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1297 ESP block em paciente de transplante renal
Lucas Eduardo da Foneca Andrade, Tuanny Thales Moraes da Silva, Mauricio Pedrini 
Junior, Cristiano Garcia Gonçalves, Celia Regina Oliveira e Oliveira

Hospital Universitário Mário Palmério, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: O planejamento da analgesia pós-operatória em pacientes submetidos a transplantes renais tem grande 
influência na recuperação cirúrgica, principalmente com a diminuição do uso de opioides intraoperatórios devido aos 
seus efeitos colaterais. O bloqueio do plano do eretor da espinha (ESP) block é uma técnica nova para anestesia ou blo-
queio regional, com descrição recente, em 2016, de um relato de caso sobre intervenção analgésica de dor neuropática 
torácica, tornando-se uma alternativa para outros tipos de procedimentos cirúrgicos, pois trata-se de uma técnica sim-
ples, segura e eficaz na analgesia. Relato de caso: Paciente feminino, 60 anos, 65 kg. Submetida à cirurgia de transplante 
renal, iniciada com anestesia geral balanceada. Indução anestésica com remifantanil (em infusão alvo-controlada), pro-
pofol (100 mg) e cisatracúrio (10 mg) e manutenção com sevoflurano. A cirurgia ocorreu sem intercorrências, sendo 
necessária a correção da pressão arterial com uso de metaraminol. Ao final do procedimento com duração de 5 horas, 
ainda com paciente sob anestesia geral, foi realizado ESP block guiado por ultrassonografia, com a paciente em decúbito 
lateral direito com o probe linear posicionado ao nível de T6, com agulha 21G 0,80 x 100 mm, em direção craniocau-
dal, posicionada perto do processo transverso e iniciada a infusão, utilizando-se ropivacaína 1% 20 mL e lidocaína com 
vasoconstrictor 20 mL, foi injetado bilateralmente o conteúdo com visualização da dispersão anestésica pela ultras-
sonografia entre o processo transverso e os músculos eretores da espinha. Após 20 minutos, a paciente foi extubada e 
encaminhada para a sala de recuperação pós-anestésica sem queixas álgicas. Após 30 minutos foi encaminhada para a 
unidade de terapia intensiva com estabilidade hemodinâmica e sem uso de drogas vasopressoras. Durante as 24 horas 
seguintes, a paciente foi acompanhada pela equipe anestésica sem queixa de dor, mantendo apenas analgesia com dipi-
rona 1 g de 6 em 6 horas. Discussão: ESP block é uma alternativa na analgesia de pacientes transplantados, com redução 
ou até a não administração de opioides como a morfina, fármaco que sofre alterações farmacocinéticas na insuficiên-
cia renal, podendo gerar acúmulo de metabólitos e prolongar a depressão respiratória. O bloqueio tem mostrado bons 
resultados na analgesia pós-operatória desses pacientes, porém são necessários mais estudos para padronizar a técnica.
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1416 Manejo do bloqueio neuromuscular no 
paciente portador de esclerose múltipla
Felipe de Seixas Alves, Luiz Fernando dos Reis Falcão, Guinther Giroldo Badessa, 
Daniel Satoru Date

