obstrutivo leve. Eletrocardiograma com hipertrofia ventricular esquerda.
Sem história prévia de reações adversas à anestesia geral. Suspenso AAS uma semana antes da cirurgia. Profilaxia de
aspiração do conteúdo gástrico com jejum de 12 horas e administração de omeprazol e metoclopramida. Antibioticoprofilaxia com cefazolina. Administrada clonidina pré-anestésica. Prevenção de tromboembolismo com heparina
não fracionada e dispositivo pneumático. Monitorização de parâmetros vitais. Administração de oxigênio a 100%
e intubação orotraqueal associada à succinilcolina 1 mg.kg-1. Indução com propofol em infusão alvo-controlada.
Manutenção com desflurano. Paciente evoluiu com taquicardia (126 bpm), taquipneia, hipertermia (42,7 C°), rigidez
muscular generalizada, hipóxia (SpO2: 80%) e sudorese. Elevação de CO2 exalado (de 31 para 75 mmHg em 5 minutos). Interrupção de desflurano e troca do sistema anestésico circular com absorvedor de CO2, administração de
dantrolene 2,5 mg/kg intravenoso (IV) por 48 horas, hiperventilação O2 100%, solução salina 4% IV e resfriamento
externo com gelo. Evolução com melhora de parâmetros e alta hospitalar após cinco dias sem declíneo da função
renal, gasometrias diárias e dosagens de creatina fosfoquinase sem alterações. Discussão: Succnilcolina e desflufrano
podem desencadear HM. Apesar de rara, a condição deve ser conhecida, pois a interrupção do anestésico desencadeador e o uso de dantrolene podem reverter o quadro.
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504 Principais complicações da intubação
traqueal com paciente acordado
Caroline Esteves Serra, Matheus Lopes Puls
Universidade de Araraquara, Araraquara, SP, Brasil
Introdução: A intubação traqueal com paciente acordado (awake tracheal intubation – ATI) é técnica na qual se
introduz um tubo endotraqueal previamente à indução de anestesia geral. É indicada em antecipações de via aérea
(VA) difícil, em conjunto com baixo risco de episódios eméticos e possibilidade de intubação via nasal ou oral.
Suspeita-se que 1,06% das intubações sejam ATIs, embora os dados sobre sua incidência exata sejam desconhecidos. Apesar da baixa incidência quando comparada à intubação com paciente desacordado, estudos indicam que
15 a 48% das ATIs apresentam complicações, mostrando, assim, grande interesse na compreensão de seus possíveis desfechos, a fim de aprimorar a técnica e o prognóstico dos pacientes a ela submetidos. Método: Buscou-se nas
bases de dados MEDLINE (acessada via PubMed), SciELO, Scopus e biblioteca Cochrane, de dezembro de 2017 a
janeiro de 2018, artigos utilizando os descritores “Complications”, “Awake”, “Tracheal”, “Intubation” e suas associações. Realizou-se a seleção inicial com base nos títulos e nos resumos e, após verificação do conteúdo apropriado,
buscou-se o texto completo. O levantamento excluiu artigos de opinião e relatos de caso, restringindo-se a textos em
inglês e em português. Obteve-se 55 artigos do período de 2012 a 2017, dos quais foram selecionados 24 textos que
respondiam aos objetivos deste trabalho. Foram priorizados os artigos mais atuais, de mais alto fator de impacto e
nível de evidência. Resultados: Os textos selecionados elencaram como principais complicações a necessidade de
segunda tentativa de intubação, seguida de reflexo de tosse ou engasgo durante a realização do procedimento. A anatomia dificultando o posicionamento do tubo foi relatada como motivo de segundas tentativas e apontada como
necessidade de troca do tamanho do tubo escolhido. Outras complicações elencadas foram sangramento ou secreções dificultando o procedimento, lesão da VA e pacientes que se tornaram não cooperativos ou excessivamente
sedados. Uma publicação demonstrou que de 1.554 ATIs, 2% apresentaram complicações. Conclusões: Há escassez
de dados na literatura científica especializada sobre ATI e suas complicações, sendo fundamental seu conhecimento
para preparo e realização do procedimento com segurança.
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516 Hipotensão refratária após administração
de protamina em cirurgia cardíaca
Mariana Nery Perfeito, João Paulo Jordão Pontes
Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, São Sebastião do Paraíso, MG, Brasil
Introdução: A protamina é medicação frequentemente utilizada para reverter os efeitos anticoagulantes da heparina
durante cirurgias cardiovasculares. Pode produzir reações adversas após administração intravenosa, incluindo hipotensão sistêmica, reações alérgicas, vasoconstricção pulmonar e até colapso cardiovascular. A incidência de reações
graves é estimada em 0,13%. Relato de caso: Paciente masculino, 64 anos, 63 kg, ASA P3 por insuficiência cardíaca
de origem valvar (insuficiência aórtica importante), associada à aneurisma de aorta ascendente, hipertensão arterial
e tabagismo. Submetido à cirurgia de Bentall de Bono sob anestesia geral. Indução anestésica com midazolam 5 mg,
sufentanil 25 mcg, rocurônio 50 mg e manutenção com remifentanil e sevoflurano. Monitorização básica associada à
pressão arterial invasiva, diurese, temperatura e PVC. A circulação extracorpórea (CEC) durou 80 minutos e o desmame ocorreu sem intercorrências. Após reversão da heparina com 350 mg de protamina, administrada na raiz da
aorta de forma rápida, o paciente apresentou hipotensão arterial grave, refratária a doses crescentes de noradrenalina e dobutamina. Evoluiu com hipóxia seguida de AESP. Após 5 minutos de massagem cardíaca interna e 2 doses
de 1 mg de adrenalina, foi restabelecida circulação espontânea, com necessidade de altas doses de noradrenalina
(0,8 mcg/kg/min) e dobutamina (20 mcg/kg/min). Houve necessidade de retorno à CEC devido ao sangramento em
anastomose de óstio coronariano direito, que foi suturado com sucesso após 25 minutos. Revertida heparina novamente com protamina na raiz da aorta, agora de forma lenta. Paciente encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) com noradrenalina (0,3 mcg/kg/min). Evoluiu com instabilidade hemodinâmica progressiva e óbito 40 horas
após procedimento. Discussão: A hipersensibilidade tipo I (IgE mediada), a ativação do complemento e a liberação
de histamina são as causas mais associadas a este tipo de reação. Entre os fatores de risco estão: infusão rápida do
fármaco, história de alergia a peixes, vasectomia, exposição prévia à protamina e sensibilização por insulina NPH.
O manejo é baseado na interrupção imediata da administração de protamina, no suporte ventilatório e hemodinâmico e na correção de alterações metabólicas. A adrenalina tem se mostrado o fármaco mais eficaz. Retorno à CEC,
em casos refratários, pode ser necessário.
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517 Edema agudo por pressão negativa e
alveolite hemorrágica pós extubação
Bruna Matos de Castro, Karenthan de Abreu Rodrigues, Felippe Batista Soares
Hospital Santana, Mogi das Cruzes, SP, Brasil
Introdução: O edema pulmonar por pressão negativa (EPPN) é complicação relacionada à obstrução de via aérea
superior rara e grave, porém bem descrita na literatura. O objetivo deste trabalho foi relatar um caso de EPPN associado à alveolite hemorrágica pós-extubação. Relato de caso: Paciente masculino, 33 anos, ASA II, submetido à
cirurgia de sinusectomia sob anestesia venosa total, sem intercorrência intraoperatória. Após o despertar e a reversão de bloqueio neuromuscular, foi extubado. Evoluiu, após alguns segundos, com laringoespasmo seguido de tosse,
taquidispneia e hipóxia. À ausculta pulmonar, apresentou estertores crepitantes, pincipalmente em bases pulmonares. Foi realizada ventilação manual com pressão positiva sob máscara sem melhora do quadro. Optou-se, então,
por reeintubação com sequência rápida, com melhora parcial da SatO2, porém apresentando aspiração de secreção
sanguinolenta via TOT e encaminhamento para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para melhor controle ventilatório. Foi mantido sob sedação e VM assisto-controlada com FIO2 a 100% e PEEP de 14 mmHg. Radiografia de tórax
evidenciou infiltrado bilateral sem aumento de área cardíaca. Broncoscopia apresentou presença de petéquias na
traqueia e nos brônquios fonte, sem sangramento ativo. Foram realizadas três tentativas de extubação, sem sucesso
e com reativação de sangramento. Evoluiu com instabilidade hemodinâmica e sepse pulmonar, sendo optado no
7 DPO por traqueostomia precoce. Após TQT, houve melhora clínica e pulmonar, com extubação e Glasgow 15.
No 15 DPO, teve alta da UTI, e após 72 horas, alta hospitalar. Discussão: O EPPN é doença de difícil diagnóstico e
deve ser cogitada sempre que o paciente evoluir com sinais e sintomas de insuficiência respiratória pós-extubação.
Nos pacientes que não responderem à VNI, a intubação traqueal deve ser realizada para melhor suporte ventilatório. Geralmente, diferente do caso relatado, o prognóstico é bom, obtendo-se melhora em até 48 horas. A alveolite
hemorrágica persistente é fator de má evolução do quadro, raro e pouco descrito, sendo necessário mais estudos para
elucidação desta complicação associada.
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522 Complicações anestésicas em pacientes
submetidos à gastrectomia sleeve:
experiência de cinco anos
Caroline Esteves Serra, Matheus Lopes Puls, Sergio Mattos Puls
Clínica Gastro-Hematológica Ararense, Araras, SP, Brasil
Introdução: A gastrectomia sleeve é o método de preferência atual para manejo da obesidade mórbida. Deste modo,
há grande interesse em se compreender as principais complicações anestésicas em pacientes a ela submetidos.
Este trabalho teve como objetivo analisar as complicações e a técnica anestésica escolhida em um grupo de pacientes.
Método: Estudo observacional, retrospectivo, realizado após aceite de termo de consentimento livre e esclarecido
(TCLE) por pacientes com indicação e submissão à gastrectomia sleeve, manejados pela mesma equipe de cirurgia e
anestesiologia, de 2013 a 2018, com consulta autorizada de prontuário. Excluídos pacientes que apresentavam alterações dos testes de função hepática, renal ou tireoideana. Resultados: 45 pacientes, 31 femininos e 14 masculinos,
idade média de 30 a 41 anos (mínimo 26, máximo 62), índice de massa corporal (IMC) médio de 45 a 50 kg/m²
(mínimo 35, máximo 60). Quatro pacientes apresentavam hipertensão arterial sistêmica (HAS); 5, diabetes mellitus tipo 2 (DM2); e 31, a associação HAS e DM2. Pacientes foram submetidos à profilaxia de aspiração do conteúdo
gástrico com jejum de 12 horas, associado à administração de omeprazol e metoclopramida, antibioticoprofilaxia (cefazolina) e clonidina pré-anestésica. Prevenção de eventos tromboembólicos com heparina não fracionada e
dispositivo pneumático. Monitorização de parâmetros vitais com administração oxigênio a 100% e intubação orotraqueal associada à succinilcolina. Indução com propofol em infusão alvo-controlada e manutenção com desflurano.
Como complicações, dois pacientes apresentaram trombose de veia subclávia (provavelmente em razão da permanência de cateter venoso central), dois necessitaram de reintubação (um por bloqueio neuromuscular residual e um
por anatomia comprometedora), um desenvolveu infecção pulmonar, um apresentou hipertermia maligna e cinco
desenvolveram deiscências anastomóticas. Não ocorreram óbitos nem hemorragias e todos os pacientes receberam
alta. Conclusões: Apesar de a hipertermia ser uma complicação rara, eventos tromboembólicos, deiscências e necessidade de reintubação tiveram dados condizentes com a literatura. Os dados demonstram a relevância do uso de
técnica cirúrgica, anestésica e analgésica pós-operatória que possibilite ao paciente a deambulação precoce.
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534 Relação entre disfunção cognitiva
no pós-operatório e nível educacional
Natália Moles dos Santos, Nathalia Escobar, David Ferez
Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A disfunção cognitiva no pós-operatório (DCPO) é definida como deterioração da função intelectual
com prejuízo da memória, da concentração e das atividades diárias. A maioria dos casos de DCPO é relatada pelo
paciente ou por seus familiares, tornando seu diagnóstico impreciso. A identificação de DCPO requer avaliação neuropsicológica pré e pós-cirúrgica. A frequência de ocorrência é de 10 a 54% durante as primeiras semanas após a
cirurgia. Apesar de sua alta prevalência, os fatores de risco bem estabelecidos são poucos, de modo que o risco cognitivo do paciente cirúrgico permaneça imprevisível. Método: O presente estudo consiste em revisão bibliográfica para
analisar a influência dos anos de estudo na DCPO. Resultados e Discussão: Foram selecionados dois artigos com
metodologias semelhantes. O primeiro estudo utilizou 15 artigos, totalizando 5.104 pacientes que foram submetidos a procedimentos cirúrgicos cardíacos e não cardíacos; a média de idade dos pacientes foi de 63 anos. Apenas um
estudo não aplicou testes neuropsicológicos. A DCPO ocorreu em 8 a 67% dos participantes. Oito artigos relataram
dados sobre os anos de educação — cada ano aumentado na educação foi associado à diminuição de 10% no risco
de DCPO. O nível de escolaridade do ensino médio possui risco de DCPO de 71% em comparação ao nível superior; em escolaridade inferior ao ensino médio há um aumento de 69%. O segundo artigo selecionado avaliou 77
pacientes submetidos a cirurgias de médio porte, que realizaram testes neuropsicológicos. As pessoas deste estudo
tiveram desempenho no teste Miniexame do Estado Mental (MEEM) compatível com os pontos normativos esperados, sendo o valor mínimo de 16 e o máximo de 30. Para pessoas de 60 a 64 anos com até 4 anos de estudo, a média
foi 22 pontos; para as de 65 a 69 anos, também foi de 22 pontos; e para as de 70 a 74 anos, 20 pontos. Com as mesmas
faixas etárias, mas com 5 a 8 anos de escolaridade, os pontos são 26, 26 e 25, respectivamente. Para indivíduos com
9 a 12 ou mais anos de escolaridade, encontrou-se 28, 27 e 27 pontos, respectivamente. Conclusão: Conclui-se que
quanto maior o nível educacional, menor é a probabilidade de o indivíduo apresentar DCPO.
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539 Manejo anestésico para paciente portador
de angioedema hereditário
Ana Carolina Zandona Spinardi, Vanessa Rafaela Souto Paiva, Tomas Gustavo Pires,
Joao Paulo Simoes Domeni, Thales Ricardo de Paula
Hospital Vera Cruz, Campinas, SP, Brasil
Introdução: Angioedema hereditário (AEH) é doença transmitida por herança autossômica dominante, caracterizada pela deficiência quantitativa e/ou funcional do inibidor de C1 (C1-INH ou C1 esterase). As manifestações
clínicas surgem, habitualmente, na segunda década de vida, existindo diversos fatores precipitantes dos episódios de
angioedema, sendo os traumatismos e as infecções os mais frequentes. Relato de caso: Paciente feminina, 47 anos,
57 kg, com proposta cirúrgica de mastectomia bilateral com reconstrução por adenocarcinoma de mama. Na consulta pré-anestésica, referiu ser portadora de AEH (Tipo I), diagnóstico feito após investigação familiar devido
ao óbito do pai durante indução anestésica. Relatou, ainda, episódio de edema de glote pós-cesária há oito anos,
revertido com tratamento convencional. Nega alergias. Foi solicitado pelo imunologista o preparo pré-operatório
realizado com oxandrolona 2,5 mg e allegra D (60 – 120 mg), reserva de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), plasma
fresco congelado e utilização de midazolam 15 mg, cinryze 1000 UI e ácido tranexâmico 750 mg antes da cirurgia.
Optado pela anestesia venosa total, após monitorização completa, monitor de bloqueio neuromuscular e do nível
de consciência. Iniciamos com infução de sufentanil 0,5 mg.kg, propofol TCI 3,5 mcg.mL e rocurônio 0,6 mg.kg.
Intubação orotraqueal sem intercorrências e acoplamento em ventilação mecânica. Mantida anestesia com propofol
e remifentanil TCI, associada a bolus intermitente de rocurônio de acordo com TOF para manter bloqueio profundo. Após o término, paciente recebeu sugammadex 4 mg.kg e, à respiração espontânea e total despertar, extubada
sem intercorrências. Discussão: O AEH é doença de baixa prevalência com raro manejo pelos médicos anestesistas. Entretanto, dado ao risco de complicações graves e fatais, é imprescindível o conhecimento prévio e o adequado
preparo antes da cirurgia. Como supracitado, atribuímos o sucesso anestésico-cirúrgico à abordagem multidisciplinar dessa paciente, desde a avaliação pré-anestésica à profilaxia medicamentosa pré-operatória. A ansiólise faz-se
mandatória, otimizando a indução anestésica e diminuindo o risco de agudização da doença pelo trauma cirúrgico.
Assim, asseguradas as recomendações expostas, é possível proceder cirurgias eletivas com segurança.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

Tse K, Zuraw BL. Recognizing and managing hereditary angioedema. Clev Clin J Med. 2013. https://doi.org/10.3949/
ccjm.80a.12073

2.

Nigam K. Hereditary angioedema: an update. Indian J Dermatol Leprol. 2011;77:621-4.

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

Sao Paulo Med J. 2018; 136(Suppl)

291

COMPLICAÇÕES EM ANESTESIA

547 Edema pulmonar por pressão negativa
secundário à laringoespasmo pósextubação: revisão de literatura
Gabriel Martinez Camargo, André Okuhara Fujita, Bruno Schuind Arantes,
Cauê Augusto Sauer, Gustavo Moreira Calvo
Faculdade de Medicina da Universidade de Santo Amaro, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: O edema pulmonar por pressão negativa (EPPN) configura complicação pós-anestésica rara, com incidência estimada em 0,1%. Definido como o desenvolvimento de edema pulmonar de instalação súbita e inesperada,
secundário a episódio de obstrução aguda das vias aéreas superiores. Metodologia e métodos: Realizada a revisão da literatura com base em relatos de casos de EPPN pós-laringoespasmo publicados entre 2007 e 2017, com o
objetivo de elucidar o tipo de paciente mais suscetível à complicação, os modos de prevenção do EPPN e a melhor
abordagem terapêutica. Resultados e Discussão: Embora mais comum em homens jovens, com estado físico ASA
I, a prevenção deve ser preconizada como rotina em todo paciente submetido à IOT ou à manipulação da via aérea.
A extubação com a técnica e no momento adequado, além da otimização da analgesia pós-operatória, podem ser as
principais medidas de prevenção do laringoespasmo e, consequentemente, do EPPN. Ventilação sob pressão positiva é a principal medida terapêutica e deve-se preferir a ventilação não invasiva à IOT, por não haver necessidade de
nova cateterização da via aérea do paciente. O uso de corticoides e diuréticos não está indicado. O prognóstico, na
maioria das vezes, é favorável.
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551 Angina de Prinzmetal associada ao uso
indiscriminado de vasoconstritor nasal:
um inimigo oculto
Pedro Maurício Quintino, Sérgio Ricardo Botrel e Silva, Fernanda Vilela Dias,
Paula de Siqueira Ramos, Luiz Gustavo Vecchio Salomom Gouveia
Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, MG, Brasil
Introdução: Conforme dispõe a Resolução nº 1.363/93 do Conselho Federal de Medicina (CFM), em seu artigo 1º
inciso I: “Antes da realização de qualquer anestesia é indispensável conhecer com a devida antecedência as condições clínicas do paciente a ser submetido à mesma, cabendo ao anestesista decidir da conveniência ou não da prática
do ato anestésico, de modo soberano e intransferível”. A redução da morbimortalidade do ato anestésico-cirúrgico
é um dos objetivos da avaliação pré-anestésica e, para tal, deve-se buscar o amplo conhecimento do estado clínico
do paciente, por meio de minuciosa anamnese e exame físico objetivo, avaliando os exames complementares previamente solicitados, os medicamentos em uso, classificando o estado físico (ASA) e o risco cirúrgico. Relato de caso:
S.A.W. de P., 53 anos, sexo feminino, encaminhada do pronto atendimento, admitida na unidade de hemodinâmica
para realização de cineangiocoronariografia com possível angioplastia de urgência devido à síndrome coronariana
aguda. Na avaliação pré-anestésica, na sala de hemodinâmica, relatou histórico de rinite e depressão, em uso de clonazepam; negou outras comorbidades, Referiu também herniorrafia umbilical e apendicectomia videolaparoscópica
prévias. Aventada hipótese de angina de Prinzmetal, associada ao uso abusivo de vasoconstritor nasal contendo cloridrato de nafazolina desde a adolescência, informação omitida pela paciente à equipe de anestesiologia. Discussão:
O caso clínico demonstra que, muitas vezes, pacientes omitem uso de certos medicamentos pela falta de conhecimento da sua possível interferência no ato anestésico. O cloridrato de nafazolina é amina simpatomimética capaz
de promover vasoconstrição, e seu uso excessivo pode predispor à hipertensão arterial e ao espasmo coronariano.
Possivelmente, não foi relatado o uso dessa substância para os procedimentos cirúrgicos prévios, o que poderia ter
induzido à síndrome coronariana aguda peroperatória. Portanto, o caso ilustra a importância de se inquirir ativamente na avaliação pré-anestésica sobre o uso de vasoconstritor nasal para pacientes com histórico de rinite, bem
como sobre o uso de outras medicações frequentemente omitidas como fitoterápicos, com implicações potencialmente graves.
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558 A importância da avaliação pré-anestésica no
diagnóstico e no tratamento de bexigoma
Jonas Jorge Junior, Jaime João Jorge, Igor Lopes da Silva, Marcos Rodrigues Pinotti,
Luis Fernando Rodrigues Maria
Centro de Ensino e Treinamento, Faculdades Integradas Padre Albino Catanduva, Catanduva, SP, Brasil
Introdução: Diversas são as causas de bexigoma, dentre elas a hiperplasia prostática, a neoplasia e a bexiga neurogênica. O ato anestésico também pode ser a causa, com maior incidência em pacientes submetidos à raquianestesia
associada a opioides. Apresentamos um relato de caso em paciente submetido à anestesia tipo Bier e suas complicações até o tratamento. Relato de caso: A.S., masculino, 77 anos, submetido à anestesia tipo Bier para tratamento
de túnel do carpo. O paciente recebeu midazolam 15 mg 1 hora antes da cirurgia como medicação pré-anestésica.
Era portador de HAS e isquemia cerebral, fazia uso de AAS, cilostazol e losartana. Realizado bloqueio com 40 mL de
lidocaína 0,75%. A cirurgia transcorreu sem intercorrências e durou cerca de 40 minutos. Na sala de recuperação, o
paciente apresentou-se agitado, hipertenso e taquicárdico. Referiu precordialgia e mal-estar e foi rapidamente sedado
com midazolam (dose de 5 mg), droperidol (2,5 mg/mL) e fentanil (50 mcg/mL). Em seguida, foi realizado eletrocardiograma e dosagens de enzimas cardíacas. Não foram detectadas alterações nesses exames. Cerca de três horas
após o ato anestésico, o paciente estava bem acordado e informou vontade de urinar, porém não conseguiu eliminar
grande quantidade. Foi nesse momento que o anestesista interrogou se o paciente apresentava hiperplasia prostática, e, apesar de não estar anotado na ficha de avaliação pré-anestésica, esta foi confirmada pelo paciente. Realizada,
então, sondagem vesical de alívio, com melhora imediata da dor e dos níveis de pressão arterial e de frequência cardíaca. Discussão: A avaliação pré-anestésica deve ser completa e bem feita. Nesse caso, se a hiperplasia prostática
tivesse sido anotada na ficha pré-anestésica, o diagnóstico de bexigoma teria sido facilitado e o rápido e preciso tratamento poderia ter sido instituído.
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559 Importância do atendimento
sistematizado ao trauma: pneumotórax
hipertensivo deflagrado após anestesia
Leonardo Ferrazzo, Rodolfo Antonio Straioto Quirino Cavalcante, Eduardo Barbin Zuccolotto,
Paulo Sergio Marcelino Serzedo, Leandro Miksche
Hospital Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil
Introdução: O trauma figura uma grande causa de morte em pessoas jovens, que muitas vezes necessitam de um processo cirúrgico durante o tratamento. Colisões automobilísticas sozinhas causam mais de um milhão de mortes por
ano, e estima-se que elas causem de 20 a 50 milhões de lesões significativas; são a principal causa de morte por trauma
no mundo. Muitas mudanças significativas melhoraram o atendimento do traumatizado desde o aparecimento da
primeira edição do Programa Suporte Avançado de Vida no Trauma (Advanced Trauma Life Support — ATLS), em
1980. O anestesiologista, por seu conhecimento único sobre via aérea e manejo hemodinâmico, tem papel central
em meio à equipe do atendimento ao trauma. Essa posição confere a capacidade de diagnosticar e tratar potenciais
lesões fatais que surjam no intraoperatório. Relato do caso: N. M. U, masculino, 45 anos, 86 kg, sem comorbidades,
deu entrada no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto (HSCM-RP) após colisão automobilística e
trauma abdominal fechado, sofreu fratura de punho direito e apresentava marca do cinto de segurança em tórax.
Na sala de emergência, matinha-se consciente (Glasgow: 15), sem sinais de trauma em crânio e radiografia de tórax
normal. Obteve indicação para exploração cirúrgica abdominal. Foi, portanto, encaminhado ao centro cirúrgico e,
durante avaliação do anestesiologista, queixava-se apenas de dor abdominal difusa. Paciente foi submetido à indução
sequencial rápida com alfentanil 20 ug/kg, etomidato 0,3 mg/kg e succinilcolina 1 mg/kg. Confirmada a intubação
com capnografia, iniciou-se ventilação controlada por volume (7 mL/kg), e houve subsequente queda de saturação arterial de oxigênio para 85% em 2 minutos. Puderam-se observar hipotensão e hipocapnia nesse momento.
Durante a ausculta pulmonar, foram notadas ausência de múrmurios vesiculares esquerdos e redução dos direitos.
Prontamente, levantou-se hipótese de pneumotórax hipertensivo e, como conduta, foi puncionado o terceiro espaço
intercostal na linha hemiclavicular direita com abocath 14G, havendo então saída de ar. A saturação arterial retornou
a 94% e houve significativa melhora na hemodinâmica. Em conseguinte, a equipe cirúrgica realizou uma toracostomia, o que permitiu completo controle hemodinâmico e ventilatório. Ao final do procedimento cirúrgico, o paciente
foi encaminhado à terapia intensiva e lá permaneceu aos cuidados da cirurgia torácica, tendo alta no quinto dia
pós-operatório. Discussão: A causa mais comum de pneumotórax hipertensivo é a ventilação mecânica com pressão positiva em doentes com lesão da pleura visceral, no entanto o pneumotórax hipertensivo pode constituir-se em
uma complicação de um pneumotórax simples em razão de um trauma penetrante ou fechado do tórax no qual não
ocorreu o fechamento da lesão do parênquima pulmonar. Um dos sinais sugestivos desse mecanismo pode ser a presença do sinal do cinto de segurança. A avaliação do politraumatizado deve ser contínua pelo anestesiologista, uma
vez que o quadro clínico sofre alterações abruptas ou insidiosas. Logo, o profissional deve estar preparado para tratar
as complicações mais comuns e até mesmo, no caso de pneumotórax, realizar a toracocentese de alívio o mais precocemente possível e solicitar acompanhamento da equipe cirúrgica assistente.
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570 Anestesia venosa total para nefrectomia
robótica em paciente portador de porfiria
intermitente aguda
Carolina Ashihara, Julia Maria Olsen, Fabrizio Rizzardi, Enéas Eduardo Sucharski,
Luiz Guilherme Villares da Costa
Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: Porfiria intermitente aguda é doença hereditária rara causada por distúrbio na biossíntese do heme.
Pode apresentar crises neuroviscerais, desencadeadas por algumas medicações, e é importante que anestesiologistas conheçam e evitem os potenciais triggers em indivíduos suscetíveis. Relato de caso: Paciente feminina, 54 anos,
em programação de nefrectomia parcial videolaparoscópica robótica eletiva por tumor renal à direita. Hipertensão
e hipotireoidismo controlados; capacidade funcional >4 METs, sem preditores de via aérea difícil. Antecedentes:
amigdalectomia sob anestesia geral, miomectomia e correção cirúrgica de varizes de membros inferiores, sob raquianestesia e sedação, com história de náuseas e vômitos pós-operatórios. Portadora de porfiria intermitente aguda, sem
sequelas da única crise apresentada e que não teve relação com as anestesias prévias. Admitida na sala operatória
com PA 126/80 mmHg, FC 55 bpm, SpO2 98%. Realizada pré-oxigenação. Administrados fentanil 250 mcg, lidocaína
60 mg, propofol em infusão alvo-controlada e rocurônio 60 mg. Intubação sem dificuldades. Manutenção anestésica
realizada com rocurônio, propofol e remifentanil. Administrados pantoprazol 40 mg, dexametasona 6 mg, ondansetrona 8 mg e droperidol 0,625 mg e, ao final da cirurgia, suggamadex 300 mg e morfina 5 mg. Anestesia e cirurgia
não tiveram intercorrências. Discussão: As porfirias são um grupo de doenças causadas pela deficiência de enzimas
da cadeia de síntese do heme. O acúmulo de precursores metabólicos tóxicos dessa cadeia pode levar a sintomas neuroviscerais (porfirias agudas), ou a lesões cutâneas em áreas fotoexpostas (porfirias cutâneas). A porfiria intermitente
aguda nem sempre apresenta sintomas. A maioria dos pacientes sintomáticos apresenta poucas crises durante a vida.
Deve-se suspeitar da doença no quadro de inexplicável dor abdominal recorrente ou persistente, particularmente
quando associada a complicações neurológicas. Os desencadeantes das crises nem sempre são claros. O manejo anestésico envolve o uso de fármacos consideradas seguros nos indivíduos suscetíveis, cuidado fundamental para evitar
a deflagração de crises e possíveis sequelas neurológicas ou óbito.
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571 Aspectos da ocorrência de
delirium pós-operatório em idosos
Debora Bernardes, Rebecca Gonçalves Will, David Ferez
Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: Com o crescimento da população idosa e por ser a complicação operatória mais comum nesses
pacientes, o delirium pós-operatório (DPO) deve ser investigado ativamente a fim de identificá-lo e tratá-lo precocemente, melhorando o prognóstico dos pacientes. Manifesta-se por um declínio agudo na função cognitiva e na
atenção, representando insuficiência cerebral aguda. Metodologia: O presente estudo visou à elaboração de uma
revisão da literatura por meio de evidências já determinadas que permitam ter um conceito esclarecido a respeito
do DPO. Os descritores utilizados foram: “Postoperative delirium”, “Delirium pós-operatório”, “Elderly”, “Idosos”,
“Anesthesia”, “Anestesia”, “Management” e “Manejo”. A ferramenta MESH foi utilizada para cruzar as referências
de modo a se obter pesquisas que abordassem o tema com maior singularidade. Resultados e discussão: O DPO
tem incidência variável na população devido à não padronização dos critérios diagnósticos utilizados, variando de
10 a 70%. Os principais fatores de risco individuais encontrados são: idade acima de 65 anos, comprometimento
funcional, condições neuropsiquiátricas preexistentes, visão ou audição precária, infecção e presença de múltiplas
comorbidades médicas. Quanto à cirurgia: profundidade anestésica, duração cirúrgica, complexidade e invasividade. Outros fatores: internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ventilação mecânica prolongada, dor e
padrões de sono interrompidos. O componente principal do tratamento é identificar e corrigir as causas subjacentes ao DPO. Conclusão: É importante manter-se atento às potenciais alterações que os idosos podem apresentar no
pós-operatório em relação ao DPO. É imprescindível a realização de novos trabalhos quanto à criação de um estudo
padronizado que oriente os profissionais de saúde na identificação do diagnóstico precoce, que é de suma importância para o prognóstico desses pacientes.
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579 Convulsão e bradicardia após anestesia
peridural para cirurgia plástica
Arthur Ferreira Paranaíba, Carlos Henrique Vieira, Lucas Tavares de Rezende,
Marília Moreira de Melo Silva, Antônio Fernando Carneiro
Hospital do Coração Anis Rassi, Goiânia, GO, Brasil
Introdução: Eventos adversos durante o ato anestésico ocorrem e, às vezes, são imprevisíveis. Cabe ao anestesiologista tomar medidas para identificar e reduzir fatores de risco relacionados a essas complicações. É função
desse profissional, também, diagnosticar e tratar com rapidez e eficiência a ocorrência desses eventos, reduzindo
chances de desfechos trágicos. Relato de caso: Paciente feminina, 58 anos, a realizar dermolipectomia abdominal. Negava comorbidades. Cirurgia bariátrica há três anos e história de síndrome serotoninérgica grave durante a
extubação. Relatava intolerância a tramadol, ondansetrona e bromoprida. Exames pré-operatórios sem alterações
significativas. Optado por anestesia peridural. Posicionado paciente em DLE, punção do espaço peridural, aspiração negativa de sangue, aguardado 3 minutos após injeção de dose teste com adrenalina, administrados 28 mL de
levobupivacaína 0,33% com epinefrina. Após injeção do anestésico, paciente iniciou crises convulsivas focais que
se tornaram generalizadas, associadas à bradicardia grave. Administrado atropina e diazepam, com resolução clínica do quadro. Suspenso o procedimento cirúrgico, encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em
ventilação espontânea, recebendo alta na manhã seguinte. Discussão: Diante da avaliação pré-anestésica, optou-se
por bloqueio do neuroeixo. Mesmo sendo tomadas todas as precauções, a paciente apresentou um evento adverso.
Levantaram-se as hipóteses: injeção intravascular de anestésico local, absorção maciça de anestésico local e injeção
subdural. As medidas de tratamento foram realizadas corretamente, mesmo que o diagnóstico preciso não tenha
sido estabelecido. Os anestesiologistas devem estar preparados para a ocorrência de eventos adversos inesperados e
saber tomar medidas que reduzam a morbimortalidade desses episódios, mesmo quando a causa precisa não pode
ser imediatamente identificada.
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587 Deficiência de pseudocolinesterase: paciente
homozigota com dois alelos atípicos
Guilherme de Almeida Costa, Viviane Brasil Sardão, Ana Flávia Cabral,
Bárbara Virginia Fortes de Carvalho, Marco Aurélio Damasceno Silva
Hospital Federal Cardoso Fontes, Rio De Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: A redução da atividade da pseudocolinesterase pode ser decorrente de alterações genéticas, fisiológicas ou adquiridas (exposição a organofosforados, hipotireoidismo, dentre outros). A mensuração dos níveis
plasmáticos da colinesterase é uma medida quantitativa e, em conjunto com a avaliação qualitativa, pode auxiliar na diferenciação de causa genética e não genética de apneia prolongada após utilização da succinilcolina.
Relato de caso: Paciente CMCS, feminina, 70 anos, hipertensa, em uso regular de losartana. Submetida à colecistectomia videolaparoscópica em caráter de urgência. Utilizado na indução 140 mg de propofol, 1500 µcg de
alfentanil e 70 mg de succinilcolina. Realizada IOT e, na sequência, administrados 150 µcg de fentanil e 4 mg de
vecurônio. Manutenção com oxigênio e sevoflurano, não sendo necessárias doses complementares do BNM. Após a
cirurgia, realizada em 80 minutos, houve despertar prolongado e sem retorno do drive respiratório. Exames laboratoriais, como eletrólitos, glicemia e gasometria, normais. A paciente apresentou elevação da pressão arterial e da
frequência cardíaca e redução de força muscular durante tentativa de despertá-la. Foi realizada monitorização com
TOF, mostrando aumento lento da força muscular, sendo, então, sugerida a hipótese diagnóstica de pseudocolinesterase atípica. Mantida na sala de operação por mais de 2 horas até apresentar condições de extubação, embora
apresentando TOF sempre <0,9. R
 ealizada análise genética, sendo diagnosticada como homozigoto com dois alelos
atípicos. Discussão: A alteração na atividade enzimática pode resultar da substituição de apenas um aminoácido no
código genético. A medida qualitativa da atividade enzimática pode ser determinada pelo grau de inibição quando
reage com a dibucaína, um anestésico local. A maior parte da população (95%) é homozigota com genes normais e
metaboliza rapidamente a succinilcolina, enquanto aproximadamente 4% é heterozigota, levando um pouco mais
de tempo para metabolizá-la (em torno de 10 a 20 minutos). Uma parcela mínima da população (<0,01%) possui
2 genes alterados. O quadro clínico e a análise genética permitem a confirmação diagnóstica da colinesterase plasmática atípica. É essencial o uso do TOF e a manutenção em ventilação mecânica contínua até difusão da droga do
sítio de ação para o líquido extracelular.
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598 Delirium pós-operatório associado à
abstinência de cannabis
Luiz Roberto Morais de Meira, Fernando Cassio do Prado Silva, Rodrigo Rodrigues Alves,
João Paulo Jordão Pontes, Demócrito Ribeiro de Brito Neto
Centro de Ensino e Treinamento, Hospital Santa Genoveva, Uberlândia, MG, Brasil
Introdução: Delirium pós-operatório é um estado confusional agudo de curso flutuante, com etiologia multifatorial,
caracterizado por mudanças de atenção associadas à alteração da consciência, do ciclo sono-vigília e pensamento
desorganizado. Um dos principais instrumentos utilizados no diagnóstico é o CAM (Confusion Assessment Method).
Descartadas as principais causas, pode ser relacionado à abstinência de drogas ilícitas. Relato de caso: Paciente
masculino, 26 anos, 60 kg, estado físico P1, foi submetido à bypass fêmoro-poplíteo devido à pseudoaneurisma de
artéria poplítea direita sob anestesia subaracnóidea e sedação. Após monitorização básica e sedação com midazolam
5 mg e fentanil 100 mcg, foi submetido à cateterização de artéria radial direita para medida de pressão arterial invasiva. O bloqueio subaracnóideo foi realizado com agulha Quincke 27G em L3/L4 com bupivacaína isobárica 0,5%
20 mg, associada à clonidina 30 mcg, em punção única. O procedimento ocorreu em duas horas, sem intercorrências.
Ao final, o paciente foi acompanhado à unidade coronariana. Após quatro horas do término da cirurgia, o paciente
evoluiu com sudorese profusa, agitação psicomotora e discurso desconexo. Foi realizada ressonância magnética
de crânio, que não evidenciou alterações. Exames laboratoriais estavam normais. Foi utilizado CAM para diagnóstico de delirium pós-operatório. Dexmedetomidina foi iniciada em bomba de infusão contínua 1,0 mcg/kg/h,
proporcionando sedação e redução da agitação. No dia seguinte, foi interrompida a infusão de dexmedetomidina e o
paciente mostrou-se colaborativo, com pensamento organizado, discurso coerente e conexão no tempo e no espaço.
Nesse momento, quando questionado, referiu ser usuário de cannabis diariamente, até então omitido este fato. Recebeu alta hospitalar seis dias após a cirurgia, com boa recuperação. Discussão: Delirium pós-operatório tem um
grande impacto sobre a recuperação dos pacientes e pode ser associado à abstinência de drogas ilícitas. Seu diagnóstico deve ser precoce e o CAM representa uma ferramenta de fácil aplicação. Após investigação clínica, o uso
frequente de cannabis foi associado ao quadro apresentado. A omissão pré-anestésica da utilização de drogas ilícitas
não é incomum na prática anestésica e expõe ao risco de graves complicações.
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603 Edema agudo de pulmão por pressão
negativa após laringoespasmo grave
Mariana Ribeiro de Abreu e Silva, Carlos Darcy Alves Bersot, Rafael Silva Ramos,
Tiago Coelho Fortes
Hospital Federal da Lagoa, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: O edema agudo de pressão negativa (EPPN) é definido como um edema agudo de pulmão (EAP) não
cardiogênico e acontece em um contexto de inspiração forçada contra uma glote fechada, gerando pressão negativa
torácica e transudação de líquido para o interstício pulmonar. É uma entidade grave, que cursa com insuficiência
respiratória aguda e geralmente subdiagnosticada. O objetivo deste relato foi descrever um desses casos que ocorreu após um laringospasmo. Relato de caso: Paciente feminina, 49 anos, ASA II por HAS, deu entrada no centro
cirúrgico para realização de nodulectomia de mama direita, exames complementares sem alterações. A anestesia foi
realizada sob máscara laríngea sem intercorrências, com duração de 1 hora. Após a tentativa de retirada da máscara,
ao despertar da anestesia apresentou sonolência e agitação, levando a um laringoespasmo com consequente dessaturação, esforço respiratório intenso, crepitações, secreção rósea em vias aéreas e bradicardia. Nesse contexto, foi
feito o diagnóstico de EAP e o tratamento consistiu em intubação orotraqueal e ventilação mecânica com pressão
positiva, além de aspiração de vias aéreas, furosemida e morfina IV. Após essas medidas, evoluiu com melhora dos
sinais vitais e da hipoxemia. Foi sedada, iniciado vasopressor e transferida para leito em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A radiografia de tórax mostrava congestão pulmonar bilateral com área cardíaca preservada, enzimas
cardíacas e bioquímica sem alterações e ECG também normal. Gasometria com hipoxemia discreta. Na UTI, permaneceu intubada por 5 dias, apresentou pneumonia associada à ventilação mecânica, mas evoluiu com melhora após
antibioticoterapia e controle hemodinâmico, tendo alta hospitalar após 16 dias de internação. Discussão: O EPPN
é um diagnóstico de exclusão e, por conta disso, pouco diagnosticado, mas de grande morbidade. Geralmente, seu
diagnóstico diferencial é feito por apresentar clínica de edema pulmonar, mas com área cardíaca normal, enzimas
cardíacas sem alterações, estabilidade hemodinâmica e um balanço hídrico equilibrado. A base do tratamento é
pressão positiva em vias aéreas e a diureticoterapia é controversa, mas pode ser feita. Na maioria dos casos, com
tratamento adequado, é resolvido em 24–48 horas, entretanto pode ter complicações, como hipoxemia e shunt pulmonar, prolongando o tempo de internação, como o caso em questão.
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609 Tratamento da cefaleia pós-punção dural
com bloqueio do gânglio esfenopalatino
Alexandre Magno Araújo Melchiorre, Letícia Baetz da Silva Araújo, Christiane D´Oliveira
Marques de Almeida, Henrique Magalhães Pereira de Resende
Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, Cuiabá, MT, Brasil
Introdução: A cefaleia pós-punção dural (CPPD) é um desafio ao anestesiologista. É uma complicação que causa
sofrimento ao paciente, aumenta os custos do tratamento e prolonga a estadia intra-hospitalar. Sendo a mais frequente após bloqueio do neuroeixo, tem como fatores de risco o tipo e o calibre da agulha, a técnica de punção e o
número de tentativas, o histórico de cefaleias, a idade, o sexo e o estado de hidratação. Embora o tampão sanguíneo
peridural (TSP) seja um modo eficaz de tratamento, apresenta riscos. Nesse contexto, o bloqueio do gânglio esfenopalatino (BGEP) surge como uma alternativa segura, tendo sido realizado com sucesso em nosso relato de caso.
Relato de caso: F.C.P., 56 anos, feminino, sem comorbidades, submetida à anestesia subaracnóidea. No segundo dia
pós-operatório, queixava-se de cefaleia intensa (9/10 na escala numérica de dor), holocraniana, pulsátil, com piora
ao levantar e melhora em decúbito horizontal. Referia ainda zumbidos e náuseas, sem melhora com hidratação e
analgesia simples via oral. Readmitida na sala de recuperação pós-anestésica e orientada quanto ao procedimento
do BGEP e suas alternativas. Optou pelo bloqueio. Após monitorização padrão ASA, procedeu-se o BGEP bilateral
com a inserção transnasal de haste flexível com ponta de algodão embebida em ropivacaína a 0,75% na nasofaringe,
sendo deixada no local por 15 minutos. O alívio dos sintomas iniciou aos 10 minutos de procedimento, sendo atribuída nota 0/10 60 minutos depois. Paciente liberada com prescrição e orientações. Não houve retorno. Discussão:
O BGEP foi relatado para CPPD em 2009. A doutrina de Monro-Kellie fundamenta sua fisiopatologia ao explicar a
vasodilatação dos vasos cerebrais, reflexa à perda liquórica pelo orifício da punção dural, via ativação parassimpática. Procedimento de fácil realização, baixo custo, pouco invasivo e com alívio rápido dos sintomas, pode ser uma
alternativa ao TSP.
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612 Hematoma sublingual
após cirurgia de mandíbula
Renato Zitron, Marcus Vinicius Figueiredo Lourenço, Thales Abreu Tedoldi,
Luiz Guilherme Villares da Costa, Eneas Sucharski
Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: Hematoma Sublingual após manipulações dentárias ou cirurgias de face é uma complicação rara, com
poucos casos relatados em literatura, porém suas consequências podem ser fatais, exigindo ações emergenciais, principalmente para garantir a perviedade das vias aéreas. Apresentamos um relato de caso de hematoma sublingual
após cirurgia de mandíbula que necessitou de tomadas de condutas emergenciais pelo anestesista a fim de evitar
maiores complicações. Relato de caso: Paciente feminino, 45 anos, 80 kg, 165 cm, com antecedente de hipertensão,
depressão e síndrome do pânico, foi submetida a uma osteotomia Lefort 1 após ser vítima de espancamento. R
 ecebeu
150 mcg de clonidina como pré-anestésico, sendo realizada intubação nasotraqueal após indução anestésica sem
intercorrências. O procedimento teve duração de 5 horas, durante o qual foi mantida pressão arterial média próxima
a 55 mmHg, com a utilização de hipotensores, a fim de minimizar o sangramento, mesmo assim apresentando sangramento difuso. Após o término da cirurgia a paciente recebeu 40 mg de clexane subcutâneo e foi extubada em sala
bem acordada. Após 10 minutos evoluiu com taquidispneia e dificuldade de fala; foi diagnosticado hematoma sublingual de grande volume, puncionado pela equipe cirúrgica, com drenagem de 40 mL de sangue vivo. Após a punção
evoluiu com piora da insuficiência respiratória, sendo optado por intubação orotraqueal em sequência rápida. Após
falha na primeira tentativa de intubação foi ventilada com máscara facial com dificuldade, apresentando enfisema
de subcutâneo em face e saturando 70%. Realizada mais uma tentativa de intubação sem sucesso e a intubação foi
realizada na terceira tentativa com a utilização de videolaringoscópio e bougie. Encaminhada à Unidade de Terapia
Intensiva (UTI), onde foi extubada sem intercorrências após 72 horas, recebendo alta hospitalar sem sequelas após
5 dias. Discussão: Hematomas sublinguais podem rapidamente evoluir para uma condição ameaçadora à vida por
obstrução de vias aéreas. Deve-se permanecer atento em cirurgias de face para o diagnóstico precoce e conduta imediata, podendo ser necessária a aquisição de via aérea cirúrgica de emergência. Em casos com manipulação extensa
nas regiões submandibular e sublingual com sangramento de difícil controle durante o procedimento, a extubação
tardia em UTI pode garantir maior segurança.
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613 Dissecção de aorta em cirurgia
cardíaca diagnosticada pelo
ecocardiograma transesofágico
Renato Zitron, José Mateus Costa, Kelson Souza Jacobina, Thales Abreu Tedoldi,
Luiz Guilherme Villares da Costa
Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: Introduzido na sala cirúrgica em meados do anos 1980, o ecocardiograma transesofágico (ETE) vem
sendo utilizado rotineiramente em diversos centros de cirurgia cardíaca, propiciando vantagens como visualização rápida da anatomia estrutural do coração e dos grandes vasos, avaliação hemodinâmica e funcional do sistema
cardiovascular e avaliação precoce dos resultados cirúrgicos e suas complicações, sendo importante na detecção
de defeitos que poderiam comprometer o prognóstico pós-operatório e levando a revisões cirúrgicas imediatas.
Apresentamos um caso de dissecção aguda de aorta em cirurgia cardíaca diagnosticada pelo ETE. Relato de caso:
Paciente feminino, 73 anos, dislipidêmica, hipertensa, com artrite reumatoide com prolapso e insuficiência mitral
grave após endocardite infecciosa; internou para realização de plastia de valva mitral. Durante o procedimento,
identificou-se vegetação na valva e foi optado por troca valvar por prótese biológica. A troca transcorreu sem intercorrências em 100 minutos de circulação extracorpórea (CEC), entretanto durante sua saída, após a decanulaçao das
veias cavas, foi identificada pelo ETE dissecção de aorta Stanford A, DeBakey I. Retornou- se à CEC — 110 minutos de duração — e após abertura de aorta foi comprovada sua dissecção 3 cm acima dos óstios; após correção
com prótese de Dacron foram corrigidas as alterações de coagulação baseadas em tromboelastometria e paciente
foi encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) intubada, com noradrenalina e dobutamina. Discussão:
Devido a seus benefícios, o ETE tem desempenhado papel cada vez mais importante na anestesia cardíaca moderna.
A obtenção das informações em tempo real possibilita ao cirurgião corrigir os reparos inadequados e prevenir ou
tratar complicações cirúrgicas antes de o paciente deixar a sala de cirurgia, reduzindo a necessidade de reoperações.
No caso descrito, a identificação da intercorrência antes da saída completa de CEC foi essencial para a reabordagem
precoce e a correção da dissecção, evitando-se uma nova cirurgia de emergência e resultando, provavelmente, em
um melhor prognóstico do caso.
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614 Pneumonia aspirativa em paciente
submetido à cirurgia eletiva de
prostatectomia perineal
Flavia Maria Leite Virgínio dos Santos, Sandro Anelli Pinotti, Marilia Barbiere Lima,
Patricia Mayumi Honda, João Gilberto Maranho
Hospital Amaral Carvalho, Jaú, SP, Brasil
Introdução: A pneumonia aspirativa ou química é uma lesão pulmonar aguda causada por aspiração de conteúdo
tóxico às vias aéreas inferiores. Pode acometer qualquer faixa etária e apresentar maior relevância em pacientes com
fatores para retardo no esvaziamento gástrico. O quadro clínico pode ser bastante variado e o padrão radiológico
característico de síndrome aspirativa. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, R.P., 72 anos, 85 kg, 1,75 m; portador de hipertensão, coronariopatia, arritmia e dislipidemia; em uso de losartan, hidroclorotiazida, anlodipino,
AAS, sinvastatina e ancoron; jejum há 12 horas e antecedente cirúrgico de úlcera duodenal. Deu entrada no centro cirúrgico para prostatectomia perineal, com FC 66 bpm, PA 140-80 mmHg e SAT 96%. Punção subaracnóidea
em L3-L4, administrado bupivacaína pesada 0,5% 2 mL e 0,6 ug de morfina. Indução anestésica com 15 mg de
etomidato, 250 ug de fentanil, 40 mg de xilocaína sem vasoconstritor 2%, 50 mg de rocurônio e manutenção com
sevoflurano CAM 2% (O2 AR). Durante a desnitrogenação houve refluxo de conteúdo gástrico e, imediatamente,
houve controle de via aérea para remoção do conteúdo aspirado antes de pressão positiva. A ventilação passou a ser
difícil, com estertores creptantes e roncos, dessaturação — apesar do aumento da FiO2 —, seguida de instabilidade
hemodinâmica, sendo necessária instalação de noradrenalina 0,15 ug/kg/min e dobutamina 5 ug/kg/min. A radiografia demonstrou infiltrados pulmonares em ambos os lobos inferiores. Foi encaminhado em ventilação mecânica
à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), evoluindo à óbito 3 horas após o término da cirurgia. Discussão: A pneumonia aspirativa, apesar de pouco frequente, tem complicações clínicas e radiológicas importantes que podem causar
risco à vida. No caso descrito, apesar do jejum prolongado, poucos fatores de risco para broncoaspiração e técnica
anestésica adequada, houve, infelizmente, evolução fatal em decorrência da aspiração pulmonar inesperada de conteúdo gástrico.
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622 Evolução pós-operatória
atípica de raquianestesia total
Carolina Camargos Fonseca, Jaci Custódio Jorge, Roberto Cardoso Bessa Junior,
Fernanda Fernandes Santos Oliveira Calçado
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil
Introdução: A analgesia obstétrica é uma técnica na qual o bloqueio no neuroeixo é frequente e as complicações
raras. O objetivo deste relato foi descrever a evolução pós-operatória atípica em uma analgesia. Relato de caso:
Paciente de 21 anos, primigesta, pré-natal de risco habitual, a termo, admitida em trabalho de parto. Indicada analgesia com 10 cm de dilatação de colo. Punção peridural entre L3-L4 por técnica de perda de resistência, administrados
6 mL de ropivacaína 0,75% e 100 mcg de fentanil. Evoluiu com perda de consciência, bradicardia, cianose, apneia e
hipotensão. A cardiotocografia mostrou sinais de sofrimento fetal, sendo indicada cesariana de emergência sob anestesia geral. No peroperatório, manteve-se taquicárdica, necessitando de efedrina e metaraminol em bólus, além de
reposição volêmica vigorosa. A criança nasceu com Apgar 8 e 9 no 1º e 5º minutos. Apresentou hipotonia uterina,
controlada com 40 UI de oxitocina, 0,4 mg de metilergonovina, 1000 mcg de misoprostol retal e sutura B-Linch.
Ao final da cirurgia, foi extubada com agitação psicomotorora, confusão mental, movimentando quatro membros.
Na sala de recuperação pós-anestésica, queixou-se de baixa acuidade visual e alteração de marcha. As avaliações
neurológica e oftalmológica foram inconclusivas. A ressonância magnética mostrou nervo óptico, quiasma óptico,
radiações ópticas e lobo occipital sem alterações. Evoluiu com melhora gradual e espontânea de campo e acuidade visual, bem como da marcha. Teve alta hospitalar 4 dias após o parto com remissão de toda a sintomatologia
em 11 dias. D
 iscussão: O quadro clínico é de bloqueio sensório e motor de progressão rápida associado a hipotensão, bradicardia, perda de consciência e parada respiratória. A principal hipótese diagnóstica é raquianestesia
total. Baixa acuidade visual no pós-operatório é uma manifestação atípica. Algumas hipóteses diagnósticas para a
baixa acuidade visual são neuropatia óptica isquêmica, cegueira cortical, hipotensão liquórica e neurotoxicidade dos
anestésicos locais. Entretanto, a remissão total do quadro em curto prazo e a ausência de outros sinais diminuem a
probabilidade dessas hipóteses. Um diagnóstico de exclusão é a cegueira histérica, a qual deve ser considerada no
relato descrito.
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623 Succinilcolina: lembre-se da
deficiência da pseudocolinesterase
Tiago Caneu Rossi, Anna Glória Fonseca Teodoro, Laura Bisinotto Martins, Luciano Alves
Matias da Silveira, Flora Margarida Barra Bisinotto
Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG, Brasil
Introdução: Nenhuma droga teve o seu papel tão problemático em anestesia quanto a succinilcolina (Sch). Com a
introdução do rocurônio e, particularmente, do seu antagonista, o sugamadex, as indicações da Sch tornaram-se
raras entre os anestesiologistas. No entanto, sua utilização ainda parece ser preferida em alguns procedimentos que
requerem paralisia completa e um relaxamento profundo. Alguns procedimentos são de curta duração e têm na Sch
uma indicação precisa. O objetivo deste trabalho foi relatar a utilização da Sch para a retirada de corpo estranho (CE).
Relato de caso: Paciente masculino, 71 anos, tabagista importante e com transtorno bipolar, foi admitido no hospital
após tentativa de autoextermínio por ingestão de herbicida associado à aspiração de CE metálico, alojado no brônquio
principal direito. Apresentava-se clinicamente estável, sendo programada retirada do CE por broncofibroscopia rígida
quatro dias depois. Indução anestésica com midazolam (3 mg), fentanil (200 ug), propofol (150 mg) e succinilcolina
(70 mg) e manutenção venosa com propofol. A duração do procedimento foi de 20 minutos. Devido ao não retorno à
respiração espontânea, foi realizada intubação orotraqueal. Administrado naloxona (0,2 mg); no entanto, o paciente
não apresentava nenhum esboço de atividade muscular e iniciou com quadro de hipertensão arterial, taquicardia,
hiperemia e congestão em região de tronco e face, com a pressão arterial sistólica atingindo níveis de 250 mmHg, que
foi tratada com a infusão de nitroglicerina e sedação com propofol. Diante do quadro, suspeitou-se de pseudocolinesterase atípica. Realizada monitorização do bloqueio neuromuscular, com ausência total de resposta na sequência
de quatro estímulos. O tratamento foi feito com plasma fresco, em vista de já ter decorrido três horas e o paciente
ser de risco para manutenção em ventilação controlada prolongada. Coletada amostra de sangue para dosagem de
colinesterase plasmática, anterior à administração de plasma, cujo resultado foi de 0,6 UI.mL-1 (VR: 7-19 UI.mL-1).
Nenhuma relação com a ingestão do herbicida foi identificada. Discussão: Como a Sch tem sido raramente utilizada,
algumas complicações relacionadas ao seu uso, que eram vistas com relativa frequência no passado, tornaram-se
raras. Desse modo, ainda é importante o seu conhecimento, para diagnóstico diferencial. Neste caso, a história de
intoxicação exógena recente dificultou o diagnóstico.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1.