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

Introdução: A esclerose múltipla (EM) é uma doença autoimune inflamatória desmielinizante do sistema nervoso 
central, que pode cursar com perda de força muscular, déficit cognitivo e alterações de pares cranianos. Este caso tem 
por objetivo relatar o manuseio da monitorização e do gerenciamento do bloqueio neuromuscular em paciente por-
tador de EM. Relato de caso: Homem, 52 anos, 58 kg, 1,80 m, diagnosticado com EM há 20 anos, há 16 anos acamado 
e totalmente dependente para atividades diárias. Submetido à laparoscopia eletiva para confecção de colostomia 
derivativa devido a megacólon. Paciente apresentava força motora grau I em membros superiores e grau 0 em mem-
bros inferiores. Submetido à anestesia geral com sufentanil (0,3 mcg/kg), lidocaína (1 mg/kg), propofol (1,5 mg/kg) 
e rocurônio (1,2 mg/kg). Na manutenção, foi utilizado propofol (infusão alvo-controlada de 1,2 mcg/mL) 
associado à remifentanil contínuo. Durante todo o procedimento foi mantida monitorização da junção neuromuscu-
lar no músculo adutor do polegar, sendo que a primeira resposta à estimulação pós-tetânica (contagem pós-tetânica 
– PTC = 1) ocorreu 1h30min após indução anestésica. O tempo de cirurgia foi de 3 horas. Ao término, foram admi-
nistrados 4 mg/kg de sugamadex, uma vez que o paciente ainda se apresentava em bloqueio profundo [PTC = 3, 
train-of-four (TOF) = 0)], e o retorno aos valores basais do TOF (relação T4/T1: 0,95) ocorreu após 5 minutos. 
O paciente foi extubado em sala e levado à unidade de terapia intensiva para cuidados pós-operatórios, sob más-
cara de O₂ com reservatório. Discussão: Cuidados perioperatórios direcionados aos pacientes com EM envolvem 
evitar o uso de bloqueadores neuromusculares despolarizantes pelo risco de hipercalemia, monitorizar a junção 
neuromuscular, além de profilaxias para broncoaspiração, hipoventilação e atelectasias. O emprego da anestesia 
regional ou neuroaxial é controverso. Ainda que o uso de agentes inalatórios não esteja relacionado a exacerbações, 
a anestesia venosa total permite a utilização de anestésicos de curta duração; e a infusão alvo-controlada possibilita 
uma titulação ainda mais sensível. Em conjunto, o emprego de agentes reversores e de suporte ventilatório pronta-
mente disponível possibilitam uma extubação precoce e segura do paciente. Optamos pela anestesia venosa total, 
juntamente com o gerenciamento do bloqueador neuromuscular guiado pela monitorização objetiva. Foi mantido 
bloqueio neuromuscular profundo durante todo o procedimento para proporcionar adequado relaxamento cirúr-
gico e sua reversão completa, possibilitando extubação segura.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1. Dorotta IR, Schubert A. Multiple sclerosis and anesthetic implications. Curr Opin Anaesthesiol. 2002;15(3):365-70.

Conflito de interesses: não

Fonte de fomento: não

Tipo de trabalho: Relato de caso



ANESTESIA EM TRANSPLANTES

Sao Paulo Med J. 2019; 137(Suppl)     3

1428 Anestesia para autotransplante cardíaco 
para ressecção de paraganglioma
Arthur Oliveira Facchini, Luiz Guilherme Villares da Costa, Fabio de Vasconcelos Papa, 
Guilherme Pastorelli Bonjorno, Rafael Gonçalves Ribeiro

Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: Paragangliomas são tumores raros de origem em células neuroendócrinas de localização extra-adrenal 
com acometimento do sistema nervoso autônomo. O tratamento padrão é a excisão cirúrgica, que é complexa e traz 
diversos desafios ao anestesista por serem tumores muito vascularizados, que podem secretar catecolaminas e neces-
sitar cardioplegia. Relato de caso: M.L.O., 64 anos, feminino, 51 kg, portadora de hipertensão arterial sistêmica e 
diabetes mellitus tipo II, com dispneia, palpitação, com eletrocardiograma e ressonância nuclear magnética eviden-
ciando massa mediastinal e em átrio esquerdo. Passou por duas tentativas de biópsia da lesão, sem êxito por descarga 
adrenérgica e insuficiência cardíaca sugestiva de Takotsubo. Feito diagnóstico de paraganglioma por exames de ima-
gem e submetida à ressecção de paraganglioma, reconstrução de átrio esquerdo com enxerto de pericárdio bovino, 
autotransplante cardíaco após prepraro com embolização e bloqueadores alfa-adrenérgicos sob anestesia geral com 
monitorização invasiva. Circulação extracorpórea (CEC) de 180 minutos e 158 minutos de anóxia, com sangramento 
importante pós CEC. Transferida à unidade de terapia intensiva em intubação orotraqueal com drogas vasoati-
vas, evoluindo com choque distributivo grave revertido. Após 17 dias evoluiu com derrame pleural e pericárdico e 
choque obstrutivo necessitando drenagem, onde teve bradicardia importante durante indução e, ao final fibrilação 
atrial e edema pulmonar. Obteve alta hospitalar, sendo reinternada por síndrome da veia cava superior e subme-
tida à drenagem de coleção retrocardíaca que comprimia átrio direito e veia cava superior, além de ser submetida 
à decorticação pulmonar bilateral, sem intercorrências, com alta hospitalar para acompanhamento ambulatorial. 
 Discussão: Procedimentos complexos em situações clínicas raras são cada vez mais comuns e exigem conhecimento 
para melhor desfecho. A instabilidade hemodinâmica observada devido à secreção de catecolaminas levou à neces-
sidade de CEC e autotransplante cardíaco para visualização e ressecção tumoral. A reconstrução foi sucedida por 
sangramento importante, choque distributivo e obstrutivo. O amplo domínio de manejo hemodinâmico, reposição 
volêmica e coagulação se faz necessário para melhor desfecho. Outro ponto é a íntima sincronia multidisciplinar, 
fundamental para a ressecção tumoral do caso.
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1524 Onda vermelha e seu impacto na 
mortalidade de pacientes vítimas de 
choque traumático hemorrágico
Antonio Alberto Albuquerque, Geovaldo Correia Junior, Andre Gusmão Cunha, 
Leandro Barros da Silva, Liana Maria Torres de Araujo Azi