Lee C. Goodbye Suxamethonium! Anaesthesia. 2009;64:73-81. https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.2008.05873.x

Conflito de interesses: nada a declarar.
Fonte de fomento: Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba.

Sao Paulo Med J. 2018; 136(Suppl)

307

COMPLICAÇÕES EM ANESTESIA

625 Ecocardiografia point-of-care na
intoxicação por anestésico local
Tiago Caneu Rossi, Anna Glória Fonseca Teodoro, Carolina Fernanda Machado,
Luciano Alves Matias da Silveira, Flora Margarida Barra Bisinotto
Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG, Brasil
Introdução: Convulsões e arritmias importantes são as principais manifestações clínicas de uma intoxicação grave
por anestésicos locais (AL). Além dos efeitos na condução miocárdica, os AL potentes reduzem de forma marcante a contratilidade cardíaca, por interferência com a regulação do cálcio. A rápida administração venosa de
solução lipídica tornou-se padrão-ouro para essa condição. No entanto, o seu uso tem sido implicado no desenvolvimento de possíveis efeitos adversos, incluindo pancreatite. O objetivo deste foi relatar um caso de intoxicação por
AL no qual se utilizou a ecocardiografia point-of-care para orientar o tratamento. Relato de caso: Paciente masculino, 41 anos, 82 kg, ASA 1, foi programado para hernioplastia inguinal sob raquianestesia. Após a monitorização
padrão e a administração de midazolam (5 mg), não foi possível a realização da raquianestesia, por dificuldade técnica. Optou-se pela anestesia peridural, com o paciente em posição sentada, utilizando-se agulha Tuohy 20 e técnica
de Dogliotti. A
 dministrou-se ropivacaína 1% (180 mg) associado ao fentanil (100 µg), com aspiração negativa para
sangue ou líquor, a cada 5 mL injetados. Imediatamente após o término da injeção da solução, o paciente foi posicionado em decúbito dorsal e iniciou com agitação psicomotora intensa e crise convulsiva tônico-clônica. Colocada
máscara de oxigênio a 100% e injetado propofol (50 mg), com controle das convulsões. Devido à proximidade do
aparelho à sala cirúrgica, realizou-se ecocardiografia transtorácica imediatamente após a administração do propofol. A avaliação visual da contratilidade, seguida do cálculo da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (acima de
65%), descartou a necessidade da administração da solução lipídica nesse paciente. A monitorização ecocardiográfica permaneceu por mais 10 minutos, associada à monitorização padrão. Não se observou mais nenhuma alteração.
A cirurgia foi suspensa e o paciente transferido para a sala de recuperação pós-anestésica. A cirurgia foi realizada em
outra ocasião, sem intercorrências. Discussão: A ecocardiografia point-of-care permite, de forma não invasiva, responder a questões importantes sobre a função cardíaca. No caso da intoxicação por AL, pode orientar a necessidade
da administração da solução lipídica antes que sobrevenha o colapso cardiovascular.
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632 Retirada inadvertida de cateter peridural
após 2 horas de enoxaparina
Samantha Ceccon, Felipe de Castro Freitas, Alexandre Siste Kireff de Moraes,
Daniel Vieira de Queiroz
Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: Apesar de a incidência do hematoma espinhal peridural ser pequena, a gravidade clínica de suas consequências, junto ao potencial custo de litígio, obriga-nos a ficar atentos ao seu manejo. As diretrizes que abordam
o tema são, na ampla maioria, baseadas em opiniões de especialistas, e não há evidência baseada em ensaios clínicos
ou revisões sistemáticas. É fundamental relatar e apresentar casos que, como este, fogem do que é estabelecido em
tais diretrizes. Relato de caso: Mulher de 36 anos, classificada como ASA 1, programada eletivamente para colecistectomia e miomectomia uterina por via aberta. A técnica anestésica utilizada foi anestesia geral venosa e inalatória
associada à peridural contínua com permanência do cateter no pós-operatório para controle da dor. No dia seguinte,
o cateter peridural foi retirado, inadvertidamente, após 2 horas da administração de enoxaparina 40 mg SC. Foi realizado, então, exame neurológico completo de hora em hora nas primeiras seis horas, sem alterações. Após esse
período inicial, a paciente foi orientada a relatar ativamente sintomas neurológicos. Recebeu alta após três dias da
cirurgia, sem complicações. Discussão: A enoxaparina possui meia-vida aproximada de quatro horas. No manejo da
anestesia neuroaxial, alguns cuidados devem ser tomados quando há a sua administração concomitante. Orienta-se
inserção/remoção do cateter peridural com intervalo mínimo de 10 a 12 horas após a última dose. Ou seja, no caso
em questão, a manipulação do cateter ocorreu próximo ao pico da ação anticoagulante. Não há, que se tenha conhecimento, diretrizes de qual conduta tomar em casos como esses. Optamos por realizar exame neurológico ativo horário
durante seis horas, com resultado satisfatório. Relatamos, então, um caso em que o cateter peridural foi removido no
pico sérico de ação do anticoagulante, sem complicações neurológicas. Por mais que tal prática seja desaconselhada
fortemente, um caso fortuito como o descrito anteriormente pode ocorrer de forma iatrogênica, e é importante para
o anestesiologista ter conhecimento de outros casos semelhantes até para se basear na própria conduta de forma individualizada. Também é necessário que as diretrizes abordem como conduzir situações semelhantes.
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635 Tórax rígido em paciente obeso e com
apneia do sono submetido à faringoplastia
Laís Milena Smaniotti Matioli, Layla Melize Santos Menezes, Luis Alberto Rodrígues Linares,
Álvaro José Leite Campelo da Silva, José Luiz Raposeiras Alvares
Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: Apneia obstrutiva do sono é uma doença cuja prevalência tem aumentado gradativamente, sendo de
grande importância tanto nos cuidados pré como nos pós-anestésicos. O comprometimento prévio da função respiratória, junto à depressão produzida pelos opioides, geram grande desafio na ventilação do paciente obeso. Somado a
isso, uma rigidez da parede torácica secundária ao uso de opioides pode piorar de maneira significativa o quadro
respiratório em um procedimento totalmente eletivo. Relato de caso: Mulher, 49 anos, cirurgia de faringoplastia
lateral, ASA III, com apneia do sono, obesidade (índice de massa corporal – IMC 38), ex-tabagista IPA 35. Com pescoço curto, boa abertura oral e mallampati II, falta de ar com caminhadas. Monitorada PANI, oximetria de pulso
e cardioscopia, pré-oxigenação e posicionamento, propofol 120 mg, lidocaína 80 mg, fentanil 300 mcg. Iniciou-se
ventilação com dificuldade mesmo com a realização de manobras de desobstrução; ventilada manualmente com
limitação, notou-se hipertonicidade cervical e torácica, impossibilidade para laringoscopia e saturação até 38%.
Diagnóstico presuntivo de síndrome do tórax rígido. Administrada succinilcolina 100 mg, com relaxamento e abertura da cavidade oral, realizada laringoscopia e IOT, evidenciada secreção biliosa na passagem da cânula traqueal.
Aspirado tubo traqueal que apresentou saída da mesma secreção. Auscultados sibilos, roncos, dificuldade da ventilação e capnografia padrão obstrutiva. Iniciados salbutamol 300 mcg, hidrocortisona 200 mg, terbutalina 0,5 mg,
sulfato de magnésio 1 g. Melhora da ventilação, sem outras alterações. Extubada com roncos difusos. Encaminhada
à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com alta posterior. Discussão: Nos pacientes com baixa reserva funcional, a
queda da saturação evidencia-se de maneira mais rápida e acentuada, resultando em hipercarbia e hipoxemia, que
podem piorar pelas características clínicas do indivíduo obeso. Por isso a importância de diagnosticar e tratar o mais
rápido possível o quadro. O tórax rígido é uma complicação cada vez mais rara. Os fatores de risco são dose alta de
opioides, rapidez na injeção, extremos de idade, doenças neurológicas ou metabólicas e uso de medicamentos que
modificam os níveis de dopamina. No caso descrito, esta complicação foi evidenciada e tratada rapidamente, o que
levou ao desfecho adequado.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1.

Çoruh B, Tonelli MR, Park DR. Fentanyl-induced chest wall rigidity. Chest. 2013;143(4):1145-6. https://doi.org/10.1378/
chest.12-2131

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

Sao Paulo Med J. 2018; 136(Suppl)

310

COMPLICAÇÕES EM ANESTESIA

646 Episódio de atelectasia durante indução
anestésica em paciente tabagista
Julio Adriano da Rocha Carvalho, Zilna Brasil Ferreira Barbosa, Luiz Ximenes Júnior,
Christiane Rodrigues da Silva, Juscimar Carneiro Nunes
Hospital Universitário Getúlio Vargas, Universidade Federal do Amazonas, Manaus, AM, Brasil
As complicações pulmonares são as mais frequentes no período perioperatório, e a atelectasia é a mais importante
pela incidência e pela repercussão clínica. A atelectasia é definida como um colapso pulmonar com comprometimento da complacência pulmonar e da oxigenação arterial. Paciente sexo masculino, 30 anos, 88 kg, tabagista
(50 maços/ano), diagnóstico de litíase biliar e proposta cirúrgica de colecistectomia videolaparoscópica colangiografia. Monitorização com oxímetro de pulso, cardioscópio, pressão arterial não invasiva, capnógrafo e termômetro
esofágico. Após indução anestésica o paciente apresentou dessaturação (SpO2 <92%), constatando-se expansibilidade
torácica assimétrica (E>D) e redução do murmúrio vesicular em base direita com roncos difusos bilateralmente à
ausculta. A cirurgia foi suspensa pela equipe cirúrgica e o paciente encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) com realização de radiografia de tórax confirmando atelectasia em terço médio e base de hemitórax direito,
sendo extubado nas 24 horas subsequentes. Após duas semanas, com interrupção do tabagismo e uso de corticoide
oral na semana prévia, o paciente foi submetido ao procedimento proposto sem intercorrências. É possível prever riscos de complicações pulmonares relacionados ao paciente e ao procedimento cirúrgico. As chances de complicações
dobram com história de tabagismo e a recuperação mucociliar ocorre cerca de duas semanas após cessação desse.
A atelectasia pode ser originada pelo relaxamento muscular, ao criar pressão pleural positiva pelo descolamento cefálico do diafragma e pela compressão das regiões dependentes do pulmão; durante a pré-oxigenação por absorção
do ar alveolar usando altas frações de oxigênio, sem preenchimento simultâneo por outro gás ou pela disfunção do
surfactante, responsável por reduzir tensão superficial e estabilizar a estrutura do alvéolo. O anestesista deve basear
o uso da PEEP em efeitos fisiológicos e benefícios intraoperatórios, no entanto seria necessária uma grande amostra
para demonstrar benefícios e efeitos adversos. O retorno à ventilação espontânea e a deambulação precoce revertem
a maioria das atelectasias em 24 horas, sem sequelas clínicas ou pulmonares.
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648 Edema laríngeo após intubação
orotraqueal traumática
Julio Adriano da Rocha Carvalho, Marcelo Miguel Brito de Oliveira, Maira Ferreira Barbosa,
Christiane Rodrigues da Silva, Juscimar Carneiro Nunes
Hospital Universitário Getúlio Vargas, Universidade Federal do Amazonas, Manaus, AM, Brasil
A intubação endotraqueal é primordial para a assistência ventilatória em pacientes anestesiados sob ventilação mecânica. As lesões da mucosa ocorrem pelo contato direto dos tubos orotraqueais com as estruturas das vias aéreas por
intubações traumáticas e prolongadas, utilização de tubos de grande calibre e elevada pressão no balonete das sondas.
Paciente sexo feminino, 34 anos, 76 kg, tabagista (50 maços/ano), diagnóstico de litíase biliar e proposta cirúrgica
de colecistectomia videolaparoscópica. Monitorização com oxímetro de pulso, cardioscópio, pressão arterial não
invasiva, capnógrafo e termômetro esofágico. Indução iniciada com remifentanil 3 ng.mL-1 em infusão contínua e
propofol 2,5 mg.kg-1. Avaliada a expansibilidade torácica, seguiu-se bloqueio neuromuscular com atracúrio 0,5 mg.
kg-1. Após laringoscopia direta, a via aérea foi classificada como Cormarck-Lehane IIIa. Realizadas duas tentativas
de intubação utilizando dispositivo bougie, sem sucesso. A paciente apresentou dessaturação e bradicardia revertida
com atropina, seguindo-se intubação às cegas. Procedimento proposto transcorreu sem intercorrências. Ao final
do procedimento a paciente apresentava-se estável sob ventilação mecânica contínua. Realizada nova laringoscopia direta, visualizando grande edema em região de hipofaringe. Paciente foi transferida para Unidade de Terapia
Intensiva (UTI), onde permaneceu por 48 horas. Realizada broncofibroscopia, que constatou regressão do edema,
e seguiu-se a extubação com sucesso. O espaço de Reinke é a camada superficial da lâmina própria da prega vocal
e sua lesão pela intubação agressiva pode resultar em edema desse tipo de prega. São fatores relacionados à intubação traumática as situações de emergência, a difícil exposição da glote e a intubação por profissionais inexperientes.
A extubação deverá ser adiada até involução do edema das vias aéreas com utilização de antialérgicos e nebulização com adrenalina para sua redução. Pela alta frequência e gravidade das complicações em vias aéreas associadas
à intubação endotraqueal, é necessário que o anestesiologista possa adotar medidas profiláticas visando minimizar
tais eventos.
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649 Bradicardia após ressecção
transuretral de próstata
Raquel Teixeira Bezerra, Fabio Luis Ferrari Regatieri, Fernanda Lourenço Furigo,
Daniel Varoni Schneider, Marcelo de Oliveira Peres
Hospital São Camilo Pompeia, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: Bradicardia e hipotensão são complicações comuns durante a ressecção transuretral (RTU) de próstata. Os principais motivos são síndrome prostática, hemorragia, perfuração de bexiga, raquianestesia alta e reflexo
parassimpático. Relato de caso: Homem, 52 anos, ASA P1, submetido à RTU de próstata eletiva sob monitorização básica em posição de litotomia. Realizada sedação mantendo Ramsay 2, seguido de raquianestesia com 13 mg
de bupivacaína pesada. Anestesia mantida sem intercorrências com pressão arterial média em torno de 80 mmHg,
sem uso de vasopressores. Cirurgia durou duas horas e a irrigação foi realizada com sorbitol. Findo o procedimento,
imediatamente após retirada da posição cirúrgica, o paciente, que se encontrava acordado e responsivo, apresentou
hipotensão e bradicardia súbitas, seguidas de perda de consciência. Administrada atropina 0,5 mg em bólus com
melhora dos parâmetros e recuperação do nível de consciência. Colhidos gasometria arterial e eletrólitos, ambos
sem alterações. Encaminhado à RPA onde se manteve hemodinamicamente estável. Discussão: O risco de bradicardia aumenta com os níveis sensitivos da anestesia devido ao bloqueio de fibras cardioaceleradoras que se originam
de T1 até T4 e ao retorno venoso (RV) diminuído, culminando no reflexo de Bezold-Jarisch, uma resposta à estimulação nociceptiva ventricular esquerda, levando quimio e mecanorreceptores ventriculares a induzirem bradicardia,
hipotensão e dilatação coronariana. Assim, fibras C aferentes aumentam o tônus parassimpático. A posição de litotomia contribui para redução do RV. Com as pernas elevadas a pré-carga aumenta, elevando temporariamente o débito
cardíaco (DC) e a pressão venosa cerebral e intracraniana. Também leva as vísceras abdominais a deslocarem o diafragma cefalicamente, reduzindo a complacência pulmonar e o RV. Ao ser retirado da posição de. litotomia, há queda
na resistência vascular periférica com súbita redução na pré-carga e no DC. Tais bradicardias, em geral, são responsivas à atropina. Devemos nos manter atentos aos sinais vitais do paciente para prontamente revertê-las.
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652 Hipertermia maligna durante
transplante renal de doador vivo
Marcelo Bueno Ferreira, Calim Neder Neto, Aline Cristina Peluccio Martins,
Helga Cristina Almeida da Silva, José Luiz Gomes do Amaral
Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: Hipertermia maligna (HM) é uma reação hipermetabólica potencialmente fatal em resposta a anestésicos voláteis e succinilcolina em indivíduos susceptíveis. Pode manifestar-se logo após a exposição ou horas após
a interrupção dos desencadeadores com rápido aumento da temperatura corporal, da hipoxemia, da hipercabia, da
taquicardia, da rigidez muscular, da acidose e da rabdomiólise. Relato de caso: masculino, 47 anos, índice de massa
corporal (IMC) 29,7, submetido a transplante renal de doador vivo. Antecedentes de doença renal crônica secundária a glomeruloesclerose focal e segmentar, em terapia de substituição renal há oito meses do procedimento atual,
hipertenso há quatro anos. Em uso de valsartana, anlodipino e furosemida. Antecedentes cirúrgicos de confecção de
fístula arteriovenosa (anestesia local) e correção de hérnia umbilical (bloqueio subaracnoide). Antecedentes familiares de doença renal crônica (avô materno, mãe, dois primos e irmão), sem antecedentes familiares de complicações
anestésicas. Submetido à anestesia geral balanceada (fentanil, propofol, cisatracúrio e desflurano). Após 1 hora e
40 minutos do início, passou a apresentar aumento do ETCO2: de 40 para 44-50-55-68-60 mmHg (pico após 3 horas
do início) a despeito do aumento do volume minuto (de 7 a 23 L). A temperatura e a frequência cardíaca aumentaram
após 3 horas do início: de 36,4 para 37,4 e de 80 para 90 bpm, respectivamente. Foi suspenso o desflurano e realizado
dantrolene 2,5 mg/kg, com retorno dos parâmetros (ETCO2, frequência cardíaca e temperatura) para a linha de base
após 40 minutos da infusão deste medicamento. Paciente foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
em ventilação mecânica, em uso de noradrenalina 0,05 mcg/kg/min e teve evolução favorável. Exames laboratoriais
colhidos durante o evento revelaram hipercalemia (6,1 – 7,6) e acidose (pH 6,92 – 7,06) a despeito de 500 mEq de
bicarbonato de sódio infundidos. Discussão: O diagnóstico precoce da HM e o início do tratamento após a suspeita
clínica são fundamentais para a evolução clínica favorável observada. A presença de insuficiência renal pode dificultar o diagnóstico precoce.
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657 Edema pulmonar por pressão negativa
Renata Pinheiro Modolo, José Carlos Canga, Esther Alessandra Rocha,
Marcia Aparecida Tedesco, Fabio Alexandre de Moraes
Faculdade de Medicina do ABC, Santo André, SP, Brasil
Introdução: Edema pulmonar por pressão negativa (EPPN) é bem descrito na literatura, porém, geralmente, não é
diagnosticado ou tem diagnóstico tardio. É mais comum em jovens, do sexo masculino, saudáveis, por serem capazes
de gerar maiores diferenças de pressão e bilateral. É complicação que evolui rapidamente após quadro de obstrução de
vias aéreas, mais comum no período pós-extubação. Relato de caso: Caso 1 – Paciente sexo masculino, 12 anos, ASA
1, 40 kg. Submetido à laparotomia exploradora por apendicite aguda, sendo realizada anestesia geral. Cirurgia sem
intercorrências, duração de 2 horas e 30 minutos. Optado por extubação acordada. Após 5 minutos da extubação,
evoluiu com taquidispneia importante, hipoxemia e ausculta com estertores difusos. À laringoscopia, edema de
vias aéreas superiores e saída de secreção sanguinolenta aerada. Optado por reintubação orotraqueal, mantendo o
paciente sob ventilação positiva. Realizadas furosemida e hidrocortisona, com reversão do quadro. Encaminhado à
Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Apresentou boa evolução do quadro. Caso 2 – Paciente sexo masculino, 22 anos,
ASA 1, 64 kg. Submetido à osteossíntese de metacarpo, realizada anestesia geral. Sem intercorrências, duração de
2 horas e 30 minutos. Em RPA, após 30 minutos da extubação, paciente evoluiu com dispneia importante, queda
da SatO2 e estertores à ausculta. Realizada furosemida e optado por manter paciente em VNI com pressão positiva.
Após 4 horas de evolução, paciente apresentou melhora do quadro. Encaminhado à UTI com evolução favorável
do quadro, recebendo alta no dia seguinte. Caso 3 – Paciente sexo masculino, 19 anos, ASA 3, 104 kg. Submetido
à adenotonsilectomia, realizada anestesia geral. Sem intercorrências, com duração de 2 horas e 30 minutos. Após
extubação, evoluiu com taquidispeneia importante, queda da saturação e palidez cutânea. Realizados furosemida e
suporte ventilatório com VNI sob pressão positiva. Encaminhado à UTI, recebendo suporte ventilatório, furosemida
e morfina, com melhora do quadro após 48 horas. Discussão: Conduta preconizada é a ventilação com pressão positiva (VNI, como CPAP, ou invasiva, como IOT). A realização de diurético tem sido relatada em alguns casos, porém
não parece haver nenhuma indicação para essa terapia. Não está indicada a corticoterapia. Pensar nesta doença em
pacientes propensos (jovens, obesos, VAD, SAOS) é fundamental para melhor conduta e suporte.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1.

McConkey PP. Postobstructive pulmonary oedema. A case series and review. Anesth Intensive Care. 2000;28:72-6.

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

Sao Paulo Med J. 2018; 136(Suppl)

315

COMPLICAÇÕES EM ANESTESIA

662 Analgesia venosa pós-operatória
controlada pelo paciente: náuseas e
vômitos no perioperatório
Roberta Parastchuk, Karinne Akemi Sakuma, Daiane Alves do Nascimento,
Filipe de Alencar Matos, Raôni Bins Pereira
Hospital Municipal São José de Joinville, Joinville, SC, Brasil
Introdução: Náuseas e vômitos pós-operatórios (NVPO) continuam sendo uma complicação frequente, responsáveis pelo aumento do tempo de recuperação e internação pós-operatória, além de contribuir para insatisfação
dos pacientes. Analgesia pós-operatória controlada pelo paciente (PCA) constitui uma alternativa à terapia convencional, pois prioriza a autonomia do paciente, porém adiciona um fator de risco independente para NVPO.
Nesse contexto, este estudo teve por finalidade caracterizar os pacientes que utilizaram PCA e a prevalência de
NVPO no perioperatório que foram submetidos a esse tratamento da dor. Método: Estudo retrospectivo, não intervencionista, que avaliou 292 pacientes internados no Hospital Municipal São José, Joinville, Santa Catarina, em
2016, com idade maior ou igual a 16 anos, submetidos a procedimentos cirúrgicos e que fizeram uso de analgesia
venosa controlada pelo paciente com solução de fentanil a 10 µg.mL-1 com ou sem adjuvantes. Trinta e dois foram
excluídos, principalmente por conflito de dados no instrumento de coleta. Resultados: Dos 260 pacientes analisados, observou-se ocorrência de náuseas e vômitos em 20 (7,69%) indivíduos, sendo o sexo feminino predominante,
com 11 (55%) casos (p=0,21). Em relação à faixa etária, pacientes com idade superior a 60 anos apresentaram maior
prevalência de NVPO (p=0,023) — 11 (55%) casos. Ao cruzar os dados de idade e sexo, observou-se que no sexo
feminino a média de idade foi maior com 54,80 anos. Pacientes com dor severa no primeiro, segundo e terceiro dias
de pós-operatório constituíram, nesta ordem, 43 (16,54%), 22 (9,95%) e 9 (3,46%) casos. A média geral de satisfação
foi de 9,7. C
 onclusões: O uso de opioide no pós-operatório aumenta o risco de ocorrência de NVPO, sendo necessário associar profilaxia ao tratamento de analgesia pós-operatória controlada pelo paciente durante todo o período
de acompanhamento. Fatores não avaliados contribuem para o caráter multifatorial desse efeito adverso. Há necessidade de aprimoramento constante do protocolo institucional, mesmo frente à satisfação dos pacientes, para garantir
a melhor qualidade possível de atendimento.
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665 Analgesia venosa pós-operatória
controlada pelo paciente: efeitos
adversos relacionados à técnica
Roberta Parastchuk, Filipe de Alencar Matos, Daiane Alves do Nascimento,
Karinne Akemi Sakuma, Raôni Bins Pereira
Hospital Municipal São José de Joinville, Joinville, SC, Brasil
Introdução: A utilização de analgesia controlada pelo paciente (PCA) respeita a autonomia do indivíduo no tratamento da dor. Eventos adversos podem ocorrer devido ao uso de opioides. No entanto, algumas complicações
pós-operatórias podem também estar relacionadas à técnica. Este estudo teve a finalidade de avaliar a ocorrência de
eventos adversos em pacientes em uso de PCA. Método: Estudo retrospectivo, não intervencionista, no qual foram
avaliados 292 pacientes internados no Hospital Municipal São José, Joinville, Santa Catarina, em 2016, com 16 anos
ou mais, submetidos a procedimentos cirúrgicos e que fizeram uso de PCA com solução de fentanil a 10 µg.mL-1 com
ou sem adjuvantes. Trinta e dois foram excluídos, principalmente por conflito de dados no instrumento de coleta.
Os efeitos adversos analisados foram: presença de náusea e vômitos, prurido, sonolência, depressão respiratória e
hipotensão. Resultados: Dos 260 pacientes analisados, 44 (16,92%) apresentaram efeitos adversos, sendo náuseas
e vômitos o principal (7,69%), seguido por prurido (6,92%) e sonolência (4,23%). Hipotensão e depressão respiratória contribuíram com 0,38% cada. Observou-se uma tendência à ocorrência de efeitos adversos e complicações
no gênero feminino (24,7%) — em relação ao gênero masculino (15,9%) — e nos pacientes com idade superior a
60 anos — representando 30,9% dos casos de queixas. Em relação à faixa etária e à ocorrência de efeitos adversos,
dos 84 pacientes com idade superior a 60 anos, 11 (13,1%) apresentaram náuseas e vômitos, em comparação a 5,1%
da população adulta estudada (p=0,023). Não houve diferença entre os outros eventos analisados. As cirurgias ortopédicas apresentaram mais casos de efeitos adversos — 9,2% dos pacientes. Conclusões: A ocorrência de efeitos
colaterais foi aceitável em relação à técnica de analgesia utilizada, com pequena repercussão clínica no estado físico
dos pacientes. Medidas profiláticas devem ser administradas aos pacientes com idade superior a 60 anos em uso de
opioides no pós-operatório devido à ocorrência de náuseas e vômitos. A técnica de PCA é uma alternativa para o
controle efetivo da dor, com resultados promissores, participação ativa do paciente e menor necessidade de demanda
adicional, à medida que evita flutuações marcantes nos níveis plasmáticos dos fármacos.
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678 Alergia ao látex: a importância da
suspeição clínica
Bruno de Oliveira Matos, Marcílio Batista Pimenta, Paula de Siqueira Ramos,
Fernanda Vilela Dias, Cynthia Beatriz Tostes Ferreira
Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, MG, Brasil
Introdução: Alergia ao látex é uma reação imunológica às proteínas do látex da borracha natural após sensibilização
prévia. As reações de hipersensibilidade do tipo I manifestam-se, principalmente, por urticária de contato ou sintomas respiratórios logo após o contato com produtos contendo látex. Podem variar de casos leves até potencialmente
fatais, como anafilaxia. Relato de caso: W.M., 68 anos, hipertenso, portador de glaucoma, história de prostatectomia
em 2009 com implante de esfíncter artificial em 2010 e sua retirada em 2011, e diurese temporária por cistostomia.
Submetido à retirada e ao implante de nova prótese peniana sob raquianestesia com administração de 15 mg de
bupivacaína 0,5% pesada via subaracnóidea. Administrados cefalotina 2 g e midazolam 2 mg por via endovenosa.
Evoluiu no perioperatório com rash em tórax e membros superiores associado a prurido; tratado com hidrocortisona
500 mg e difenidramina 50 mg. Após admissão em SRPA, apesar de estabilidade hemodinâmica e respiratória, evoluiu com piora do exantema, que se tornou disseminado e sem resposta à administração de 300 mcg de adrenalina via
subcutânea. Após extensa investigação da história pregressa do paciente, atentou-se sobre a recorrência de sondagens
vesicais. Depois de retirada da sonda vesical de demora, o indivíduo apresentou melhora significativa dos sinais e dos
sintomas. A alergia ao látex tornou-se a principal hipótese diagnóstica, sendo, então, corroborada pela dosagem sérica
de IgE específica para látex (3,3 ku/L) e de triptase sérica (25,9 mcg/L) positivas. Discussão: E
 stabelecer a presença
de alergia ao látex é um desafio. O indicador mais confiável de alergia é a forte suspeita, baseada na história clínica
que associa exposição com sintomas, de preferência naqueles grupos de risco, como os expostos a múltiplas cirurgias
prévias, especialmente abdominais e geniturinárias. Os testes de confirmação são limitados pela disponibilidade de
reagentes, sensibilidade/especificidade e composição do reagente. O caso clínico ilustrou a importância de se conhecer
a história pregressa do paciente para diagnóstico e tratamento precoce de complicação potencialmente fatal.
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690 Intubação orotraqueal para anestesia
geral de urgência e eletiva em paciente
com fístula traqueoesofágica
Reginaldo Tavares Virgínio Filho, Vanessa Holanda de Sant’Anna,
Nathalia Rezende da Costa, Felipe Souza Thyrso de Lara, Celso Schmalfuss Nogueira
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos, Santos, SP, Brasil
Introdução: Fístula traqueoesofágica (FTE) é complicação rara de intubação traqueal prolongada. Sua incidência
tem reduzido com o uso de balões de cânulas traqueais com menores pressões, mas ainda é possível. Relato de caso:
TJC, feminino, 36 anos, branca, 45 kg, 1,55 m, tabagista, em nutrição parenteral total, apresentando tumores intracraneanos, com histórico de hemorragia subaracnóidea há um mês, tratada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI),
sem sequelas neurológicas. Durante esse período, como consequência de intubação prolongada, desenvolveu FTE
em nível alto, diagnosticada por endoscopia. Durante tratamento, foi descoberta presença de aneurisma gigante
intracraniano, programando-se duas abordagens cirúrgicas com anestesia geral: a primeira intervindo no aneurisma
e a segunda, nos tumores. Paciente Mallampati 1, com abertura de boca maior que 3 cm, boa extensão cervical, protusão de arcada inferior, não diagnosticada como via aérea difícil. Na primeira abordagem anestésica, com cirurgia
em caráter de urgência, não se havia programado a intubação da paciente, então a técnica utilizada foi clínica. Procedeu-se indução com propofol em bomba de infusão contínua (BIC), sufentanil 30 mg, rocurônio 50 mg, seguida
por intubação com tubo aramado 7,5, introduzido até 24 cm, certificando a seletividade do procedimento por meio
da ausculta de murmúrios vesiculares apenas no hemitórax direito, certificando-se de que não haveria ausculta no
epigastro. Em seguida, o tubo foi recuado para que a seletividade fosse corrigida com ausculta torácica positiva bilateralmente, evitando-se que fosse atingido o nível em que se auscultasse ruídos epigástricos. No segundo tempo
cirúrgico, a intubação foi feita eletivamente com indução com sufentanil 30 mg, propofol em BIC e cisatracúrio
12 mg. A intubação ocorreu por meio do uso de fibroscópio para certificar que o balão do tubo foi insuflado após a
fístula e antes da carina. Discussão: FTE apresenta diversas etiologias, com alta taxa de morbimortalidade. Deve-se
suspeitar em paciente com via aérea definitiva por tempo prolongado com secreção copiosa, tosse, vômitos, distensão
abdominal e infecção pulmonar recorrente. O tratamento é primordialmente cirúrgico, mas há relatos de tratamento
conservador bem-sucedido com uso de cânula traqueal com o posicionamento do balonete entre a carina e a fístula.
Baseada nessa abordagem, foi realizada a proposta anestésica do caso relatado.
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708 Hipertermia maligna, diagnóstico precoce
e condução adequada
Rafaella Pellicciotti de Sousa, Diego de Oliveira Campos, Bruno Duarte Silva,
Luis Alberto Rodriguez Linares, Victor Pellicciotti de Sousa
Hospital São Luiz, Unidade Jabaquara, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A hipertermia maligna (HM) é síndrome clínica hereditária de alta letalidade desencadeada por fármacos como a succinilcolina e anestésicos inalatórios. A desordem hipermetabólica pode resultar em hipertermia,
rigidez muscular, cianose, exantema, hipercapnia e arritmia. O diagnóstico e o tratamento precoces reduzem mortalidade e aumento de sobrevida do doente. Relato de caso: Paciente 34 anos, masculino, politraumatizado por
acidente automobilístico, proposta cirúrgica de craniotomia descompressiva e reparo de lesão medular cervicotorácica. Admitido no centro cirúrgico sob ventilação mecânica em modo pressão controlada e sedado com fentanil
e propofol. Monitorização básica multiparamétrica, pressão arterial invasiva e monitorização do débito cardíaco
invasivo. Instabilidade hemodinâmica em uso de noradrenalina e dobutamina para manutenção do débito. Optouse por anestesia geral balanceada. Realizada indução com fentanil 200 mcg, isoflurano 1,2% e rocurônio 50 mg. Após
cinco minutos do começo da cirurgia, iniciou-se quadro de hipercarbia (ETCO2 65), seguida pelo aumento da temperatura esofágica (T 39,6°C), pela taquicardia (150 bpm) e pela instabilidade hemodinâmica. Realizado diagnóstico
rápido de HM, dado sintomas presuntivos, e iniciado tratamento direcionado, como se segue: suspensão de administração de anestésico inalatório, troca do sistema ventilatório, fração inspirada de oxigênio de 100%, resfriamento
com compressas de gelo e administração de dantrolene sódico 2,5 mg/kg em bólus. Após 90 minutos de tratamentos intensivos e término da cirurgia de emergência, o paciente foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) com quadro clínico estável — temperatura 37,5°C, EtCO2 38, frequência cardiaca de 80 bpm e pressão arterial média de 75 mmHg — e foi mantido tratamento com dantrolene sódico. Melhora do quadro e posterior alta da
UTI. Discussão: A avaliação pré-anestésica auxilia na identificação de fatores de risco para HM por meio de antecedentes pessoais e familiares. Nos casos de emergência, as alternativas para o diagnóstico incluem censo clínico e o
conhecimento das doenças para identificar os fatores associados. Na suspeita diagnóstica, devem ser evitados fatores
desencadeantes à HM. O diagnóstico rápido, precoce, e o reconhecimento de sua existência, associados ao tratamento direcionado, são definitivos para o desfecho favorável do paciente.
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735 Via aérea difícil não prevista por
variação anatômica infraglótica rara
Érika Carvalho e Silva, Daniella Semino Tavares, Nathália Nobre Maia,
Neusa Tsuguie Onari, Katie Rachel Costa
Hospital de Câncer de Barretos, Barretos, SP, Brasil
Introdução: O manejo da via aérea sempre foi desafiador na anestesia, principalmente quando o anestesiologista se
vê frente à via aérea difícil imprevista. Os preditores clínicos de via aérea difícil geralmente não são ferramentas úteis
para detectar alterações anatômicas subglóticas que poderiam impedir a intubação orotraqueal. Nosso relato de caso
teve como objetivo reportar paciente com uma variação anatômica infraglótica rara que ocasionou falha na intubação orotraqueal. Relato de caso: Paciente, sexo masculino, 34 anos, admitido para tireoidectomia total, classificado
na avaliação pré-anestésica como ASA II devido à neoplasia de tireoide e à ausência de antecedentes anestésicos.
Ao exame físico, não apresentava preditores de via aérea difícil e foi classificado como Mallampati 2. Realizada monitorização básica e, em seguida, indução anestésica com midazolam (0,04 mg/kg), sufentanil (0,2 mcg/kg), propofol
(1,0 mg/kg) e rocurônio (0,6 mcg/kg), sem dificuldade de ventilação sob máscara facial. À laringoscopia direta, foi
classificado como Cormack-Lehane IV e decidido fazer o uso do videolaringoscópio (C-MAC®), porém sem sucesso.
Optou-se, então, pela associação das técnicas videolaringoscópio e broncofibroscópio, sendo possível a visualização das cordas vocais. No entanto, não houve progressão infraglótica das cânulas orotraqueais nº 7,5; 6,5 e 6,0 mm.
Diante das tentativas sem êxito, optou-se pela suspensão do procedimento cirúrgico e pela reversão do bloqueio
neuromuscular com sugammadex. Após quatro dias, realizou videotraqueoscopia, que demonstrou variação anatômica infraglótica rara. Assim, foi programado novo procedimento cirúrgico com planejamento de intubação com
paciente acordado utilizando broncofibroscópio. Discussão: Mesmo em pacientes assintomáticos e sem preditores
de via aérea difícil, o anestesiologista pode se deparar com falha de intubação orotraqueal independente da adequada
visualização da glote, como reportado anteriormente.
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736 Infarto agudo do miocárdio perioperatório
provocado pela síndrome de implantação
do cimento
Érika Carvalho e Silva, Daniella Semino Tavares, Nathália Nobre Maia, Bruno Landgraf Colucci
Hospital de Câncer de Barretos, Barretos, SP, Brasil
Introdução: A síndrome de implantação do cimento (SIC) é uma condição rara, mas potencialmente fatal, que
ocorre em pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas cimentadas. A fisiopatologia da SIC ainda é pouco conhecida, mas a hipótese mais aceita é que ocorram microembulizações maciças gerando um colapso cardiorrespiratório.
O objetivo deste relato de caso foi ressaltar a importância da rigorosa monitorização perioperatória em cirurgias
ortopédicas para o adequado diagnóstico diferencial de complicações. Relato de caso: Paciente do sexo feminino,
59 anos, 44 kg, 1,49 cm, classificada na avaliação pré-anestésica como ASA III devido à hipertensão arterial sistêmica não controlada e tabagista há 40 anos/maço, com tomografia computadorizada de tórax mostrando enfisema
pulmonar bilateral. Diagnosticada com neoplasia de pulmão e apresentando fratura patológica de fêmur direito
com indicação de correção cirúrgica. Encontrava-se acamada há uma semana, mas sem sinais clínicos de trombose
venosa profunda em membros inferiores. Foi instalada monitorização básica e realizada raquianestesia com agulha
Quincke 25G, no interespaço L3-L4, paramediana, punção única e administrados 15 mg de bupivacaína hiperbárica e morfina 80 mcg. No momento da cimentação, a paciente apresentou dessaturação, bradicardia e hipotensão
grave com melhora parcial após administração de 0,5 mg de atropina e 500 mcg de metaraminol. Foi realizada
intubação oratraqueal por rebaixamento do nível de consciência. Após o término da cirurgia, a paciente foi encaminhada à unidade de terapia intensiva, intubada com saturação de oxigênio 93% (oxigênio a 100%) e mantida estável
hemodinamicamente, sem drogas vasoativas. Confirmou-se diagnóstico de infarto agudo do miocárdio por curva
de troponina positiva e ausência de alterações eletrocardiográficas (IAM sem supra de ST). A paciente recebeu alta
hospitalar no décimo quinto dia pós-operatório com tratamento otimizado para insuficiência cardíaca isquêmica.
Discussão: A SIC é uma condição rara que pode gerar desde uma instabilidade hemodinâmica transitória até parada
cardiorrespiratória. A paciente do caso relatado apresentava todos os fatores de risco para uma SIC com maior gravidade. Portanto, o anestesiologista deve ter conhecimento desses fatores de risco para o diagnóstico precoce e o
manejo da SIC e das complicações secundárias.
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737 Ecocardiografia transesofágica em sala
cirúrgica no tratamento da fibrilação atrial
Luiz Roberto Morais de Meira, João Paulo Jordão Pontes, Aline Tonin dos Santos,
Marcello Fonseca Salgado Filho, Fernando Cassio do Prado Silva
Centro de Ensino e Treinamento, Hospital Santa Genoveva, Uberlândia, MG, Brasil
Introdução: A fibrilação atrial (FA) é uma arritmia cardíaca comum, que pode ocorrer durante todo o período
perioperatório e gerar instabilidade hemodinâmica. A cardioversão elétrica (CE) é uma das melhores opções terapêuticas, porém expõe o paciente ao risco de tromboembolismo. A ecocardiografia transesofágica (ETE) exclui
trombos no átrio esquerdo (AE) e apêndice atrial esquerdo (AAE), permitindo a CE precoce e segura. Relato de caso:
Paciente masculino, 74 anos, 62 kg, estado físico P2 por hipertensão arterial controlada, submetido à derivação biliodigestiva. Na admissão em sala cirúrgica, foi observado ritmo de FA com frequência cardíaca (FC) de 95 batimentos
por minuto (bpm), assintomático, não documentado em eletrocardiografia pré-operatória. Após monitorização
básica e de índice bispectral, foi realizada anestesia geral com indução com etomidato 14 mg, sufentanil 30 mcg,
rocurônio 40 mg e lidocaína sem vasoconstritor 60 mg. Na manutenção, utilizou-se sevoflurano. Após 30 minutos do início da cirurgia, o paciente apresentou súbito aumento da FC (150 bpm) em ritmo de FA, evoluindo com
instabilidade hemodinâmica e necessidade de doses crescentes de noradrenalina. Após o término da cirurgia, o anestesiologista realizou ETE em várias janelas esofágicas médias (esôfago médio duas câmaras, esôfago médio quatro
câmaras e esôfago médio valva aórtica eixo curto), com avaliação minuciosa de AE e AAE e análise por Doppler
pulsado de AAE (velocidade média de 45 cm/s). Excluídos trombos em AE e AAE e outras causas cardíacas para instabilidade hemodinâmica, foi realizada CE com 100 J. Após retorno ao ritmo sinusal, o paciente apresentou melhora
dos níveis pressóricos e foi possível suspender o uso da noradrenalina. Foi realizada desintubação em sala operatória
e transferência para a unidade de terapia intensiva. O paciente evoluiu sem sinais ou sintomas de tromboembolismo
e recebeu alta hospitalar após três dias de internação. Discussão: A ETE no período perioperatório pode ser valiosa
na tomada de decisões. Frente a uma FA com instabilidade hemodinâmica, a ETE permitiu a realização da CE com
segurança, revertendo o quadro de imediato e sem complicações relacionadas ao tromboembolismo. Os anestesiologistas devem estar cada vez mais preparados para a realização desse exame na sala cirúrgica.
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741 Uso de trombolítico perioperatório para
tratamento de parada cardíaca
Vitor Ferreira Belloti Nacif, Nathália Nobre Maia, Maurício Arase, Neusa Tsuguie Onari,
Daniella Semino Tavares
Hospital de Câncer de Barretos, Barretos, SP, Brasil
Introdução: A parada cardíaca perioperatória (PCRP) é um evento adverso grave com taxa de mortalidade de até
70%. A PCRP apresenta a vantagem de ser inteiramente monitorizada, facilitando o diagnóstico precoce e o controle da qualidade da ressuscitação, o que proporciona melhor prognóstico. Nosso relato de caso teve como objetivo
discutir o manejo de uma PCRP utilizando trombolítico perioperatório. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 67 anos, 51 kg, ASA II por hipertensão arterial controlada, admitida para histerectomia videolaparoscópica.
Após monitorização básica, foi realizada raquianestesia em interespaço L4-L5, paramediana, agulha Quincke 25G,
e foram administradas bupivacaína isobárica (20 mg) e morfina (80 mcg). Procedeu-se à indução anestésica com
sufentanil (25 mcg), propofol (120 mg) e cisatracúrio (10 mg), mantida com sevoflurano (1 CAM). Dez minutos após
a colocação dos trocartes e o posicionamento da paciente em Trendelenburg, foi detectado um supradesnivelamento
do segmento ST de 7 mm. A paciente evoluiu com hipotensão grave (70 x 40 mmHg), seguida de atividade elétrica
sem pulso. Foram iniciadas imediatamente manobras de reanimação, mas após 20 minutos não houve retorno da
circulação espontânea. Como o infarto agudo do miocárdio (IAM) foi considerado a principal hipótese diagnóstica,
optou-se pela infusão de trombolítico alteplase (50 mg em bolus), com retorno do ritmo sinusal. Durante todo o
período da reanimação, observou-se capnometria acima de 10 mmHg. A paciente foi encaminhada para a unidade
de terapia intensiva e confirmou-se diagnóstico de IAM (alterações eletrocardiográficas e curva de troponina positiva). Recebeu alta hospitalar após 12 dias, sem sequelas neurológicas. Discussão: A trombólise perioperatória tem
sido considerada contraindicação absoluta devido ao risco de complicações hemorrágicas. No entanto, a literatura
vem mostrando sucesso no uso dessa terapêutica em algumas situações especiais, como no caso relatado, em que o
benefício da trombólise precoce pode resultar em melhor prognóstico.
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745 Analgesia peridural pós-operatória: efeitos
adversos e complicações relacionadas à técnica
Roberta Parastchuk, Karinne Akemi Sakuma, Jaqueline Rafaela Bernardes, Raôni Bins Pereira,
Filipe de Alencar Matos
Hospital Municipal São José de Joinville, Joinville, SC, Brasil
Introdução: A analgesia pela via peridural é um método efetivo e um componente importante no manejo multimodal da dor pós-operatória, mas possui riscos e complicações inerentes à sua técnica. Nesse contexto, com a finalidade
de verificar a qualidade do serviço prestado, a pesquisa objetivou identificar os fatores de risco relacionados à ocorrência de complicações em pacientes submetidos a esse tipo de analgesia. Método: Em estudo retrospectivo, foram
avaliados 133 pacientes internados no Hospital Municipal São José, com idade maior ou igual a 16 anos, submetidos a procedimento cirúrgico, que fizeram uso de analgesia pós-operatória peridural, intermitente (CPI) ou através
de bomba de analgesia controlada pelo paciente (PCA), em 2015. Foram excluídos 18 pacientes devido principalmente a erros no instrumento de dados. Resultados: Dos 115 pacientes estudados, 64 (55,65%) receberam PCA
e 51 (44,3%), CPI. O índice global de complicações foi de 42,61%, das quais 20% estavam relacionadas ao cateter
peridural (CPD) (10,43% exteriorização; 6,96% parestesias; 5,22% permanência prolongada por alteração da coagulação) e 26,96% a efeitos adversos (17,7% prurido; 14,29% náuseas e vômitos; 5,61% sonolência e 1,8% depressão
respiratória). Observou-se um equilíbrio na prevalência de efeitos adversos e complicações entre os sexos feminino
(57,14%) e masculino (42,85%). Não houve diferença significativa na ocorrência global de complicações entre adultos (>16 anos) e idosos (>60 anos) (p=0,34). Ao cruzar os dados de gênero, faixa etária e posição do CPD segundo a
congruência do sítio cirúrgico, não houve diferença significativa entre a frequência de efeitos adversos e as complicações estudadas. Dos 64 pacientes que fizeram uso da técnica de analgesia peridural por PCA, 8 (12,5%) apresentaram
parestesias, sinestesias e alterações de sensibilidade e/ou motricidade (p=0,0088); nenhum desses casos pertencia ao
grupo CPI. Conclusões: Os resultados foram considerados moderados quanto à ocorrência de efeitos adversos indesejáveis, os quais, em sua maioria, foram de pequena intensidade e sem gravidade. A ocorrência de parestesias pode
estar relacionada à técnica de peridural quando associada ao PCA.
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746 Reflexo vagal exacerbado durante
procedimento de cistoscopia
Mauricio Arase, Daniella Semino Tavares, Vitor Ferreira Belloti Nacif, Nathalia Nobre Maia,
Érika Carvalho e Silva
Hospital de Câncer de Barretos, Barretos, SP, Brasil
Introdução: A ação do sistema parassimpático mediada pelo nervo vago no sistema cardiovascular causa bradicardia
sinusal, podendo evoluir para ritmo juncional, bloqueio atrioventricular e até mesmo parada cardíaca. Esse reflexo
não está relacionado à presença de patologias, podendo ocorrer de forma súbita com a ativação inadvertida e sustentada desse sistema, cessando com a interrupção do estímulo responsável. Relato de caso: Paciente do sexo masculino,
74 anos, 83 kg, ASA III por hipertensão, insuficiência renal crônica e diagnóstico de tromboembolismo pulmonar
(assintomático, achado em exame de imagem), em uso de varfarina. Portador de adenocarcinoma de reto tratado com
radioterapia e quimioterapia em 2015. Admitido para realizar troca de cateter duplo J sob sedação. Paciente monitorizado com eletrocardiograma (ECG), oximetria de pulso e pressão arterial não invasiva. Foi iniciada sedação
endovenosa com 2 mg de midazolam, 20 mg de cetamina, 100 mcg de fentanil e infusão contínua de propofol 0,5%.
Indução anestésica sem intercorrências. Ao iniciar o procedimento de cistoscopia, o paciente apresentou bradicardia
(30 bpm) e hipotensão (70 x 30 mmHg) grave, tratada com atropina 0,5 mg e bolus de etilefrina, com melhora parcial.
Apresentou alteração do ECG (inversão de onda T em parede ínfero-lateral) e rebaixamento de consciência, apesar da
reversão da sedação com flumazenil 0,5 mg e naloxona 0,4 mg. Aguardaram-se 40 minutos, mas o paciente continuou
sem resposta ao estímulos. Optou-se por intubação endotraqueal para proteção da via aérea e encaminhamento para
a unidade de terapia intensiva (UTI), estável hemodinamicamente e sem drogas vasoativas. O paciente foi extubado
e recebeu alta hospitalar após uma semana, sem apresentar sequelas neurológicas. Discussão: Diversas manobras
cirúrgicas podem determinar maior tônus do sistema nervoso parassimpático, dentre elas a tração ocular, de vísceras
intestinais ou vesical. A estimulação vagal é uma importante causa de bradicardia e pode levar ao bloqueio atrioventricular de diferentes graus e à assistolia. O paciente apresentou reflexo vasovagal sustentado, e seu quadro poderia ter
evoluído para uma parada cardiorrespiratória se não houvesse intervenção. O relato demonstra a importância do diagnóstico precoce e rápido início do manejo a fim de evitar pior desfecho.
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748 Anestesia na síndrome de silver-russel com
manejo de via aérea difícil
Ana Catarina Ferreira dos Santos, Fernanda Cabral Ferrari, Luana Adamy Lenhardt,
Glenio Dressler Boelter
Hospital Municipal Getúlio Vargas, Sapucaia do Sul, RS, Brasil
Introdução: A síndrome de Silver-Russell (SSR), de incidência de 1 em 50 mil a 1 em 100 mil nascidos vivos, é caracterizada por retardo do crescimento intrauterino e pós-natal, dismorfias faciais características (face triangular, fronte
proeminente, mandíbula pequena, lábios finos com cantos da boca voltados para baixo), clinodactilia do quinto
dedo, problemas alimentares e assimetria corpórea. É importante ao anestesiologista identificar pacientes com a síndrome, pois o manuseio da via aérea pode ser um desafio. Relato de caso: R.G.C., 31 anos, sexo masculino, 42 kg,
1,40 m, ASA I, portador de SSR, com diagnóstico de colelitíase sintomática, a ser realizada colecistectomia aberta.
Apresentava escoliose cervicotorácica, com limitação da extensão cervical, face triangular, micrognatia, distância
interdentária menor que 3,5 cm e tireomento menor que 5 cm, Mallampati III. Venóclise com cânula 20G. Monitorizado com eletrocardioscopia, oxímetro, pressão arterial não invasiva, capnografia e analisador de gases. Definido
por anestesia geral balanceada combinada a bloqueio intercostal. Foram preparados materiais para intubação prevendo via aérea difícil (VAD). Realizou-se indução com bolus de fentanil 5 mcg/kg, propofol 2 mg/kg, succinilcolina
1 mg/kg e intubação orotraqueal (tubo balonado nº 6,5), sem sucesso na primeira tentativa. A segunda tentativa, com
auxílio de bougie, obteve-se sucesso. Manutenção com sevoflurano a 1,0 CAM e atracúrio 0,5 mg/kg. Profilaxia de
náuseas e vômitos no pós-operatório (NVPO) (dexametasona e ondansetrona). Analgesia (dipirona e bloqueio intercostal com bupivacaína 0,5% 10 mL). O paciente manteve estabilidade hemodinâmica, com duração de 75 minutos.
Extubação com paciente desperto, bom padrão ventilatório. Mantido em observação na sala de recuperação, estável
e sem queixas álgicas, recebendo alta para a enfermaria. Discussão: Algumas doenças congênitas estão associadas
à VAD por apresentarem alterações anatômicas, como a SSR, e tanto a ventilação quanto a intubação podem estar
prejudicadas. Essas dificuldades podem ser modificadas em função da idade, do peso e do estado físico do paciente.
É imprescindível que, em pacientes com preditores de VAD, sejam traçadas estratégias para a garantia da ventilação
e oxigenação adequadas, como o uso de medicações com reversores disponíveis e materiais para acesso à via aérea.
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751 Edema agudo pulmonar por pressão
negativa pós-extubação
Fernanda Cabral Ferrari, Alexandre dos Santos Leal, Ana Catarina Ferreira dos Santos,
Luana Adamy Lenhardt, Cristiane Montano Zamboni
Hospital Municipal Getúlio Vargas, Sapucaia do Sul, RS, Brasil
Introdução: Edema pulmonar por pressão negativa (EPPN) é uma entidade clínica que pode ocorrer após a obstrução aguda da via aérea ou na fase de seu alívio. A incidência é de 0,5 a 1 em mil anestesias, sendo mais comum
em homens jovens e saudáveis pela capacidade de criar grandes diferenças de pressão negativa. Caracteriza-se
por significativa complicação pós-anestésica e assume necessidade de intervenção em caráter emergencial. Relato
de caso: J.B.G., sexo masculino, 17 anos, suspeita de apendicite aguda. Nega comorbidades, alergias ou abuso de
substâncias. Bom estado geral, eupneico, 59 kg, sinais vitais estáveis, Mallampatti I, ASA I. Monitorizado com cardioscopia, oximetria de pulso, pressão arterial em membro inferior direito e diurese. Venóclise em membro superior
esquerdo (18G). Estratégia anestésica: bloqueio subaracnóideo — falha do bloqueio (bupivacaína 15 mg, morfina
80 mcg). Conversão para anestesia geral — intubação orotraqueal sem intercorrências, laringoscopia sob visualização direta, tubo nº 7,5 mm com balonete. Indução: midazolam 3 mg, propofol 150 mg, fentanil 150 mcg, atracúrio
25 mg. Manutenção: ventilação mecânica com O2 sevoflurano. Drogas adjuvantes: dexametasona 10 mg, cetoprofeno 100 mg, ondasetrona 4 mg. Hidratação: 2 L de solução de Ringer com lactato. Evolução no transoperatório
sem intercorrências. Paciente extubado com padrão respiratório satisfatório e regular. Após dez minutos, mantevese sonolento e evoluiu com taquipneia e esforço respiratório. Administrado oxigênio 100% sob pressão em máscara
facial. Apresentou secreção róseo-avermelhada bolhosa em grande quantidade, expelida via oral. Paciente reentubado, aspirado, sendo administrados 20 mg de furosemida endovenosa, elevação de dorso e mantido sob ventilação
mecânica. Encaminhado à unidade de terapia intensiva com PAM 70 mmHg, Sat 95%, frequência cardíaca 120 bpm,
ausculta pulmonar com estertores crepitantes bilaterais. Paciente extubado no segundo dia pós-operação, recebendo
alta para a enfermaria. Discussão: O EPPN é uma patologia de diagnóstico clínico e radiológico e deve ser observado em pacientes que evoluem com sinais e sintomas de insuficiência respiratória pós-extubação. Esses pacientes
se beneficiarão da técnica de ventilação mecânica não invasiva por pressão positiva, desde que estejam com nível de
consciência preservado. Espera-se uma melhora rápida, tendo como parâmetros a diminuição da frequência respiratória e a melhora gasométrica. Em caso de falha terapêutica, a intubação traqueal e o suporte ventilatório mecânico
invasivo deverão ser instituídos.
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754 Análise da frequência das complicações
pós-operatórias em 751 cirurgias em um
hospital universitário
Luciana Cadore Stefani, Claudia de Souza Gutierrez, Katherine Coelho Gonçalves,
Luana Seminotti Giaretta, Otavio Ritter Silveira Martins
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil
Introdução: Entender as complicações no período perioperatório é fundamental para planejar e implementar estratégias que acarretem melhorias na qualidade assistencial. O uso da escala Postoperative Morbidity Survey (POMS) é
sugerido para uniformizar pesquisas científicas e servir como indicador da qualidade assistencial. A escala POMS
consiste de dez domínios que avaliam ocorrências nos sistemas respiratório, cardíaco, renal, neurológico, hematológico, gastrointestinal, infeccioso, além da presença de dor. Nosso objetivo foi avaliar a incidência de complicações
pós-operatórias e óbitos através da escala POMS. Métodos: Estudo de coorte retrospectivo em pacientes acima de
16 anos, submetidos a cirurgias não cardíacas no período de junho a dezembro de 2016. Informações referentes
à cirurgia, às condições clínicas no pré-operatório e à presença de complicações no pós-operatório, no terceiro e
sétimo dias, foram avaliadas utilizando a escala POMS. Resultados: 775 cirurgias foram analisadas, 58% em mulheres, 84% cirurgias eletivas, havendo 7 mortes perioperatórias em 30 dias (1%). Quanto à classificação ASA: ASA I
(11%), ASA II (52%), ASA III (34%), ASA IV (2,6%) e ASA V (0,1%). Cirurgias consideradas de alto risco (intrabdominais, vasculares ou intratorácicas) totalizaram 40% da amostra. As complicações mais frequentes no terceiro dia
pós-operatório foram o uso de antibiótico ou febre (19%), oligúria (19%), dor forte (16%), intolerância à dieta (5%),
complicações pulmonares (3,6%), neurológicas (2,6%) e cardíacas (1,6%). No sétimo dia, as complicações mais frequentes foram: uso de antibiótico (11,4%), oligúria (5,5%) e complicações neurológicas (2,2%). Conclusão: O resgate
eficiente das complicações no perioperatório tem sido associado à redução de mortalidade. Essa coorte proporcionou o conhecimento das complicações no perioperatório de um hospital universitário do Sistema Único de Saúde.
As complicações infecciosas e renais foram as mais frequentes no terceiro e sétimo dias. Apesar de serem associadas
a maior morbimortalidade, as complicações cardíacas e pulmonares foram menos frequentes. Isso pode se dever à
melhoria na avaliação clínica e na monitorização. Linhas de assistência para prevenção de complicações infecciosas
e renais devem ser implementadas para melhorar os desfechos.
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757 Relato de caso de choque hemorrágico
grave associado à anafilaxia à
hemotransfusão de plaquetas
Mauricio Arase, Rodrigo Aparecido Gomes Pinho, Vitor Ferreira Belloti Nacif,
Nathalia Nobre Maia, Daniella Semino Tavares
Hospital de Câncer de Barretos, Barretos, SP, Brasil
Introdução: Reações transfusionais não hemolíticas, tanto alérgicas quanto febris, são frequentes, acontecendo em
10,2% das hemotransfusões. Entretanto, a anafilaxia é rara, sendo mais comum com uso de hemoderivados contendo plasma. As incidências de anafilaxia transfusional mais comuns são, respectivamente: plaquetas, plasma e
concentrado de hemácias. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 64 anos, ASA II por etilismo social e diabetes
mellitus tipo 2, em tratamento para carcinoma espinocelular de assoalho anterior de boca. Admitido para pelveglossectomia, esvaziamento cervical bilateral e traqueostomia. Ato anestésico-cirúrgico transcorreu sem intercorrências.
O paciente foi encaminhado à unidade de terapia intensiva (UTI) e, após uma semana, evoluiu com quadro séptico
e ruptura de veia jugular interna direita devido à corrosão salivar por fístula esofágica. Foi transportado em caráter
de emergência para o centro cirúrgico, com compressão manual de veia jugular direita e indução de anestesia geral
para tratamento cirúrgico. Admitido instável hemodinamicamente devido ao sangramento estimado em 2.000 mL,
recebendo drogas vasoativas e apresentando contagem de plaquetas de 70 mil/mm3 no último exame. Ao iniciar
a transfusão de plaquetas, apresentou hipotensão arterial aguda, que respondeu somente a bolus de adrenalina e
suspensão da infusão. Após rafia de veia jugular interna direita, o paciente foi encaminhado à UTI instável hemodinamicamente com drogas vasoativas, mas infelizmente foi a óbito no décimo sexto dia pós-operatório por choque
séptico. Discussão: A patogênese da reação alérgica transfusional ainda é pouco entendida. A anafilaxia a hemoderivados é a manifestação mais grave de um espectro de reações alérgicas a um grande número de antígenos expressos
nos elementos celulares e no plasma. É um desafio para o anestesiologista realizar o diagnóstico diferencial de uma
anafilaxia à hemotransfusão concomitante a um quadro de choque hemorrágico grave.
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759 Broncoespasmo grave devido a
sangramento pulmonar
Mauricio Arase, Nathália Nobre Maia, Vitor Ferreira Belloti Nacif, Érika Carvalho e Silva,
Gustavo de Carvallho Pugliesi
Hospital de Câncer de Barretos, Barretos, SP, Brasil
Introdução: Broncoespasmo é um estreitamento da luz bronquial devido à contração da musculatura dos brônquios,
dificultando a passagem de ar até os pulmões. Pode ser causado por inflamação e induzido por exercícios ou agentes
irritantes. Pacientes asmáticos e com doença pulmonar obstrutiva crônica são mais propensos ao broncoespasmo.
Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 14 anos, ASA III por leucemia mieloide aguda, anemia e pneumonia
com necessidade de oxigênio (O2) suplementar. Internada na unidade de terapia intensiva (UTI) pediátrica, realizando quimioterapia e em uso de antibióticos de amplo espectro. Devido à piora do quadro clínico respiratório e a
um tumor na parede torácica demonstrado por exames de imagem, foi indicada exérese da lesão. Durante o procedimento cirúrgico, a paciente se manteve estável, exceto no momento da exérese do tumor, quando foi observado
sangue na luz do tubo orotraqueal, o que desencadeou quadro grave de broncoespasmo. Foram alterados os parâmetros ventilatórios para melhora da ventilação alveolar, sem sucesso, apesar do aumento da pressão de pico até
50 mmHg. Decidiu-se por ventilar manualmente, no entanto, a paciente mantinha rigidez torácica e dessaturação.
Foram trocados tubos e filtros e administrados os seguintes broncodilatadores: beta-agonista inalatório, cetamina,
sulfato de magnésio e adrenalina endovenosa. Houve melhora progressiva do quadro, com normalização dos níveis
de saturação de O2 e melhoria dos parâmetros ventilatórios. Após o término do procedimento cirúrgico, a paciente
foi encaminhada intubada para a UTI, sedada, com saturação de oxigênio de 98% com O2 a 100%, sob suporte ventilatório e estável hemodinamicamente. Após sete dias do evento, a paciente foi extubada e mantida com O2 por cateter
nasal. Discussão: O broncoespasmo perioperatório é um evento grave, podendo causar sequelas e até mesmo óbito
se não tratado prontamente. Cabe ao anestesiologista saber diagnosticar e tratar o quadro tão logo se inicie. Idealmente, os pacientes devem obter uma melhora do quadro clínico para serem submetidos a uma anestesia, porém, em
casos de urgência como o apresentado, nem sempre isso é possível.
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760 Caso suspeito de anafilaxia ao sugamadex
Mauricio Arase, Leandro Bertini Monteneri, Érika Carvalho e Silva, Daniella Semino Tavares,
Vitor Ferrreira Belloti Nacif
Hospital de Câncer de Barretos, Barretos, SP, Brasil
Introdução: O sugamadex é o único agente específico de reversão do bloqueio neuromuscular (BNM) aminoesteroide, tendo como principal via de eliminação a renal. Tem sido usado cada vez mais entre os anestesiologistas devido
à sua segurança e eficácia. Com o aumento da sua utilização, novos relatos de anafilaxia ao sugamadex vêm surgindo,
ressaltando a importância do rápido diagnóstico e tratamento do quadro anafilático. Relato de caso: Paciente do sexo
masculino, 79 anos, ASA II por etilismo social, em tratamento para neoplasia de retossigmoide. Submetido à retossigmoidectomia videolaparoscópica sob anestesia geral, com uso de rocurônio, sem intercorrências até o término
da cirurgia. Optou-se por administrar sugamadex para reversão do BNM e extubação. Ao administrar a medicação,
o paciente apresentou súbita queda de pressão arterial, não responsiva a bolus de etilefrina e metaraminol, sendo
necessária a administração de 5 bolus de 50 mcg de epinefrina para aumento dos níveis pressóricos. Não apresentou
broncoespasmo e/ou eritema cutâneo. Após reversão da instabilidade hemodinâmica, o paciente foi encaminhado
à unidade de terapia intensiva extubado e acordado para observação por 24 horas, sem novos eventos de instabilidade hemodinâmica até a alta hospitalar. Discussão: O relato de caso ressalta a importância do conhecimento da
fisiologia do choque anafilático, bem como seu reconhecimento e tratamento. Por ser uma droga nova, ainda não há
muitos relatos de reação anafilática ao sugamadex, porém, com o aumento do seu uso, essa relação poderá ser mais
bem estabelecida.
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762 Bloqueio esfenopalatino em pacientes com
cefaleia pós-punção dural
Carolina Lopes Iwakami, Lineu Casagrande, Tiago Iop Viana, Fernando Silva Lustosa,
Carla Leal Pereira
Hospital Ipiranga, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A cefaleia pós-punção dural (CPPD) é uma complicação que ocorre após a punção da dura-máter,
manisfestando-se com cefaleia frontal ou occipital, que piora em posição sentada ou ortostática e melhora em decúbito dorsal horizontal. O objetivo deste trabalho foi relatar dois casos de CPPD que foram submetidos a bloqueio
esfenopalatino e as considerações a respeito dessa alternativa terapêutica. Relato de caso: E.C.S., 48 anos, sexo feminino, submetida à histerectomia total e salpingectomia bilateral. As técnicas anestésicas utilizadas foram de sedação
e raquianestesia com agulha Quincke 27G, punção única. A paciente evoluiu com cefaleia em região frontal do tipo
aperto, que surge em posição sentada e ortostática e cessa ao assumir decúbito dorsal horizontal. Submetida ao bloqueio de gânglio esfenopalatino, obteve melhora imediata da dor, evoluindo de escala de dor verbal 10/10 antes da
intervenção para 1/10 2 horas após o procedimento. H.M.F.B., 37 anos, sexo feminino, submetida à ureterolitotripsia
rígida. Utilizou-se técnica anestésica de sedação associada à raquianestesia com agulha Quincke 27G, punção única.
Após 36 horas, a paciente evoluiu com cefaleia intensa frontal e occipital de intensidade 10/10 na escala de dor verbal,
que surge em posição sentada e ortostática e melhora ao assumir decúbito dorsal horizontal. Submetida ao bloqueio
esfenopalatino, obteve melhora do quadro álgido e escala de dor verbal 0/10 após 1 hora. Discussão: A CPPD ocorre
devido à perda de líquido cefalorraquidiano, resultando em tração das meninges e vasodilatação reflexa das veias
meníngeas, mediadas pelo parassimpático, o que provoca cefaleia. A incidência é variável, sendo maior em pacientes
jovens, com história de cefaleia e quando são usadas agulhas cortantes de grosso calibre. Pode estar associada a náuseas, vômitos, zumbidos, rigidez/dor no pescoço e paralisia dos nervos cranianos. A maioria das CPPDs se resolve
dentro de uma semana. Os tratamentos mais utilizados são os conservadores ou o tampão sanguíneo. O bloqueio
transnasal é uma técnica não invasiva, de baixo risco e facilmente realizada, que pode ser benéfica no tratamento da
CPPD por meio do bloqueio do fluxo parassimpático da vasculatura cerebral através do gânglio esfenopalatino, permitindo que os vasos cerebrais retornem ao diâmetro normal, aliviando a dor de cabeça de forma duradoura.
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767 Paralisia diafragmática após realização
de bloqueio de plexo braquial pela via
interescalênica
Odete Costa Lima Silva, José Carlos Rodrigues Nascimento, Leonardo Gurgel Leite,
Nilfacio Prado Bezerra, Renato Labanca Delgado Perdigão
Centro de Ensino e Treinamento do Hospital Geral de Fortaleza, Fortaleza, CE, Brasil
Introdução: O bloqueio de plexo braquial (BPB) pela via interescalênica é realizado ao nível dos troncos nervosos,
perdendo sensibilidade das áreas inervadas pelos nervos axilar, supraescapular, radial, mediano e musculocutâneo.
Vários efeitos adversos são descritos. Objetivamos apresentar um caso em que houve bloqueio do nervo frênico, com
paralisia diafragmática, em paciente submetida à artroscopia de ombro sob BPB via interescalênica. Relato de caso:
Paciente feminina, 61 anos, hipertensa, obesa, ASA II, submetida à artroscopia de ombro esquerdo. Foram programados anestesia geral balanceada e BPB por via interescalênica. Bloqueio realizado com ropivacaína 0,9% 15 mL, guiado
por ultrassonografia (USG) e com auxílio do estimulador de nervo periférico. O procedimento durou 90 minutos.
Foi realizada descurarização. Após extubação, a paciente evoluiu com insuficiência respiratória aguda, saturando
80% em máscara de Venturi (MV) 50%, pressão arterial (PA) 200 x 100 mmHg. Foram administrados 20 mg de
furosemida, sem resposta clínica. Gasometria arterial (GA) mostrava pH 7,20, pressão de O2 58 mmHg e pressão
de CO2 61 mmHg. A paciente foi encaminhada à unidade de terapia intensiva (UTI), admitida consciente, taquidispneica, saturando 78% em MV 50%, com PA de 198 x 90 mmHg e frequência cardíaca (FC) de 105 bpm. Foram
administrados 40 mg de furosemida, 2 mg de morfina e ventilação não invasiva (VNI) durante 1 hora. Nova GA: pH
7,29, pressão de O2 73 mmHg e pressão de CO2 47 mmHg. Realizou-se radiografia de tórax, sendo aventada hipótese de bloqueio do nervo frênico após BPB. A paciente evoluiu com melhora clínica. Após 24 horas, foi realizada
nova radiografia de tórax, que evidenciou o diafragma em sua topografia habitual. Discussão: O plexo braquial é
composto pelos ramos anteriores de C5-C8 e T1. A raiz de C5 origina o nervo frênico, que pode ser atingido por
dispersão do anestésico local. Após o início do uso da USG e a redução dos volumes injetados, houve queda da incidência de complicações. Os sintomas variam de nenhum até insuficiência respiratória, com necessidade de suporte
em UTI. No caso, houve desfecho favorável, porém deve-se ficar sempre atento ao risco dessas complicações.
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781 Parada cardiorrespiratória em
broncofibroscopia rígida com uso de laser
Marcella Martins Bellini, Marilia da SIlva Faria de Macedo, Renata Valente
Hospital Universitário Pedro Ernesto, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Relato de caso: Paciente masculino, 58 anos, ex-tabagista de 10 maços/ano, com hipertensão arterial sistêmica e
doença pulmonar obstrutiva crônica. Eletrocardiograma transtorácico com disfunção sistólica global moderada de
ventrículo esquerdo (VE), fração de ejeção 36% e hipocinesia difusa de VE. Eletrocardiograma (ECG) com fibrilação
atrial e bigeminismo ventricular. Broncofibroscopia apresentando carcinoma epidermoide em corda vocal esquerda,
brônquios-fonte direito e esquerdo, com obstrução de 85% da luz de ambos, com proposta de ressecção por broncofibroscopia rígida e laser díodo. Monitorização com ECG, oximetria de pulso e pressão arterial invasiva. Indução com
etomidato 20 mg, cisatracúrio 7 mg e remifentanil em infusão contínua. Manutenção com propofol 1% em bomba
infusora e bolus intermitente de relaxante muscular. Iniciado o procedimento, o paciente evoluiu com saturação
periférica de oxigênio (SpO2) de 39% e parada cardiorrespiratória em atividade elétrica sem pulso, revertida após
1 minuto de manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Realizadas intubação orotraqueal e traqueostomia; puncionada veia femoral direita; e iniciadas infusão contínua de noradrenalina e suspensão de anestésicos venosos.
O paciente evoluiu com taquicardia ventricular, revertida com lidocaína. Foi reiniciada manutenção da anestesia
com fluxo de oxigênio a 10 L/min e alta frequência respiratória. Retorno ao procedimento com fluxo de ar comprimido a 12 L/min e oxigênio a 3 L/min, mantendo fração inspirada de oxigênio (FiO2) abaixo de 0,3 e períodos de
apneia para uso do laser, até queda da SpO2 de 94%. O procedimento evoluiu sem novas intercorrências. O paciente
foi transferido à unidade de tratamento intensivo, traqueostomizado em ar ambiente. Diagnosticou-se infarto agudo
do miocárdio no pós-operatório, sendo realizado tratamento clínico, após o qual o paciente recebeu alta hospitalar sem sequelas. Discussão: A realização de broncoscopia rígida é ideal para procedimentos intrabronquiais como
dilatação mecânica da traqueia ou estruturas brônquicas e desbridamento de tumores por laser ou por meios mecânicos. Durante a utilização do laser, deve-se manter uma FiO2 baixa, com uso de ar comprimido em alto fluxo e
oxigênio em baixo fluxo, realizando ventilação intermitente com alto fluxo de oxigênio e alta frequência respiratória para oxigenação antes de novo período de apneia. O anestesiologista deve realizar a ventilação no tempo correto
para evitar hipóxia e “fogo” nas vias aéreas. Pacientes com baixa reserva pulmonar necessitam de maior atenção
durante períodos de apneia, uma vez que a dessaturação ocorre em um tempo menor e pode acarretar intercorrências perioperatórias como a descrita neste relato.
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797 Não ventilo, não intubo: via aérea cirúrgica
de emergência no trauma
Luana Adamy Lenhardt, Ana Catarina Ferreira dos Santos, Fernanda Cabral Ferrari,
Glenio Dressler Boelter
Hospital Municipal Getúlio Vargas, Sapucaia do Sul, RS, Brasil
Introdução: O manejo da via aérea é primordial para a segurança dos pacientes. Dificuldades e falhas de manejo
são responsáveis por 2,3% das mortes causadas por anestesia. Via aérea difícil é definida como a situação na qual
um anestesista treinado encontra dificuldade para entubar, ventilar ou executar ambos os procedimentos. Relato de
caso: S.A.S., 50 anos, masculino, vítima de colisão entre moto e carro. Nega comorbidades ou alergias. Exame inicial:
pressão arterial 90 x 50 mmHg, frequência cardíaca 125 bpm, dor abdominal difusa à palpação com sinais de irritação peritoneal. Glasgow 14. Escoriações múltiplas, deformidade em membro inferior direito. FAST positivo cavidade
abdominal. Após medidas iniciais de estabilização, o paciente manteve instabilidade hemodinâmica com indicação
cirúrgica de laparotomia exploratória. Avaliação pré-anestésica: ASA V E, preditores de via aérea difícil (Mallampati IV, pescoço curto com pouca mobilidade, obesidade I). Foram realizadas tentativas de melhora, alinhamento
do eixo orofaríngeo, lâmina de laringoscópio articulada e fio guia no tubo orotraqueal. Após indução anestésica em
sequência rápida (fentanil 4 mcg/kg, etomidato 0,3 mg/kg, succinilcolina 2 mg/kg), foram realizadas 3 tentativas de
IOT sem sucesso e decidiu-se pela realização de via aérea cirúrgica (cricotireoidostomia). A manutenção da anestesia foi feita com sevoflurano e atracúrio 0,5 mg/kg e o controle do choque com solução cristaloide, hemoderivados
e vasopressor metaraminol conforme necessidade. Foram realizadas esplectomia e gastrorrafia. Reversão da cricotireoidostomia em traqueostomia, mantida para eventual necessidade de novos procedimentos cirúrgicos. Discussão:
O estabelecimento de uma via aérea efetiva é essencial no suporte à vida. A intubação orotraqueal continua a ser a
via aérea inicial de escolha para pacientes com trauma que estão em apneia, no entanto, quando essa não puder ser
obtida ou for contraindicada, faz-se necessário um acesso cirúrgico à via aérea. A cricotireoidostomia, por ser um
método rápido e, em geral, realizado com sucesso em ambientes pré e intra-hospitalares por profissionais treinados,
tem sido amplamente preconizada como a via aérea cirúrgica inicial diante da situação “impossível intubar, impossível ventilar”. Assim, observa-se quão prescindível deve ser o treinamento dos profissionais anestesiologistas para a
realização de vias alternativas de acesso à via aérea.
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801 Absorção sistêmica de anestésico local e
conduta de reversão de intoxicação
Felipe Nobre Muniz, José Carlos Rodrigues Nascimento, Anderson da Silva Costa,
Francisco de Lucena Cabral Júnior, Leonardo Gurgel Leite
Centro de Ensino e Treinamento, Hospital Geral do Instituto Nacional de Assistência Médica da
Previdência Social de Fortaleza, Fortaleza, CE, Brasil
Introdução: Os anestésicos locais (AL) devem ser empregados com segurança e, para que não ocorram intoxicações,
suas doses máximas devem ser respeitadas. Os sinais e sintomas típicos de intoxicação ocorrem principalmente no
sistema nervoso central e no sistema cardiovascular. Além de promover anestesia para o paciente, o médico deve ter
em mente a prevenção das complicações. Relato de caso: Paciente masculino, 58 anos, 68 kg, ASA III, portador de
hipertensão arterial sistêmica, histórico de epilepsia e diabetes tipo 2. Proposto tratamento cirúrgico de fratura de
úmero distal, sob bloqueio de plexo interescalênico e bloqueio do plexo axilar. O paciente foi submetido à monitorização com cardioscópio, oximetria e PANI. Venóclise com jelco 18, sedação com 4 mg de midazolam e 100 mcg de
fentanil. Preparada solução de ropivacaína 0,5% associada à xilocaína com adrenalina 0,7% (total de 50 mL: 35 mL
sobre o plexo interescalênico e 15 mL sobre o plexo axilar), ambos guiados por ultrassonografia e stimuplex. Parâmetros iniciais: frequência cardíaca 74 a 80 bpm, pressão arterial 120 x 83 mmHg, saturação de O2 98%. Após 6 minutos
do AL, apresentou pródromos típicos de episódio convulsivo. Administrado O2 100% sob máscara, iniciada ventilação sob pressão positiva, infundidos 8 mg de midazolam e 70 mg de succinilcolina. Parâmetros: saturação de O2
até cerca de 65%, frequência cardíaca 140 a 160 bpm e pressão arterial 110 x 60 mmHg. Após as medidas, cessada
a convulsão com pressão arterial 120 x 85 mmHg, frequência cardíaca 82 bpm, saturação de O2 100%. Paciente foi
intubado e monitorizado também com o BIS-valor de 45–60, com SR de 2 a 4 e SEF de 12. Após 5 minutos da monitorização: BIS com valor de 50, SR DE 0 e SEF de 12. No serviço não existia a emulsão lipídica. Gasometria: pH
7,39; PaO2 160 mmHg; PaCO2 40 mmHg; HCO3 24 mmol/L; saturação de O2 100%. Extubação após interrupção do
anestésico inalatório e do valor de BIS atingir 85–90. Discussão: A equipe de saúde deve estar treinada tanto para a
realização do procedimento como para o tratamento das possíveis complicações. A terapia lipídica com ELI aparece
como promissor antídoto contra intoxicações por drogas lipossolúveis, assim como os ALs, contudo, em vários lugares essa terapêutica inexiste, tendo que o anestesiologista ter habilidade de contornar situações adversas.
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804 Lesão no globo ocular após anestesia
retrobulbar
Luzia Furlan Mello, Karise Oliveira Marques, Marcos Pereira de Ávila, Arnaldo Pacheco Cialdini,
Larissa Oliveira Pitaluga Alves
Centro Brasileiro de Cirurgia Ocular, Faculdade Alfredo Nasser, Goiânia, GO, Brasil
Introdução: As principais técnicas de anestesia para cirurgia ocular são: retrobulbar e peribulbar. Há possibilidade
de complicações como hematoma retrobulbar, perfuração do globo ocular e injeção na bainha do nervo óptico.
Apresentamos um caso de perfuração do globo ocular com injeção de anestésico intraocular. Relato de caso: Paciente
masculino, 69 anos, queixando-se de visão embaçada. Referia cirurgia de catarata em olho direito (OD) há 20 dias
com história de hemorragia supracoroidea durante o procedimento. Evoluiu com aumento da pressão intraocular
(PIO) no pós-operatório. Ao exame, constatou-se acuidade visual em olho esquerdo 20/25 e vultos em OD. A biomicroscopia demonstrou pseudofáscia com cápsula posterior espessada, presença de células hemáticas em câmera
anterior, PIO 27 mmHg. Fundoscopia revelou hemorragia vítrea. Ecografia em OD demonstrou hemorragia vítrea
e retina colada. Indicada vitrectomia em OD. Após a aspiração da hemorragia vítrea, foi identificada pequena lesão
retiniana inferior, sugestiva de perfuração do globo ocular, além de palidez e edema de disco óptico. Foi realizado
laser em volta da lesão, a fim de evitar descolamento de retina. Portanto, suspeitou-se de perfuração ocular durante
o bloqueio anestésico da cirurgia de catarata, com possível injeção de anestésico intraocular. Foi diagnóstico tardio,
pois a perfuração só foi suspeitada no segundo procedimento. Discussão: Mesmo infrequentes, as ocorrências de
complicações durante bloqueio anestésico adquirem significado pelo alto número de cirurgias realizadas no mundo.
Usualmente ocorrem pelo trauma da agulha sobre as estruturas orbiculares. Por se tratar de inserção às escuras de
uma agulha dentro do espaço orbitário, alguns cuidados devem ser tomados. Tais complicações podem provocar
perda da função visual, sendo o diagnóstico precoce importante. Concluímos que essa grave alteração retiniana foi
ocasionada pela perfuração e injeção de anestésico intraocular durante o bloqueio. O que nos levou a aventar essa
hipótese foram: achado sugestivo de perfuração, aumento de PIO, hemorragia vítrea e alteração no nervo óptico.
Não há dúvida que o bloqueio retrobulbar oferece vantagem sobre a anestesia geral, pois é menos invasivo. Havendo
pleno conhecimento anatômico da órbita e com os devidos cuidados, dificilmente o anestesista terá complicações.
REFERÊNCIAs BIBLIOGRÁFICAs
1.