Hospital do Subúrbio, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: O trauma é considerado uma pandemia global, sendo a maior causa de morte em pessoas abaixo de 
44 anos. O rápido atendimento é essencial para melhorar o desfecho. O protocolo de onda vermelha consiste em 
uma série de medidas que visam melhorar a comunicação entre as equipes de emergência e cirúrgica, abreviando 
o tempo para instituição do tratamento a pacientes hemorrágicos vítimas de trauma, por meio da facilitação da 
oferta de hemoderivados. Este estudo teve por objetivo avaliar o impacto da implantação desse protocolo na morbi-
mortalidade de pacientes hemorrágicos vítimas de trauma atendidos em um hospital terciário em Salvador, Bahia, 
comparando com dados anteriores à implantação do protocolo. Método: Trata-se de um estudo de coorte prospec-
tivo com coleta retrospectiva, de caráter observacional, com indivíduos em choque secundário a trauma, atendidos 
no período entre agosto de 2014 e setembro de 2016, sendo utilizado como ponto de corte entre as populações o iní-
cio do protocolo de onda vermelha. Os dados foram obtidos por meio de prontuários eletrônicos. Foram analisadas 
as variáveis gênero, dados clínicos da admissão, tipo de trauma, uso de hemoderivados, gasometria arterial e desfe-
cho intra-hospitalar. Resultados: Compõem a amostra 87 pacientes, sendo 77 do sexo masculino. Do total, 58 foram 
atendidos pelo protocolo de onda vermelha. Ao comparar os pacientes atendidos pelo protocolo de onda vermelha 
em relação aos atendidos antes da implantação do protocolo, observamos diferenças nas seguintes variáveis: lactato 
da admissão [razão de prevalência – RP=4,7 e intervalo de confiança de 95% – IC95% (3,1–7,3) mmol/L versus 3,8 
(1,8–5,8) mmol/L, p=<0,001]; uso de crioprecipitado [4,0 (2,0–5,0) versus 1,0 (1,0–1,0), p=<0,001]; uso de plasma 
[7,0 (7,0–7,8) versus 1,0 (1,0–3,0), p=<0,001]. Os principais mecanismos de trauma foram a perfuração por arma de 
fogo (67%) e por arma branca (12%). Não houve diferenças na mortalidade entre os períodos, possivelmente pelo 
pequeno tamanho da amostra. Conclusões: Embora não tenha sido observada diferença significativa na mortali-
dade, o menor lactato admissional no centro cirúrgico e a menor transfusão de hemocomponentes após o protocolo 
podem refletir menor morbidade associada à transfusão e hiperlactatemia.
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1575 Anestesia em transplante hepático “dominó”
Giuliana Hiromi Niimi Inoue, Eva Marquez Flores, Marcella Marino Malavazzi, Felipe Pinn 
de Castro, Claudia Marquez Simões