Wadood AC, Dhillon B, Singh J. Inadvertent ocular perforation and intravitreal injection of an anesthetic agent during retrobulbar
injection. J Cataract Refract Surg. 2002;28(3):562-5.

2.

Torres RJA, Luchini A, Weis W, Frecceiro PR, Casella M. Oclusão artério-venosa da retina após bloqueio retrobulbar: relato de dois
casos. Arq Bras Oftalmol. 2005;68(2):257-61. https://dx.doi.org/10.1590/S0004-27492005000200020

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

Sao Paulo Med J. 2018; 136(Suppl)

338

COMPLICAÇÕES EM ANESTESIA

814 Ressuscitação cardiopulmonar e cuidados
cardiovasculares de emergência:
experiência de três casos
Ivandete Coelho Pereira Pimentel, Carlos Vitor Osório de Oliveira, Neuzimar de Souza Freire Silva,
Mirlane Guimarães de Melo Cardoso, Pedro Afonso Maués Brandão
Fundação Centro de Controle de Câncer do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil
Introdução: Parada cardiorrespiratória (PCR) é rara em pacientes sem doença cardiovascular, porém quando acontece, uma maior incidência ocorre nos recém-nascidos, crianças até um ano de idade, idosos e em pacientes estado
físico ASA III e IV. A ressuscitação cardiopulmonar bem sucedida depende da sequência de procedimentos que pode
ser sistematizada no conceito de corrente de sobrevivência. Nestes relatos descrevemos parada cardíaca em pacientes durante anestesia e os cuidados cardiovasculares de emergência. Relato de caso 1: Sexo masculino, Goldman I,
64 anos, programado para laringectomia. Após 45 minutos do início da anestesia, apresentou bradicardia seguida
de assistolia, sendo realizada massagem cardíaca externa (MCE), injeção intravenosa (IV) de adrenalina 1 mg com
retorno da circulação espontânea, não necessitando de terapia vasopressora. Optou-se por suspensão do procedimento e encaminhamento para a unidade de terapia intensiva (UTI) intubado. Relato de caso 2: Sexo feminino,
28 anos, ASA II, submetida à cesariana sob anestesia e monitorização padrão. No término da cirurgia, ao receber
2 g de dipirona via IV, apresentou edema em lábio superior, dispneia, diminuição da saturação de O2, pressão arterial 40 x 20 mmHg e PCR em atividade elétrica sem pulso (AESP). Realizada MCE, intubação traqueal, injeção
IV de adrenalina 1 mg, hidrocortisona 1 g, acesso venoso central e expansão volêmica com soro fisiológico 0,9%.
Evoluiu com retorno da circulação espontânea, necessitando de terapia vasopressora (noradrenalina), encaminhada
à UTI intubada, saturação de O2 98%, frequência cardíaca 120 bpm e pressão arterial 100 x 60 mmHg. Caso 3: sexo
masculino, 16 anos, ASA I, submetido à anestesia subaracnoidea, evoluiu com fibrilação ventricular; após MCE e
desfibrilação com 200 J, houve retorno de ritmo sinusal com bradicardia e pulso inaudível, sendo utilizada adrenalina e MCE com retorno de ritmo sinusal, pressão arterial 130 x 90 mmHg, encaminhado para a UTI. Conclusões:
Rapidez e eficiência nas intervenções de PCR se relacionam diretamente com o prognóstico do paciente, devendo se
dar ênfase nas compressões torácicas com frequência e profundidade adequadas, ventilação e oxigenação apropriadas, controle da pressão arterial e, com o objetivo de melhorar o fluxo sanguíneo cerebral e miocárdico, para ritmo
de AESP pode ser administrada a adrenalina como vassopressor.
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834 Manejo da anestesia em paciente
grande queimado
William Morikai Tomikawa Júnior, Werner Alfred, Mariana Bozelli, Samuel de Oliveira, Yuri Hoffman
Hospital Santa Casa, Campo Grande, MS, Brasil
Introdução: O paciente grande queimado representa um desafio para o médico anestesiologista pelo grande comprometimento de diversos sistemas envolvidos no ato anestésico. Normalmente, apresenta-se numa emergência um
paciente com sistema respiratório com possíveis lesões de via aérea ou obstruções capazes de gerar hipoxemia, além
de um sistema circulatório colapsado pela hipovolemia e, consequentemente, hipotensão. Inúmeras adequações do
manejo anestésico devem ser tomadas com a finalidade de se diminuir as complicações anestésicas como a parada
cardiorrespiratória. Relato de caso: Paciente de 29 anos, vítima de colisão entre moto e caçamba, seguida de explosão
do veículo e queimadura de segundo grau em face, tórax e extremidades (SCQ 63%), com fratura exposta de membro
inferior direito, admitido em pronto-socorro consciente e orientado do trauma. Foi submetido a avaliações das especialidades e liberado para tratamento cirúrgico do procedimento ortopédico com um fixador externo em membro
inferior direito. Apresentou-se em centro cirúrgico 3 horas após o trauma, consciente e orientado, com frequência
cardíaca de 150 bpm, pressão arterial 105 x 50 mmHg, saturação 93% em ar ambiente, sem uso de drogas vasoativas,
acesso venoso periférico em membro inferior esquerdo número 20. Após punção de artéria femoral direita para PAM
e veia calibrosa para reposição volêmica, seguiu-se a indução anestésica e IOT em sequência rápida. Ao término da
indução, paciente evoluiu com parada cardiorrespiratória com retorno da circulação espontânea após 1 ciclo de RCP,
sendo iniciados os cuidados pós-parada e droga vasoativa. Discussão: Discute-se a importância fundamental da
ressuscitação cardiovascular adequada. Os traumas envolvendo queimaduras são responsáveis por sequelas indeléveis e elevada morbimortalidade. As respostas endócrinas e metabólicas ao trauma são imediatas ao evento agudo,
o chamado “burn shock”, e não há uma técnica anestésica especificamente indicada. Dessa forma, mesmo diante de
reposição hídrica adequada, o paciente grande queimado estará sujeito a complicações graves do ato anestésico e
novas formas de estratégias de monitorização intensiva e reposição de diferentes fluídos poderão, no futuro, diminuir essa grave intercorrência anestésica.
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835 Manejo da dor crônica em anestesia com o
uso da ozonioterapia
William Moriaki Tomikawa Junior, Maruan Omais, Patricia Sanae, Werner Alfred, Yuri Hoffmann
Palliare Clínica de Dor e Cuidados Paliativos, Campo Grande, MS, Brasil
Introdução: A ozonioterapia vem ganhando destaque recente como tratamento médico no Brasil, já sendo uma
prática realizada há mais de cem anos na Europa e aprovada pelo Food and Drug Administration (FDA) americano
em 19 estados como técnica do ozônio medicinal. Estima-se seu uso em mais de 180 tipos diferentes de patologias,
entre elas o manejo e controle da dor crônica, com elevado custo-benefício e raríssimos efeitos colaterais. A ozonioterapia é realizada por meio de injeções aplicadas em pontos biologicamente ativos do organismo humano e deve
ser aplicada dentro dos padrões estabelecidos pela Associação Brasileira de Ozonioterapia (ABOZ). Relato de caso:
Paciente R.M.L., de 62 anos, hipertensa com antecedente de revascularização miocárdica há um ano, com queixa de
dor em ambos os joelhos há três anos, principalmente à esquerda. Refere dor escala VAS 10, do tipo latejante, com
piora ao levantar da cadeira e ao permanecer longos períodos em pé ou sentada, com melhora parcial ao longo do
dia. Foi realizada a infiltração de ozônio em joelho esquerdo em região intra-articular (dupla-punção) e subcutânea com 120 mL de ozônio a 12% e liberada ambulatorialmente sem nenhuma medicação. Após uma semana, na
consulta programada de retorno, a paciente apresentou melhora total da dor, permanecendo assim após um mês de
acompanhamento e não se fez necessária a prescrição de nenhuma medicação. Discussão: O ozônio medicinal é
obtido a partir do oxigênio puro medicinal, evitando a presença de subprodutos tóxicos de outros gases. A conversão é feita por geradores de ozônio, no momento próximo do uso devido à labilidade como gás. O produto final é
uma mistura de oxigênio e ozônio, em que o ozônio atinge no máximo 5% da mistura. Seu uso é variável, por vias
tópica, subcutânea, intra-articular e muscular com efeitos predominantemente locais e regionais, enquanto nas vias
venosas e retais o efeito é predominantemente sistêmico. Dores musculares de diversas etiologias, com destaque para
as relacionadas ao acúmulo de ácido láctico, são aliviadas pelo uso do ozônio medicinal. Seu uso intra-articular traz
importante redução dos fenômenos flogísticos e marcante melhora funcional nas artralgias de origens traumáticas,
infecciosas e degenerativas. As articulações de anatomia mais isolada ou em compartimentos como as dos joelhos e
as interfalangeanas são as que mostram melhores resultados analgésicos.
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837 Reação anafilática devido a rocurônio
controlada com sugamadex
Fernanda Ramyza de Sousa Jadao Correia, David Ferez, Marina Zanzini Torrano
Beneficência Portuguesa de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Relato de caso: Paciente masculino, 50 anos, 71 kg, indicado à prostatectomia total por câncer. Comorbidades:
hipertensão arterial sistêmica controlada, asma, refluxo gastroesofágico, alergia a iodo com reação grave. Monitorizado de forma padrão e venóclise. Pressão arterial 140 x 90 mmHg, frequência cardíaca 83 bpm, saturação de O2
de 98% em ar ambiente. Anestesia peridural convencional com cateter, ropivacaina 0,375% 75 mg, fentanil 100 mcg
e morfina 2 mg. Antibioticoprofilaxia com zinacef 1,5 g. Indução da anestesia geral realizada com propofol 200 mg,
fentanil 200 mcg e rocurônio 50 mg. IOT convencional sem intercorrências. Após posicionamento, foram detectadas
placas eritematosas pelo corpo e tronco. Diagnosticou-se possível reação alérgica com os sinais vitais: frequência cardíaca 112 bpm, PAM 48 mmHg, saturação de O2 100% (FiO2 0,6). A conduta foi reposição volêmica com 1.000 mL
de SF 0,9% e 100 mcg de adrenalina venosa, repetidos a cada 5 minutos. Após 2 mg de adrenalina e 1.500 mL de
cristaloides, não se observou regressão do quadro. Seguiu-se difenidramina 50 mg, hidrocortisona 500 mg e sugamadex 400 mg, quando se observou uma melhora das placas eritematosas e estabilização do quadro hemodinâmico.
O broncoespasmo foi controlado com aerossol de salbutamol. Continuou a anestesia com fração expirada de sevoflurano de 1,0% e FiO2 de 1. Ao final do procedimento foi transportado para unidade de terapia intensiva e recebeu alta
da mesma após 18 horas, mantendo-se estável. Discussão: Anafilaxia em anestesia é um evento raro, que ocorre em
uma taxa entre 1 em 3.500 a 1 em 20 mil casos, sendo associado ao aumento significativo da mortalidade. A maioria
dos casos tem sido associada ao sexo feminino e ao uso de relaxantes musculares, entretanto, o látex e os antibióticos têm também um número considerável de casos. Entre os relaxantes musculares, o rocurônio tem sido implicado
como o agente mais comum, embora isso possa ser atribuído ao maior uso do fármaco no nosso cotidiano. No caso,
as medidas iniciais não foram suficientes para estabilização do quadro, então optou-se por utilizar terapia secundária e sugamadex, com sucesso.
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860 Pneumoencéfalo após bloqueio peridural
em gestante com pré-eclâmpsia
Flavio Francisco Vitale Neto, Lybia Regina Sampaio de Silvany Sampaio, Rafael Spalato
Rodrigues de Carvalho, Cândido Amaral Sanchez, Franz Schubert Cavalcanti
Centro de Ensino e Treinamento Integrado da Maternidade de Campinas, Campinas, SP, 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 decorrem do aumento da PIC, e vão desde cefaleia, náuseas,
tontura, diminuição do nível de consciência e convulsão até hemiparesia. Sua duração está relacionada à quantidade
de ar intracraniano, podendo regredir espontaneamente ou ultrapassar cinco dias. Relato de caso: Pimigesta, a princípio saudável, 21 anos, 37 semanas de gestação, submetida a bloqueio peridural contínuo para analgesia de parto
normal. Realizada punção na primeira tentativa, L3-L4, utilizando-se técnica da perda da resistência ao ar para identificar o espaço peridural. Durante passagem de cateter, aspirou-se sangue e foi necessária nova punção no espaço
acima, com sucesso. Em momento algum visualizou-se aspiração de líquor. Paciente manteve-se estável hemodinamicamente. No primeiro dia pós-operatório, iniciou queixa de cefaleia holocraniana com piora ao deambular e
alívio enquanto deitada, associada a vômitos em jato e pressão arterial sistêmica de 170 x 100 mmHg, sem outras
queixas. A princípio, diagnosticada como pré-eclâmpsia, devido ao quadro laboratorial. Após avaliação do anestesiologista e transferência para a unidade de terapia intensiva, iniciou tratamento clínico para cefaleia e controle
pressórico. Paciente manteve quadro álgico e optou-se por tampão sanguíneo, sem intercorrências. Ainda assim,
persistiu cefaleia, sendo realizada tomografia computadorizada de crânio. No quinto dia pós-operatório foi diagnosticado pneumoencéfalo, com remissão do quadro após prescrição da neurologia: decúbito dorsal horizontal e
oxigenoterapia. Recebeu alta assintomática e sem sequelas no sétimo dia pós-operatório. Discussão: Deve ser considerada a superioridade da solução salina em detrimento de ar durante o teste da perda da resistência para bloqueio
peridural, já que pequena quantidade (2 a 4 mL) pode causar pneumoencéfalo, quando utilizada repetidas vezes em
uma mesma paciente. Portanto, fica questionável a utilização dessa técnica. Ainda, a tomografia computadorizada de
crânio mostrou-se fundamental na presença de sinais e sintomas meníngeos; com agravo do estado de pré-eclâmpsia, dificultando mais o diagnóstico diferencial e o tratamento adequado.
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862 Choque circulatório no paciente neutropênico
grave submetido à ureterolitotripsia
Ana Carolina Soares Figueira, David Ferez, Deborah Rodrigues Six, Kleber Jordão de Souza,
Thiago Zampari Ferreira
Beneficência Portuguesa de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A urosepse é uma das complicações pouco frequentes em procedimentos sob ureteroscopia (<0,1%),
entretanto sua prevalência varia de acordo com fatores de risco. Relatamos caso de choque séptico de foco urinário
diagnosticado na sala de recuperação pós-anestésica. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 88 anos, 64 kg,
antecedentes de adenocarcinoma de próstata acinar com metástase óssea, insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão arterial sistêmica, aneurisma de aorta abdominal e acidente vascular encefálico há oito anos, foi submetido à
ureterolitotripsia e passagem de duplo J sob anestesia geral. Admitido na sala operatória com pressão arterial 145 x
89 mmHg, frequência cardíaca 78 bpm, frequência respiratória 17 irpm, saturimetria de pulso 94% em ar ambiente.
Foi realizada anestesia geral balanceada, sem intercorrências intraoperatórias. Conduzido estável hemodinamicamente à sala de recuperação pós-anestésica, apresentou náuseas e vômitos e instabilidade hemodinâmica, Glasgow
14, hipocorado, com extremidades frias, bulhas taquinormorrítmicas, crepitações bibasais, taquidispneia e pupilas
isofotorreagentes. Foi realizada estabilização hemodinâmica com reposição volêmica e efedrina em bolus, recuperando-se da hipotensão e dessaturação. Ao eletrocardiograma, ritmo sinusal sem alterações. Exames laboratoriais na
urgência mostraram leucócitos globais de 240. Firmado diagnóstico de choque circulatório de etiologia mista (séptico e hipovolêmico), encaminhado para a unidade de tarpia intensiva, com necessidade de noradrenalina e fator
estimulador de neutrófilos. Apresentou hemocultura positiva para Klebsiella pneumoniae resistente à ampicilina.
Evoluiu ao óbito no quarto dia. Discussão: A partir da revisão de literatura, complicações perioperatórias devem
ser evitadas através do controle cuidadoso da avaliação pré-anestésica e cuidados anestésicos intraoperatórios, além
disso, a conduta deve ser individualizada em cada caso, com necessidade de resposta rápida, eficaz e multidisciplinar.
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872 Complicação na instalação de pressão
arterial invasiva durante adrenalectomia
Harold Maluf Barretto, Luís Fernando Lima Castro, Eduardo de Souza Neto,
Marina Alcântara Domingues Lourenço, Matheus Swarovsky Figueira
Complexo Hospitalar do Ouro Verde (Centro de Ensino e Treinamento Integrado de Campinas),
Campinas, SP, Brasil
Introdução: O feocromocitoma é um tumor glandular raro, mais frequente nas supra-renais, levando à elevação
das catecolaminas. Diante disso, destaca-se a adrenelectomia com uma complicação adicional encontrada durante
a técnica anestésica: o vasoespasmo. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 42 anos, com oscilações pressóricas importantes, exames de imagem revelando nódulo adrenal de 4 cm e laboratorial com aumento dos níveis de
catecolaminas, metanefrinas e ácido vanilmandélico na urina. Indicada a adrenelectomia, iniciou o preparo clínico
com alfa e beta bloqueadores por três semanas. Admitido em BEG, com pressão arterial de 125 x 75 mmHg; realizada anestesia peridural seguida de geral balanceada. Logo após, tentou-se realizar inúmeras vezes, sem sucesso,
a cateterização arterial para a monitorização invasiva da pressão arterial, sendo necessária a dissecção cirúrgica
para obtenção da mesma. Feito controle hemodinâmico com nitroprussiato de sódio antes da ressecção do tumor
e noradrenalina em seguida. Após a extubação, houve queixa de precordialgia importante, não havendo alterações
enzimáticas nem eletrocardiográficas, com melhora dos sintomas em menos de seis horas, tempo do desmame da
noradrenalina. Discussão: O tônus vascular é controlado por uma interação complexa entre células endoteliais,
musculatura lisa da parede vascular, mediadores solúveis e estimulação neuronal. Os receptores α2-adrenérgicos
são os principais mediadores da vasoconstrição induzida pelo frio nas células da musculatura lisa. Hiper-reatividade
de receptores α2-adrenérgicos e alteração na produção de neuropeptídeos são alguns dos mecanismos envolvidos
nos episódios de vasoespasmos induzidos pelo frio. Também há relação do vasoespasmo com a endotelina-1, óxido
nítrico e prostaciclina. Destaca-se, assim, o uso pré-operatorio dos bloqueadores de canais de cálcio, vasodilatadores que inibem a liberação de catecolaminas, eficazes no controle de hipertensão e taquicardia quando aliados
aos α-bloqueadores, prevenindo também o vasoespasmo coronariano, com menos riscos de hipotensão ortostática.
Por fim, a proliferação e fibrose intimal das pequenas artérias e arteríolas resultam em diminuição do lúmen dos
vasos, dificultando muito a cateterização arterial convencional.
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873 Derivação ventrículo externa em neonato
com complicação ventilatória por fiístula
traqueoesofágica
Marllon Lanzuerksy Romio Brandão Ramos, Harold Maluf Barretto, Stenio Almeida,
Euziane Lopes, Ingrid Lopes
Complexo Hospitalar do Ouro Verde (Centro de Ensino e Treinamento Integrado de Campinas),
Campinas, SP, Brasil
Introdução: O recém-nascido que apresenta fístula traqueoesofágica (FTE) não diagnosticada com toda certeza
terá complicação ventilatória, podendo ser fatal quando imperceptíveis e duvidosas para o anestesiologista. Relato
de caso: Recém-nascido com idade corrigida de 38 semanas, 1,8 kg, submetido a uma reabordagem de DVE por
hidrocefalia, sem outros diagnósticos definidos; recebido entubado e em ventilação expontânea com suporte de O2,
saturando 99%, com frequência de 150 bpm, descorado 1/4, recebendo dexmedetomidina em BIC. Iniciada anestesia balanceada sem uso de BNM, seguida de ventilação assistida e posicionamento, quando houve dessaturação
sem melhora da ventilação com pressão positiva. Detectada expansividade limitada de ambos hemitórax com o
recém-nascido ja em cianose, retirou-se o tubo e iniciou-se ventilação com bolsa-valva-máscara, com melhora de
todos os parâmetros ventilatórios. Discussão: Considerada uma anomalia cirurgicamente corrigível dos sistemas
gastrointestinal e respiratório, as considerações de anestesia perioperatória da FTE são de extrema importância para
o anestesista. A prematuridade e as anormalidades congênitas graves associadas continuam a ser os maiores contribuintes para a mortalidade associada à FTE. Precisamos colocar a ponta do tubo endotraqueal (TET) abaixo da
fístula, mas acima da carina, para garantir a proteção das vias aéreas, ventilação adequada e evitar a dilatação gástrica durante a ventilação por pressão positiva. A dificuldade reside em manter a posição adequada do TET durante a
manipulação cirúrgica. Para prevenir a dilatação gástrica de recém-nascidos, recomenda-se a aplicação de um cateter
de embolectomia com ponta de balão ou um cateter Fogarty com auxílio de broncoscópio de fibra óptica para ocultar o TET. Na maioria dos centros médicos brasileiros, no entanto, o broncoscópio pediátrico de fibra óptica pode
não estar disponível e esse procedimento é demorado. Existe uma necessidade urgente de encontrar uma estratégia
alternativa para resolver esse problema, ainda mais quando se depara com o encontro acidental de tal diagnóstico.
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875 Síndrome compartimental abdominal
devida à sobrecarga hídrica em
histeroscopia para miomectomia
Renata Coutinho Areosa, Paulo Henrique Bianchesi Tomaz
Hospital Santana, Mogi das Cruzes, SP, Brasil
Introdução: A histeroscopia é um procedimento cirúrgico ginecológico bastante comum em nossa rotina anestésica,
porém devemos estar atentos às complicações no intraoperatório, muitas delas de importante gravidade. Relato de
caso: Paciente de 38 anos, ASA I, foi submetida à histeroscopia para miomectomia sob raquianestesia e monitorizada durante todo o procedimento com PANI, cardioscópio e oxímetro de pulso. Após 40 minutos de procedimento
e 14 L de solução fisiológica 0,9% para irrigação, a paciente evoluiu com bradicardia (frequência cardíaca 20 bpm)
sem melhora com atropina 0,5 mg EV seguida de assistolia (eletrocardiograma isoelétrico), PA inaudível e rigidez
abdominal. Paciente submetida a IOT e iniciadas as manobras de RCP associada a 1 mg EV de adrenalina com reversão do quadro no primeiro ciclo da RCP, retorno ao ritmo sinusal no eletocardiograma e parâmetros hemodinâmicos
estáveis (frequência cardíaca 105 bpm, pressão arterial 90 x 50 mmHg, saturação de O2 92%, ETCO2 28). Foi indicada
a laparotomia exploratória devido à tensão abdominal, suspeitando-se de uma perfuração uterina, o que não foi confirmado. Não havia perfuração uterina, nem lesões em alça ou em vasos intrabadominais. Durante o procedimento
foram drenados 300 mL de líquido sero-hemático transudado do soro através das trompas. Foram coletados exames
laboratoriais que evidenciaram acidose metabólica, que foi corrigida no intraoperatório com normalização do pH
ao final do procedimento. Não houve alterações de enzimas cardíacas, Hb 11,0, eletrólitos normais. A paciente foi
extubada e encaminhada à unidade de terapia intensiva acordada, estável hemodinamicamente, sem droga vasoativa e levemente confusa. Durante a internação foi levantada a hipótese de síndrome compartimental abdominal.
A paciente teve alta após sete dias em bom estado geral, sem complicações ou sequelas. Discussão: A síndrome
compartimental abdominal é uma disfunção orgânica sintomática que resulta do aumento da pressão intra-abdominal. Antigamente se acreditava que apenas pacientes vítimas de trauma pudessem desenvolvê-la, entretanto hoje se
sabe que existem inúmeras condições envolvidas, inclusive sendo muito comum em procedimentos em que usam-se
fluídos para a irrigação cirúrgica, como a histeroscopia. A técnica anestésica preferida para esses procedimentos é
o bloqueio de neuroeixo para que seja possível o diagnóstico precoce de intoxicação hídrica e perfuração uterina.
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900 Fast track para decorticação pulmonar
Emílio Carlos Del Massa, Natália Lucena de Moura, Claudiane Bastos, Izabella Barbosa Reis
Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: Nas últimas duas décadas, cirurgiões têm tentado melhorar o curso pós-operatório de pacientes submetidos a cirurgias. O próprio estresse cirúrgico, o confinamento prolongado ao leito, a sobrecarga de fluidos e o uso
de opiáceos prolongam e dificultam a recuperação. Fast track é um conjunto de medidas simples para reduzir a morbidade, a complicação pós-operatória e acelerar a reabilitação. Relato de caso: Paciente feminina, branca, 70 anos,
56 kg, ASA III, com diagnóstico prévio de insuficiência cardíaca e história pregressa de câncer de mama (mastectomia à direita). Admitida para realização de decorticação pulmonar após drenagem torácica de hemotórax à direita
realizada em internação anterior. Exames de admissão: laboratorias apresentando anemia moderada e radiografia de
tórax mostrando pulmão direito com diminuição da expansibilidade. Em SO foi monitorizada (ECG, PANI, SpO2,
PAI e ETCO2), com venóclise 18G. Após pré-oxigenação por 5 minutos, foi realizada indução anestésica com propofol por via venosa, em infusão alvo-controlada em 2 mcg/mL, fentanil 150 mcg em bolus, cisatracúrio 10 mg em
bolus e intubação com tubo duplo lúmen, esquerdo, do tipo Robertshaw nº 35, confirmada por ausculta bilateral e
capnografia. Manutenção em VCM com remifentanil em BIC 0,1 mcg/kg/minuto e propofol em infusão alvo-controlada em 1,5 mcg/mL. Infiltrada em sítio cirúrgico, antes da incisão, solução de Riquet composta por clonidina
1 mcg/kg, hidrocortisona 500 mg, decadron 10 mg, amplictil 25 mg, bicarbonato 40 mL, quetamina 5 mg e ropivacaina diluída em 500 mL de soro fisiológico. Ainda foram administrados omeprazol 40 mg, ondasentrona 8 mg,
hidrocortisona 500 mg e 2.000 mL de cristaloide. Ao término foram utilizados atropina 0,75 mg e neostigmina
1,5 mg, com extubação em SO. Encaminhada à sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) estável, sem uso de DVA
e em respiração espontânea. Alta da SRPA após duas horas do procedimento cirúrgico e alta hospitalar no quinto
dia pós-operatório. Discussão: A aplicação de fast track é possível na decorticação pulmonar; acelera efetivamente a
recuperação pós-operatória, diminui o tempo de permanência hospitalar, reduz os custos médicos totais dos pacientes e, portanto, configura-se mais aceitável que o manejo convencional.
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902 PCR inesperada em jovem ASA I após
raquianestesia
Juliana Cordeiro Vasconcellos, Patrícia Emerick, Alexandre Siste Kireeff de Moraes,
Daniel Vieira de Queiroz, Felipe Castro Freitas
Hospital Federal dos Servidores do Estado, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: Raquianestesia é uma técnica anestésica fundamental, considerada segura. De suas complicações, a mais
grave é a PCR, que não é tão rara quanto se imagina. É importante identificar etiologias, fatores de risco e formas de
prevenção para a PCR no curso de uma raquianestesia. Relataremos o caso de uma raquianestesia em jovem ASA I,
apresentando PCR súbita. Relato de caso: Sexo feminino, 36 anos, nega comorbidades, uso de medicações e alergias. Indicada realização de miomectomia abdominal. Foi obtido acesso venoso periférico e realizada sedação com
midazolam 2 mg. Realizada raquianestesia em nível L3-L4, injeção lenta de bupivacaína hiperbárica 15 mg e morfina 80 mcg. Após um minuto a paciente se queixou de náusea, evoluindo imediatamente com bradicardia seguida
de assistolia. Nesse breve período foi administrada atropina 0,75 mg e iniciada RCP após palpação de pulsos centrais. Utiliizada adrenalina 1 mg, com retorno à RCE após 2 minutos, com 156 bpm, pressão arterial 176 x 82 mmHg,
saturação de O2 94%. Após estabilização da paciente, o nível foi testado, atingindo T6. Discussão: Após uma raquianestesia, há bloqueio do sistema nervoso somático e autônomo, sendo o último principalmente simpático. Assim, a
principal alteração cardiovascular é a vasodilatação periférica acentuada, que gera represamento de sangue em membros inferiores e redução da pré-carga atrial. Isso leva à ativação de mecanismos reflexos que desencadeiam aumento
do tônus vagal e bradicardia. Além disso, pode ocorrer bloqueio direto das fibras cardioaceleradoras de T1-T4, o que
leva à depressão miocárdica e bradicardia. Assim, a PCR durante raquianestesia é considerada o resultado final de
um espectro de manifestações que têm início com a vagotonia e bradicardia. Fatores que possam acentuar esse quadro são considerados de risco: jovens, ASA I, frequência cardíaca basal <60 bpm e uso de β-bloqueadores. O paciente
é considerado de alto risco se presentes dois ou mais fatores. Além disso, hipovolemia, posicionamento, ansiedade,
dor, tração visceral e situações que levem ao aumento do tônus vagal podem aumentar o risco de bradicardia e PCR.
Às vezes a vigilância de um jovem ASA I pode ser negligenciada, dada a falsa noção de segurança do caso. Porém,
é fundamental identificar fatores de risco e conhecer as alterações impostas pela técnica, para que se possa atuar de
forma precoce e eficaz, prevenindo desfechos desfavoráveis na anestesia.
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904 Anafilaxia perioperatória
Patrícia Cristina Atihe, Luis Antonio Borges, Karina Merlotti Mayor,
Luisa Domingues Aguiar Marinho, Stenio Costa Almeida
Centro de Ensino e Treinamento Integrado de Campinas, Hospital Municipal Mário Gatti,
Campinas, SP, Brasil
Introdução: Anafilaxia perioperatória é uma reação sistêmica que ocorre durante o procedimento anestésico; é
um evento raro e 60 a 70% são secundários ao uso de relaxantes musculares como a succinilcolina e o rocurônio,
seguidos pelo látex e os antibióticos. Relato de caso: L.M.F., masculino, 58 anos, portador de hipertensão arterial sistêmica, dislipidêmico e etilista social, IAM há 3 anos e câncer de intestino há 4 anos. Histórico de bloqueio
de neuroeixo e anestesia geral sem intercorrências. Negava alergias. Submetido à laparotomia para reconstrução
de trânsito intestinal. Técnica anestésica: bloqueio peridural, L3-L4 com agulha Tuohy 17G, administrados 50 mg de
bupivacaína 0,25% com vasopressor e 2 mg de morfina; anestesia geral balanceada, indução venosa com midazolam
3 mg, sufentanil 40 mcg, propofol 180 mg e rocurônio 40 mg. Após indução, paciente evoluiu com hipotensão arterial, dificuldade ventilatória, dessaturação e rash cutâneo; diagnosticada provável reação alérgica. Iniciada a infusão
de 2.000 mL de solução fisiológica associada a doses de 10 mcg de adrenalina endovenosa, hidrocortisona 700 mg,
difenidramina 50 mg, salbutamol spray 4 puffs no tubo. Suspenso o rocurônio e substituído por pancurônio 2 mg.
Tratamento da hipotensão: efedrina 50 mg e noradrenalina inicialmente 0,05 mg/kg/min em BIC. Mantida a anestesia com sevoflurano e oxigênio a 100%. Ao término, foi encaminhado para a unidade de terapia intensiva, estável
e entubado. Discussão: Indivíduos susceptíveis em contato com o antígeno produzem imunoglobulina E (IgE), que
se liga a receptores de mastócitos e basófilos. Na reexposição ao antígeno, a sua ligação com dois receptores de IgE
induzem a fosforilação da tirosina por tirosinaquinases. Inicia-se uma reação que aumenta o cálcio intracelular com
liberação de histamina, triptases, proteoglicanos e fator ativador plaquetário. O metabolismo de fosfolipídios leva ao
surgimento de leucotrienos e prostaglandinas, que induzem à alteração da permeabilidade capilar, causando urticária, eritema, angioedema, hipotensão arterial sistêmica e broncoespasmo. Conclusão: A anafilaxia está associada ao
aumento significativo da mortalidade. Sua suspeita clínica e o conhecimento de seu manejo são fundamentais para
o impacto na morbimortalidade.
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913 Abordagem da síndrome da resposta
inflamatória sistêmica no intraoperatório
Gabriela Soares Piassi, Walter Luiz Ferreira Lima, Thiago Romanelli Ribeiro,
Lais Ribeiro Teixeira, Leonardo Augusto Pivatto Ferro
Hospital Vera Cruz, Campinas, SP, Brasil
Introdução: A síndrome da resposta inflamatória sistêmica é uma resposta clínica a um insulto de origem infecciosa ou não infecciosa, podendo ser causada por isquemia, inflamação ou trauma. É definida por duas ou mais
variáveis, febre >38 ou <36; frequência cardíaca >90 bpm; frequência respiratória >20 irpm ou PaCO2 <32 mmHg ou
contagem anormal de leucócitos. Relato de caso: I.A.G.C., mulher, 73 anos, hipertensa, diabética, portadora de hipotireoidismo, hepatopata de causa indefinida, alérgica à ácido acetilsalicílico, tramadol e dipirona. Foi submetida à
cirurgia eletiva para abaixamento de reto e correção de hérnia paracolostômica, realizado bloqueio peridural, L1/L2,
com ropivacaína 0,375% associada a clonidina (70 mcg) e fentanil (100 mcg), indução anestésica com propofol (150 mg),
sufentanil (20 mcg) e rocurônio (50 mg), realizada intubação orotraqueal e manutenção anestésica com desflurano 6%.
Pressão arterial pré-indução 140 x 85 mmHg e glicemia capilar 226 mg/dL. Decorrida uma hora em sala operatória, a
paciente apresentou hipotensão refratária, não responsiva à expansão volêmica e drogas vasoativas, efedrina e metaraminol. Administrada noradrenalina em bomba de infusão 0,9 mcg/kg/minuto, obtendo pequena responsividade,
sendo associada a adrenalina em bomba 0,1 mcg/kg/minuto. Após, manteve PAM 60, cirurgia sem intercorrências,
administrado sugamadex (200 mg), extubada em sala e encaminhada à unidade de terapia intensiva hemodinamicamente estável, sem bomba de adrenalina, mantendo noradrenalina em bomba de infusão 2 mcg/kg/minuto.
Após retirada de campos cirúrgicos, foram visualizadas placas eritematosas em região lateral das coxas, levantando a
hipótese de choque anafilático. Em unidade de terapia intensiva manteve bomba de noradrenalina 0,3 mcg/kg/minuto.
No segundo dia pós operatório evoluiu com IRA e foi acrescentada vasopressina em bomba 0,03 mcg/kg/minuto.
Discussão: A SIRS no intraoperatório deve ser prontamente reconhecida e tratada, sempre se atentando para outras
causas de choques, neste caso, tendo como diagnóstico diferencial choque anafilático e choque endócrino.
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918 Parada cardiorrespiratória súbita e tardia
em raquianestesia
João Paulo de Lemos Alves, Fernanda Karla Pereira de Miranda, Paulo Tarcísio de Albuquerque
Cavalcanti Neto, Márcia Adriana Dias Meirelles Moreira, Igor Lima Muniz de Albuquerque
Centro de Ensino e Treinamento de Anestesiologia da Universidade Federal da Paraíba,
João Pessoa, PB, Brasil
Introdução: A parada cardiorrespiratória (PCR) é uma das complicações mais temidas da raquianestesia. Apesar dos
avanços científicos, sua etiologia não é bem elucidada. Relato de caso: M.J.F.C., 41 anos, feminino, parda, 73 kg,
ASA I, Goodman I, eletrocardiograma normal, hemoglobina 12,9 mg/dL, submetida à histerectomia abdominal por
miomatose uterina. Pré-anestesia com midazolam 3 mg e fentanil 50 mcg. Punção lombar (L4/L5) com agulha tipo
Quincke 26G, líquor fisiológico/sangue negativo, infusão de bupivacaína 17,5 mg com glicose a 8%, morfina 80 mcg
e fentanil 20 mcg. Profilaxia antimicrobiana com cefazolina 2 g. Intraoperatório: administrados ondansetrona 8 mg
(infusão em 30 minutos) e dexametasona 10 mg, a frequência cardíaca variou entre 73 e 85 bpm e a pressão arterial média, de 90 a 105 mmHg, sem uso de simpaticomiméticos. Ato cirúrgico de 1h45min com perdas sanguíneas
irrelevantes. Durante sutura cutânea, a paciente apresentou frequência cardíaca de 35 bpm, evoluindo para assistolia, apesar de atropina 1 mg intravenosa. Iniciada ressuscitação cardiopulmonar (RCP) e 1 mg de adrenalina e, após
5 ciclos, houve retorno da circulação espontânea com ritmo sinusal e 15 pontos em escala de coma de Glasgow, prescindindo de via aérea definitiva. Paciente mantida sob vigilância em unidade de terapia intensiva por 24 horas, com
alta hospitalar 48 horas após o procedimento. Discussão: A maior parte das PCRs relacionadas à raquianestesia são
secundárias a colapsos hemodinâmicos pelo bloqueio simpático. Considera-se que a fisiopatologia esteja relacionada
primariamente à redução do retorno venoso com reflexo barorreceptor bradicárdico como tentativa de aumento do
volume diastólico. A bradicardia pode preceder a progressão de um ritmo sinusal para assistolia, permitindo a identificação de caso de PCR iminente. Nos casos de bradicardia súbita e tardia à infusão de anestésicos no neuroeixo, há
pouca literatura disponível. Na presença de um quadro de bradicardia acentuada e/ou PCR em vigência de anestesia
subaracnoidea, faz-se imprescindível o diagnóstico precoce com a instituição imediata de tratamento efetivo e agressivo. Deve-se dispor de monitorização apropriada e vigilância contínua. A partir de um manejo adequado do caso,
pode-se obter êxito na RCP com recuperação plena do paciente.
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919 Choque anafilático por látex em
cistectomia eletiva
Heitor Gonzales Julio, Priscila Arapiraca Camargo, Ana Maria L. Hartmann,
Nelson Davi Bolzani, Luis Antônio Borges
Centro de Ensino e Treinamento Integrado de Campinas, Hospital Municipal Dr. Mário Gatti,
Campinas, SP, Brasil
Introdução: Anafilaxia se dá em sensibilizados (possuem imunoglobulina E – IgE), que reagem à substância administrada provocando degranulação de mastócito, liberação de histamina e substâncias vasoativas. Com incidência
1 em 13 mil anestesias, causa prurido, eritema, edema de glote, hipotensão, choque e morte. Os causadores mais
comuns são bloqueadores neuromusculares, antibióticos e látex (17%). Relato de caso: R.M.D., feminina, 56 anos,
75 kg, ASA II (hipertensão arterial sistêmica controlada). Foi indicada cistectomia com reconstrução a Bricker. Cirurgias prévias: 9 vesicais e outras 4 sem nenhum evento adverso (11 com sondagem vesical de demora).
Negou alergias. Paciente foi admitida na sala cirúrgica e monitorizada; administrados midazolam 3 mg, realizada
raquianestesia (bupivacaina pesada 10 mg e morfina 100 mcg) e indução venosa (sufentanil, propofol e rocurônio).
Administrados cefazolina 2 g, ranitidina 50 mg, dexametasona 10 mg e tenoxicam 40 mg. Manutenção inalatória
(sevoflurano). Pressão arterial invasiva e cateter venoso profundo. Após 80 minutos da indução e 15 minutos de
cirurgia, apresentou hipotensão e choque arresponsivos a volume e metaraminol. Resposta insatisfatória à infusão
de noradrenalina e dobutamina. Notado eritema de membros superiores, sem alteração eletrocardiográfica, sinais
de broncoespasmos nem sangramento relevante. O diagnóstico de choque anafilático passou a ser o mais provável. Infundidos difenidramina 50 mg e epinefrina 2 mg, seguidos por infusão contínua dessa. Interrompido ato
operatório, com melhora do quadro. Reiniciou-se abordagem para revisão da hemostasia, transfundidos plasma
e concentrado de hemácias, repostos bicarbonato e cálcio e reiniciada infusão de noradrenalina por piora do choque. Na unidade de terapia intensiva, RAST látex com alta reatividade e IgE oito vezes acima do valor de referência.
Enzimas cardíacas e dímero D normais. Evoluiu a óbito no décimo quinto dia de internação por choque séptico e
anafilático. Discussão: A anafilaxia a látex traz importante morbimortalidade. Deve-se reconhecer rapidamente para
prevenção e tratamento aqueles com história de múltiplos procedimentos, malformações geniturinárias congênitas,
mielomeningocele, espinha bífida, alterações no fechamento do tubo neural, exposição ocupacional, história de atopia e antecedentes de alergia a alimentos e frutas.
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920 Hiponatremia pós-ressecção transuretral
de bexiga
Ladson Soares Mariano, Marília Regina do Carmo Camelo, Michelle Nogueira Nascimento,
Jaime Wesley Sakamoto, Eduardo Piccinini Viana
Hospital Municipal de Clínicas de São Bernardo do Campo, São Bernardo do Campo, SP, Brasil
Introdução: Procedimentos cirúrgicos por via endoscópica são cada vez mais usados na prática médica. Tendo em
vista, não raro, complicações inerentes a essa modalidade, os distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básico são os
mais prevalentes. Relato de caso: J.M., masculino, 68 anos, 82 kg, ex-tabagista, consciente e orientado, hipertenso
e portador de neoplasia maligna de bexiga, submetido à ressecção transuretral (RTU) de bexiga devido à hematúria macroscópica. Exames pré-operatórios: hemoglobina 7,3; hematócrito 21; PQT 93.000; sódio 135; potássio 4,7.
Recebeu monitorização básica, com cardioscopia, capnografia, oximetria de pulso, PANI. Optou-se por anestesia geral
com intubação em sequência rápida (fentanil 250 µg, propofol 200 mg, succinilcolina 80 mg, cisatracúrio 10 mg).
Outras drogas anestésicas: midazolam 2 mg, cetamina 25 mg e morfina 2 mg. O procedimento durou cerca de 1
hora, com uso de 21 L de glicina 5% sem intercorrências. Após o término, foram revertidos o midazolam (com flumazenil 0,5 mg) e o cisatracúrio (atropina 1 mg, neostigmine 2,5 mg). Foi colhida gasometria arterial (pH 6,9; pCO2
92,2 mmHg; HCO3 18,5 mEq/L; BE -13,8 mEq/L; Ht 28,2%; sódio 128 mEq/L; potássio 5,8 mEq/L). Após 1h40min do
término da cirurgia, o paciente foi extubado em sala, enquanto aguardava o leito de unidade de terapia intensiva. Evoluiu com piora do padrão ventilatório e do nível de consciência, sendo reintubado e mantido em ventilação mecânica,
evoluiu instável hemodinâmicamente, optou-se por pressão invasiva na arterial pediosa direita e cateter venoso central em jugular direita para administração de noradrenalina. Gasometria arterial de controle (pH 6,9; pCO2 51 mmHg;
HCO3 11,5 mEq/L; BE -19,2 mEq/L; Ht 29%; sódio 126,5 mEq/L; potássio 6,3 mEq/L). O paciente foi transferido para
a uidade de terapia intensiva intubado, deu-se continuidade à assistência metabólica e ventilatória. No dia seguinte
foi extubado e manteve ventilação espontânea sob máscara de O2 úmido e confortável. Após desmame do vasopressor, os eletrólitos voltaram aos níveis basais (Hb 7,7 d/dL; Ht 21,8%; PQT 78.000 /cm3; sódio 138 mEq/L; potássio
5,24 mEq/L). Discussão: O tempo de ressecção, o tipo de líquido de irrigação, a pressão hidrostática e a abertura de
seios venosos contribuem para sintomatologias específicas, sendo a hiponatremia o distúrbio hidroeletrolítico mais
comum em pacientes submetidos a cirurgias endoscópicas que usam fluidos de irrigação.
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949 Mortalidade perioperatória: um estudo
de coorte retrospectivo com 11.562
procedimentos anestésicos
Mariucha Chies, Fernanda Guollo, Amanda Backof, Luciana Stefani
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil
Introdução: Estudar a mortalidade intra-hospitalar perioperatória é crucial para identificar as falhas na assistência
e implementar estratégias que melhorem os desfechos. Pretendemos avaliar a incidência e os fatores de risco, assim
como classificar as causas de morte em até 30 dias após procedimentos com anestesia realizados em hospital universitário. Métodos: Estudo de coorte retrospectivo, a partir da análise de prontuários de pacientes submetidos a
cirurgias entre 2012 e 2013. Três anestesiologistas classificaram as mortes (de acordo com a classificação ANZCA)
em três grandes grupos: “atribuível à anestesia”, “não relacionado à anestesia” e “morte não classificável”. Os fatores
associados à morte precoce (<48 horas) ou tardia (>48 horas) foram analisados com regressão logística. Resultados:
Do total de 11.562 cirurgias realizadas, ocorreram 321 (2,77%) mortes perioperatórias. Dessas, 76,6% após 48 horas,
em pacientes com estado físico ASA III ou superior (86,9%), submetidos a cirurgias de maior porte (59,2%) e de
urgência (54,4%). Uma pequena porcentagem de mortes foi atribuível à anestesia (0,6%) ou tiveram aparente contribuição anestésica (3,8%). A maioria das mortes foi classificada como inevitável e ocorreu independentemente da
anestesia ou do procedimento cirúrgico (50%). A contribuição cirúrgica foi apontada em 25,3% dos casos, e 16,3%
foram consideradas mortes incidentais. A sepse foi a causa mortis mais frequente (45,3%) e o procedimento de maior
mortalidade foi a laparotomia exploradora (21,8%). Conclusão: A análise qualitativa das mortes perioperatórias
confirmou que a maior parte dos casos foi considerada inevitável, mas que 25% ocorreram devido a complicações
pós-operatórias. Contribuição anestésica, apesar de rara, foi mais frequente nas mortes precoces. Linhas de cuidado
assistencial ao paciente submetido à laparotomia exploradora e manejo precoce da sepse são ações que devem ser
buscadas para melhoria dos desfechos nesses pacientes.
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959 Acidente vascular encefálico isquêmico no
intraoperatório de cirurgia ginecológica
Daniel Valente, Guilherme Haelvoet Correa, Henrique Fialho de Freitas, Raissa Cassimiro
Franco, Ayrton Bentes Teixeira
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: O acidente vascular encefálico (AVE) isquêmico no perioperatório pode apresentar incidência de 0,05 a
7% dos pacientes. Geralmente ocorre no pós-operatório e tem origem tromboembólica. A hipoperfusão/hipotensão
no intraoperatório não é o fator principal. Relato de caso: Mulher, 65 anos, 110 kg, 1,60 m, AP: hipertensão arterial
sistêmica e adenocarcinoma endometrial, submetida à histerectomia total abdominal. Monitorização básica, sondagem vesical. MPA: midazolam 2 mg. Realizada raquianestesia com bupivacaína 5 mg e morfina 80 mcg, seguida de
indução anestésica com fentanil 250 mcg, propofol 150 mg e atracúrio 50 mg. Manutenção: isoflurano. Repique de
atracúrio 3 vezes com 20 mg cada. Volume total: 3.000 mL de cristaloides. Diurese: 800 mL. Sangramento: 300 mL.
Tempo de anestesia: 6 horas. Tempo de cirurgia: 5 horas. Hipotensão com PAM de 55 mmHg 1 hora após a indução,
revertida com 10 mg de efedrina. Mantida PAM entre 70 e 80 mmHg no resto do intraoperatório. Descurarização
com 4 mg de neostigmina e 2 mg de atropina. Apesar de volume respiratório e frequência adequados em respiração
espontânea, não havia nível de consciência. Após 1 hora, apresentou resposta a comandos, sendo realizada a extubação. Na RPA, foi vista hemiplegia à esquerda, com desvio de rima labial ipsilateral, Glasgow 13. Realizada tomografia
computadorizada de crânio, sem alteração. Após 48 horas, em nova tomografia computadorizada, foi visto AVE
isquêmico em região frontal à direita em topografia de artéria cerebral anterior. Angiorressonância apresentando
área de infarto em região frontal direita e de fronteira à esquerda. Intensa estenose prévia de artéria carótida interna
esquerda, com circulação colateral realizada por artéria meníngea média esquerda e circulação anterior à direita.
A artéria carótida interna direita também apresenta estenose, porém sem circulação colateral aparente. Discussão:
AVE isquêmico no perioperatório pode apresentar uma mortalidade de até 26% contra 12,6% no contexto não cirúrgico. Somente 5,8% dos eventos ocorrem no intraoperatório, sendo o pós-operatório o período mais crítico. O AVE
isquêmico por hipotensão intraoperatória é raro, visto que 68% dos eventos são de origem trombótica cerebrovascular e 16%, embólicos. Idade, AVE anterior, estenose carotídea, fibrilação atrial e estados pró-trombóticos são os
principais preditores de risco. Portanto, a identificação desses pacientes é fundamental para mudança de desfecho.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1.

Ng, JL, Chan, MT, Gelb, AW. Perioperative stroke in noncardiac, nonneurosurgical surgery. Anesthesiology. 2011;115(4):879-90.
https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e31822e9499

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

Sao Paulo Med J. 2018; 136(Suppl)

356

COMPLICAÇÕES EM ANESTESIA

960 Edema agudo pulmonar no contexto de
pressão negativa
Henrique Fialho Freitas, Daniel Valente, Guilherme Haelvoet Correa, Diego Santos da Cruz,
Ayrton Bentes Teixeira
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: Complicação geralmente vista no final do ato anestésico, o edema agudo pulmonar no contexto de
pressão negativa (EAPPN) ocorre devido à obstrução aguda da via aérea, podendo ser desencadeado por laringoespasmo ou oclusão do tubo traqueal, gerando pressão negativa subatmosférica, que resulta em transudação de
líquidos para alvéolos e interstício. Relato de caso: Homem, 20 anos, 72 kg, sem comorbidades, submetido à apendicectomia aberta. Exames laboratoriais sem alterações. Monitorizado em sala cirúrgica, acesso venoso periférico,
induzido em sequência rápida com fentanil 250 µg, propofol 160 mg e succinilcolina 80 mg, seguido de intubação
traqueal e posterior bloqueio com atracúrio 35 mg após. Mantido em anestesia inalatória sem necessidade de recurarização. Tempo anestésico-cirúrgico de 2h20min. Hidratação com 1.500 mL de cristaloide. Ao despertar apresentou
breve agitação, mantendo volume corrente e capnometria adequados, realizada extubação com sucesso. Após cinco
minutos, apresentou dispneia súbita e dessaturação, com boa recuperação após ventilação com pressão positiva.
Na recuperação pós-anestésica apresentava tosse com secreção rósea, dispneia leve e crepitações à ausculta pulmonar, mantido em oxigenoterapia sob máscara de Venturi e elevação do decúbito. Permaneceu em observação
durante o dia, recebendo alta após. Discussão: A incidência do EAPPN é de 0,5 a 1 a cada mil anestesias, comum
em homens jovens e saudáveis. A fisiopatologia é multifatorial. Inicia-se com uma pressão subatmosférica entre
-50 e -100 mmHg, aumentando o retorno venoso, seguido de transudação de líquidos para alvéolos e interstício.
Dispneia, roncos, estertores bolhosos, cianose e secreção rósea em orofaringe são vistos como características clínicas. São diagnósticos diferenciais: aspiração do conteúdo gástrico, insuficiência cardíaca, SARA, sobrecarga hídrica
e anafilaxia. O raio-X de tórax com infiltrados bilaterais intersticiais e área cardíaca normal é típico de edema agudo
pulmonar e auxilia no diagnóstico. A gasometria arterial pode variar de normal a acidose mista. O rápido diagnóstico, a manutenção da permeabilidade de via aérea e a oxigenação são os tratamentos de escolha. Está contraindicado
o uso de diuréticos e a restrição hídrica; e o tratamento com corticoide é controverso. Por ser uma entidade autolimitada, com resolução nas primeiras 24 horas, o prognóstico é bom.
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961 Perda do acesso venoso imediatamente
após realização da raquianestesia
Alexandre Almeida Guedes, Leandro Fellet Miranda Chaves, Marcello Fonseca Salgado Filho,
Sophia Queiroz Zamagna Bouhid, Joara Rodrigues Evangelista Moura
Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil
Introdução: A raquianestesia é uma técnica amplamente utilizada, onde a hipotensão arterial é comum, quando
volume e/ou vasopressores (VP) devem ser usados. A perda do acesso venoso durante a indução ou manutenção
da raquianestesia pode ser catastrófica. O objetivo deste relato é mostrar a conduta em uma situação onde o acesso
venoso foi perdido imediatamente após a raquianestesia. Relato de caso: Paciente masculino, 42 anos, indicado ao
tratamento cirúrgico de fratura de fêmur. Estado físico P2 (alcoolismo crônico e desnutrição). Na SO, venóclise e
monitorização adequadas (pressão arterial 130 x 80 mmHg) e raquianestesia com bupivacaína hiperbárica (12 mg) e
morfina (25 mcg). Durante posicionamento, houve perda do acesso venoso periférico. Ocorreram hipotensão e bradicardia progressivas com inabilidade em se obter outro acesso venoso periférico. Diante do quadro, foi administrada
efedrina (25 mg IM) e decido obter acesso venoso profundo. Enquanto se providenciava o material, administramos
adrenalina (200 mcg, SC; pressão arterial de 80 x 40 mmHg). Como o ultrassom não estava disponível, realizamos
a punção da veia jugular interna e estabilização hemodinâmica com cristaloide e efedrina venosos. Procedimento
concluído com sucesso. Discussão: Hipotensão é o efeito fisiológico mais importante da raquianestesia. Deve-se ao
bloqueio simpático e está relacionado à sua extensão. Ademais, o bloqueio das fibras cardioaceleradoras altera ainda
mais o equilíbrio entre as ações simpáticas e parassimpáticas. São medidas de tratamento: céfalo-declive, expansão
volêmica e VP. Na ausência de acesso venoso periférico, o uso de VP por outras vias deve ser realizado. A adrenalina
pode ser usada por via SC e IM. Sua absorção SC é mais lenta. Já a efedrina é melhor por via IM, pois a vasoconstrição
local é menor, permitindo maior absorção sistêmica e atenuando o risco de isquemia tecidual. Nesse caso, o ultrassom não estava disponível, por isso foi necessária a obtenção percutânea de acesso vascular central. Enfatizamos que
a obtenção de acesso venoso é uma habilidade intrínseca do anestesiologista.
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964 Anestesia em paciente com
epidermólise bolhosa
Eveline Leite Didoné, Luana Maris Rodrigues de Souza, Luiz Fernando dos Reis Falcão,
Guinther Giroldo Badessa
Hospital São Camilo, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A epidermólise bolhosa (EB) é uma doença genética rara, caracterizada por fragilidade anormal da
pele e mucosas. A formação de cicatriz ocorre na mucosa oral, faríngea e esofágica e causa abertura limitada da
boca e limitação de movimento do pescoço devido ao desenvolvimento de contraturas. Portanto, o gerenciamento
anestésico de pacientes com EB é um desafio para o anestesiologista. Relato de caso: S.P.V.F., 15 anos, feminino, 35
kg, 1,45 m. Paciente com diagnóstico de EB chegou ao pronto-socorro com queixa de disfagia, sendo diagnosticada impactação alimentar esofágica e optado por realização de EDA de urgência para retirada de corpo estranho.
Paciente apresentava Mallampatti IV, sendo realizada indução em sequência rápida e intubação com videolaringoscópio sob visualização direta. Manutenção da anestesia com sevoflurano. Tentativa de EDA sem sucesso devido à
não progressão do endoscópio adulto pelo esfíncter esofágico superior e observado edema de aritenoides. Optou-se
por manter a paciente intubada na unidade de terapia intensiva. Paciente evoluiu com enfisema subcutâneo cervical e torácico, cuja tomografia de tórax evidenciou pneumomediastino e broncoscopia sem lesão de via aérea.
A equipe multidisciplinar optou por tratamento conservador com antibioticoterapia, corticoterapia e proteção gástrica. A paciente foi mantida sedada com midazolam. No quarto dia de IOT foi realizada nova broncoscopia, que
evidenciou melhora da lesão supraglótica, sendo optado pela extubação. A paciente teve alta no oitavo dia de internação, com melhora do pneumomediastino e seguimento ambulatorial. Discussão: As dificuldades do acesso às vias
aéreas nesses pacientes são maiores devido à formação repetida de bolhas e cicatrizes que levam a contraturas no
pescoço, microstomia, língua imobilizada e estenoses esofágicas. O trato gastrointestinal é frequentemente acometido e, devido à fragilidade de sua mucosa, a sua perfuração tem sido relatada após EDA. Deve-se garantir o controle
seguro da via aérea e evitar trauma local. Novas bolhas podem ser formadas devido à dificuldade no manuseio da via
aérea, dessa forma, seu acesso bem planejado minimiza trauma local e reduz o risco de formação de novas lesões.
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968 Desenvolvimento da síndrome de
Takotsubo após evento anestésico-cirúrgico
Luiz Gustavo Vecchio Salomom Gouveia, Marcílio Batista Pimenta, Bruno de Oliveira Matos,
Káren Brandão de Barros, Pedro Maurício Quintino
Hospital Felácio Rocho, Belo Horizonte, MG, Brasil
Introdução: A síndrome de Takotsubo (ST) é uma miocardiopatia caracterizada por disfunção sistólica transitória
do ventrículo esquerdo, alteração eletrocardiográfica de isquemia simulando infarto do miocárdio, com ausência
de evidências angiográficas de doença arterial coronariana obstrutiva ou ruptura aguda de placa aterosclerótica.
Possui forte associação com eventos de estresse agudo. A seguir, o relato dessa síndrome após cirurgia de colectomia direita por laparotomia. Caso clínico: Paciente A.N.V., feminino, 80 anos, histórico de hipertensão controlada.
Admitida com perda ponderal, vômitos e dor abdominal. Eletrocardiograma sem alterações. Internada, apresentou
imagem tomográfica sugestiva de tumor de cólon. Após oito dias foi submetida à colectomia direita por laparotomia
sob anestesia geral, sem intercorrências e pós-operatório imediato habitual. Após quatro dias, apresentou subitamente esforço respiratório importante, edema agudo de pulmão e pico hipertensivo. Eletrocardiograma evidenciou
inversão de onda T de V1 a V4. Encaminhada grave ao centro de tratamento e terapia intensiva, foi intubada, fez uso
de altas doses de aminas e foi mantida em suporte intensivo. Ecocardiograma evidenciou acinesia de todo o septo
interventricular, dos segmentos médio e apical das paredes posterior, inferior, anterior e lateral. Função sistólica global do ventrículo esquerdo comprometida em grau importante, fração de ejeção de 26%. Cineangiocoronariografia e
ventriculografia esquerda mostraram ventrículo esquerdo com acinesia dos segmentos apicais e hipercinesia dos segmentos basais, fornecendo imagem característica e confirmando a síndrome. Permaneceu em suporte intensivo por
sete dias, quando foi realizado novo ECO, que mostrou FE 81%, índices de função sistólica do ventrículo esquerdo
dentro dos limites da normalidade, sem distúrbios segmentares contráteis em repouso. Recebeu alta do centro de
tratamento e terapia intensiva em boas condições clínicas 21 dias após o evento agudo. Discussão: A ST permanece
com a fisiopatologia pouco esclarecida, sendo subdiagnosticada no mundo inteiro. Estudos sugerem forte associação com stress, com prevalência em mulheres pós-menopausa e hipertensas. Por ser uma síndrome que apresenta
quadro clínico grave, é necessário maior treinamento, com intuito de familiarizar os médicos com os critérios diagnósticos da doença.
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972 Via aérea difícil em paciente com câncer
de laringe
Eder Samorano Fortes de Oliveira, Fernanda Pestana Biatto, Guilherme de Holanda Cota,
João Carlos Dias Junior, Rafael Justini Sposito
Hospital Santa Rita, Maringá, PR, Brasil
Introdução: A realização de anestesia para laringectomia total deve ser planejada e individualizada para cada
paciente, tendo como bases seu histórico pré-operatório e preditores de via aérea difícil (VAD). Relato de caso:
Paciente masculino, P.H.C., 54 anos, 72 kg, hipertenso, tabagista, portador de câncer de laringe em estágio avançado,
tratamento prévio com radioterapia e plano de laringectomia total. Paciente Mallampati II com disfagia leve e dispneia aos esforços, tendo preditor de VAD a irradiação do pescoço. Devido à indisponibilidade de fibroscópio e à não
cooperação para intubação acordado, optamos por indução convencional (fentanil 250 mcg, propofol 140 mg, atracúrico 35 mg), sendo o cirurgião informado para a possibilidade de traqueostomia. Pré-oxigenação com máscara
facial (MF), necessitando maior pressão para fornecer volume corrente adequado com leve restrição da expansibilidade torácica, na laringoscopia Cormack-Lehane 2b foi realizada manobra de BURP e visualizadas aritenoides
edemaciadas com anatomia distorcida; foi optado por bougie, porém sem progressão devido à possível estenose; foi
realizada uma segunda tentativa, sem sucesso. Após a segunda laringoscopia houve dificuldade para ventilação com
máscara facial, o cirurgião foi informado da necessidade de traqueostomia devido à impossibilidade de obter uma via
aérea e fornecer oxigênio ao paciente. Foi realizada traqueostomia imediatamente com sucesso. Discussão: O planejamento prévio e o preparo para uma via aérea invasiva foram importantes para evitar um desfecho desfavorável.
Após a laringectomia total, foi realizado um estudo da peça anatômica e observou-se estenose significativa em seu
lúmen, com fibrose maciça das paredes e musculatura da laringe, impossibilitando a passagem de qualquer dispositivo de vias aéreas.
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978 Despertar prolongado pós anestesia geral
em paciente com transtorno psiquiátrico
Nazel Oliveira Filho, Luiz Alberto Vicente Teixeira, Abdias Carlos de Oliveira Filho,
Natan Lourenço Luz Pereira
Hospital São Rafael, Salvador, BA, Brasil
Introdução: O retardo no despertar tem origem multifatorial, ligado à sobredose de anestésicos até causas orgânicas (acidente vascular cerebral, embolia cerebral) e metabólicas. Em geral, o despertar mediante estimulação deve
ocorrer em 60 a 90 minutos. Relato de caso: W.F.J., 53 anos, ASA I. Submetido à dermolipectomia com lipoaspiração e correção de ginecomastia. Realizada raquianestesia com 15 mg de bupivacaína 0,5% após sedação com
midazolam. Indução venosa (fentanil, propofol, rocurônio, manutenção com sevoflurano e repique de rocurônio;
analgesia com morfina). Procedimento com 10 horas de duração; após 2 horas da interrupção do inalatório e reversão do bloqueio neuromuscular com prostigmine e atropina, não despertou. Administrado sugamadex e naloxone,
evoluindo TOF >90%, sem resposta a comandos, mantinha respiração espontânea, além de BIS entre 65 e 78.
Gasometria seriadas: pH 7,18; PO2 de 95 mmHg; bicarbonato 22 mEq/L; sódio 140 mEq/L; glicemia 206 mg/dL;
lactato 4,1→7,8→6,6→4,9 mg/dL. Encaminhado à unidade de terapia intensiva ainda entubado, com melhora lenta
do nível de consciência, extubado 12 horas a seguir, recobrando orientação completa, sem sequelas neurológicas.
Realizada tomografia computadorizada de crânio, eletrocardiograma e raio-X de tórax sem alterações. Ao longo do
internamento, foi revelado que o paciente é portador de distúrbio psiquiátrico em uso de clonazepam 0,5 mg, risperidona 1 mg e carbonato de lítio 600 mg de 12/12 horas, dado omitido durante consulta pré-anestésica. D
 iscussão:
Diante da multiplicidade de fatores que podem ter influenciado o atraso no despertar nesse caso, vale o destaque
a alguns pontos. Um deles é a maior incidência desse evento em pacientes com algum grau de depressão, em especial em uso de medicações que alterem o nível de consciência. Além disso, depressão e psicose aumentam o risco
de delirium pós-operatório, prolongando a recuperação anestésica. Cirurgia prolongada, uso de pré medicação
(midazolam), obesidade, acidemia, uso de anticolinérgicos e sexo masculino também são itens descritos na literatura como predisponentes.
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994 Abordagem de via aérea em portador de
espondilite anquilosante
Thayane Karine Verçosa da Silva, Wagner de Paula Rogério, Mirlane Guimarães de Melo
Cardoso, Cláudio Alvarez Bustamante Junior, Jéssica Jansen Fernandes
Fundação Hospital Adriano Jorge, Manaus, AM, Brasil
Introdução: Espondilite anquilosante (EA) é uma espondiloartropatia soronegativa que resulta em fusão do esqueleto axial, rigidez e limitação funcional progressiva. O principal desafio anestésico é o manejo da via aérea, devido
à limitação da extensão cervical (comprometimento da coluna cervical) e da abertura bucal (comprometimento da
articulação temporomandibular). A rigidez da coluna torácica pode reduzir o volume-minuto, dificultando a ventilação espontânea em decúbito horizontal. Relato de caso: Masculino, 72 anos, 80 kg, com hipertensão arterial
sistêmica, diabetes mellitus, hemiparesia à esquerda (acidente vascular cerebral isquêmico há 20 anos), portador
de EA. Na avaliação pré-anestésica para colecistectomia convencional, identificou-se: rigidez cervical, distância
esterno-mento (DEM) <12,5 cm, distância tireo-mento > 6 cm, abertura bucal > 3 cm, Mallampati III, Goldman
II e ASA III. Na SO, foi monitorizado com cardioscópio, PANI e saturação de O2; posicionado com coxim com
elevação de dorso em 45°. Laringoscopia com lidocaína tópica antes da indução anestésica, classificado como Cormack-Lehane-Cook IIa. Pré-oxigenação mais indução com fentanil 1,25 mcg/kg, etomidato 0,2 mg/kg e, após
confirmar ventilação, rocurônio 0,5 mg/kg. Seguiu-se com IOT, confirmada por capnografia. Manutenção anestésica com sevoflurano. Procedimento anestésico-cirúrgico sem intercorrências. Extubação em sala, encaminhado
à unidade de terapia intensiva estável. Discussão: DEM <12,5 cm e incapacidade de extensão cervical são os preditores de via aérea difícil desse paciente. Rigidez cervical se associa com dificuldade de alinhamento do eixo oral
com o laríngeo, resultando em inadequada laringoscopia. A classificação de Cormack-Lehane-Cook gradua a visão
laringoscópica. Do grau I ao IIa raramente resulta em IOT difícil. Grau IV requer método alternativo à laringoscopia direta. Na escassez de tais métodos, uma abordagem segura é realizar intubação acordado (topicalização de base
da língua mais bloqueio de nervos periféricos). Neste caso, foi feita uma abordagem alternativa, laringoscopia direta
com topicalização da base de língua e, após confirmar boa visibilidade, indução anestésica e IOT. Dificuldades técnicas não identificadas em avaliação prévia podem aumentar o risco de complicações em pacientes com EA.
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1008 Enfisema subcutâneo após fundoaplicatura
com correção de hérnia hiatal
Pedro Machado Martins Neto, Raimundo Junior Prado de Oliveira, Danilo Galati,
Ricardo Monteiro da Silva, Zenia Feitosa Oliveira
Hospital Adventista de Manaus, Manaus, AM, Brasil
Introdução: A preferência pelo reparo da hérnia paraesofágica (HP) via laparoscópica decorre da baixa mortalidade
e morbidade associadas ao procedimento. No entanto, complicações como enfisema subcutâneo ainda são relatados
e suas causas precisam ser esclarecidas para que possamos intervir corretamente na resolução e evitar intercorrências futuras. Relato de caso: F.J.S., feminina, 55 anos, atendida no serviço de cirurgia geral com diagnóstico de HP
grau IV, encaminhada para cirurgia de reparo via laparoscópica. Em consulta pré-anestésica apresentava hipertensão
arterial sistêmica e dislipidemia, negando outras comorbidades. Passado cirúrgico de colecistectomia videolaparoscópica, cesárea e abdominoplastia. Exames laboratoriais sem alteração. Pesava 76 kg, media 163 cm, Mallampati I
e ASA II. Na SO, foi monitorizada com oximetria de pulso, eletrocardioscopia, pressão arterial não invasiva e capnografia. A técnica anestésica utilizada foi a anestesia venosa total. A insuflação do pneumoperitônio ocorreu sem
intercorrências e a cirurgia durou cerca de três horas. Na sala de recuperação pós-anestésica a paciente encontrava-se
estável, no entanto apresentou quadro de dor em região torácica superior e cervical de leve intensidade, ventilatoriodependente, com pressão arterial 171 x 100 mmHg, frequência cardíaca 60 bpm e saturação de O2 93% em ar
ambiente. Aventou-se a possibilidade de enfisema subcutâneo como complicação. Foram administrados tramadol
100 mg EV e clonidina 150 mcg EV e foi realizada radiografia de tórax, que evidenciou enfisema subcutâneo na base
do pescoço. Após estabilização do quadro, foi encaminhada ao centro de tratamento e terapia intensiva, evoluindo
satisfatoriamente, e no momento encontra-se em acompanhamento ambulatorial. Discussão: As complicações relacionadas à insuflação de gás CO2 necessária para criar pneumoperitônio incluem enfisema subcutâneo. E a cirurgia
de fundoplicatura de Nissen, realizada na paciente, está entre os principais fatores de risco de progressão para essa
complicação. Na maioria dos casos, o CO2 subcutâneo é superficial, não compromete o lúmen das vias aéreas e se
resolve após o abdome ser desinflado, sem necessidade de intervenção específica.
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1014Laceração traqueal em cirurgia para
correção de megaesôfago chagásico
Cláudia Leal Ferreira Horiguchi, Brenda de Souza Gouvea, Letícia Sales Silva,
Cristiano Hiroshi Vieira Horiguchi, Paulo Cesar de Abreu Sales
Hospital Universitário Ciências Médicas, Belo Horizonte, MG, Brasil
Introdução: A laceração traqueal inadvertida em intraoperatório, ocasionada por intubação orotraqueal ou pelo
ato cirúrgico, é uma complicação rara e grave. O diagnóstico depende de suspeita clínica e radiológica, sendo a
confirmação realizada por fibrobroncoscopia. O manejo pode ser conservador ou cirúrgico, dependendo das características da lesão e de fatores inerentes ao paciente. Relato de caso: Paciente masculino, 39 anos, emagrecido,
ASA II, portador de doença de Chagas acarretando acalasia grau IV. Administrada anestesia peridural e geral balanceada para esofagectomia subtotal trans-hiatal com reconstrução em tubo gástrico. No intraoperatório, o paciente
apresentou dessaturação importante, a despeito de tubo orotraqueal corretamente posicionado e enfisema subcutâneo em hemitórax direito. Observou-se que durante a dissecção anterior do esôfago ocorreu secção longitudinal da
membrana traqueal posterior, de 4 centimetros, próximo à carina. Com auxílio do broncoscópio, reposicionou-se
o tubo orotraqueal à jusante da lesão, a qual foi reparada via toracotomia posterior lateral direita com traqueoplastia. Paciente encaminhado ao centro de tratamento e terapia intensiva entubado, estável hemodinamicamente.
Extubado no terceiro dia pós-operatório (DPO), recebeu alta hospitalar no décimo quarto DPO, tolerando dieta oral
líquida completa, com rouquidão moderada, acompanhado pela fonoaudiologia. No sexagésimo DPO, encontravase eutrófico, com dieta livre e discreta rouquidão. Discussão: No período intraoperatório, a perda de via aérea segura
é uma intercorrência potencialmente fatal. A identificação e o tratamento de um trauma traqueal devem ser cautelosos e podem ser dasafiadores mesmo para cirurgiões e anestesiologistas experientes. Pneumotórax hipertensivo,
pneumomediastino e enfisema subcutaneo são complicações imediatas comuns de trauma traqueal e foram observadas neste caso. Complicações tardias, como estenose traqueobrônquica e fístula traqueoesofagica não são raras,
mas neste caso não ocorreram. Paralisia das cordas vocais por lesão do nervo laríngeo recorrente pode ocorrer uni
ou bilateralmente após lesão da traqueia.
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1016 Anestesia em adulto com síndrome de Down
Fernanda de Faria Mariano, Paula Pitanguy RodriguesCavaca, Bráulio Antônio Maciel de
Faria Mota Oliveira, Izabela Magalhães Campos, Luana Magalhães Bernardo
Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, MG, Brasil
Introdução: A síndrome de Down (SD) ou trissomia do 21 é uma anormalidade cromossômica comum, caracterizada por alterações multissistêmicas que constituem um desafio anestésico. O aumento da expectativa de vida
desses pacientes associa-se a comorbidades que requerem manuseio cuidadoso. Relato de caso: Mulher, 59 anos,
ASA II (obesidade grau II e diabetes mellitus tipo 2). Correção de fenda palatina prévia, sem intercorrências. Submetida à histerectomia videolaparoscópica/vaginal, por adenocarcinoma de endométrio pouco diferenciado e CVL,
em mesmo tempo anestésico. Optado por anestesia combinada, peridural (30 mg de ropivacaína e 1,5 mg de morfina) geral. Posicionada com múltiplos coxins simulando trapézio de Simoni, devido aos preditores de dificuldade
para intubação orotraqueal e solicitado kit de via aérea (VA) difícil. Ventilação em máscara facial sem dificuldades.
À laringoscopia, Cormack-Lehane classe I, portanto, sem necessidade do uso de fibrobroncoscópio. Ato cirúrgico
sem intercorrências. Extubada, apresentando ventilação espontânea, boa resposta motora e verbal. Durante transporte para a sala de recuperação pós-anestésica, evoluiu com depressão ventilatória e cianose. Administrado O2 em
bolsa-válvula-máscara e 80 mcg de naloxona, assumindo a ventilação espontânea novamente. Encaminhada ao centro de tratamento e terapia intensiva, com evolução favoravel. Discussão: Existe limitação na literatura quanto ao
manejo anestésico em adultos com SD. De maneira geral, possuem baixa estatura, macroglossia e VA de tamanho
reduzido, predispondo à obstrução, mesmo sob baixas doses de sedativos. Destacam-se bradiarritmias, malformações cardíacas, refluxo gastroesofágico e instabilidade atlanto-axial. Acesso intravenoso difícil devido a obesidade e
xeroderma. Além de distúrbios autoimunes, diabetes mellitus, demência, depressão, epilepsia, hipotonia, obesidade,
osteoporose e alterações de comportamento/comunicação. Esses últimos podem contribuir para a ansiedade, agitação e problemas comportamentais em ambiente cirúrgico. Ademais, podem dificultar o reconhecimento clínico de
comorbidades associadas ao envelhecimento, requerendo investigação pré-anestésica e acompanhamento pós-anestésico cuidadosos.
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1017 Bloqueio prolongado do plexo braquial.
O que pode ser? O que fazer?
Mariana Moraes Pereira das Neves Araújo, Alexandre Almeida Guedes, Victor Matheus
Condé de Oliveira, Amelie Gabrielle Vieira Falconi, Sophia Queiroz Zamagna Bouhid
Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil
Introdução: A incidência de complicações neurológicas prolongadas após bloqueio do plexo braquial é baixa (3%).
Essas não possuem tratamento específico e geralmente há retorno da função neural normal, podendo levar dias a
meses. Relato de caso: Paciente feminina, 33 anos de idade, ASA I, submetida à osteotomia de rádio proximal por
consolidação viciosa de fratura, na qual foi utilizado garrote pneumático por 110 minutos. A anestesia foi realizada
através de bloqueio supraclavicular do plexo braquial (lado direito) guiado com ultrassom e eletroneuroestimulação,
com administração de 30 mL de levobupivacaína 0,5% com adrenalina. A paciente apresentou bloqueio sensitivo e motor de todo o membro superior em cerca de dez minutos e a cirurgia foi realizada sem intercorrências.
Após 72 horas do fim do procedimento, permanecia a imobilidade do antebraço e mão, porém com preservação
da sensibilidade térmica e dolorosa e com movimentos da cintura escapular normais. Discussão: Lesões de nervos
periféricos durante procedimentos cirúrgicos não são comuns. Os principais fatores envolvidos são: lesões mecânicas (trauma pela agulha, injeções intraneurais, uso de garrote ou próprio trauma cirúrgico); injúrias vasculares
(lesões da vasa nervorum, uso prolongado de garrotes, hematomas intraneurais e até mesmo uso de adrenalina em
bloqueios de nervos periféricos); lesão química por altas concentrações de anestésicos locais e injeções acidentais
de substâncias neurolíticas (álcool ou fenol). Infelizmente ainda não existe tratamento específico consagrado para
lesões de nervos periféricos, sendo a base do tratamento a profilaxia da lesão. Técnicas guiadas por ultrassonografia e eletroneuroestimulação, seringas com controle da pressão ao injetar o anestésico local, correta identificação das
substâncias a serem utilizadas na anestesia e vigilância do tempo e da pressão do garrote pneumático podem impedir
ou minimizar o dano neurológico.
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1019Bloqueio simpático venoso no
tratamento de fibromialgia
Yuri de Paiva Hoffmann, Patricia Sanae Ito Baruki, Werner Alfred Gemperli, Maruãn Omais,
Willian Moriaki Tomikawa Júnior
Palliare Clínica da Dor e Cuidados Paliativos, Campo Grande, MS, Brasil
Introdução: O tratamento da dor nos casos de fibromialgia e síndromes dolorosas cônicas é um grande desafio
e configura um dos cenários mais intrigantes e desafiadores em anestesiologia. Antidepressivos tricíclicos, inibidores da receptação de serotonina, relaxantes musculares, anticolvulsivantes e até acupuntura vêm se mostrando
como opções terapêuticas em alguns casos, porém outros demandam maior atenção e novas opções terapêuticas.
O objetivo deste estudo de caso foi verificar a efetividade do bloqueio simpático venoso (BSV) para o tratamento
da fibromialgia e síndromes dolorosas crônicas que compartilhem os mesmos modelos fisiopatológicos. Relato de
caso: Paciente L.A.S.C., 40 anos, com diagnóstico de fibromialgia há 7 anos, apresentando queixa de dor difusa nesse
período, evoluindo com piora nos últimos 12 meses. O quadro álgico tem início pela manhã e piora ao longo do dia,
passando de moderada a forte intensidade no fim do dia. Associada ao quadro, queixa-se de irritabilidade, ansiedade
e cefaleia frontal, tipo peso. Possui hábito intestinal irregular e sonolência pela manhã. Fez uso de várias opções terapêuticas, estando atualmente em uso de alprazolam, escitalopram, pregabalina, miosan e tramal. Foi encaminhada
para a clínica de dor crônica, onde optou-se por realizar 5 ciclos de BSV com intervalos de 5 dias entre cada ciclo,
utilizando lidocaína 2% (2 mg/kg/hora) associada a clonidina 150 mcg, em infusão contínua durante 4 horas. Evoluiu
com melhora importante do quadro desde o segundo ciclo de BSV, alcançando melhora de 80% após o quinto ciclo.
A mesma ainda referiu melhora do hábito intestinal e do convívio social e manterá acompanhamento clínico na clínica de dor. Discussão: A utilização de uma estratégia eficaz, que apresente pequeno índice de complicações graves
e que melhore a qualidade de vida do paciente é imprescindível. O tratamento da fibromialgia é complexo e controverso e o BSV demonstrou ser viável e com bons resultados neste caso, podendo no futuro ser uma excelente opção
para pacientes que não obtiverem boa resposta à terapêutica tradicional.
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1020 Olho cego doloroso
Yuri de Paiva Hoffmann, Patrícia Sanae Ito Baruki, Werner Alfred Gemperli, Maruãn Omais,
Willian Moriaki Tomikawa Júnior
Palliare Clínica de Dor e Cuidados Paliativos, Campo Grande, MS, Brasil
Introdução: Inúmeras têm sido as tentativas terapêuticas para minorar o quadro álgico ocular. Corticosteroides, hipotensores e lentes de contato terapêuticas têm se mostrado úteis. Evisceração e enucleação são indicadas em casos mais
resistentes ao tratamento. Relato de caso 1: Paciente de 38 anos, masculino, histórico de trauma em olho esquerdo há
20 anos, com descolamento de retina e perda total da visão. No período, apresentou espisódios recorrentes de dor discreta em conjuntiva esquerda, com sensação de areia no olho, associada a hiperemia e lacrimejamento, com melhora
ao uso de colírios oftalmológicos. Após 20 anos, apresentou crise álgica intensa, de longa duração, em olho esquerdo,
principalmente à noite, em região profunda do globo ocular, tipo fisgada, sem fator desencadeante. Permaneceu dez
dias sem dormir adequadamente. Na clínica de dor foram prescritos pregabalina 150 mg 12/12h, tizanidina 2 mg à
noite, mantida oxicodona e indicada sequência de 3 bloqueios peribulbares com lidocaína 1% 10 mL associada a corticoide, com intervalo de 7 dias. Após seis meses apresentou episódios de dor discreta em conjuntiva, com sensação
de areia no olho, que melhora ao usar colírio. Relato de caso 2: Paciente de 34 anos, sexo masculino, com histórico
de trauma em olho direito há 15 anos, com perda da visão. Refere irritação ocular diária leve, acompanhada de lacrimejamento e hiperemia ocular. Dor desencadeada pela exposição solar, evoluindo para dor de forte intensidade e
crescente, tipo queimação, com duração de uma hora que melhora ao manter o olho fechado. Uso diário de colírios
oftalmológicos, com piora do quadro ao longo dos anos. Prescritos pregabalina 50 mg 12/12h e bloqueio peribulbar.
Realizados 3 bloqueios peribulbares com lidocaína 2% 6 mL e corticoide em intervalo de 1 semana. Houve melhora
do lacrimejamento e hiperemia ocular diária, e boa tolerância à luz solar. Discussão: Estratégias terapêuticas como
injeções retrobulbares com neurolíticos e clorpromazina podem cursar com complicações como paralisia permanente
de músculos oculares, hemorragia retrobulbar, atrofia do nervo óptico e perfuração do globo ocular. A proposta mais
viável e promissora, entre as opções terapêuticas, seria o bloqueio peribulbar com corticoide.
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1021Edema pulmonar por pressão negativa
pós-extubação após fechamento de
fasciotomia
Edwin Baur Junior, Nildo Masatomi Miyahira, Werner Alfred Gemperli
Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande, Campo Grande, MS, Brasil
Introdução: O edema agudo de pulmão por pressão negativa apresenta uma incidência rara, sendo uma entidade
potencialmente fatal se mal diagnosticado, com incidência questionável e variável nos pacientes submetidos, próxima
de 0,05 a 0,1%. A fisiopatologia do edema pulmonar após laringospasmo com obstrução de vias aéreas superiores
apresenta caráter multifatorial, mas o mecanismo é predominantemente o desenvolvimento de uma grande pressão
negativa intrapleural, que é transmitida para o interstício pulmonar, aumentando o retorno venoso para o ventrículo direito e também a pressão hidrostática capilar pulmonar. Relato de caso: Paciente indígena, 18 anos, ASA I,
terceiro dia de pós-operatorio de anastomose de artéria braquial com fasciotomia, sendo admitido para fechamento
da fasciotomia. Indução de anestesia geral com fentanil 300 mcg, propofol 150 mg e atracúrio 25 mg, manutenção
com sevoflurano, procedimento com duração de 90 minutos, sem intercorrências. Após extubação, paciente evolui
com laringoespasmo, aprofundado plano com 100 mg de propofol e ventilado com pressão positiva. Após 20 minutos apresentou melhora, em ventilação espontânea, saturando 90% com 100% de O2, iniciou com tosse produtiva
e expectoração rosácea. Iniciado VNI com pressão positiva, utilizada furosemida 10 mg, após 10 minutos houve
melhora da saturação, 96%, e o paciente foi encaminhado à recuperação pós-anestésica com máscara de venturi 40%
saturando 94%; foi solicitado raio-X de tórax e bioquímica, sem alterações. Após 2 horas, estável saturando 98% em
ar ambiente.
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1040Cefaleia prolongada após punção
da dura-máter
Daniela Agra de Castro, Tolomeu Artur Assunção Casali, Antonio Fernando Carneiro,
Muriel Pires e Silva, Daiane Malheiros Souza
Centro de Reabilitação e Readaptação Dr Henrique Santillo, Goiania, GO, Brasil
Introdução: A cefaleia após punção da dura-máter é uma complicação bem conhecida e esperada, geralmente secundária ao procedimento diagnóstico ou terapêutico. Embora sua fisiopatologia não esteja completamente esclarecida,
existem fatores que estão relacionados a uma maior incidência, tais como maior calibre da agulha, paciente jovem
e grávidas. OBJETIVO: Descrever a conduta tomada diante de um caso de cefaleia após punção da dura-máter
com evolução de 12 dias, no paciente no qual foi feita a punção para investigação de doença neurológica. Relato de
caso: Paciente do sexo masculino, 19 anos, 55 kg, 1,70 m, ASA II, que foi admitido no hospital com quadro de cefaleia após coleta de líquido cefalorraquiadiano para investigação de doença do segundo neurônio motor. A cefaleia
apresentava-se predominantemente frontal, não pulsátil e era intensa quando assumia a posição em pé ou vertical.
A ressonância magnética da coluna vertebral foi solicitada durante o período de internação, a qual não apresentou
qualquer alteração. A punção raquidiana foi realizada com paciente na posição sentada, na primeira tentativa entre
L3-L4 usando agulha calibre 22G. Inicialmente foi instituído tratamento com analségicos, cafeína e hidratação, com
uma resposta inadequada sem melhora. Optou-se por realizar um tampão sanguíneo peridural com paciente sentado, assepsia local e punção em L3-L4 com técnica de Dogliotti até perda da resistência e injetados 15 mL de sangue
venoso coletado. Paciente referiu melhora logo após procedimento e recebeu alta hospitalar. Discussão: Apesar da
cefaleia após punção de dura-máter ser considerada uma complicação esperada, devemos procurar todos os esforços
e estratégias para evitar sua ocorrência. Este caso demonstra um episódio no qual mesmo com o passar do tempo não
houve melhora da sintomatologia, permanecendo grande incômodo para o paciente, com limitação da qualidade
de vida. Foi utilizada a terapêutica com o tampão sanguíneo, que se mostrou eficaz na remissão dessa complicação.
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1048Uso do sistema de infiltração contínua
da ferida cirúrgica no manejo da dor
pós-operatória da escoliose
Micaela Sales Barbosa, Bruno Brasileiro, Iana Medeiros, Luiz Eduardo Imbelloni, Gesira Dantas
Centro de Ensino e Treinamento de João Pessoa, João Pessoa, PB, Brasil
Introdução: A escoliose é uma condição anormal da curvatura da coluna vertebral que afeta 2 a 3% da população. O tratamento cirúrgico visa à estabilização e correção parcial da curva e está associado a altos níveis de dor
pós-operatória. O objetivo do relato é descrever o uso do sistema de infiltração contínua da ferida cirúrgica no
manejo da dor pós-operatória da escoliose. Relato de caso: Paciente de 21 anos, 60 kg, ASA I, admitida para correção
de escoliose toraco-lombar, ângulo de Cobb 60”. Na SO, monitorização básica e BIS, venóclise 18G. Indução anestésica com midazolam 0,05 mg/kg, fentanil 5 μg/kg, lidocaína 2% 1 mg/kg, cetamina 0,3 mg/kg, clonidina 2,5 μg/kg,
propofol em infusão alvo-controlada 3 μg/mL e rocurônio 0,6 mg/kg. IOT com TOT 7,0. Manutenção com remifentanil 0,2 μg/kg/min e propofol 3 μg/mL. Veia subclávia direita cateterizada, PAI em artéria radial esquerda e
SVD. Paciente posicionada em decúbito ventral e com monitorização dos potenciais evocados somato-sensitivos e
motores. A duração cirúrgica foi de 420 minutos, feita osteotomia em 10 níveis (T5-L3) sem complicações. Foram
administrados 2.720 mL de solução cristaloide, débito urinário de 270 mL e variação de hemoglobina de 12,9 g/dL
para 10,5 g/dL. Ao término, o cirurgião implantou dois cateteres, multiperfurados, na região subfascial. Com o fechamento da ferida operatória, foram administrados 10 mL de levobupivacaína 0,2% e os cateteres conectados à bomba
elastomérica descartável contendo 270 mL de levobupivacaína 0,2%. A infusão contínua iniciou após o procedimento com fluxo de 4 mL/h. A paciente foi extubada e encaminhada à unidade de terapia intensiva acordada e sem
dor. A qualidade da analgesia foi aferida através da escala verbal numérica de dor. Os escores foram: 6 (6 h), 4 (12 h),
2 (24 h), 0 (48 e 72 h), sem necessidade de resgate com opioide. A paciente evoluiu satisfatoriamente, recebendo alta
hospitalar após três dias. Discussão: A dor pós-operatória é relatada por muitos pacientes como sendo a pior experiência da sua vida. Uma abordagem alternativa aos métodos tradicionais é a inserção de cateteres multiperfurados
acoplados a uma bomba elastomérica, que permitem a infusão contínua de anestésico local dentro da ferida cirúrgica, reduzindo significativamente a dor e o uso de opioides. O relato mostra que o sistema de infiltração contínua se
mostrou uma técnica eficaz no manejo da dor nas correções cirúrgicas da escoliose.
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1052Combustão na via aérea causada pelo
bisturi elétrico durante traqueostomia
Andre Fernandes Botrel e Silva, Aline Viana Carvalho Amorim, Bruno de Oliveira Matos,
Fernanda de Faria Mariano, Elisa Duarte Candido
Hospital Felácio Rocho, Belo Horizonte, MG, Brasil
Introdução: Atualmente, o foco em relação à combustão na via aérea é voltado para o uso de laser, mas é importante
lembrar que o eletrocautério também pode servir como fonte de ignição durante cirurgias de via aérea e cavidade
oral. Trata-se de complicação pouco frequente, porém grave. Relato de caso: G.V., 10 anos (47 kg; 1,60 m), portadora
de paralisia cerebral por encefalopatia hipóxica ao nascimento. Proposta de traqueostomia (TQT) devido à intubação orotraqueal prolongada por pneumonia. Em uso de anticonvulsivantes. Monitorizada com eletrocardiograma,
PNI, oximetria e capnografia. Em VM controlada à pressão com FiO2 40%. Foram utilizados sevoflurano (1,3 CAM)
e fentanil (150 mcg). Durante o uso do eletrocautério ocorreu abertura acidental da traqueia com formação de
chama. O cirurgião abafou a chama com a própria mão e conseguiu cessar o fogo em alguns segundos. Procedeu-se a
retirada do tubo, que estava inalterado, e colocação da cânula. Não foi observado aspecto de queimadura na via aérea,
apenas na pele e subcutâneo. A criança evoluiu bem no pós operatório, sem intercorrências. Discussão: São necessários três elementos para que ocorra a combustão, o combustível (tubo endotraqueal, compressa), a fonte de oxigênio
e o calor (laser, bisturi elétrico). Durante a TQT, esses três elementos geralmente são mantidos separadamente,
entretanto, alguns fatores podem levar à mistura dos mesmos, aumentando os riscos de uma eventual combustão.
Existem cuidados que podem ser tomados com o objetivo de diminuir o risco de combustão, e medidas eficientes
para interrompê-la caso venha a ocorrer. Como por exemplo utilizar solução salina para inflar o balonete; garantir
que não ocorra vazamento de gases anestésicos ao redor do tubo; manter a ventilação com a menor FiO2 possível;
utilizar cautério bipolar para a hemostasia antes da abertura da traqueia, bem como avançar o tubo para baixo, para
que se aproxime da carina, minimizando a chance de danificar o balonete durante a incisão da traqueia; manter o
campo cirúrgico meticulosamente seco; em caso de chamas, desconectar imediatamente o paciente do ventilador,
mudar o fluxo de gás fresco e ventilar o paciente com ar ambiente. Também deve-se considerar administrar solução
salina dentro do tubo para apagar possível chama intraluminal.
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1063 Uso da terbutalina como opção terapêutica
em broncoespasmo grave na criança
Camilla Corrêa e Castro, Lucas de Souza Lima, Marcelo de Oliveira Peres,
Fernanda Lourenço Furigo, Fabio Luis Ferrari Regatieri
Centro de Ensino e Treinamento Ipar, Hospital Geral de Itapevi, São Camilo Pompeia,
São Paulo, SP, Brasil
Introdução: Broncoespasmo é uma complicação que pode ocorrer no período intra e pós-operatório, caracterizado pelo aumento do tônus bronquiolar e de secreção brônquica, com redução do volume corrente, causado sibilos
e taquipneia. Pode ocorrer em pacientes com hiperreatividade brônquica prévia ou previamente hígidos em contato com fatores precipitantes. Este caso tem por objetivo ilustrar a utilização de terbutalina como opção terapêutica
em broncoespasmo grave refratário a drogas de primeira linha. Relato de caso: M.F.B., masculino, 6 meses, 7,5 kg,
ASA I, sem história de alergias ou infecções recentes, programada herniorrafia inguinal bilateral. Realizada monitorização com oximetria de pulso, cardioscopia e pressão arterial não invasiva. Acesso periférico prévio em membro
inferior esquerdo 22G. Indução inalatória com mistura de gases com oxigênio, óxido nitroso e sevoflurano. Tentada
ventilação espontânea sob máscara facial sem acoplamento adequado, optada pela IOT. Infusão de fentanil 3 mcg/
kg, propofol 3 mcg/kg, tubo 3,5 simples, sem intercorrências. Em 5 minutos observou-se aumento da pressão de pico,
ausculta com sibilos bilateralmente, feitos 2 puffs de salbutamol, cetamina 0,3 mg/kg, propofol 10 mg, sem melhoras. Nova sequência de 2 puffs de salbutamol, mantendo o quadro. Optada pela infusão venosa de terbutalina 0,2 mg,
com melhora da ventilação e ausculta do paciente, sem repercussões posteriores. Discussão: O tratamento farmacológico do broncoespamo é realizado com broncodilatadores por via inalatória ou parenteral. A terbutalina é um β2
agonista, sendo uma opção para casos de broncoespasmo grave, refratário às drogas iniciais. Tanto a via inalatória
quanto a subcutânea apresentam eficácia semelhante. A via endovenosa tem ganhando maior atenção no tratamento
de broncoespasmo grave, porém sem evidência proscrita definitiva a respeito de sua eficácia. É evidencianda, porém,
como alternativa ao broncoespasmo refratário e pode reduzir a necessidade de ventilação mecânica em pacientes
com crise asmática grave.
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1077Perfil de mulheres submetidas a
histerectomias e influência da anestesia
no desfecho de complicações
Ivandete Coelho Pereira Pimentel, Mewryane Câmara Brandão Ramos, Tamara Marielle de Castro,
Mirlane Guimarães de Melo Cardoso, Fernanda Rondon Fonseca Pirangy
Fundação Centro de Controle do Câncer do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil
Introdução: Na região norte, o tipo de câncer que afeta o sexo feminino com mais frequência é o do colo do útero,
com estimativa de 35 casos para cada 100 mil mulheres. Em Manaus, onde é feita a maioria dos atendimentos, o
indicador é de 53 casos. Assim sendo, este estudo se propôs a identificar o perfil dessas pacientes submetidas à histerectomia e a influência da anestesia no desfecho de complicações. Método: Após aprovação do Comitê de Ética,
foi realizado um levantamento descritivo, retrospectivo, por meio de análise de prontuários de mulheres submetidas à histerectomia ampliada no serviço de oncologia da FCECON no período 01 de junho de 2015 a 30 de junho de
2016, no município de Manaus. Estabelecido o nível de 95% de confiança e a precisão de 4,5%, o tamanho da amostra foi definido em 102 prontuários. Resultados: 56% das pacientes estavam com idade média de 49 anos, sendo a
maioria casada e de cor parda, oriunda do estado do Amazonas, com renda de até 1 salário mínimo e ensino fundamental incompleto, sendo a maioria multípara de 7 a 9 gestações sem caráter hereditário para câncer; não era
tabagista ou etilista e nem diagnosticada com doenças sexualmente transmissíveis. Estas iniciaram atividade sexual
antes dos 16 anos e tiveram mais de 3 parceiros sexuais. Quanto à anestesia, 30,4% fizeram uso de pré-anestésico e o
tipo de anestesia prevalente foi a técnica geral com bloqueio do neuroeixo, evoluindo, em ordem de frequência, com
cefaleia (59,6%), náuseas e vômitos (28,1%) e hipotermia (12%). Conclusões: Apesar de não estar definitivamente
estabelecido, estudos indicam que a anestesia regional e analgesia melhoram o desfecho e a sobrevida de pacientes
oncológicos. O alto índice de cefaleia observado pode ter vários fatores desencadeantes, mas no nosso serviço, 10%
estiveram relacionados à punção inadvertida da dura-máter. A incidência de náuseas e vômitos, de 30 a 50% nos
pacientes em geral até 70% nos de alto risco, pode ser minimizada com a técnica anestésica. As limitações dos demais
resultados deste estudo ocorreram por se tratar de estudo retrospectivo, dependente de correto preenchimento do
prontuário médico, no entanto, é pioneiro na região, podendo gerar planos de manejo intraoperatório e pós-operatório estruturados, necessários para pacientes com história de câncer.
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1079Enfisema subcutâneo, pneumotórax
e pneumomediastino na srpa após
traqueostomia
Carlos Vitor Osório de Oliveira, Ivandete Coelho Pereira Pimentel, Mirlane Guimarães de
Melo Cardos, João Batista Garcia
Fundação Centro de Controle do Câncer do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil
Introdução: A traqueostomia é um procedimento médico que pode salvar vidas, mas não está isenta de riscos,
sendo que o enfisema subcutâneo pode ocorrer em até 5% dos casos, necessitando inclusive de exame de imagem
para descartar pneumotórax, que quando não diagnosticado e revertido, evolui para óbito em até 3,6% dos pacientes.
O objetivo deste relato é aduzir um caso de enfisema subcutâneo, pneumotórax e pneumomediastino após traqueostomia, diagnosticado em sala de recuperação pós-anestésica (SRPA). Relato de caso: Paciente masculino, 72 anos,
62 kg, ASA II, Mallampati III com nodulação em região cervical, evoluindo com disfagia, disfonia, estridor e dispneia, programado para traqueostomia de urgência com biópsia de laringe. Na sala operatória, saturando 92% em ar
ambiente, apresentou intenso desconforto respiratório, sendo ofertado O2 2 L/min sob cateter nasal. Após montorização padrão, a traqueostomia foi realizada com paciente acordado sob anestesia locorregional e sedação, mantido
sob ventilação mecânica após injeção intravenosa de midazolam 3 mg e cloridrato de fentanila 100 mcg, manutenção
anestésica com O2. Sevoflurano 2%, seguindo-se à biopsia de laringe com auxílio de equipamento de laringosuspensão. Logo ao término do procedimento, o paciente foi colocado em ventilação mandatória intermitente sicronizada
(SIMVV) até obter drive respiratório suficiente para ventilação espontânea, sendo posteriormente encaminhado
para SRPA, onde persistiu com esforço respiratório apesar da traqueostomia, sendo colocado em tubo T com fluxo
de 3 L/min, mantendo saturação de 95%. Após 4 horas de observação na SRPA, apresentou piora progressiva do
desconforto respiratório, saturando 88%. À inspeção, notou-se enfisema subcutâneo, sem alteração da ausculta pulmonar; foi realizada tomografia de tórax, que visualizou pneumotórax bilateral e pneumomediastino, retornando à
sala de cirurgia para drenagem de tórax. Discussão: Em cirurgias de cabeça e pescoço, as complicações observadas
neste relato costumam ser processos benignos e autolimitados que ocorrem no transoperatório ou no pós-operatório imediato, tanto por técnica cirúrgica intempestiva, equipamento inadequado, como também por ventilação sob
pressão positiva.
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1080Trombose de seio sagital após punção
inadvertida de dura-máter em cirurgia
urológica
Cláudia Leal Ferreira Horiguchi, Gabriel Freire Matias, Annelyse de Abreu Peixoto,
Lamartine Salgado Ribeiro, Paulo César de Abreu Sales
Hospital Universiário Ciências Médicas, Belo Horizonte, MG, Brasil
Introdução: Trombose venosa cerebral (TVC) é uma complicação rara e grave, após punção dural. Relaciona-se com
fatores como gestação, puerpério, contraceptivos orais e doenças malignas. O sintoma mais frequente é a cefaleia.
Relato de caso: Mulher, ASA I, submetida à ureterorrenolitotripsia. Realizada anestesia peridural em nível L2/L3,
com agulha Tuohy 17G. Após 48 horas, apresentou cefaleia intensa — 10/10 na escala visual analógica (EVA) — com
piora ao ortostatismo e parestesia em região cervical, além de náusea e vômitos. Foi realizado bloqueio de gânglio
esfenopalatino (BGEP), com melhora da dor (6/10 na EVA). Após 36 horas o BGEP evoluiu com recorrência da dor,
sendo realizado novo BGEP, com melhora (4/10 na EVA) e encaminhamento à neurologia. Após 24 horas, apresentou zumbido, recidiva de cefaleia e sensação de pressão cervical. Ressonância magnética e angioressonância de vasos
cerebrais evidenciaram trombose de seio sagital e pequena hemorragia subaracnoidea. Permaneceu internada por
seis dias com início de anticoagulação, com alta sem novas alterações. Discussão: Todo paciente que apresenta cefaleia postural após punção de dura-máter, com piora após período de platô ou que não apresenta melhora, deve ser
avaliado com exames de imagem para que se excluam complicações tais como a TVC. A perda de líquor levaria à
dilatação e à estase venosa, que associadas à tração provocada pela posição ereta podem, em alguns pacientes com
estados pró-trombóticos, levar à TVC. A TVC pode se manifestar como cefaleia relacionada ao ortostatismo, vertigens, náuseas, vômitos, zumbidos, turvação visual, sinais motores, crises convulsivas, rebaixamento de consciência e
coma. É mais comum em mulheres jovens. Acredita-se que a frequência de TVC é muito maior em parturientes em
relação à população geral, respondendo por 34% dos casos. Desde a descrição da associação entre punção lombar
e TVC por Schou e Scherb em 1986, debate-se a possível associação entre os dois eventos. Contudo, nos últimos 20
anos as maiores evidências sugerem uma relação de causalidade, segundo a qual a punção lombar de per si desencadearia a TVC.
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1083 Reação anafilática grave imediata após
indução anestésica
Felipe Milhazes, Márcio de Pinho Martins, Patrick Augusto Gama Lima de Oliveira,
Claudia Valeria Luiza da Fonseca Ribeiro, Felipe de Carvalho Paschoal
Hospital Central da Polícia Militar, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: Anafilaxia é uma complicação rara e potencialmente fatal de apresentação clínica variada. Reconhecê-la e
tratá-la é imperativo a todos os anestesiologistas. A incidência perioperatória é estimada em 1 entre 10 e 20 mil procedimentos e devemos estar preparados para agir o mais rápido possível nessa situação. Deve-se lembrar que é dever
legal do anestesiologista encaminhar o paciente a um serviço especializado em alergologia/imunologia após o episódio para a investigação e para que, mediante aos resultados, seja possível programar a abordagem cirúrgica definitiva
e futuras intercorrências. Relato de caso: Sexo feminino, 40 anos, sem comorbidades, exames pré-operatórios normais, cirurgia para extração de tumor gengival benigno sob anestesia geral. Uma vez realizada a venóclise e utilizado
amoxicilina-clavulanato 1 g, em cerca de 30 minutos iniciou-se o ato anestésico com monitorização, apresentando
sinais vitais estáveis e pré-medicação com midazolam 2 mg. Após pré-oxigenação a 100%, foi iniciada a indução
venosa com fentanil 100 mcg e propofol 150 mg; devido à capnografia e volume corrente adequados na ventilação sob máscara facial, foram administrados cisatracúrio 10 mg e lidocaína 60 mg. Após um minuto, notou-se rash
macular em toda a extensão do tronco e membros superiores, dificuldade para ventilar pulmonar, hipoxemia grave e
hipotensão arterial. Optamos por IOT com O2 a 100% em alto fluxo e adrenalina 200 mcg fracionados. Evoluiu com
estabilidade hemodinâmica, sendo suspensa a cirurgia e encaminhando-a ao centro de tratamento e terapia intensiva devido ao risco tardio de novo episódio. Discussão: Os principais agentes são os bloqueadores neuromusculares,
látex e os antibióticos; tratando-se de BNM, a anafilaxia pode ocorrer durante a primeira exposição, possui alta incidência de reações cruzadas e é muito mais frequente em mulheres (2:1 a 8:1). A adrenalina exerce protagonismo
no tratamento devido aos efeitos agonista α1 com vasoconstrição, β1 aumentando o inotropismo cardíaco e β2
diminuindo a liberação de mediadores e levando à broncodilatação. Conclui-se que houve reação anafilática grau 3
(múltiplos órgãos afetados, sinais cutâneos, broncoespasmo e colapso cardiovascular), sendo o cisatracúrio o principal agente suspeito devido à alta prevalência do mesmo.
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1090 Síndrome de ressecção transuretral de
próstata
Andre Fernandes Botrel e Silva, Sergio Ricardo Botrel e Silva, Telmo Heleno Gomes,
Paula Pitanguy Rodrigues Cavaca, Luciana Andrade Rezende
Hospital Felácio Rocho, Belo Horizonte, MG, Brasil
Introdução: A ressecção transuretral de próstata (RTUP) é o procedimento cirúrgico mais comum realizado em
homens maiores de 60 anos. A irrigação de espaços fechados no organismo pode desencadear mudanças nos fluídos e eletrólitos, principalmente quando utilizado volume superior a 2 L na cirurgia, podendo causar a síndrome
de RTUP. A síndrome é caracterizada por confusão mental, hipotensão arterial, dispneia, convulsões, ansiedade e
até mesmo morte, se não tratada. Relato de caso: G.V., 74 anos, índice de massa corporal 25, ASA II, submetido à
RTUP sob raquianestesia (bupivacaína pesada 0,5%, sufentanil 5 mcg) e sedação (midazolam 12 mg). O procedimento durou 90 minutos, sem intercorrências. Paciente cursou na sala de recuperação pós-anestésica com queda da
saturação, mesmo em uso de cateter nasal, sendo realizado uso de CPAP com melhora discreta. Evoluiu com tremor e hipotensão arterial (70 x 40 mmHg), que respondeu à administração de 500 mL de solução fisiológica 0,9%
e elevação dos membros inferiores. Foi realizada gasometria arterial que evidenciou: sódio 111 mmol/L; pH 7,28;
lactato 48 mg/dL. Encaminhado ao centro de tratamento e terapia intensiva (CTI), foi admitido consciente com
pressão arterial 94 x 50 mmHg, saturação de O2 88% com CN. Evoluiu com quadro de delirium após internação no
CTI. Recebeu alta do CTI após normalização do sódio, sem sequelas. Discussão: A RTUP deve ser preferencialmente realizada sob anestesia regional, devido à menor perda sanguínea, menor risco de edema pulmonar e detecção
precoce de alterações do estado mental. Caso o procedimento seja realizado sob anestesia geral, as mudanças mais
precoces da síndrome são queda da saturação e mudanças no eletrocardiograma, principalmente no segmento ST.
Recomenda-se que o procedimento seja realizado em menos de 1 hora, entretanto existem relatos de ocorrência da
síndrome em cirurgias de apenas 15 minutos. O risco de ocorrência da síndrome de RTUP aumenta significativamente em caso de perfuração capsular da próstata, portanto, a comunicação entre o anestesiologista e o cirurgião é
fundamental. Caso haja suspeita da síndrome de RTUP, a administração de fluidos deve ser interrompida, além de
estancar os sangramentos e encerrar a cirurgia rapidamente. Em casos leves, a hemodiluição é corrigida espontaneamente pela diurese. Quando necessária, a correção da hiponatremia deve ser realizada gradativamente, para evitar a
ocorrência de mielinólise pontina central.
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1092Parada cardiorrespiratória após raquianestesia
Iana Angélica Dias Medeiros, Larisse Gomes Figueiredo, João Batista Virgulino
Centro de Ensino e Treinamento de João Pessoa SBA, João Pessoa, PB, Brasil
Introdução: A raquianestesia é uma das técnicas anestésicas mais utilizadas na atualidade, bastante segura.
Entretanto, não está isenta de complicações, algumas inclusive graves. Dentre esses riscos, a ocorrência de parada
cardiorrespiratória (PCR) é uma das mais sérias. Existe, em estudos, a definição de PCR durante a raquianestesia
como sendo a ocorrência súbita de bradicardia ou assistolia na vigência de um bloqueio espinal, com necessidade
de manobras de reanimação, num paciente que estava hemodinamicamente estável. Relato de caso: Masculino,
36 anos, ASA I, índice de massa corporal 24 kg/m2, admitido em sala operatória para realização de colecistectomia
via aberta. Consciente e orientado, hemodinamicamente estável, exame cardiopulmonar e laboratorial sem alterações. O paciente foi monitorizado com pressão arterial não invasiva, cardioscópio e saturação de O2. Sedado com
midazolam 2 mg e fentanil 50 mcg. Posicionado sentado, foi realizada punção do espaço subaracnoideo entre L3-L4,
com agulha Quincke 26G, líquor límpido com injeção de bupivacaína hiperbárica 0,5% 20 mg, morfina 80 mcg e
fentanil 20 mcg. Foi realizado cefalodeclive e, após 5 minutos da injeção, foi testado o nível dérmico do bloqueio
sensitivo, T4. Após alocação de coxim na região dorsal, o paciente evoluiu com bradicardia; em tempo foi administrada atropina 0,5 mg IV; e posteriormente, PCR em AESP. Revertida com manobras de RCP e adrenalina 1 g
administrada de forma precoce. Após um ciclo de RCP, o paciente apresentou pulso carotídeo e retorno do ritmo
sinusal, bem como exame neurológico normal. Manteve-se estável hemodinamicamente, não sendo necessário o uso
de vasopressores. O procedimento anestésico-cirúrgico teve duração de duas horas. Ao final, o paciente foi encaminhado à unidade de terapia intensiva para cuidados pós-operatórios e observação durante 12 horas, evoluindo de
forma estável e recebendo alta hospitalar em 48 horas. Discussão: Anteriomente, acreditava-se que a PCR ocorria
por hipoxemia, devido à sedação excessiva. Todavia, hoje sabe-se que nessa situação a etiologia é cardiocirculatória,
relacionada à redução da pré-carga resultante do bloqueio simpático. Percebe-se que a PCR é precedida de declínio
gradual da frequência cardíaca e da pressão arterial. Diante de um quadro de bradicardia acentuada e/ou PCR em
vigência da raquianestesia, é fundamental o diagnóstico precoce e a instituição sem demora do tratamento eficaz e
agressivo, otimizando o prognóstico desses pacientes.
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1096Descoberta incidental de tumor
periamigdaliano em intubação de urgência
para laparotomia exploradora
Maria Clara Medeiros Chacon, Carla Leal Pereira, Sabrine Lima Silva, Alexandre Bastos Silva
Hospital Ipiranga UGA II, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: As condições ideais para intubação traqueal incluem hipnose, analgesia, relaxamento muscular e
bloqueio da resposta autonômica à laringoscopia. Apesar do preparo com antecedência do material e do posicionamento adequado, os riscos ao paciente proveniente do pronto-socorro não são diminuídos. Durante à laringoscopia
direta foi observado tumor periamigdaliano, dificultando a intubação orotraqueal (IOT). Relato de caso: J.C.J.O.,
59 anos, masculino, ASA II E, 45 kg, 1,70 m, tabagista, antecedente cirúrgico de amigdalectomia. Deu entrada no
pronto-socorro por dor abdominal súbita intensa e defesa abdominal, indicada laparotomia exploradora. Referia
jejum >8 horas, negava alergias e patologias, consciente, orientado, respirando bem em ar ambiente (AA). Sem
preditores de via aérea difícil, Mallampati II. Foi realizada monitorização básica, acesso periférico MSE J18. Indução anestésica sob sequência rápida: fentanil 250 mcg, propofol 150 mg, succinilcolina 50 mg e cisatracúrio 10 mg.
À laringoscopia, observou-se presença de lesão vegetante e ulcerada em borda esquerda da língua e região anterior da
amígdala, sangrante, de aspecto infiltrante, comprometendo palato mole e úvula, a qual precisou ser rebatida com o
laringoscópio para melhor visualização das cordas vocais e consequente IOT com cânula n° 8 com cuff. Manutenção:
sevoflorano 2%, propofol 1% e remifentanil 0,01%. Transoperatório estável. Foram realizads ulcerorrafia gástrica,
apendicectomia e biópsia das lesões de língua e palato mole. Tempo cirúrgico de 3 horas e anestésico de 3h30min.
Extubado e na recuperação pós-anestésica com saturação de O2 96% AA. Discussão: Durante o intraoperatório
foram retirados 4 fragmentos irregulares de tecido acastanhado em palato mole, 2 conjuntos medindo 0,8 x 0,6 x
0,2 cm e 0,5 x 0,5 x 0,3 cm, cujo anatomopatológico revelou carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado
invasivo. Esse tumor tem maior prevalência em raça branca, sexo masculino e faixa etária 50 a 60 anos. A incidência
referente à sua localização ocorre em região de língua e assoalho bucal e a etiopatogenia principal é o fumo. A manifestação clínica da doença, em geral, se apresenta em estágio avançado, podendo incluir edema, disfagia, odinofagia
e sangramentos, sendo um achado clínico desafiador para o anestesiologista durante IOT.
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512 Energy power: agente de lesão pulmonar
induzida pela ventilação mecânica?
Rozan El-Mafarjeh, Déllis Luara Rodrigues Sena, Nathálya Ferreira dos Reis, David Ferez
Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica (VILI) é um efeito adverso importante da ventilação mecânica (VM). O principal mecanismo envolvido na sua fisiopatologia é a hiperdistensão dos alvéolos, isto é, o
energy power (EP) neles dissipado pela VM. Diante disso, a driving pressure, que se relaciona diretamente com o EP,
tem sido bastante discutida no âmbito das estratégias de ventilação protetora e de monitorização da VM. Método:
Este estudo é uma revisão bibliográfica realizada por meio de buscas no PubMed e SciELO para analisar a relação
entre DP e VILI. Resultado: Da leitura de 15 artigos, 2 foram selecionados e observou-se que DP≤15 cm H2O são
bastante benéficas para pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), refletindo em menor
energia dissipada no parênquima pulmonar, já que valores crescentes de DP se associaram a maior estresse pulmonar. Além disso, a DP mostrou-se um método eficaz para detectar a presença de overstress pulmonar na SDRA.
Sugeriu ainda que a capacidade vital forçada (CVF) de sobreviventes da SDRA é influenciada por ajustes na ventilação mecânica, pois o uso de DP mais baixas nas primeiras 24 horas levam a uma maior CVF, independente de
ventilação protetora. O outro artigo mostrou que em DP acima de 15 a 20 cm H2O, adotar posição prona ou ventilação ultraprotetora podem melhorar a oxigenação sem indução de mais estresse e estiramento pulmonar; e que a
limitação do volume corrente é crucial nas estratégias de ventilação protetora. Conclusão: Conforme análise da literatura, concluiu-se que a utilização de DP≤15 cm H2O é benéfica para a redução da incidência de VILI através da
limitação do overstress, melhora da função pulmonar e da qualidade de vida após a alta hospitalar, podendo ser utilizada tanto nas estratégias ventilatórias quanto no auxílio às manobras de recrutamento, sendo de extrema valia na
sobrevida e redução da mortalidade em pacientes com SDRA.
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542 Gabapentina como adjuvante na analgesia
pós-operatória
Camila da Costa Campedelli, Juliana Batistela Marques da Silva
Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A gabapentina é um medicamento que foi usado primeiramente para o tratamento da epilepsia; e
posteriormente para dor neuropática, causada por danos nos nervos. Ao ser utilizada no tratamento da dor pós-operatória, atua como componente neuropático, inibindo a sensibilização central; diminuindo-a. Método: O presente
estudo é uma revisão para analisar os efeitos da gabapentina na analgesia pós-operatória. Discussão: Foram achados nove estudos relatando o uso da gabapentina como adjuvante na analgesia; e foram selecionados quatro artigos
com quantidade de dados significativos e metodologias similares. Os pacientes do primeiro estudo eram separados
em 2 grupos que tomavam a gabapentina perioperatória (1.200 mg) e 600 mg 3 vezes ao dia no pós-operatório ou o
placebo ativo (lorazepam 0,5 mg) seguido do placebo inativo por 72 horas. No segundo estudo, os pacientes foram
separados em 4 grupos que recebiam o placebo (grupo A) ou gabapentina 400 mg (grupo B) ou 800 mg (grupo C)
ou 1.200 mg (grupo D). Os pacientes que receberam a gabapentina perioperatória, no primeiro estudo, tiveram um
aumento de 24% na taxa de cessação de opidoide no pós-operatório. No segundo estudo foi demonstrado que a
escala de dor (sendo zero nenhuma dor e dez, o maior nível de dor) foi menor nos pacientes dos grupos que tomaram
a gabapentina no perioperatorio (grupos B, C e D) do que no grupo que recebeu placebo (grupo A). Também mostrou-se que a necessidade de analgésico e o consumo de opioides foram menores nas primeiras 24 horas do que no
grupo tratado com placebo. Esse estudo refere que a dose ótima para ser administrada de gabapentina perioperatória
é de 400 mg e o aumento da dose não aumenta a eficácia, e sim os efeitos colaterais como tontura e sonolência. O terceiro estudo relatou 7 estudos com 581 pacientes que passaram por cirurgia de coluna. Para medir a intensidade da
dor foi usada a escala análoga da dor de zero a cem pontos. Ao grupo com 383 pacientes foi administrada gabapentina e ao grupo controle, com 198 pacientes, o placebo. A gabapentina foi associada com a redução de 11,18 pontos
da dor nas primeiras 12 horas e 9,94 pontos em 24 horas. Ela também foi relacionada com redução no consumo total
de morfina. Além disso, pode reduzir a ocorrência de vômitos, retenção urinária e prurido. Não houve diferenças significativas na ocorrência de náuseas, tontura, sonolência ou dor de cabeça. O quarto estudo apresentou 45 pacientes
pediátricos que foram diagnosticados com osteossarcoma ou sarcoma de Ewing ao redor do joelho, que foram submetidos à amputação. Quatro dias antes da amputação, um grupo de pacientes recebeu gabapentina oral e um grupo
controle recebeu placebo por via oral, ambos por 30 dias. A intendidade da dor foi gravada usando escala visual
análoga à dor em diferentes momentos. Não houve redução significativa da dor pré-operatória entre os dois grupos.
Mas a intensidade da dor do grupo de 23 pacientes que recebeu a gabapentina 4 dias antes da cirurgia de amputação teve diminuição significante em relação ao grupo controle, de 22 pacientes, ao qual foi administrado o placebo.
Esse resultado se manteve até a última visita de acompanhamento, 60 dias depois da operação. Conclusão: O uso da
gabapentina tem certa relevância na diminuição da dor no pós-operatório. A gabapentina perioperatória também
funciona como um diminuidor do uso de opioide no pós-operatório. Seu uso pode ser justificado para diminuir a
dor no pós operatório, promover a cessação de opiáceos e prevenir seu uso crônico.
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553 Eficácia do baricitinib em comparação ao
tratamento convencional e ao placebo na
artrite reumatoide
Caroline Esteves Serra, Matheus Lopes Puls, Lidia Gomes de Moura, Felipe Orsi Ceribelli,
Ana Clara Figueiredo de Faria
Universidade de Araraquara, Araraquara, SP, Brasil
Introdução: O baricitinib é um medicamento inibidor seletivo e reversível da ação das enzimas Janus cinases, as
quais atuam no processo de inflamação e danificação das articulações que ocorre na artrite reumatoide. É utilizado
em pacientes com a doença nas formas moderada a grave, quando o tratamento convencional com medicações antirreumáticas modificadoras da doença não demonstra sucesso. O estudo teve por objetivo a comparação da eficácia
entre o uso do baricitinib com as medicações antirreumáticas modificadoras da doença e o efeito placebo através de
revisão sistematizada da literatura médica especializada. Método: Buscou-se, nas bases de dados MEDLINE (acessada via PubMed), SciELO, Scopus e biblioteca Cochrane, de julho de 2017 a janeiro de 2018, artigos utilizando como
descritores baricitinib, rheumatoid, arthritis e suas associações. Realizou-se a seleção inicial com base nos títulos e
resumos e, após verificação do conteúdo apropriado, buscou-se o texto completo. O levantamento excluiu artigos de
opinião e relatos de caso, restringindo-se a textos em inglês e português. Obteve-se 32 artigos do período de 2013 a
2017 e, desses, selecionaram-se 7 textos que respondiam aos objetivos deste trabalho. Foram priorizados os artigos
mais atuais, de mais alto fator de impacto e nível de evidência. Resultados: Os textos selecionados elencaram que
o tratamento com o baricitinib em monoterapia ou em associação resultou em melhorias significativas quanto ao
número de articulações dolorosas ou edemaciadas em comparação com o placebo ou com a monoterapia com metotrexato. Além disso, houve uma porcentagem significativamente maior de pacientes que atingiram baixa atividade
ou remissão da doença quando comparado aos outros dois métodos. Como vantagens, essa medicação apresenta a
administração por via oral, rapidez de ação e eficácia em monoterapia. No entanto, apesar do perfil de segurança adequado, ainda faltam novos dados para que ele seja utilizado como primeira escolha. Conclusões: A disponibilização
de novos dados quanto à segurança no futuro auxiliarão o médico a decidir quanto à prescrição da medicação como
primeira escolha. Atualmente permanece a opção em se iniciar um antirreumático modificador da doença e quando
o objetivo do tratamento não for alcançado, inserir o baricitinib.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1.

Richez C, Truchetet ME, Kostine M, Schaeverbeke T, Bannwarth B. Efficacy of baricitinib in the treatment of rheumatoid arthritis.
Expert Opin Pharmacother. 2017;18(13):1399-407. https://doi.org/10.1080/14656566.2017.1359256

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

Sao Paulo Med J. 2018; 136(Suppl)

384

DOR

567 Percepção dos acadêmicos de medicina
sobre o tratamento da dor com opioides
Herick Ferreira de Alvarenga, José Eduardo Nunes Gomes, Bruno Michels,
José Maria Leal Gomes, Oscar César Pires
Universidade de Taubaté, Centro de Ensino e Treinamento do Hospital Municipal de São José dos Campos,
São José dos Campos, SP, Brasil
Introdução: A dor aguda ou crônica muitas vezes é tratada de forma inadequada. Isso porque é uma entidade clínica complexa, e o sucesso do tratamento é subdimensionado pelos profissionais de saúde. Este estudo teve por
objetivo conhecer a percepção de acadêmicos de Medicina sobre a administração de opioides para alívio da dor.
Método: Após aprovação pelo Comitê de Ética, foram incluídos por conveniência 30 acadêmicos do sexto ano de
Medicina, que responderam a um questionário sobre o uso de opioides para o tratamento da dor. Para a análise dos
dados foi utilizado o software Excel do Office e os dados foram dispostos em tabelas. Resultados: Após o tabelamento dos resultados, foram feitos gráficos quantificando as respostas escolhidas pelos acadêmicos, dentre as quais,
os participantes eram predominantes do sexo masculino (n=25), em média com 25 anos de idade. A identificação da
dor consistia nas queixas e no estado de desconforto, utilizando como terapêutica farmacológica o uso de dipirona,
seguido por tramadol, prescrevendo opioides em caso de dor intensa, sendo o fármaco opioide mais apontado o
tramadol, seguido da morfina para dores intensas, reconhecendo como principais efeitos colaterais: depressão respiratória, dependência e náuseas/vômitos. Discussão: A percepção da dor pelos acadêmicos de Medicina denota uma
ausência de conhecimento, sendo de extrema relevância maiores abordagens sobre o tema, sendo necessária uma
conscientização para melhoria na assistência ao paciente com dor, elucidando de forma clara a ação dos opioides,
assim como dos efeitos colaterais, propiciando a segurança para prescrição do medicamento. Conclusão: O benefício de suprimir a dor de um paciente e lhe dar qualidade de vida deveria ser o ponto de partida para continuarmos
a discussão, aprofundando nossos conhecimentos em um assunto que é, talvez, o mais complicado de solucionar na
Medicina, a dor crônica.
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572 Área de atuação e importância do serviço
de cuidados pós-anestésicos em hospital
universitário
Marcelo Gustavo Angeletti, Pauline Elias Josende, Patrícia Wajnberg Gamermann,
Daniel Volquind, Roberto Taboada Fellini
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil
Introdução: O manejo efetivo da dor aguda pós-operatória decorreu de avanços no entendimento da fisiopatogenia da dor, do desenvolvimento de novas drogas analgésicas e da sofisticação nos métodos de administrá-las.
A implementação da equipe de cuidados pós-anestésicos (CPA) coloca o anestesiologista em papel de evidência no
tratamento da dor aguda pós-operatória, na identificação de eventos adversos no pós-operatório e no acompanhamento de pacientes de alto risco para complicações, além de minimizar o uso de opioides, o tempo de internação
hospitalar e melhorar a satisfação global do paciente. Descrição: A equipe do CPA é composta por anestesiologista
contratado, médicos residentes em anestesiologia, enfermeira e fisioterapeuta. Os médicos residentes são os responsáveis por inserir pacientes nesse grupo de cuidados conforme análise da história do paciente, procedimento cirúrgico
realizado e técnica anestésica utilizada. Um escore de risco próprio da instituição é aplicado no p
 ós-operatório para
todos os pacientes. Os enfermos classificados como de alto risco de morte em 30 dias (> 5%) são incluídos nessa
equipe. Pacientes que foram submetidos a bloqueios neuroaxiais e periféricos ou aqueles com complicações anestésicas ou com previsão de dor de difícil controle também são avaliados pelo CPA. Em 2017 realizou-se um total
de 3.592 cirurgias sob anestesia na instituição, dessas, 1.908 pacientes foram incluídos na equipe do CPA. Um total de
276 pacientes de alto risco foram acompanhados por apresentarem perfil de alto risco, 63 pacientes por apresentarem
previsão de dor de difícil manejo, 689 pacientes receberam bloqueio neuroaxial com opioide hidrofílico, 531 com
bloqueio peridural, 168 com bloqueios periféricos e 108 foram submetidos a técnicas combinadas. A principal complicação foi a perfuração acidental de dura-máter, com 58 casos. Discussão: Hospitais que implementam equipes de
CPA conseguem realizar melhor o manejo da dor aguda no pós-operatório, com diminuição do consumo de opioides
quando comparados a instituições onde o manejo é realizado pela equipe cirúrgica. Ocorre otimização de técnicas
multimodais de tratamento da dor, menor erro na administração de fármacos, redução do uso de tecnologias desnecessárias para diagnóstico e terapêutica, bem como identificação precoce de complicações cirúrgico-anestésicas.
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597 Combinação de bloqueios de membro
inferior para analgesia em artroplastia
total de joelho
Luiz Roberto Morais de Meira, Francisco Morato Abreu, Demócrito Ribeiro de Brito Neto,
Rodrigo Rodrigues Alves, Fernando Cássio do Prado Silva
Centro de Ensino e Treinamento, Hospital Santa Genoveva, Uberlândia, MG, Brasil
Introdução: Uma analgesia pós-operatória inadequada após artroplastia total de joelho pode comprometer a reabilitação precoce dos pacientes. Nesse tipo de cirurgia, as metas ideais se relacionam, dentre outras, com diminuição
dos escores de dor, diminuição do uso de opioides no perioperatório, recuperação adequada com maior amplitude de
movimentos e melhor tolerância à fisioterapia reabilitadora. Técnicas combinadas de bloqueio de membros inferiores
podem apresentar um impacto positivo para esses pacientes. Relato de caso: Paciente de 65 anos, masculino, 98 kg,
estado físico P2, portador de hipertensão arterial, submetido à artroplastia total de joelho esquerdo sob anestesia
subaracnoidea e sedação. Após monitorização com eletrocardiografia contínua, oximetria de pulso e pressão arterial
não invasiva, foi instalada venóclise periférica com cateter 18G e iniciada sedação com fentanil 100 mcg e midazolam
7 mg. O bloqueio subaracnoideo foi realizado com agulha Quincke 27G em L3/L4 com bupivacaína hiperbárica 0,5%
15 mg e clonidina 30 mcg, sem dificuldades. Ao final, foi realizado bloqueio de nervo femoral, guiado por ultrassom
com agulha A50 e administrada levobupivacaína 0,375% 150 mg. No mesmo dia da cirurgia, iniciou fisioterapia precoce restrita ao leito com escore máximo de dor de 4 pela escala visual analógica (EVA). Na manhã do primeiro dia
de pós-operatório, apresentava escore de EVA igual a 7. Foi optado pela realização de bloqueio do canal dos adutores guiado por ultrassom com agulha A50 e injetada levobupivacaína 0,375% 150 mg. Houve melhora da dor, com
boa performance em fisioterapia, com escore máximo de 4 na EVA sob deambulação. Recebeu alta hospitalar para
seguimento ambulatorial no segundo dia de pós-operatório, com boa evolução. Discussão: Bloqueios de nervos
periféricos são cada vez mais utilizados com objetivo de uma precoce recuperação dos pacientes. Podem ser utilizados de forma isolada ou mesmo combinados e empregados em dias diferentes. No pós-operatório imediato, para
fisioterapia restrita ao leito, o bloqueio femoral pode ser empregado, embora possa comprometer a função da musculatura do quadríceps. No dia seguinte, na fase de reabilitação que necessita deambulação e equilíbrio, o bloqueio
do canal dos adutores se apresenta como uma alternativa mais adequada.
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626 O impacto da analgesia controlada pelo
paciente no perioperatório de artroplastia
de joelho
Deborah Rodrigues Six, Felipe Chiodini Machado, Ana Carolina Soares Figueira,
Pedro Henrique Ferreira Guimarães
Beneficência Portuguesa de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: O desenvolvimento de novas técnicas de analgesia tornou possível a prevenção e o controle de dor
perioperatória de maneira mais eficaz e individualizada. O objetivo do relato é mostrar o impacto da implantação de
protocolos de analgesia epidural controlada pelo paciente (AECP) do ponto de vista da experiência e satisfação do
paciente quanto ao tratamento no pós-operatório. Relato de caso: Paciente masculino, 68 anos, 65 kg, com antecedente de hipertensão arterial sistêmica e artroplastia de joelho direito há 1 ano, admitido para artroplastia total de
joelho esquerdo. Foi realizado duplo bloqueio e passagem de cateter peridural com instalação de bomba de AECP
com solução de ropivacaína 0,2% e fentanil 4 mcg/mL com programação de fluxo de infusão de 3 mL/h, bolus de
4 mL, intervalo mínimo de administração de 15 minutos, limite em 1 hora de 3 bolus. Além disso, foi prescrita dipirona 1,5 g endovenosa 6/6 horas e encaminhado à equipe de controle de dor. No dia seguinte, o paciente apresentava
escala verbal numérica de dor 0/10 ao repouso e 2/10 aos esforços. No segundo dia foi suspenso o fluxo da PCA e o
paciente manteve dor controlada com uso de tramadol. No terceiro dia foram realizados fisioterapia motora e teste
de marcha sem dor, sendo sacado cateter peridural sem intercorrências. O paciente teve alta hospitalar no quarto dia
sem dor. Não foram relatados efeitos adversos durante a internação. Paciente relatou que durante a outra internação
com a mesma equipe, técnica cirúrgica e anestésica, embora sem uso de AECP, teve dor intensa a partir de 24 horas
do pós-operatório, sendo prescrito pela equipe de ortopedia morfina EV e oxicodona de 8/8 horas associada à náusea intensa, vômitos e sonolência, limitando a realização de fisioterapia; além da alta hospitalar só ser possível no
sexto dia pós-operatório. Paciente relata maior satisfação com o esquema atual de analgesia, se comparado com sua
última cirurgia. Discussão: A AECP permite um planejamento individual e eficaz da dor pós-operatória, promove
uma analgesia de melhor qualidade, apresenta menores efeitos adversos, melhor qualidade da reabilitação motora,
alta hospitalar precoce e maior satisfação do paciente.
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653 Conhecimento básico sobre dor por
profissionais de saúde em duas cidades do
interior do Rio Grande do Norte
Anellysa Pereira Cavalcante de Araujo, Maria Yasmin Dantas de Medeiros, Aílla Lorenna de
Medeiros Paiva, Natany de Souza Batista Medeiros, Fernanda de Lira Nunes Paulino
Escola Multicampi de Ciências Médicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Caicó, RN, Brasil
Introdução: A dor é considerada uma experiência subjetiva, sobre a qual incidem fatores fisiológicos, comportamentais, socioculturais, dentre outros. Dessa forma, a queixa deve ser sempre valorizada e todos os esforços devem ser
feitos para aliviá-la. O manejo adequado da dor requer conhecimentos e atitudes específicas por parte das equipes de
saúde, sob pena de tratamento ineficaz, aumento de morbidade e piora da qualidade de vida do doente. Dessa forma,
buscou-se, através de questionário, avaliar os conhecimentos básicos sobre o tema, de médicos e enfermeiros dos serviços de urgência, emergência e terapia intensiva dos municípios de Caicó e Currais Novos, interior do Rio Grande
do Norte. Métodos: Os dados foram obtidos através da aplicação de questionário online, contendo 15 questões objetivas, enviado para cada profissional via aplicativo de troca de mensagens por celular, entre os dias 03 e 24 de janeiro,
que resultou em 32 respostas. Resultados: Dos participantes, cerca de 47% eram enfermeiros, 40% eram médicos e
12%, fisioterapeutas. Mais de 90% deles lidam frequentemente com pacientes com dor, porém apenas cerca de 6%
conhecem muito bem a escada analgésica da dor da Organização Mundial de Saúde. Mais de 15% referiram não a
conhecer. Quase metade dos participantes refere conhecer algumas escalas de quantificação da dor e questionar o
paciente sobre a queixa na maioria dos atendimentos. Quase 20% dos profissionais nunca assistiram uma aula ou
palestra sobre dor. Cerca de 80% dos médicos afirmaram já ter subestimado a queixa de dor do paciente. C
 onclusões:
É perceptível que a dor é queixa comum no ambiente de trabalho desses profissionais, porém não há preparo adequado das equipes para lidar com o problema. É preciso investir em conhecimentos teóricos sobre o tema, bem como
reforçar a importância de valorizar a queixa do paciente, pois somente assim o tratamento se torna eficaz.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1.

Lobo AJ, Martins JP. Dor: conhecimentos e atitudes dos estudantes em um ano de seguimento. Texto Contexto Enferm.
2013;22(2):311-7.

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

Sao Paulo Med J. 2018; 136(Suppl)

389

DOR

687 Bloqueio do plano eretor da espinha em
paciente com dor torácica crônica
Camilla Corrêa e Castro, Fábio Luís Ferrari Regatieri, Fernanda Lourenço Furigo,
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Centro de Ensino e Treinamento Ipar, Hospital Geral de Itapevi, São Camilo Pompeia, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A primeira descrição do bloqueio interfascial do plano eretor da espinha (ESP block) foi realizado na
Regional Anesthesia and Pain Medicine em setembro/outubro de 2016, quando foram relatados quatro casos do bloqueio interfascial. Relato de caso: Paciente M.C.S., 47 anos, feminino, 86 kg, 165 cm. Dor torácica de T5 a T8 em
queimação e aperto, iniciada após quadro de osteomielite em sétima e oitava costelas direitas, há 6 meses. História
pregressa de hipertensão arterial e depressão. Em uso de tramal 100 mg de 12/12 horas, paracetamol com codeína
1 vez/dia, losartana 100 mg/dia, risperidona 2 mg/dia e rivotril 4 mg/dia. O bloqueio foi realizado com paciente em
posição sentada. Foi utilizado ultrassom com transdutor linear de alta-frequência na posição longitudinal, 3 cm lateral ao processo espinhoso de T5 à direita. Identificação dos músculos trapézio, romboide maior e plano eretor da
espinha. Utilizada agulha para bloqueio de 8 cm, 22G, inserida em direção cefalocaudal até o plano entre o músculo
romboide maior e o plano eretor da espinha. Injeção de bupivacaína 20 mL 0,5% e clonidina 60 mg. Em 30 minutos
foi realizado teste sensitivo para análise da analgesia, observado anodinia de C7 até T12 à direita, estendendo-se até
linha axilar direita. Bloqueio sensitivo mantido por dez horas com retorno da dor em menor intensidade. D
 iscussão:
O tratamento da dor crônica é complexo e se beneficia da combinação de modalidades terapêuticas, sendo a anestesia regional parte dessa estratégia. No caso apresentado, foi optado pela realização do ESP block, pois propicia uma
analgesia satisfatória da parede torácica dorsal, principalmente. É de realização simples e segura, uma vez que o
reconhecimento anatômico torna-se fácil através da imagem ultrassonográfica. As medicações utilizadas foram: anestésico local e alfa-2-agonista. Os anestésicos locais possuem ação antinflamatória, simpaticolítica química transitória,
como bloqueador da nocicepção das vias neuronais, modelando a sensibilidade à dor e ao tato. Já os alfa-2-agonistas,
em nível periférico, agem inibindo a repolarização dos nervos periféricos, com atividade mais importante nas fibras
C do que nas fibras Aα, evidenciando um efeito principal nas fibras sensitivas. Portanto, há um potencial claro para
a aplicação desse bloqueio em diversas condições, como dor aguda em cirurgias torácicas ou trauma.
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697 Analgesia pós-operatória controlada pelo
paciente: via venosa versus peridural
Roberta Parastchuk, Jaqueline Rafaela Bernardes, Filipe de Alencar Matos,
Daiane Alves do Nascimento, Raôni Bins Pereira
Hospital Municipal São José De Joinville, Joinville, SC, Brasil
Introdução: A técnica de analgesia controlada pelo paciente (PCA) prevê a associação de infusão contínua basal
e a possibilidade de demanda adicional acionada pelo paciente através de distintas vias de administração. Tratar a
dor pós-operatória adequadamente evita complicações como hiperalgesia e evolução para dor crônica. Nesse contexto, com a finalidade de verificar a qualidade do serviço prestado, a pesquisa objetivou caracterizar a efetividade e
a segurança dos pacientes submetidos à técnica de PCA no pós-operatório. Método: Em estudo retrospectivo, foram
avaliados 374 pacientes internados no Hospital Municipal São José, com idade maior ou igual a 16 anos, submetidos
à cirurgia, que fizeram uso de analgesia pós-operatória peridural ou endovenosa através de bomba de infusão controlada pelo paciente para controle de dor aguda no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016. Resultados:
Dos 324 pacientes estudados, 260 (80,24%) receberam PCA endovenosa (EV) e 64 (19,75%) receberam por via
peridural (PE), sendo em cada grupo, respectivamente, mais prevalentes as cirurgias ortopédicas, com 92 (35,38%)
e oncológicas abdominais com 37 (57,81%). Pacientes sem dor ou com dor leve (escala numérica verbal de 1 a 3)
no primeiro, segundo e terceiro dias de pós-operatório, constituíram, respectivamente, no grupo EV a 51,15; 70,58
e 54,71%; e, no grupo PE, a 61,67; 67,31 e 72,23%. A ocorrência de complicações relacionadas à técnica EV foi de
16,54% e relacionadas à via PE, de 57,81%. Dentre os pacientes com escores de dor superiores a 7 que manifestaram
seu grau de satisfação com a técnica utilizada, a média de satisfação foi de 9,49±0,30 para o PCA EV e de 7,56±0,6
para PCA PE. Conclusões: Os resultados foram considerados moderados quanto à qualidade da analgesia e não
se observou diferença clinicamente significativa entre os escores de intensidade de dor nas primeiras 48 horas de
pós-operatório. No entanto, a ocorrência de eventos adversos ou complicações foi superior no grupo que utilizou
analgesia controlada pelo paciente PE em relação à via EV, refletindo no grau de satisfação dos pacientes. Há necessidade de aprimoramento constante do protocolo institucional, a fim de garantir o controle adequado da analgesia e
a melhor qualidade possível de atendimento.
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716 Automedicação entre estudantes de
medicina da escola multicampi de ciências
médicas em Caicó, RN
Anellysa Pereira Cavalcante de Araujo, Aílla Lorenna de Medeiros Paiva,
Maria Yasmin Dantas de Medeiros
Escola Multicampi de Ciências Médicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Caicó, RN, Brasil
Introdução: Sabe-se que a automedicação é uma prática comum na população em geral. Dentro de um grupo de
estudantes de Medicina, tal ato costuma ser mais frequente, considerando os conhecimentos adquiridos ao longo da
formação. Diante disso, este trabalho objetiva analisar a prática da automedicação de analgésicos entre estudantes de
medicina da Escola Multicampi de Ciências Médicas (Caicó, Rio Grande do Norte). Método: Os dados foram obtidos através da aplicação de questionário online, contendo dez questões objetivas, enviadas aos alunos do segundo
ao oitavo período do curso de Medicina, via aplicativo de troca de mensagens, entre os dias 05 e 25 de janeiro de
2018. Resultados: No estudo foi observado que a maioria dos discentes toma medicamento sem prescrição médica.
Cerca de 8% dos alunos afirmaram que já usaram opioides sem prescrição. A maior parte (cerca de 80%) afirmou
que os medicamentos mais utilizados são paracetamol e dipirona. Da mesma forma, mais de 70% afirmaram ter
se automedicado por achar ser o sintoma simples de resolver. Cerca de metade dos discentes afirmou ter conhecimento sobre os principais efeitos adversos. Por fim, quando questionados sobre a satisfação acerca do tratamento
feito, quase 50% dos estudantes afirmaram ter ficado bastante satisfeitos, cerca de 30% ficaram extremamente satisfeitos e mais de 20%, razoavelmente satisfeitos. Conclusões: A prática de automedicação é habitual entre estudantes
de medicina, haja visto o conhecimento obtido sobre fármacos durante o curso. Boa parte realiza tal ato por julgar
como simples seu problema de saúde, não considerando as consequências negativas que podem advir, como efeitos
adversos indesejáveis. Diante dessa situação, é necessária uma maior conscientização do corpo discente durante a
formação acadêmica, para que tal prática não seja estimulada e perpetuada.
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730 Intubação com videolaringoscópio no
paciente obeso mórbido acordado
Paulo Vítor de Sousa Marcelino, Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo, Flávio Coelho Barroso,
Carlos André Cagnolati, Vergilio Freitas Queiroz Neto
Clínica de Anestesiologia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, SP, Brasil
Introdução: A abordagem da via aérea deve ser sempre respeitada, em especial nos obesos mórbidos, nos quais não
só a intubação mas mesmo a ventilação com bolsa-máscara pode ser um grande desafio. A videolaringoscopia com
o paciente acordado pode ser útil na abordagem da via aérea do obeso mórbido. Relato de caso: Paciente C.H.S.,
39 anos, 128 kg, masculino, admitido para cirurgia de videolaparoscopia diagnóstica devido a dor em fossa ilíaca
direita. Hipertenso e dislipidêmico. Ao exame, BEG, lúcido, pressão arterial 140 x 80 mmHg, frequência cardíaca
71 bpm, frequência respiratória 14 irpm. Apresenta preditores de ventilação e IOT difícil: índice de massa corporal
41 kg/m², SAOS, presença de barba, distâncias tireo-mento <6 cm, esterno-mento <12,5 cm e interincisivos < 3 cm,
protusão da arcada e incisivos superiores, Mallampati 3. O paciente foi orientado quanto ao procedimento de intubação sob sedação consciente e manteve-se colaborativo durante todo o processo. Iniciamos a abordagem com o
paciente em proclive 30º, midazolam 3 mg, fentanil 60 mcg seguidos de anestesia tópica com spray de lidocaína 10%
na orofaringe. Em seguida, o videolaringoscópio KingVision™ foi introduzido conforme progredíamos com anestesia
tópica. A sonda (bougie) foi então avançada até a sua passagem pelas cordas vocais, a seguir um tubo endotraqueal
(TET) de 7,5 mm foi introduzido na traqueia sob visualização indireta. Confirmada a IOT com ausculta e capnografia, foi removido o King Vision e seguida a indução anestésica do paciente com propofol e remifentanil em TCI
e 80 mg de rocurônio, mantendo propofol e remifentanil em TCI. O período intraoperatório transcorreu sem intercorrências, o paciente foi extubado acordado e com todos os reflexos protetores preservados e TOF 100%. Discussão:
O algoritmo de via aérea difícil da ASA começa com a avaliação e o reconhecimento de uma via aérea difícil, fugindo
sempre da situação “não ventilo, não intubo”, garantindo uma abordagem segura da via aérea. A técnica de IOT com
anestesia tópica da via aérea superior e videolaringoscopia permitiu, neste caso, a execução confortável e segura da
IOT com o paciente acordado e em ventilação espontânea. O contato verbal mantido com o doente durante o procedimento assegurou um grau de sedação seguro. O videolaringoscópio providencia uma excelente exposição laríngea,
o que se traduz numa vantagem na abordagem da via aérea no doente acordado com obesidade mórbida.
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752 Analgesia venosa pós-operatória
controlada pelo paciente: efetividade e
perfil dos pacientes
Roberta Parastchuk, Karinne Akemi Sakuma, Daiane Alves do Nascimento,
Filipe de Alencar Matos, Raôni Bins Pereira
Hospital Municipal São José de Joinville, Joinville, SC, Brasil
Introdução: A dor pós-operatória subtratada pode aumentar o risco de complicações respiratórias, cardiovasculares
e da morbimortalidade. A utilização de analgesia controlada pelo paciente (PCA) prioriza a autonomia do paciente
no tratamento. Nesse contexto, esse estudo teve por finalidade caracterizar os pacientes que utilizaram PCA, qual
cirurgia a que foram submetidos e a efetividade no tratamento da dor. Método: Estudo retrospectivo, não intervencionista, no qual foram avaliados 292 pacientes internados no Hospital Municipal São José em 2016, com idade
maior ou igual a 16 anos, submetidos a procedimentos cirúrgicos e que fizeram uso de analgesia venosa controlada
pelo paciente. Foram excluídos 32, principalmente por conflito de dados no instrumento de coleta. R
 esultados:
Dos 260 pacientes, a média de idade foi de 50,44 anos, na maioria do gênero masculino (58,08%) e com idade
<60 anos (67,69%). Pacientes submetidos à cirurgia ortopédica, cirurgia geral e cirurgia oncológica representaram
75% dos pacientes analisados, correspondendo respectivamente a 35,38; 24,23 e 15,38%. O tempo médio de acompanhamento foi de 2,13 dias com moda e mediana de 2 dias; o tempo máximo de permanência foi de 6 dias e 14,95%
tiveram infusão contínua com duração inferior a 24 horas. Pacientes com dor moderada e grave (escala numérica
verbal >4) no primeiro, segundo e terceiro dias de pós-operatório constituíram, respectivamente, 48,85; 29,42 e
45,29% dos casos. O número de pacientes em acompanhamento reduziu nos dias pós-operatórios subsequentes,
principalmente do segundo para o terceiro dia (76%). O índice global de satisfação foi de 9,7. Conclusões: A qualidade da analgesia foi satisfatória na quase totalidade dos casos, com elevada satisfação dos pacientes em relação à
técnica analgésica utilizada. A retirada precoce do PCA nas primeiras 24 horas foi um dado alarmante, ressaltando a
necessidade de aprimoramento do protocolo da instituição. Outros estudos são necessários para determinar os fatores que estão relacionados à persistência de dor elevada nos pacientes acompanhados por mais de 48 horas.
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756 Manejo anestésico de paciente grande
queimado em idade escolar com
tolerância a opioides
Lorena Faleiro Rodrigues, Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo, Leandro Criscuolo Miksche,
Eduardo Barbin Zuccolotto, Cirilo Haddad Silveira
Clínica de Anestesiologia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, SP, Brasil
Introdução: Atenção multidisciplinar e cuidados intensivos devem ser dispendidos para pacientes grandes queimados, nos quais a morbimortalidade é alta. O anestesiologista representa um papel fundamental, pois o manejo
incorreto da dor pode contribuir para o desenvolvimento de dor crônica, disestesias e desordens psiquiátricas como
depressão e transtorno do estresse pós-traumático. Relato de caso: V.R.S., masculino, 11 anos, 36 kg, estado físico PIII,
vítima de acidente com explosão de gás inflamável, apresentando queimaduras de segundo e terceiro graus em 85%
da superfície corpórea, submetido a vários procedimentos cirúrgicos para enxerto cutâneo de membros inferiores
e superiores e múltiplos curativos. O mesmo evoluiu com tolerância aos opioides durante sua prolongada internação hospitalar, tornando-se um desafio no manejo da dor no intra e pós-operatório. Neste caso, diversas classes de
fármacos, como midazolam, propofol, cetamina, dexmedetomedina, sufentanil e metadona foram combinados, na
tentativa de controle de uma grave tolerância induzida por repetidos procedimentos. O resultado mostrou-se muito
satisfatório em comparação ao uso de opiáceos isoladamente. A analgesia pós-operatória era garantida por PCA de
morfina, infusão contínua de dexmedetomedina e pregabalina na dose de 75 mg VO. Discussão: Conhecer o mecanismo de ação das drogas é tão importante quanto diagnosticar tolerância aos opioides e hiperalgesia nos pacientes
grandes queimados. Na prática, discute-se a associação inicial de diversas classes de fármacos analgésicos e moduladores nesses pacientes. Com isso, objetiva-se a redução da taxa de cronificação da dor e melhor qualidade de vida.
A fim de evitar resultados negativos, a compreensão da complexidade de alterações fisiopatológicas, psicológicas e
bioquímicas apresentadas por um paciente em tratamento de queimadura é o primeiro passo para alcançar o sucesso
no seu manejo analgésico.
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958 Anestesia e o cuidado centrado no paciente
Gabriel Soares de Sousa, Mariana Bucci Sanches, Márcio Matsumoto, Claudia Panossian Cohen,
Claudia Marquez Simões
Hospital Sírio-Libanês, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: O termo “cuidado centrado no paciente” foi estabelecido com o intuito de mudar a visão de cuidados
centralizados na equipe assistencial, para então compartilhá-los com o paciente. O ideal de tratar o paciente, suas
angústias e expectativas, ao invés de simplesmente focar na doença, tem ganhado força nos últimos anos, especialmente nas áreas de oncologia e cuidados paliativos. Apesar do caráter imediatista que os cuidados anestésicos podem
sugerir, a expansão da medicina da dor e perioperatória tem incluído o anestesiologista cada vez mais nesse promissor método de cuidado com o paciente. Relato de caso: G.F.S., 27 anos, admitido em nosso serviço para tratamento
e acompanhamento de um tumor de células gigantes em região sacral. Os cuidados planejados incluíam ressecção
cirúrgica e sessões de radioterapia. Com o elevado potencial álgico dos procedimentos, o serviço de dor foi acionado,
sendo sugerida a instalação de um cateter de peridural para longa permanência. O entendimento dos cuidados com o
cateter e a administração de medicação foram essenciais para a alta e o acompanhamento ambulatorial do paciente,
colocando-o em uma posição central e participativa em seu tratamento. Como opções disponíveis, o serviço dispunha tanto da bomba de analgesia controlada pelo paciente descartável quanto a definitiva, com implantação
subcutânea. A escolha do dispositivo a ser adotado baseou-se no custo dos aparelhos e na velocidade de evolução
da doença. Dada a rápida evolução tumoral, somada à falta de resposta terapêutica, a equipe optou pelo dispositivo
descartável, o qual promoveu excelente controle álgico ambulatorial por mais de quatro meses. Discussão: Centrar o
cuidado no paciente, especialmente no paciente com dor crônica, é um caminho ainda a ser explorado pela anestesia. O Instituto de Medicina define o cuidado centrado no paciente como “fornecer cuidados que sejam respeitosos
e adequados às preferências, necessidades e valores individuais dos pacientes e assegurem que os valores dos pacientes orientem todas as decisões clínicas”. No presente caso, diversas etapas do cuidado e manejo da dor do paciente
requereram participação ativa do mesmo, resultando em melhor controle álgico por tempo prolongado, com a decisão compartilhada entre paciente e equipe médica.
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965 Cateter peridural tunelizado para controle
de dor oncológica
Leandro Bernardes, Aline Boff, Marcos Cardoso Costa, Guilherme Souza Melo,
Alvaro Augusto Dias Crespo
Centro de Ensino e Treinamento, ANEST Chapecó, Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira,
Chapecó, SC, Brasil
Introdução: A dor oncológica é uma emergência médica, presente em até 50% ao diagnóstico e 100% em estado
terminal. O sintoma se relaciona com o tumor e as metástases, mas há componente emocional e social. A analgesia
peridural foi utilizada pela primeira vez em 1885, e em 1949, o cateter peridural (CPD) de demora, possibilitando
manter a analgesia no pós-operatório. A via peridural é segura e efetiva para analgesia, principalmente quando a dor
não é controlada com analgésicos administrados por outras vias. O CPD tunelizado consiste na colocação do cateter
no espaço peridural e conduzido pelo subcutâneo, tunelizado com agulha, até atingir a região do hipocôndrio, onde é
fixado. Relatamos o caso de um paciente oncológico em estágio terminal com dor refratária ao tratamento por outras
vias. Relato de caso: Masculino, 19 anos, com tumor de Wilms e metástase para linfonodos, pulmões e fígado, avaliado pela equipe de anestesia para controle da dor após diversas internações para tratamento da mesma sem sucesso
pela via venosa, sendo optado pelo CPD de longa permanência. O paciente estava em uso de morfina a 50 mg/h.
A técnica foi realizada com antissepsia da pele, campos estéreis, punção com agulha Tuohy 17 no espaço T7-T8,
com o paciente posicionado em decúbito lateral direito. Lateral à punção, foi realizado um túnel no subcutâneo com
agulha, até a saída no hipocôndrio esquerdo, onde foi fixado e protegido com bolsa de colostomia. A analgesia foi
iniciada com ropivacaína 0,2% e morfina 2 mg e repique do anestésico local, se necessário. A satisfação do paciente
foi relatada imediatamente após a primeira dose. A morfina endovenosa foi reduzida para 5 mg/hora no primeiro dia
após o procedimento, e um esquema de analgesia via CPD foi estabelecido conforme o controle da dor. Discussão:
A técnica de implante de CPD tunelizado, quando bem indicada, tem grande importância, já que traz muitos benefícios para o paciente e é opção no controle da dor refratária ao tratamento, podendo permanecer por longos períodos.
Outras vantagens são diminuir o risco de deslocamento, a facilidade de movimentação e a higiene. Complicações
associadas são: infecção, migração para o espaço subaracnoideo, saída acidental e quebra do CPD.
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989 Bloqueio contínuo do nervo ciático para
analgesia em paciente com insuficiência
arterial periférica
Filipe Machado de Oliveira, Leandro Tonha de Castro, Marcelo Carneiro da Silva,
Elialba de Farias Cascudo, Maria Alice Silva Pereira
Hospital Regional do Gama, Gama, DF, Brasil
Introdução: O bloqueio contínuo de nervos periféricos consiste na inserção percutânea de um cateter adjacente
ao trajeto do nervo, onde será depositado o anestésico local. A infusão perineural de anestésico promove bloqueio
prolongado, que pode ser titulado de acordo com o efeito desejado. O uso do ultrassom permite localização e precisa colocação do cateter perineural, com redução dos riscos de lesões. Relato de caso: M.F.C., 63 anos, feminino,
portadora de insuficiência arterial aterosclerótica e hipertensão artesial sistêmica. Internada para realização de arteriografia e avaliação de comprometimento arterial em MIE. Se queixava de dor intensa em antepé esquerdo, sem
melhora com o uso de analgésicos simples e opioides, com EVA 10. A equipe de cirurgia vascular solicitou avaliação da equipe de dor. Foi ofertada a possibilidade de bloqueio contínuo do nervo ciático. Procedimento realizado
de forma estéril e ecoguiada, punção com agulha de Touhy 17G, injetados 5 mL de ropivacaína 0,375% e implantado cateter perineural. Infusão de ropivacaína 0,2% por meio de bomba elastomérica a 4 mL/h. Após 15 minutos do
procedimento, a paciente não apresentava dor, e relatava parestesia no dermátomo do nervo ciático. Após 24 horas
de inserção do cateter, a paciente foi reavaliada. Continuava sem dor, mas com parestesia, necessitando ajuda para
deambular. Para reduzir a parestesia, diminuimos a taxa de infusão para 2 mL/h, e com isso, após 18 horas a paciente
se queixou de dor e necessitou de opioide de horário para controle. A infusão foi aumentada para 4 mL/h, com
retorno da analgesia adequada. Manteve adequada analgesia no terceiro e quarto dia, quando acabou o volume de
anestésico da bomba. Discussão: Esse procedimento de fácil execução e altissíma efetividade proporcionou analgesia completa à paciente, apesar da dificuldade discreta para deambular. A ultrassonografia possibilita a colocação de
cateter perineural em diversas áreas, com isso, sua utilização é vasta. A bomba elastomérica trabalha com uma infusão basal de volume fixo predeterminado, de uso único, fácil transporte, ideal para uso ambulatorial, que possibilita
analgesia eficaz por tempo prolongado mas não permite a oferta de bolos de demanda. Encontramos dificuldade na
obtenção da bomba elastomérica, que é pouco disponível e de alto custo, sendo necessários meios alternativos para
a infusão do anestésico local.
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993 Metanálise de efeitos mistos: comparação
entre o uso pré-operatório de gabapentina
e pregabalina
Joao Pedro Sant Anna Pinheiro, Marcos Tadeu Parron Fernandes, Débora dos Santos Rodrigues,
Fernanda Bortolanza Hernandes, Thaís Natália de Almeida
Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Londrina, PR, Brasil
Introdução: A maioria dos pacientes submetidos às cirurgias de grande porte não recebe manejo analgésico
adequado no pós-operatório, o que aumenta o risco de complicações. Método: Este estudo é uma revisão sistemática com metanálise de efeitos mistos que compara os efeitos da administração pré-operatória de gabapentina
e pregabalina em cirurgias de grande porte. Foram incluídos nessa metanálise 14 ensaios clínicos randomizados.
Os desfechos analisados foram: intensidade da dor, ocorrência de náuseas e vômitos (NVPO) e sedação no período
pós-operatório. Resultados: Os resultados mostraram redução na escala visual de dor após o uso de gabapentina
(diferença das médias: -1,2±0,04; p=0,001) e pregabalina (diferença das médias: -1,1±0,12; p=0,001) em relação ao
placebo. Na comparação pelo modelo misto, não houve diferença entre os grupos (p=0,82). Verificou-se a redução
no risco de 35% da ocorrência de náuseas e vômitos com a gabapentina — com risco relativo (RR) de 0,65; intervalo de confiança de 95% (IC95%) 0,53–0,81 e p=0,001 — e de 43% com a pregabalina (RR=0,57; IC95% 0,35–0,93;
p=0,02), sem diferença entre os grupos (p=0,65). A gabapentina aumentou cerca de 2 vezes o risco de sedação
(RR=1,99; IC95% 1,40–2,83; p=0,001) e a pregabalina, 8 vezes (RR=8,2; IC95% 1,1–65,0; p=0,04). Houve diferença
entre os grupos (p=0,02), indicando que a pregabalina apresenta maior risco de causar sedação do que a gabapentina.
Conclusão: Tanto a gabapentina como a pregabalina, quando utilizadas como medicação pré-operatória em cirurgias de grande porte, têm o potencial de reduzir a dor e a ocorrência de NVPO no pós-operatório. Ambas as drogas
promovem sedação, sendo o efeito mais acentuado com a pregabalina.
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999 Anestesia geral isolada e associada a
bloqueio de neuroeixo em cirurgias de
grande porte: metanálise
João Pedro Sant Anna Pinheiro, Marcos Tadeu Parron Fernandes, Felipe de Oliveira Souza,
Guilherme Koiti Santos Kasai, Vítor Pinheiro Sobottka
Pontifícia Unniversidade Católica do Paraná, Londrina, PR, Brasil
Introdução: A maioria dos pacientes submetidos às cirurgias de grande porte não recebe manejo analgésico adequado no pós-operatório, o que aumenta o risco de complicações. Método: Este estudo é uma revisão sistemática
com metanálise que compara a técnica de anestesia combinada de bloqueio de neuroeixo associada à anestesia geral
com a técnica única de anestesia geral. Foram incluídos nessa metanálise oito ensaios clínicos randomizados. Os desfechos analisados foram: intensidade da dor e complicações respiratórias e vasculares no pós-operatório. Resultados:
Os resultados mostraram que a técnica combinada apresentou melhor controle da dor, com redução dos escores da
escala visual analógica (diferença das médias: -2,41±0,46; p=0,001). Houve uma menor incidência de complicações
respiratórias, com redução de 23% no risco de ocorrência, sendo o risco relativo de 0,77; intervalo de confiança de
95% 0,60–0,99 e p=0,04. Não houve diferenças em relação à ocorrência de complicações vasculares (p=0,09). Um dos
eventos que pode explicar esses resultados é o fato de que a anestesia do neuroeixo tem o potencial de bloquear a via
aferente nociceptiva, reduzindo a sensibilização central que ocorre em nível medular e impedindo o estabelecimento
da hiperalgesia, alodínea e dor crônica. Conclusão: Podemos concluir que, nas cirurgias de grande porte, a técnica
combinada de anestesia de neuroeixo associada à anestesia geral promove um melhor controle da dor pós-operatória
e uma menor incidência de complicações respiratórias, quando comparada à técnica de anestesia geral.
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1074Perfil epidemiológico de dor pósoperatória em pacientes submetidas à
mastectomia no Amazonas
Ivandete Coelho Pereira Pimentel, Fernanda Rondon Fonseca Pirangy, Carlos Vitor Osório
de Oliveira, Tiago Wagner da Silva Portela, Neuzimar de Souza Freire
Fundação Centro de Controle do Câncer do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil
Introdução: A dor pós-mastectomia pode estar associada ao tipo de cirurgia, infecção pós-operatória, número de
gânglios linfáticos ressecados, radioterapia, índice de massa corporal (IMC) elevado, doença avançada, baixo nível
socioeconômico, altos níveis de ansiedade e falta de um cônjuge; logo, os objetivos deste estudo foram determinar
o perfil epidemiológico de pacientes mastectomizadas, avaliar a prevalência da dor pós-operatória e os fatores associados à sua manifestação. Método: Após aprovação do Comitê de Ética, participaram deste estudo retrospectivo
mulheres submetidas à mastectomia no período de 01 de junho de 2014 a 30 de junho de 2016 da FCECON, no
município de Manaus. Com nível de 95% de confiança e precisão de 5%, o tamanho da amostra foi calculado pelo
programa MINITAB por meio de um sorteio simples sem reposição. As variáveis avaliadas foram submetidas aos
testes do χ2 de Pearson e coeficiente de correlação de Spearman. Resultados: Participaram 134 pacientes (1 paciente
recusou participar, 3 retornaram ao município de origem e 16 evoluíram para óbito e/ou não foram localizadas).
A cirurgia mais realizada foi a mastectomia radical à direita (47,1%), seguida da radical à esquerda (42,4%), radical
moderada à esquerda (2,2%), radical moderada à direita (2,2%) e radical bilateral (1,5%); com predomínio da faixa etária de 40 a 50 anos; 43,3% eram solteiras e 46,3%, casadas; 21,3% eram portadoras de sobrepeso e 18,8% de obesidade
tipo I; 31,3% tinham ensino fundamental incompleto e 11,9% tinham escolaridade superior; 18,7% eram tabagistas e 1,4% ingeriam bebida alcoólica; 93,2% receberam anestesia geral balanceada e 5,2% receberam geral/bloqueio
do neuroeixo; na terapia antálgica, houve utilização de tramadol com dipirona (46,3%) e foram observadas como
complicações prevalentes: dor em 46,2% e infecção da ferida operatória em 7,7%. O teste do χ2 de Person não
demonstrou relações das variáveis para a ocorrência de dor e as correlações pelo coeficiente de correlação de Spearman também não tiveram correlação, considerando um nível de 5% de significância. Conclusões: A alta ocorrência
de dor pós-mastectoia observada neste estudo, apesar da fraca correlação aos testes realizados, sugere atenção à técnica anestésica e estabelecimento de diretrizes para minorar a dor.
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1085Cuidados paliativos e anestesiologia:
melhor qualidade de vida dos pacientes
Raquel de Souza Ferraz dos Santos Bueno, João Paulo Lemos Alves, Fernanda Karla Miranda,
Renan Martins da Silva Cardoso, Márcia Adriana Dias Meirelles Moreira
Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia da Universidade Federal da Paraíba,
João Pessoa, PB, Brasil
Introdução: Os cuidados paliativos (CP) expressam procedimentos que intentam o controle da dor e de outros sintomas, como os de ordem psicológica, social e espiritual. Devem ser praticados por uma equipe multidisciplinar, onde
o anestesiologista é fundamental, notadamente por utilizar dispositivos de tratamento da dor, tendo como propósito elevar a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares. Esta pesquisa objetivou investigar o conhecimento dos
anestesiologistas a respeito dos CP. Método: Realizou-se um estudo exploratório, descritivo, com abordagem qualitativa. A amostra foi não probabilística do tipo intencional. Foram entrevistados 30 anestesiologistas. Utilizou-se
um formulário com questões sobre os CP e a anestesiologia. Os dados foram analisados com a técnica da análise de
conteúdo de Bardin. Os discursos propiciaram a construção da categoria temática cuidados paliativos e anestesiologia: qualidade de vida dos pacientes. Resultados: Os participantes da pesquisa vislumbraram nos CP um aliado, ao
conferir uma melhor assistência ao paciente, incrementando sua qualidade de vida, através de medidas que minimizam a dor e o sofrimento, consistindo em algo maior do que uma opção terapêutica. Evidenciou-se, ainda, que os
CP visam aliviar a dor e os sintomas, promover suporte psicossocial, espiritual e gerar qualidade de vida e bem-estar
ao paciente com doença sem perspectiva de cura. O médico anestesiologista foi mencionado como um profissional
habilitado e de importância ímpar para essa atuação, englobando, além do cuidado à dor física, outros aspectos que
incomodam o paciente e sua família. Para tanto, deve estar capacitado e se sentir preparado para uma atuação holística e integral. Conclusões: O estudo possibilitou ressaltar a relevância dos CP no conforto e na qualidade de vida do
doente que enfrenta doença ameaçadora à continuidade da vida, despontando o anestesiologista como um profissional essencial nessa filosofia. A temática requer a ampliação de recursos, a capacitação dos profissionais e um maior
quantitativo de estudos.
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1091Cuidados paliativos: o papel do
anestesiologista
Aline Moreira Meirelles, Angélica Dias Meirelles Formiga Barros, Mônica Lorena Dias
Meirelles da Cunha, Renan Martins da Silva Cardoso, Márcia Adriana Dias Meirelles Moreira
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil
Introdução: Cuidados paliativos (CP) são procedimentos que visam à melhoria da qualidade de vida de pacientes e
familiares que lutam contra uma doença sem perspectiva de cura, por meio da prevenção e do alívio do sofrimento.
Esse novo modo de cuidar está intimamente relacionado com a anestesiologia, pois ambos objetivam o controle da
dor, propiciando um maior conforto ao enfermo. O presente estudo objetivou identificar as representações sociais
de anestesiologistas acerca dos CP. Método: Trata-se de um estudo do tipo exploratório, com abordagem quantitativa e qualitativa. Participaram do estudo 80 profissionais. Para a coleta do material empírico, utilizou-se o teste de
associação livre de palavras, a partir do estímulo indutor “cuidados paliativos”, que foi apresentado aos sujeitos, solicitando-lhes que associassem prontamente cinco palavras, que caracterizassem os CP. Os dados resultantes foram
processados no software Iramuteq e interpretados por meio da análise de similitude. Resultados: Os CP foram relacionados como sinônimo de conforto, tipo de condição possivelmente associada à qualidade de vida proporcionada
ao paciente. Ademais, foram vinculadas as palavras humanização e compaixão, indicando que esse tipo de atuação
pode servir como um recurso de garantia da integralidade do cuidado. Nesse sentido, os anestesiologistas destacaram a prática multidisciplinar como indispensável aos CP, propiciando a devida atenção que o paciente necessita.
Tal prática seria capaz de isentá-lo da usual dor, presente no período de morte iminente, através de uma analgesia
efetiva. Essa nova vertente foi vinculada a elementos como amor, constituindo, portanto, uma prática ideal para o alivio do sofrimento do paciente e de sua família. Conclusão: O estudo possibilitou ressaltar os CP como uma filosofia
de cuidado que eleva o conforto e o bem-estar do doente portador de doença incurável. O anestesiologista tem papel
fundamental no manejo da dor no âmbito da equipe multidisciplinar, proporcionando uma adequada assistência ao
paciente. Nesse contexto, promover CP a quem necessita é conduta de assegurada magnitude, configurando-se, dessa
forma, em uma relevante área de atuação da anestesiologia.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1.

Hemes HR, Lamarca IC. Cuidados paliativos: uma abordagem a partir das categorias profissionais de saúde. Ciênc Saúde
Coletiva. 2013;18(9):2577-88. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232013000900012

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

Sao Paulo Med J. 2018; 136(Suppl)

403

DOR

1101Bloqueio de plexo braquial para
osteossíntese de rádio em paciente com
lesão de plexo braquial
Carolina Esteves Monnerat, Paula Assunção, Edmar Santos
Hospital Universitário Pedro Ernesto, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: A dor neuropática é uma dor recorrente de lesão ou doença do sistema somatosensorial. Além disso, a
distribuição da dor corresponde à topografia do nervo lesado. Apresentamos um caso de lesão traumática de plexo
braquial direito, com evolução para dor neuropática em MSD, associado à fratura de rádio distal direito, com proposta cirúrgica. A técnica anestésica realizada foi a sedação com bloqueio do plexo braquial direito, pela via axilar,
guiado por ultrassonografia. Relato de caso: Paciente de 20 anos, vítima de acidente motociclístico, apresentando
cicatriz e queimadura de primeiro grau na região cervical anterior direita, devido à colisão da moto nessa região.
Dois dias após o acidente, evoluiu com dor no membro superior direito, relatada como em queimação, com áreas
com perda total da sensibilidade. Foi diagnosticado com fratura de rádio distal direito e possível lesão de raízes do
plexo braquial direito. Ao exame do MSD foram evidenciados: sensibilidade e movimento de elevação do ombro preservados; alodínea em regiões do braço e parestesia do antebraço. Plegia na flexão e extensão do antebraço. Na mão,
apresentava parestesia na área hipotenar e no quarto e quinto quirodáctilos, com alodínea se estendendo da região
palmar do polegar ao terceiro quirodáctilo, além de paraparesia, com discretos movimentos de flexionar os dedos.
Foi submetido à osteossíntese de rádio direito, sendo realizado bloqueio de plexo braquial, pela via axilar, guiado por
ultrassonografia, com agulha Stimuplex 50 mm e sedação venosa. Injetados 10 mL de lidocaína a 1,5% com adrenalina 1:200 mil e 10 mL de ropivacaína 0,75%. O bloqueio foi considerado satisfatório e a cirurgia transcorreu sem
intercorrências. A sedação venosa foi feita com midazolam, fentanil e droperidol. Na avaliação pós-operatória, realizada 24 horas após a cirurgia, não houve alteração do exame físico inicial do paciente, sendo encaminhado para a
neurocirurgia e clínica da dor. Discussão: A escolha pela técnica foi devido à maior segurança na realização dos bloqueios periféricos guiados por ultrassonografia, bem como maior eficácia. As vantagens dos bloqueios em relação à
anestesia geral também são amplamente descritas, com menor resposta endócrino-inflamatória, melhor analgesia e,
neste caso, se ainda não houvesse uma sensibilização central das vias inibitórias ou excitatórias da dor, a perspectiva
do bloqueio poderia contribuir para alguma melhora da dor.
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548 Oximetria cerebral em correção de
aneurisma de aorta associado à dissecção
de carótidas internas
Lucas Araújo Borges de Moura, Klaus Carvalho Lustosa, Kelson Sousa Jacobina,
Thales Abreu Tedoldi, Luis Guilherme Vilares Costa
Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: Dispositivos capazes de fornecer medida, em tempo real, da saturação cerebral de oxigênio (RSO2)
permitem o manejo precoce da perfusão cerebral em cirurgias sob circulação extracorpórea (CEC), fator de risco
para complicações neurológicas. Anormalidades prévias da circulação cerebral são risco adicional. Relato de caso:
49 anos, masculino, selecionado para tratamento cirúrgico de aneurisma de aorta ascendente (Bentall DeBono),
89 kg, 181 cm, pressão arterial 138 x 77 mmHg, frequência cardíaca 65 bpm, hipertenso e dislipidêmico. Exames
laboratoriais sem alterações, eletrocardiograma com ritmo sinusal e sobrecarga de ventrículo esquerdo; FEVE 64%
e discreta insuficiência aórtica. Angiotomografia arterial cervical: dissecção em ambas carótidas internas. Monitorado com eletrocardiograma contínuo, oximetria de pulso, pressão arterial invasiva, capnógrafo, termômetro
esofágico, oximetria cerebral e índice bi-espectral. Obtidos acessos venosos periférico e central. Na indução: fentanil
200 mcg, propofol 100 mg, rocurônio 70 mg. Mantido com remifentanil, rocurônio, dexmedetomidina e sevoflurano
(pré-CEC) e propofol contínuo (pós-CEC). Ao final, foi usada nitroglicerina, revertido bloqueio neuromuscular
(sugamadex), desperto e extubado. Enviado à unidade de terapia intensiva vigil, sem intercorrências. Discussão:
A oximetria cerebral é técnica não invasiva usada para detectar mudanças no metabolismo cerebral de oxigênio e
baseia-se na tecnologia near infrared spectometry (NIRS), que infere a oxigenação média dos tecidos próximos aos
transdutores posicionados na fronte do paciente. A sua utilização na prática anestésica é indicada em situações com
potencial de prejuízo à perfusão cerebral, como cirurgias cardíacas, endarterectomias carotídeas, manejo de hemorragia subaracnoidea e crises epilépticas. A interpretação dos valores deve ser direcionada às tendências e não a
números absolutos, já que existem variações interindividuais importantes, tornando difícil estabelecer um valor de
referência. Neste caso, o uso de oximetria cerebral permitiu maior segurança na condução anestésica, levando-se em
conta o porte cirúrgico, o uso de CEC e a presença prévia de doença carotídea, fatores que poderiam interferir negativamente no desfecho neurológico.
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576 Anestesia geral em paciente com síndrome
de Isaacs
Lucas Tavares de Rezende, Arthur Ferreira Paranaíba, Carlos Henrique Vieira,
Marilia Moreira de Melo Silva, Antônio Fernando Carneiro
Hospital do Coração Anis Rassi, Goiânia, GO, Brasil
Introdução: A síndrome de Isaacs (SI) é uma síndrome neuromuscular autoimune, raríssima, caracterizada por
apresentar anticorpos contra os canais de potássio voltagem-dependente. Apresenta-se clinicamente com atividade muscular involuntária contínua inalterada mesmo durante o sono, atraso do relaxamento muscular, rigidez
e aumento da sudorese. O diagnóstico é definido por achados característicos na eletromiografia de agulha. Relato
de caso: Paciente de 23 anos, masculino, 70 kg, portador de SI diagnosticada após episódio de atraso do retorno à
respiração espontânea (cerca de 1h30min), quando submetido à adenoamigadectomia há 20 anos. Atualmente, em
uso de fenitoína BID e carbamazepina MID. Submetido à colecistectomia videolaparoscópica sob anestesia geral.
Venóclise MSE cateter 20G. Monitorização: ecocargiograma, oximetria, PANI, capnografia, TOF. Indução venosa
com 250 mcg de fentanil, 150 mg de propofol e 35 mg de atracúrio. Manutenção: sevoflurano 2%. Ao final do procedimento, foram utilizados 1,4 mg de atropina e 2,8 mg de neostigmina. Retorno à respiração espontânea após dez
minutos do término da cirurgia. Extubado após 20 minutos, com resposta espontânea aos comandos verbais e TOF
98. Encaminhado à sala de recuperação pós-anestésica estável, consciente, eupneico. Discussão: No caso descrito,
o paciente apresentava diagnóstico confirmado de SI, em remissão, com doses otimizadas das medicações há três
meses. Na escolha do BNM, dentre os disponíveis no serviço (atracúrio, rocurônio e pancurônio), optou-se pelo
atracúrio, devido à sua relativa curta duração de ação e por apresentar uma farmacocinética mais favorável nesses
casos. O rocurônio apresenta um importante prolongamento do bloqueio neuromuscular nos pacientes portadores
dessa síndrome, a despeito do uso do sugamadex. O pancurônio é um BNM de longa duração e, portanto, não está
indicado para o procedimento realizado. A monitorização do bloqueio (aqui feita com o TOF) é mandatória nesses
pacientes, e esse caso vem para ilustrar a importância do uso desses equipamentos não só em paciente com essa síndrome, mas em todos os pacientes ao utilizarmos drogas bloqueadoras da transmissão neuromuscular.
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586 Limitações e vantagens da monitorização
minimamente invasiva em paciente de
baixo risco
Karen Fernanda Figueiredo Bitar, Priscilla Pimentel, Daniele Minelli, Tatiana Goldgaber,
Sylvio Lemos
Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Introdução: Apesar das limitações dos monitores de débito cardíaco não calibrados, a interpretação e individualização dos dados fornecidos auxilia na otimização hemodinâmica perioperatória e redução de complicações
pós-operatórias, remetendo ao conceito de terapia guiada por metas. Relato de caso: Paciente de 25 anos, 80 kg,
196 cm, ASA I, orquiectomia em 2016 por tumor de testículo não seminomatoso. Evoluiu com linfonodomegalias
retroperitoneais, realizada quimioterapia com bleomicina, etoposídeo e cisplatina, sem relato de ecocardiografia
transtorácica. Foi submetido à linfadenectomia retroperitoneal sob anestesia geral venoinalatória mais peridural
T12-L1, uso de sistema FloTrac/Vigileo e cateter venoso central em veia jugular interna. Após calibração do monitor,
notou-se índice cardíaco de 0,8 L/min/m2 e saturação venosa central de oxigênio de 66%, a despeito de normotensão
e normocardia. Após ofertar 750 mL de cristaloides em 1 hora, optou-se por iniciar infusão contínua de dobutamina entre 2-5 µg/kg/min, normalizando, assim, as medidas hemodinâmicas. A infusão da mesma foi interrompida
antes da extubação do paciente, que permaneceu estável hemodinamicamente. Discussão: Neste caso, o sistema de
monitorização hemodinâmica utilizado teria sido considerado inapropriado e desnecessário, já que se trata de um
paciente considerado de baixo risco. Entretanto, uma disfunção cardíaca aguda não detectada pela monitorização
padrão complicou o curso perioperatório. Apesar do efeito cardiotóxico da cisplatina e do etoposídeo manifestar-se
mais comumente em longo prazo, há também uma relação bem documentada de eventos subagudos de disfunção
ventricular associada ao seu uso. Acredita-se que essa hipótese justifique as alterações hemodinâmicas identificadas
no intraoperatório do paciente. Salienta-se que mesmo nos pacientes não classificados como alto risco, a otimização
hemodinâmica preemptiva com monitores minimamente invasivos permite adequar a oferta de oxigênio à demanda
metabólica aumentada inerente aos períodos intra e pós-operatório, prevenindo a hipóxia tecidual e desfechos clínicos desfavoráveis. Neste caso, a terapia guiada por metas baseou-se na correta interpretação dos dados obtidos e de
algoritmos de tratamento para obter metas hemodinâmicas adequadas.
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677 Uso de videolaringoscópio para
abordagem de via aérea em paciente com
síndrome de Klippel-Feil
Andrea Maria Praciano, Felipe Silva Borges, José Carlos Rodrigues Nascimento
Hospital Geral de Fortaleza, Fortaleza, CE, Brasil
Introdução: A síndrome de Klippel-Feil (SKF) é uma doença que provoca a fusão das vértebras cervicais, promovendo restrição da mobilidade cervical (MC) e fazendo com que seus portadores possuam uma via aérea difícil
(VAD). Portanto, a avaliação pré-operatória minuciosa e o manejo adequado das vias aéreas desses pacientes é de
extrema importância. Relato de caso: Paciente feminino, 28 anos, com SKF, acompanhada no serviço de urologia do
Hospital Geral de Fortaleza devido a cálculo coraliforme em rim direito, tendo sido proposta a realização de nefrolitotripsia percutânea com aposição de cateter duplo J. Durante a avaliação de via aérea, evidenciou-se Mallampati
IV, redução da MC, distância interincisivos inferior a 3 cm, distância tireomentoniana menor do que 6 cm, distância
esternomentoniana inferior a 12,5 cm e circunferência do pescoço maior do que 40 cm. Decidiu-se pela tentativa de
intubação orotraqueal (IOT) por laringoscopia direta (LD) como plano A, IOT por intermédio de videolaringoscópio (VLGP), como plano B, e IOT com fibroscopia como plano C. Após adequada indução anestésica, tentado LD,
sem êxito. Partiu-se para tentativa de IOT com VLGP, sendo evidenciado Cormack-Lehane 3a. Introduzido bougie
e, em seguida, tubo orotraqueal, com confirmação do posicionamento por meio de capnografia e ausculta pulmonar. Cirurgia e extubação ocorreram sem intercorrências. Discussão: A SKF é uma doença rara, caracterizada pela
fusão congênita de pelo menos duas das sete vértebras cervicais, cuja tríade clássica compõe-se de pescoço curto,
baixa implantação da linha capilar e restrição da MC; levando-os a serem considerados portadores de VAD. O VLGP
é uma nova classe de dispositivo que auxilia a IOT de pacientes com impossibilidade de visualização das estruturas laríngeas à LD, bem como na IOT de pacientes com MC reduzida. Além disso, apresenta como vantagens a sua
portabilidade, relativo baixo custo e facilidade de manuseio, se comparado ao uso de fibroscopia na IOT; sendo uma
excelente alternativa para o manejo de vias aéreas em pacientes com SKF, pois proporciona uma IOT segura e com
menor rigor técnico.
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719 Uso do fibroscópio para entubação de
paciente com radioterapia cervical
Laíza Marques Moreira Melo, Camila Lobo Ferreira, Lorena Lopes Pinheiro da Silva,
Thais Fonseca Chagas, José Luiz Raposeiras Alvarez
Instituto de Assistência Médica do Servidor Público Estadual de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: O manuseio da via aérea é fundamental para a anestesia, podendo ser muitas vezes o primeiro obstáculo
enfrentado. Em pacientes com radioterapia cervical, a abertura bucal e a mobilidade do pescoço estão prejudicadas,
dificultando a realização da laringoscopia direta e entubação orotraqueal. É preciso estar preparado para o uso de
outros artifícios. Relato de caso: Homem, 52 anos, tumor de laringe metastático, ASA III, LEE 1, em programação
cirúrgica para gastrostomia. Monitorização básica e sedação com 2 mg de midazolam. Anestesia tópica com xylocaína spray 10% para laringoscopia direta acordado, classificação Cormack-Lehane IV. A passagem de fibroscópio
revelou tumor supraglótico, que não impedia a inserção do tubo. Realizada entubação via fibroscopia com sonda
número 7. Discussão: O sucesso da entubação pode depender de dispositivos que vão além do conhecimento e
treinamento do médico anestesista. Existem vários dispositivos para ajudar no manejo da via aérea difícil, onde
o fibroscópio tem lugar de destaque. A visualização por câmera, aliada à flexibilidade do aparelho, permite explorar
o trajeto até a epiglote, seu diâmetro reduzido permite ainda passar para a laringe, garantindo a inserção local do
tubo. O fator limitante para o uso desse dispositivo é a habilidade para manuseá-lo. Em mãos destreinadas, o tempo
perdido ou mesmo a falta de sucesso na entubação representam risco e estresse para o paciente. A cricotireoidostomia cirúrgica representa uma alternativa para a impossibilidade de entubação, não devendo preceder a tentativa com
o fibroscópio, visto trazer riscos inerentes ao ato cirúrgico, como sangramento e enfisema subcutâneo, além de ser
uma alternativa invasiva que pode deixar sequelas, como estenoses, fístulas e traqueomalácia. Fica evidente não só
a necessidade da presença de um fibroscópio em centro cirúrgico, mas também a necessidade do anestesista dominar essa técnica.
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749 A inserção do “point of care” gástrico no
treinamento do anestesiologista
Tiago Caneu Rossi, Anna Glória Fonseca Teodoro, Leandro Elyades Miranda, Luciano Alves
Matias da Silveira, Flora Margarida Barra Bisinotto
Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG, Brasil
Introdução: A introdução da ultrassonografia gástrica (USG) “point of care” em anestesiologia possibilitou identificação quali e quantitativa do status gástrico do paciente de forma dinâmica e não invasiva. Método: Após aprovação
do Comitê de Ética em Pesquisa institucional, este estudo transversal e prospectivo foi conduzido em 52 voluntários
sadios, de 20 e 45 anos, com índice de massa corporal (IMC) menor que 30 kg/m2. Um residente em anestesiologia,
do segundo ano, passou por treinamento de 8 horas no serviço de radiologia, e realizou 62 USG supervisionadas. De forma cega, os voluntários foram examinados pelo residente em 4 situações: em jejum; 10 minutos após a
ingestão de 250 mL de líquido sem resíduo; de 250 mL de leite; e de um sanduiche (sólido). A USG foi realizada conforme técnica já descrita na literatura. A avaliação gástrica foi quali e quantitativa. A análise estatística foi realizada
pelo teste do χ2 de Pearson com p<0,001 e pelo teste t de Student para amostras pareadas. A curva de aprendizado
foi calculada pelo método de CUSUM. Resultados: O grupo de estudo constituiu-se em 67,3% feminino e 23,7%
masculino; idade de 29±6 anos, IMC de 24,2±4,7 kg/m2. O estômago foi identificado em 100% dos exames realizados, existindo uma forte associação entre a técnica utilizada e a identificação da imagem gástrica pelo examinador
(p < 0,001). A natureza do conteúdo gástrico foi identificada de forma correta em 90,38% dos voluntários. A taxa de
acerto foi de 94,2% nos voluntários em jejum; 96,2% após alimentos sólidos; 84,6% após leite e 86,5% após líquido
sem resíduo (p>0,05). De todos os exames, 3,8% foram considerados como estando em jejum, embora tenham se alimentado. Houve correlação tanto entre o volume de líquido sem resíduo (p=0,22) quanto ao volume de leite (p=0,10)
ingeridos, com o volume gástrico obtido pelo examinador na USG. A competência técnica adequada para alcançar
uma taxa de sucesso de 95% na realização da USG foi estimada em 35 exames. Conclusão: Após treinamento supervisionado, estima-se que um anestesiologista, sem treinamento prévio, consiga uma taxa de sucesso de 95% após a
realização “point of care” de 35 USG, existindo uma alta taxa de acerto tanto para avaliação quali quanto quantitava
do conteúdo gástrico.
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825 Ventilação mecânica protetiva e o volume
corrente em anestesia
Nathálya Ferreira dos Reis, Rozan El- Mafarjeh, Déllis Luara Rodrigues Sena, David Ferez
Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A ventilação mecânica (VM) tem como objetivo permitir trocas gasosas para manter níveis adequados de O2 e CO2 sanguíneos, assim, as estratégias de VM vêm se modificando nas últimas décadas com tendência
ao uso de volumes correntes (VC) menores, a fim de se aproximar cada vez mais dos níveis fisiológicos e diminuir
os efeitos deletérios causados e/ou agravados pela VM. Método: Foi realizada a pesquisa de artigos publicados nos
últimos 18 anos (2000 a 2017) na base de dados SciELO utilizando os descritores “respiração artificial” e “volume
corrente”. Foram encontrados 25 artigos e descartados aqueles que não continham informações a respeito do VC utilizado e VP; foram selecionados 2 artigos respeitando a limitação do congresso. Resultado: A utilização de VC muito
acima do fisiológico, que é de 6 mL/kg, gera um alto risco de VILI por volutrauma, bem como o desencadeamento
de resposta inflamatória local e sistêmica. A ventilação protetiva foi proposta como um método em que o paciente
é ventilado com baixo VC (6 a 8 mL/kg), associado à pressão expiratória final positiva (PEEP) acima de 5 cm H2O,
limitada a 15 a 20 cm H2O, e baixa FiO2. Dessa forma, é possível reduzir o estiramento alveolar no final da inspiração, impedir o processo inflamatório e o colabamento alveolar. Ao se comparar dois grupos, um que fizera uso de VC
baixo (6 mL/kg peso corporal previsto) e outro que fizera uso de VC alto (12 mL/kg peso corporal previsto), constatou-se redução da morbimortalidade no primeiro grupo. Nos pacientes com LPA/SARA, os estudos confirmaram
que os VC menores são capazes de reduzir a inflamação. Conclusão: As evidências apresentadas nos últimos estudos mostram que o uso de um VC inferior a 10 mL/kg de peso corporal ideal, associado a PEEP ≥ 5 cm H2O e a uma
pressão de platô de 15 a 20 cm H2O é capaz de minimizar o estiramento alveolar no final da inspiração e de evitar
inflamação e colabamento alveolar. Além da diminuição da morbimortalidade e do tempo de permanência hospitalar, a VPP destaca-se no cuidado ventilatório intra e pós-operatório, e seus benefícios são decisivos na estratégia de
rotina anestesiológica.
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931 Interferência na leitura da oximetria de
pulso após uso de azul patente
Laís Milena Smaniotti Matioli, Carlos Alberto Ruffeil Tavares Junior, José Jorge Gonçalves,
Luis Alberto Rodriguez Linares, José Luiz Raposeiras Alvares
Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A monitorização por meio da oximetria de pulso reduz a hipoxemia pré-operatória, possibilita detectar e tratar a hipoxemia relacionada a eventos respiratórios e promover mudanças sérias no cuidado ao paciente.
Relato de caso: N.R.P., feminino, 63 anos, 95 kg, 1,65 m, ASA III (hipertensão arterial sistêmica, doença oncológica ativa, obesidade, índice de massa corporal 35) em uso de aradois 25 mg 1 vez ao dia, submetida a histerectomia,
salpingooforectomia, linfadenectomia e omentectomia por neoplasia de endométrio. Sedação com diazepam 5 mg,
droperidol 2,5 mg e fentanil 50 mcg. Realizada peridural em T12-L1 (ropvacaina 75 mg, morfina 2 mg, sulfentanil
10 mcg) com passagem de cateter peridural. Indução anestésica com propofol 100 mg, alfentanil 1,5 mg, atracúrio
50 mg, manutenção com propofol e alfentanil em BIC, N2O Fi 50% e cetamina. Início do procedimento anestésico às
07h30min e término às 15h35min. Durante o procedimento foi usado azul patente pela equipe cirúrgica (2 ampolas,
às 8h00min e 11h35min). Após injeção, paciente apresentou alteração importante da coloração da pele e alterações na curva de oximetria, chegando a valores de 86% de saturação de oxigênio. Colhidas gasometrias arteriais
às 12h12min com valores normais de O2 (pH 7,32; pCO2 39,1 mmHg; HCO3 19,9 mMol/L; pO2 148,3 mmHg; SO2
99,8%; lactato 0,7 mMol/L). A paciente foi extubada ao fim do procedimento, sem intercorrências, e encaminhada
para a unidade de terapia intensiva (UTI). Colhidas gasometrias de controle na UTI às 16h52min (pH 7,33; pO2:80;
saturação de oxigênio 96) e às 20h25min (pH 7,35; pO2 69; saturação de oxigênio 94%). A paciente evoluiu bem clinicamente, sem sinais ou sintomas de desconforto respiratório e retornou à coloração normal da pele na manhã do
dia 11/01/2018. Discussão: O uso do azul patente causa interferência na leitura da oximetria de pulso, ocasionando
uma queda aparente da saturação de oxigênio. Essa interferência é decorrente do pico de absorção da luz do azul
patente (638 mm) ser muito próximo dos 660 mm da desoxi-hemoglobina. O aumento da absorção da luz nessa
região pode ser interpretado pelo oxímetro de pulso como presença de desoxi-hemoglobina e diminuir falsamente
a saturação de oxigênio.
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1033Intubação em paciente com edema de Reinke
Yvve Priscilla Gatto, Marcelo Carneiro Silva, Elialba Cascudo
Hospital Regional do Gama, Brasília, DF, Brasil
Introdução: Edema de Reinke é uma patologia benigna da laringe, que causa edema das pregas vocais, bloqueando
parcial ou totalmente as vias aéreas. Mais comum em tabagistas crônicos acima de 40 anos, que fazem uso intenso da
voz ou com refluxo gastroesofágico. Os pacientes apresentam rouquidão progressiva e podem cursar com dificuldade
para intubação orotraqueal. Relato de caso: E.G.V., masculino, 82 anos, atendido no Hospital Regional do Gama, no
Distrito Federal, para pré-operatório de colecistectomia convencional. Tabagista há 50 anos e hipertenso. Ao exame
físico, apresentava importante rouquidão, Mallampati III, abertura bucal e mobilidade cervical adequadas. Solicitado
parecer da otorrinolaringologia e orientada a suspensão do tabagismo. Retornou com resultado de videolaringoscopia: pregas vocais móveis e simétricas, com presença de grande edema, sugestivo de edema de Reinke. Encaminhado
para realização de broncoscopia: edema mole em cordas vocais sem obstrução de vias aéreas. Durante o ato anestésico, foi separado material para via aérea difícil e cricotireoidostomia. Indução anestésica usando succinilcolina
como relaxante muscular. Intubação com auxílio de glidescope com tubo 7.0, com leve dificuldade devido ao estreitamento da glote. Manutenção da anestesia balanceada. Utilizadas dexametasona 10 mg e hidrocortisona 500 mg
após a intubação. Extubação com paciente acordado, sem intercorrências. Alta hospitalar após 24 horas da cirurgia,
sem queixas. Discussão: Durante a intubação, o manejo das vias aéreas pode ser difícil dependendo da condição do
paciente, incluindo mobilidade cervical e abertura bucal limitadas ou patologias em estruturas das vias aéreas superiores. Neste caso, a intubação com videolaringoscopia tem vantagem devido à curva de aprendizado rápida, maior
chance de sucesso durante a primeira tentativa, menos manipulação da cabeça e pescoço e possibilidade de comunicação entre os especialistas, que também podem visualizar o procedimento. O edema de Reinke pode se apresentar
como uma lesão que obstrui as vias aéreas superiores, sendo importante a avaliação pré-operatória adequada e o real
conhecimento do caso para a segurança anestésica.
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608 O efeito paradoxal dos benzodiazepínicos
nos alcoolistas
Fabrício Caetano Batista Dolabella, Guilherme Abreu de Brito Comte de Alencar, Nathalia Corrêa
Cardoso de Oliveira, Olívia Maria Santos Sousa, Almir Marcelo Rezende de Castilho Filho
Centro Universitário Serra dos Órgãos, Teresópolis, RJ, Brasil
Introdução: Os benzodiazepínicos são amplamente utilizados na anestesiologia. Esses potencializam a ação de
outros sedativos, como o álcool, devido ao sítio de ligação do receptor, que é o mesmo. Em algumas situações podem
ocorrer reações paradoxais entre eles. Relato de caso: A.A.N., masculino, 60 anos, etilista, sem comorbidades prévias. Deu entrada em um hospital do estado do Rio de Janeiro com quadro de colecistite aguda. Hemograma com
leucocitose sem desvio, fosfatase alcalina discretamente elevada e GGT 217 U/L. Para a colecitectomia foi realizada raquianestesia, via mediana. Foi feito bloqueio subaracnoideo (BSA), monitorização e venóclise no membro
superior esquerdo com jelco 18G ao nível de L2 e L3, injeção de 20 mg de bupivacaina hiperbárica, 200 mg de morfina, aplicação rápida, mantida posição de Trendelenburg. Após a infusão dos fármacos, foi testado e constatado
bloqueio sensitivo ao nível de T3. Foram utilizados também dexametasona 4 mg, ranitidina 50 mg, dipirona 2 g,
tenoxicam 40 mg, midazolan 5 mg, etilefrina 10 mg, ondansetrona 4mg. Durante o procedimento, foram observados efeitos paradoxais, visto que o paciente se encontrava bastante agitado, inquieto, hipervigil e hiperbúlico após
o uso de benzodiazepínico. Foi utilizado flumazenil 0,5 mg, que foi o protagonista na reversão progressiva do quadro. Discussão: No caso relatado foi utilizado o benzodiazepínico midazolam, com o intuito de alcançar os efeitos
anteriormente citados. Entretanto, o paciente reagiu de maneira incomum ao medicamento, apresentando um efeito
rebote. O paciente, ao longo de sua internação, teve crises de abstinência. Esse fato corrobora os efeitos farmacodinâmicos do midazolam no paciente com indução enzimática. A utilização de flumazenil se justifica por ser um
antagonista de benzodiazepínicos.
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599 Raquianestia com fratura de agulha no
espaço intervertebral
Minervina Alda Candido Gomes, Matheus Alencar de Oliveira, Isabela Fernanda do
Pimentel Donato, Vanessa Silveira Gomes, Felipe Emanuel de Queiroz Ferreira
Hospital Regional de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, Campina Grande, PB, Brasil
Introdução: Desde a década de 1990, a punção lombar vem sendo amplamente utilizada no diagnóstico de doenças neurológicas infecciosas e não infecciosas, assim como nas técnicas anestésicas neuroaxiais, sendo a da anestesia
regional mais empregada nos dias de hoje. Com o aprimoramento técnico durante a evolução, suas agulhas passaram
a apresentar um calibre mais fino, reduzindo a incidência de uma de suas principais complicações: a cefaleia, principalmente pós-raquianestesia. No entanto, por se tornarem mais frágeis com o advento dessa característica, vem
se notando uma complicação até então rara: a fratura da agulha durante a punção subaracnoidea. Relato de caso:
Paciente do sexo masculino, 42 anos, 80 kg, 1,68 m, submetido à raquianestesia para cirurgia de apendicectomia.
Durante a terceira tentativa de punção entre L2-L3 com agulha 27G, houve a quebra da mesma. Foi realizado raio-X
da coluna lombar, porém sem visualização do fragmento, sendo então solicitada uma tomografia computadorizada
de coluna vertebral, que mostrou fragmento preso no ligamento interespinhal. O caso foi comunicado ao serviço de
referência de neurologia, que indicou realização da apendicectomia sob anestesia geral e só depois a transferência
do paciente para o então serviço. No dia seguinte, ao chegar no serviço terciário, foi submetido a uma raquianestesia
com agulha G25 entre L3-L4 com realização de fluoroscopia e retirada do fragmento de cerca de 50 mm. A seguir, o
paciente foi encaminhado para a sala de recuperação, sem intercorrências. Discussão: As várias tentativas de punção,
associadas à utilização de uma agulha de fino calibre, tornam o procedimento mais suscetível à quebra do instrumento, sendo discutível a indicação desse tipo de agulha no procedimento anestésico do paciente em questão devido
à presença de alguns preditores de uma punção difícil: idade maior que 40 anos e índice de massa corporal superior
a 25 kg/m2. Além disso, diante do caso, é importante ressaltar a necessidade de troca da agulha após a primeira tentativa mal sucedida, a fim de evitar um possível acidente de punção.
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600 Validação de um checklist simplificado para
alta da sala de recuperação pós-anestésica
Antônio Franciosi Prates, Bruno Caires Colognese, Patricia Wajnberg Gamermann,
Rafael Mohr Limberger, Luciana Paula Cadore Stefani
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil
Introdução: Os cuidados imediatos na sala de recuperação pós anestésica (SRPA) representam a transição entre os
cuidados intensivos durante a cirurgia até que se recupere a segurança para que o paciente seja transferido ao seu
leito de internação ou ao domicílio. Alguns escores de alta são utilizados para verificar se as condições de estabilidade nos diferentes sistemas foram atingidas, no entanto, a dificuldade de preenchimento de escores mais complexos
e a falta de adesão dos cuidadores tornam esses instrumentos pouco aplicáveis na prática clínica diária. O Serviço de
Anestesia e Medicina Perioperatória (SAMPE) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) adota um formulário de pós-operatório que contém um checklist de alta. A proposta do presente estudo é validar o checklist SAMPE
frente aos escores de alta de White e Aldrete. Nesses escores, a resposta possui três níveis e depende do somatório de
um escore final, ao contrário do check-list SAMPE, cuja resposta é “sim” ou “não” para cada item referido e todas as
repostas devem ser “sim” para alta da SRPA. Além disso, o checklist SAMPE engloba o domínio sangramento, não
presente na escala de White, e três domínios não contemplados na escala de Aldrete: sangramento, dor e náuseas e
vômitos. Métodos: Foram avaliados pacientes admitidos na SRPA do HCPA, submetidos a diferentes procedimentos, com complexidades variadas de regime ambulatorial ou internados. Os escores de Aldrete e White e o checklist
do SAMPE foram aplicados 90 minutos após a admissão do paciente na SRPA. Foi avaliada a concordância entre as
escalas. Resultados: Foram avaliados 996 pacientes. Constatou-se um índice de concordância alto com o escore de
White (Kappa 0,698) e moderado com Aldrete (Kappa 0,582). Conclusões: O checklist SAMPE apresentou concordância satisfatória com escores já validados para avaliação de condições de alta da SRPA, com a vantagem de incluir
todos os itens necessários para assegurar condições de alta para pacientes internados e ambulatoriais. Devido à sua
fácil aplicabilidade, tem alto potencial de adesão e pode ser adotado com segurança em locais que atendem procedimentos de diferentes complexidades.
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629 Impacto pós-operatório da implantação
de um novo modelo de probabilidade de
morte em até 30 dias
Claudia de Souza Gutierrez, Luciana Cadore Stefani, Eduardo Kohls Toralles,
Gabriela Leal Gravina, Luana Seminotti Giaretta
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil
Introdução: A população cirúrgica considerada de alto risco contribui com a imensa maioria dos casos de complicações e óbito após a cirurgia, o que torna a sua identificação importante no processo de cuidado do paciente.
Desenvolvemos um modelo de probabilidade de morte em 30 dias no pós-operatório (modelo SAMPE) o qual
utiliza 4 variáveis: ASA, idade, porte cirúrgico e natureza da cirurgia (urgência/eletiva). Testamos o impacto de
sua aplicação, identificando a classe de risco (baixo, intermediário, alto e muito alto risco) na sala de recuperação pós-operatória. Método: Estudo observacional, que comparou a mortalidade e a incidência de complicações
pelas chamadas do time de resposta rápida (TRR) nos primeiros 30 dias pós-operatórios antes e depois da adoção
do modelo SAMPE. Resultados: Foram coletados dados de 6.881 pacientes cirúrgicos admitidos na sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) no período de janeiro de 2016 a janeiro de 2017, sendo 3.940 pacientes do grupo 1
(antes da implantação do modelo SAMPE) e 2.941 pacientes do grupo 2 (após a implantação do modelo SAMPE).
No total, 265 pacientes foram atendidos pelo TRR (3,85%) e ocorreram 104 óbitos (1,51%). Observou-se uma redução significativa no número de chamadas no grupo de muito alto risco após a implantação do modelo SAMPE
na rotina assistencial da SRPA (28 para 17%, p = 0,02). Não houve diferença na mortalidade entre os grupos.
Conclusão: O estudo mostra os resultados da implantação inicial da estratificação de risco nos cuidados assistenciais no p
 ós-operatório imediato, o qual refletiu em redução de chamadas do TRR. A implantação de cuidados
diferenciados multiprofissionais na enfermaria para o paciente de alto risco está sendo avaliada como continuidade
de um projeto amplo que contempla estratégias para melhoria de qualidade e redução de complicações e mortalidade nos pacientes submetidos a cirurgias.
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655 A síndrome de Burnout em
anestesiologistas do Brasil
Julia Donadelli, Fabiana Carolina Santos Rossi, David Ferez
Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A síndrome de Burnout (SB) relaciona-se com o trabalho, está presente entre os médicos e tem três
dimensões: exaustão emocional, despersonalização e baixa realização pessoal laboral. A primeira é a prova da falta
de energia para continuar as atividades laborais. A despersonalização revela-se através do distanciamento emocional
em relação aos pacientes e colegas de trabalho. Enquanto a última se traduz pela perda da satisfação e eficiência no
trabalho. Método: Revisão sistemática que encontrou 77 artigos, apenas 4 do Brasil, sendo esses usados para realizar
a metanálise. Resultados: O questionário usado nos artigos foi o Maslach Burnout Inventory (MBI), com 22 questões
sobre as 3 dimensões da SB. A amostra geral foi de 434 anestesiologistas de Alagoas, Distrito Federal, Rio Grande do
Sul e São Paulo. A SB teve prevalência de 34,8%, sendo que 32,9% exibiram exaustão emocional; 42,4%, despersonalização e 47,2%, sem realização profissional. Discussão: Apesar da baixa prevalência da SB entre os anestesiologistas,
esses especialistas têm necessidade constante de tomada decisões imediatas e eficazes diante de situações inesperadas em seu ambiente de trabalho, parecendo que o mesmo não é compensador. Assim, a dimensão dominante é a
realização pessoal, que é ausente em 47,2% dos participantes. A despersonalização foi o segundo ponto mais afetado, sendo que a amostra de SP foi associada à prática de atividade física e os praticantes tiveram nível menor dessa
dimensão devido ao convívio com outras pessoas, combate ao estresse e promoção de benefícios à saúde. Mesmo a
exaustão emocional tendo a menor taxa, é um domínio tão relevante quanto os demais, já que pode causar prejuízos
à saúde física e mental, entre eles, dores musculares, distúrbio de sono, cefaleia, fadiga, impaciência e irritabilidade.
Conclusão: Este estudo mostrou que os anestesiologistas têm baixa prevalência, mas possuem tendência para a SB.
Assim, a taxa que a contém mostra a necessidade de reconhecimento amplo pela sociedade, bem como a realização
de mais pesquisas sobre o tema.
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667 Validação do modelo de probabilidade
de óbito pós-operatório em 30 dias:
modelo SAMPE
Claudia e Souza Gutierrez, Mariana Link Berto, Marina Boff Lorenzen, Katherine Coelho Gonçalves,
Giuliano Machado Danesi
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil
Introdução: Adotar uma ferramenta capaz de identificar pacientes com maior risco de complicações e mortalidade e que seja de fácil aplicabilidade pelas diferentes especialidades envolvidas no cuidado faz parte da estratégia
de gerenciamento de risco no período perioperatório. Desenvolvemos um modelo de probabilidade de morte em
30 dias no pós-operatório (modelo SAMPE), que utiliza quatro variáveis: ASA, idade, porte cirúrgico e natureza da
cirurgia (urgência/eletiva). O objetivo do estudo foi comparar a acurácia do modelo SAMPE como preditor de morte
intra-hospitalar em até 30 dias em comparação a dois índices validados e amplamente utilizados. Métodos: Estudo
de coorte retrospectivo em pacientes maiores de 16 anos submetidos a cirurgias não cardíacas entre abril de 2016 e
agosto de 2017. Foram documentadas as variáveis contidas no escore de Lee, no índice de comorbidades de Charlson e no modelo SAMPE, e calculados os valores preditos para cada paciente. O desfecho primário foi a mortalidade
intra-hospitalar em até 30 dias. A acurácia do modelo foi acessada calculando-se a área sob a curva receiver operating
characteristic (ROC) para medir a discriminação do novo modelo em relação ao desfecho óbito e compará-lo com os
outros modelos testados. Resultados: Foram coletados dados de 851 pacientes. As áreas sob a curva ROC calculadas
foram: modelo SAMPE AUC 0,83 com intervalo de confiança de 95% (IC95%) 0,73–0,93; índice de Charlson AUC
0,92 (IC95% 0,85–0,99) e escore de Lee AUC 0,59 (IC95% 0,37–0,81). Conclusão: O novo modelo proposto informa
de forma acurada a probabilidade de morte em 30 dias para paciente cirúrgicos. Os resultados indicam que o modelo
SAMPE apresenta um poder discriminativo muito próximo ao índice de Charlson e superior ao escore de Lee, com a
vantagem de ser de fácil aplicabilidade no pré-operatório. O novo modelo consolida-se como um instrumento válido
e acurado, com o grande diferencial de ser um modelo pioneiro desenvolvido com a população brasileira atendida
pelo Sistema Único de Saúde de um hospital universitário.
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681 Perfil das ligas acadêmicas de
anestesiologia do Estado de São Paulo
Fabiana Carolina Santos Rossi, Caio Tulio Moreira Ferreira, Raquel Lie Okoshi,
Luiz Fernando dos Reis Falcão, Laís Helena Navarro e Lima
Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo – Acadêmicos, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: Ligas acadêmicas (LA) são associações de alunos de Medicina que buscam aprofundamento em certas
especialidades, tendo importância na formação como atividade extracurricular. O presente estudo teve por objetivo traçar o perfil das LA de Anestesiologia do estado de São Paulo (SP). Método: Estudo observacional, descritivo
e transversal, realizado com representantes das LA de Anestesiologia de SP. Elaborou-se questionário abordando
ensino, pesquisa e extensão, que foi enviado para as instituições de ensino superior (IES) que possuem curso de
Medicina em SP, com o convite para a participação no estudo. Resultados: O questionário foi enviado a 31 IES,
obtendo-se 13 respostas. Dentre as 13 IES que responderam, uma recusou-se a participar e duas IES responderam
que não possuem LA de Anestesiologia. Assim, a amostra final conta com 10 respostas (32,2% de adesão). Três LA
responderam que abordam apenas temas da especialidade, enquanto sete abordam outros temas. Todas as LA têm
prática observacional no centro cirúrgico (média de 4,3 horas/mês) e 4 oferecem atividades de extensão (média
de 4,3 horas/ano). Todas oferecem aulas teóricas ministradas por anestesiologistas e/ou por membros ou diretores da LA. Ainda, 50% realizam aulas e/ou eventos com outras LA da mesma instituição, utilizando-se, em média,
35,7 horas/ano para as atividades. Embora 40% não tenham perfil científico, 90% incentivam a pesquisa e todas afirmam que a LA ajuda a identificar uma amostra da realidade da especialidade, favorecendo o aprendizado em outras
disciplinas. Discussão: Estudos apontam como os principais motivos da participação em atividades extracurriculares a tentativa de preencher lacunas curriculares e suplementar o curso. Estudo realizado com membros da LA de
Anestesiologia da Universidade de São Paulo mostrou que os membros tiveram ótimo desempenho, propiciando o
nivelamento de competências entre os alunos dos diferentes anos da graduação após um ano de atividades na LA.
Conclusão: As LA de Anestesiologia de SP são heterogêneas em relação ao perfil, abordando temas e propostas
de intervenções diferentes. Porém, o aprendizado e o melhor desempenho cognitivo reforçam a sua importância
na formação do aluno de medicina, podendo favorecer a aquisição de competências relevantes para a formação do
médico generalista.
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915 Reimplementação do ambulatório de
avaliação pré-anestésica em hospital
universitário em 2017
Rafaela Feitosa Anselmi, Lucas de Souza Renhe, Aliete Freire Sampaio Aires, Catia Sousa Govêia,
Luís Cláudio de Araújo Ladeira
Centro de Ensino e Treinamento, Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil
Introdução: A avaliação pré-anestésica (APA) é fundamental para a assistência de qualidade, influenciando do preparo pré-operatório à definição da conduta peroperatória. Relato de caso: Entre abril e dezembro de 2017 foram
agendadas 724 consultas no ambulatório de APA do Hospital Universitário de Brasília (APA-HUB), sendo realizados 568 atendimentos, incluindo primeira consulta e retornos. Após 460 primeiras consultas, 242 pacientes foram
liberados para cirurgia, 211 retornaram e em 6 casos foi sugerida ponderação sobre risco-benefício da cirurgia. Entre
os atendidos, 76 foram classificados como ASA I, 253 como ASA II, 130 como ASA III e 1 como ASA IV. A idade
média foi de 51,5 anos. As principais comorbidades foram: hipertensão arterial sistêmica (41,74%), obesidade
(22,93%), diabetes (15,87%), alterações na tireoide (9,13%), doenças hematológicas (7,17%), doença renal crônica e
asma (ambas, 5,87%). Quanto aos hábitos, 33% tiveram contato com tabagismo, 34% com etilismo e 2% com outras
drogas. Sobre os cuidados perioperatórios, 41 pacientes precisariam de pós-operatório em unidade de terapia intensiva, 86 apresentavam mais de 2 preditores para via aérea difícil e 99 necessitavam de reserva de hemoderivados.
Discussão: Entre as dificuldades enfrentadas durante a reimplementação do ambulatório de APA-HUB, houve encaminhamento reduzido de pacientes pelas equipes cirúrgicas, predomínio de pacientes de baixo risco cirúrgico e a alta
porcentagem de ausência nas consultas. Foram identificadas as doenças mais prevalentes dos pacientes cirúrgicos
desse centro, com possibilidade de criação de estratégias de gerenciamento que visem facilitar o encaminhamento
para outros especialistas e reduzir o número de exames desnecessários. Além de melhor qualidade anestésica, a APA
ambulatorial permite adequada solicitação dos exames complementares e avaliações de especialistas, reduz o número
de suspensões, permite internação do paciente no dia do procedimento, reduzindo custos com internação, e programação perioperatória (reserva de leito em unidade de terapia intensiva e de hemoderivados).
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927 Cultura de segurança do paciente:
percepção de médicos residentes
Airton Bagatini, Cassiana Gil Prates, Rafael Kaiber da Silva, Gisela Maria Schebella Souto
de Moura, Vicente Faraon Fonseca
Hospital Ernesto Dornelles, Centro de Ensino e Treinamento do Sane, Porto Alegre, RS, Brasil
Introdução: A segurança do paciente (SP) é um grave problema de saúde pública e partilhar de uma cultura de
segurança positiva emerge como um requisito essencial nas instituições de saúde. Organizações com uma cultura
de segurança positiva são caracterizadas por boa comunicação entre os profissionais, confiança mútua e percepções
comuns sobre a importância da segurança e da efetividade das ações de prevenção. Objetivo: Analisar a cultura
da segurança do paciente (CSP) percebida por médicos residentes conforme as dimensões do Hospital Survey on
Patient Safety Culture (HSOPSC). Método: Estudo transversal e prospectivo realizado em um hospital geral de Porto
Alegre. Amostra constituída por residentes dos programas credenciados no hospital. O instrumento utilizado foi
a versão brasileira do HSOPSC que considera “áreas fortes da SP” escores iguais ou superiores a 75% de respostas
positivas; “áreas frágeis da SP”, aqueles abaixo de 50%; e neutra aqueles entre 51 e 74%. A análise estatística foi descritiva com software SPSS 22.0. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição. Resultados:
Participaram do estudo 56 residentes (72%): 41,1% R1, 44,6% R2 e 14,3% R3/4. Desses, 53,6% do sexo feminino
e com idade média de 29,3 anos. A percepção da cultura foi neutra para as dimensões trabalho em equipe dentro
das unidades (67,9%), expectativas sobre o seu líder imediato e ações promotoras de segurança (53,6%) e aprendizado organizacional/melhoria contínua (53,6%). As demais dimensões foram consideradas frágeis: apoio da gestão
(53%), percepção geral da segurança do paciente (42,0%), retorno da informação/comunicação sobre erro (27,4%),
abertura da comunicação (32,1%), frequência de relato de eventos (21,4%), trabalho em equipe entre as unidades
(38,4%), adequação de profissionais (36,2%), passagem de plantão ou de turno/transferências (21,0%) e respostas
não punitivas aos erros (18,5%). Dos residentes, 50% consideram boa a SP na instituição, 37,5% consideram muito
boa/excelente e 12,5% consideram ruim. Quanto à notificação de eventos, 71,4% não realizaram nenhuma no último
ano. Conclusões: A percepção dos residentes é de uma CSP fragilizada. Este estudo demonstra a necessidade da
implementação de ações para melhoria da CSP, como o desenvolvimento das lideranças, ensino voltado para a SP e
estratégias de envolvimento do residente nas ações institucionais.
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967 Como é possível melhorar a comunicação
interna em um grande serviço de anestesia?
Gabriel Soares de Sousa, Regiane Dias Xavier, Guilherme Moura, André Ottoboni,
Claudia Marquez Simões
Serviços Médicos de Anestesia, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: Problemas na comunicação quase sempre aparecem como uma das causas de diversos eventos adversos. Muitos problemas no relacionamento diário entre pessoas são resultantes de falhas na comunicação. Nosso
grande desafio em um serviço de anestesia com mais de 170 pessoas é efetivamente melhorar a comunicação interna
e garantir que todos tenham acesso às informações, comunicados e condutas padronizadas. Descrevemos aqui o
plano de comunicação implementado no ano de 2017 e seus resultados. Método: Durante o processo de acreditação canadense com a metodologia Qmentum, foi identificada a fragilidade nos processos de comunicação interna.
Foi construído um plano de ação para melhoria da comunicação interna com os objetivos de difundir os valores do
serviço e fazer com que as diretrizes estratégicas fossem conhecidas e incorporadas. Inicialmente foi realizada uma
pesquisa para identificar os meios de comunicação preferidos. Foi renovada a identidade visual e reformulado o site,
a newsletter mensal, a plataforma de educação a distância e criados uma lista de transmissão por whatsapp e materiais para telemídias instaladas nas salas administrativas do serviço. Resultados: A pesquisa quanto à preferência do
meio de comunicação foi respondida por 87 anestesiologistas e demonostrou que o método preferido foi o whatsapp,
com 48,3%, seguido por email, com 41,4%. Focando nos resultados da preferência dos comunicados via whatsapp,
a acessibilidade foi avaliada como a porcentagem de pessoas que efetivamente leram o comunicado encaminhado
e variou entre 71,4 e 96,97%; e a adesão a essa nova tecnologia foi avaliada como a taxa de entrega aos médicos que
cadastraram o contato corporativo, que variou entre 57,29 e 100%. Discussão: A melhoria da comunicação interna se
deu através de uma estratégia multimodal. Após a implementação desse plano de comunicação, que foi direcionado
pela preferência do usuário, os resultados foram favoráveis, com taxas de leituras mensuráveis e que apresentaram uma proporção melhor do que as tecnologias anteriormente utilizadas como comunicados via email apenas ou
impressos. A melhoria foi evidenciada de maneira concreta pelo processo de acreditação canadense na metodologia
Qmentum, que ocorreu desde o início da implementação até sua conclusão, permitindo o reconhecimento da efetividade do plano.
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984 Análise comparativa da prevalência da
síndrome de Burnout entre profissionais
de anestesiologia
Roberta Parastchuk, Caroline Frazão Scheffer de Mello, Cyneraylly Leba Saraiva Bessa,
Wagner Titton, Antônio Bedin
Hospital Municipal São José, Joinville, SC, Brasil
Introdução: A síndrome de Burnout (SB), comum na especialidade de anestesiologia (50%), desenvolve-se no contexto laboral em resposta a fatores estressores interpessoais crônicos, sendo composta por três itens: elevada exaustão
emocional, despersonalização e reduzida realização profissional. Nesse contexto, a pesquisa tem por finalidade
caracterizar o perfil sociodemográfico e comparar a prevalência dessa síndrome entre a população dos profissionais
de anestesiologia. Método: Estudo transversal descritivo, quantitativo, realizado através de instrumento validado e
autoaplicável com base no Inventário de Burnout de Malasch (MBI), entre novembro e dezembro de 2017, composto
por 19 residentes em anestesiologia e 16 anestesiologistas funcionários do Hospital Municipal São José. Projeto inscrito na plataforma Brasil sob o número 73605317.8.0000.5362. Resultados: Dos 35 médicos estudados, 60% eram
jovens (26 a 35 anos), com predominância do gênero masculino (57,1%), estado civil solteiro (60%), sem filhos
(67%), saudáveis (71,4%), com prática de exercícios pelo menos 2 vezes semanais (62,8%) e com pouco contato familiar (51,4%). Profissionalmente, possuem menos de 5 anos de atuação (48,5%), declaram-se insatisfeitos com seus
rendimentos (60%), com a qualidade de sono (45,8%) e com as condições de trabalho (62,9%). Entrevistados com
possibilidade de desenvolver, em fase inicial e com sintomas visíveis de SB constituíram, respectivamente, entre os
residentes, 5,3; 21,1 e 21,1%; e, entre os especialistas, 6,3; 31,3 e 56,3%. Entre os residentes que responderam ao questionário, 52,6% encontram-se em estágio avançado de Malash, comparados com 6,3% no grupos dos especialistas
(p=0,03), sendo que 82,6% dos residentes não têm filhos. A ausência de filhos apresenta relação significativa com o
desenvolvimento da SB (p=0,04) e as demais variáveis estudadas não foram estatisticamente significativas (p>0,05).
Conclusão: Os resultados indicam que a prevalência de SB no setor está de acordo com valores já publicados. Além
disso, foram observados estágios avançados da SB são significativamente maiores entre os residentes, havendo relação entre a síndrome e a ausência de filhos.
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1073Estudo comparativo sobre a qualidade
de vida entre médicos do primeiro e do
último ano de residência
Kelson Francisco Malheiros, João Paulo de Lemos Alves, Gilvandro Lins de Oliveira Júnior,
Paulo Tarcísio de Albuquerque Cavalcanti Neto, Márcia Adriana Dias Meirelles Moreira
Centro de Ensino e Treinamento da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil
Introdução: A saúde é um termo que engloba não somente a ausência de doença, mas o bem-estar físico, mental
e social. Por outro lado, qualidade de vida é considerada um termo mais abrangente, englobando, além da saúde,
valores morais, sociais e familiares. Apesar do programa de residência médica ter por base o ensino teórico e prático
assistido, o treinamento pode causar efeitos negativos no bem-estar, na saúde e na qualidade de vida. Assim, o estudo
objetivou comparar a qualidade de vida dos médicos residentes do primeiro e último ano da residência médica.
Método: Estudo do tipo analítico, comparativo, transversal, realizado com 85 médicos residentes. Para avaliar a
qualidade de vida, foi utilizado o questionário Medical Outcomes Study 36-item Short Form Health Survey. A avaliação foi feita através do questionário proposto por Ware e Sherbourne (1992). As questões foram agrupadas em
oito domínios com padronização das respostas, sendo transformadas em notas que variaram de zero a cem. Resultado: 60,93% correspondiam aos médicos do primeiro ano da residência, enquanto 39,06% representavam os do
último ano. O resultado revelou diferença estatisticamente significativa no domínio do aspecto social, que engloba
características mais íntimas da vida do entrevistado, como a frequência e a qualidade de visitas familiares, reunião
com os amigos e saídas para lazer; e analisa o grau de prejuízo que pode existir (p=0,047), apontando para uma
melhor qualidade de vida dos médicos residentes do último ano em comparação aos do primeiro ano, nesse domínio.
Conclusão: O médico do primeiro ano é submetido a uma inserção plena em seu campo de trabalho, deparando-se
com situações adversas. Além disso, a carga horária de trabalho é superior em relação aos outros anos, assim como
suas atribuições. A menor carga horária aliada ao maior conhecimento teórico e prático oportuniza aos residentes
do último ano melhor domínio do aspecto social, proporcionando melhor qualidade de vida em comparação com os
médicos residentes do primeiro ano.
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656 Os benefícios da solução salina hipertônica
no tratamento da sepse
Fabiana Carolina Santos Rossi, Julia Donadelli, Juliana Tridapalli Mafra Miranda, David Ferez
Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A sepse é uma resposta inflamatória sistêmica associada a uma infecção que, apesar dos avanços diagnósticos, tem alta mortalidade. Os pacientes com sepse têm alterações cardiovasculares que podem comprometer
a oferta de oxigênio aos tecidos e também são responsáveis pela disfunção de vários órgãos. Estudos mostram que
a solução salina hipertônica (SSH) tem benefícios no tratamento da sepse, pois apresenta propriedades hemodinâmicas como expansão do volume intravascular, melhor redistribuição sanguínea, melhora da microcirculação e
consequentemente melhora da função cardiovascular. Método: O presente estudo é uma narrativa da literatura que
analisa os benefícios da SSH na sepse. Discussão: Mesmo tendo poucos estudos sobre os benefícios da SSH na sepse e
no choque séptico, alguns já comprovam tal fato, pois a SSH tem efeitos anti-inflamatórios, reduz a ação de citocinas
pró-inflamatórias, a expressão da L-selectina e o estresse oxidativo nos neutrófilos. Embora tenha um tempo de ação
curto, a modulação das funções imunes promove efeito em longo prazo, reduzindo a evolução do quadro para a síndrome de resposta inflamatória sistêmica (SIRS) e atenuando a síndrome de disfunção múltipla dos órgãos (SDMO).
Quando comparada com ringer lactato (RL), a SSH tem menos danos ao intestino e ao pulmão, recupera parâmetros
hemodinâmicos e a perfusão sanguínea, enquanto que o RL promove apenas recuperação hemodinâmica. Outros
estudos revelam que a SSH altera o tecido adiposo marrom, por isso protege contra choque hemorrágico, sepse e
SDMO. Em comparação à solução salina normal (SN), a SSH aumenta o índice do volume cardíaco e sistólico e diminui a resistência vascular sistêmica sem alterar a pressão arterial. Isso evidencia a sua capacidade de ressuscitar casos
de sepse devido ao efeito volêmico, bem como à melhora direta da função cardíaca, os quais não são alcançados com
a SN. Conclusão: O reconhecimento e o tratamento imediato de pacientes com choque séptico melhora a morbimortalidade. O uso de SSH tem potencial para imunomodular a resposta séptica e reduzir o dano tecidual através das
alterações hemodinâmicas, sendo os seus benefícios comparados e significativos perante o RL e a SN.
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928 Hemotransfusão autóloga em paciente
testemunha de jeová submetida à
revascularização do miocárdio
Francisco Juarez Filho, Kamillye Costa de Araujo, Roosevelt Pompeu, Maria Clara Pandolfo,
Francisco Juarez Filho
Hospital Universitário João de Barros Barreto, Belém, PA, Brasil
Introdução: O incentivo à transfusão autóloga em cirurgia cardíaca está relacionado à redução na transmissão de
infecções, na resposta inflamatória e complicações clínicas, sendo também uma alternativa para pacientes que rejeitam a hemotransfusão por questões religiosas ou ainda para os que possuem tipo sanguíneo raro. Relato de caso:
N.M.M., 64 anos, feminina, hipertensa, admitida com quadro de angina instável com piora aos mínimos esforços.
Realizou cateterismo cardíaco, que evidenciou lesão multiarterial de coronárias. Foi indicada a revascularização do
miocárdio, porém a paciente não consentiu a administração de qualquer hemoderivado homólogo, por ser testemunha de Jeová. Como alternativa, foi proposto o uso do Autolog, dispositivo projetado para uso em pacientes que
recusam a transfusão de sangue, capaz de fornecer sangue autólogo durante o procedimento cirúrgico. A paciente
deu entrada no centro cirúrgico consciente e orientada, estável hemodinamicamente, sem uso de droga vasoativa e
eupneica em ar ambiente. Apresentava valores de hemoglobina 11 g/dL e hematócrito 32%. Recebeu pré-oxigenação
sob máscara e indução com etomidato 0,3 mg/kg, fentanil 5 mcg/kg e vecurônio 0,1 mg/kg. Intubação orotraqueal
sob laringoscopia direta com TOT 7,5 e conexão à ventilação mecânica com volume corrente de 400 mL e manutenção com sevoflurano a 3% e FiO2 a 50%. Recebeu dose suplementar total de 25 mcg/kg de fentanil ao longo do
procedimento. O reforço de vecurônio foi feito a cada 40 minutos, na dose de 0,03 mg/kg. A circulação extracorpórea (CEC) foi realizada sem a administração de qualquer hemoderivado homólogo, e ao seu término a paciente
apresentava valores de hemoglobina de 8,5 g/L e hematócrito 25,5%. Foram então administrados 394 mL de sangue autólogo, obtido através do Autolog, elevando a hemoglobina e o hematócrito, respectivamente, para 10,8 g/dL
e 32,4%. A paciente foi encaminhada à unidade de terapia intensiva intubada, em ventilação mecânica, em uso de
dobutamina a 8 mcg/kg/min. Foi extubada oito horas depois, recebendo alta da unidade de terapia intensiva após
quatro dias. Discussão: A hemotransfusão autóloga permitiu a manutenção dos valores hematimétricos da paciente,
respeitando também suas convicções religiosas, demonstrando ser uma alternativa eficaz nos casos de restrição à
hemotransfusão autóloga.
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998 Avaliação do conhecimento sobre o
manejo do sangramento perioperatório
dentre anestesiologistas
Cassio Campello de Menezes, Cláudia Marquez Simões, Adriana Macari, Gustavo Batocchio,
Nicole Panzuto Djabraian
Hospital Alemão Oswaldo Cruz, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: O sangramento perioperatório e a transfusão estão associados ao aumento da morbimortalidade e também à elevação de custos. Sendo assim, é fundamental a atualização de diretrizes transfusionais e sua adaptação ao
contexto do anestesiologista. Método: Estudo descritivo transversal, com questionário eletrônico, visando identificar
as condutas dos anestesiologistas e residentes vinculados à SAESP a respeito do manejo do sangramento perioperatorio. Resultados: 2.647 emails foram enviados, sendo que 246 indivíduos responderam ao questionário. Desses, 51%
têm menos de 5 anos de experiência em anestesiologia ou são residentes. Na avaliação pré-operatória, 70% consideram a história clínica como o fator mais importante para avaliação da coagulação; 63% afirmaram não haver
protocolos de avaliação pré-operatória para pacientes com risco aumentado de sangramento em suas instituições;
88% consideram o tromboelastograma a melhor maneira de monitorar o sangramento durante a cirurgia; porém as
instituições de 53% dos respondentes não possuem o aparelho; e 41% afirmaram que a instituição onde atuam não
possui protocolo de manejo de sangramento intraoperatório. Conclusões: O manejo do sangramento é um grande
desafio para o anestesiologista. A maioria dos participantes estão alinhados às condutas atuais do manejo do sangramento perioperatório. A tromboelastografia, apesar de considerada a melhor maneira de monitorar o sangramento e
a coagulação no intraoperatório, não está disponível em grande parte das instituições. A maioria das instituições dos
respondentes não possui protocolos pré-operatórios para pacientes com risco aumentado de sangramento nem para
transfusão e manejo do sangramento perioperatório. Diante dos resultados, nota-se a carência tanto de protocolos
institucionais de manejo de sangramento pré e intraoperatórios como de acesso ao TEG, podendo permitir a otimização de custos, com foco na melhoria dos desfechos com redução dos riscos transfusionais.
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