Hospital Sírio-Libanês, Uberaba, MG, Brasil 

Introdução: O transplante hepático “dominó” consiste em uma técnica de transplante que envolve três pacientes, 
na qual um doador saudável doa parte de seu fígado a um paciente e este, por sua vez, doa seu fígado a um terceiro 
paciente. Com ela é possível tratar dois pacientes com apenas um doador, sendo que geralmente um dos pacientes 
é portador de erro inato do metabolismo. No caso, o paciente era portador de leucinose, uma doença autossômica 
recessiva causada por mutações do complexo desidrogenase de cetoácidos de cadeia ramificada, na qual ocorre um 
acúmulo de aminoácidos de cadeia ramificada (leucina, isoleucina e valina), que causa alterações neurológicas e 
encefalopatia. O transplante hepático é a opção terapêutica para leucinose, pois o fígado é responsável pela produção 
de 15% desse complexo enzimático e pode ser usado como enxerto para outro paciente não portador dessa doença, 
já que o metabolismo desses aminoácidos pode ser realizado em outros tecidos, que não o fígado. Relato de caso: 
Paciente 1 (doador): feminina, 20 anos, ASA I, submetida à hepatectomia esquerda para o transplante, sob anestesia 
geral balanceada e peridural. Paciente 2 (1º receptor): feminina, 14 anos, irmã da doadora, portadora de leucinose, 
tetraparesia espástica e com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, receptora do transplante hepático e doa-
dora para o paciente 3. Recebeu anestesia geral balanceada e bloqueio da bainha do reto bilateral e do quadrado 
lombar tipo 2 direito ao final do procedimento. Paciente 3 (2º receptor): masculino, 11 anos, portador de atresia de 
vias biliares (submetido à cirurgia de Kasai aos 3 meses de idade), receptor do fígado do paciente 2. Recebeu anestesia 
geral balanceada e transverse abdominis plane (TAP) block bilateral ao final do procedimento. Todos os procedimen-
tos transcorreram sem intercorrências, sendo o 1º receptor extubado 8 horas após o fim da cirurgia e o 2º receptor, 
10 horas após, ambos se mantendo clinicamente estáveis. Discussão: Esse é um dos casos do programa de transplante 
hepático realizado em nosso serviço, que ilustra a importância da comunicação e sincronia entre a equipe de aneste-
siologistas e a equipe cirúrgica de três pacientes simultaneamente para o bom desfecho dos procedimentos. 
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1584 Manejo perioperatório de feocromocitoma 
no Hospital Universitário Pedro Ernesto
Gabriel Porto Veloso de Araujo, Sérgio Luiz do Logar Mattos, Elisa de Castro Figueiredo, 
Denise dos Santos Broedel, Paula Cristina Leitão de Assunção

Hospital Universitário Pedro Ernesto, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: Feocromocitoma, neoplasia originária das células cromafins que sintetizam catecolaminas, é respon-
sável por complicações durante a indução anestésica e/ou durante outros procedimentos, sendo um desafio para o 
anestesiologista. Relato de caso: Feminina, 58 anos, consumida, diabética tipo 2, hipertensa, com quadro de verti-
gem associada à queda da própria altura, sem outros sintomas. Em emergência, foi dignosticada com infarto agudo 
do miocárdio e foi solicitado exame de imagem abdominal, no qual foi evidenciada massa adrenal à direita de 7 cm 
associada a trombo de veia ilíaca até veia cava superior. A avaliação endocrinológica apresentou aumento de meta-
nefrinas urinárias, realizando diagnóstico de feocromocitoma. Anestesia geral prévia sem intercorrências. Em uso 
regular de sinvastatina, enoxaparina, ácido acetilsalicílico, insulina NPH, anlodipina, enalapril e inicio prévio ao ato 
cirúrgico de prazosina e atenolol de modo sequencial. Classe funcional menor que 4 metabólicos (METs). Sem predi-
tores de ventilação e/ou intubação difícil. Paciente foi submetida à adrenalectomia total direita aberta, sob anestesia 
combinada com bloqueio subaracnóideo lombar simples ao nível de L3-L4 associada à anestesia geral balanceada 
com duração de 4h15min. Monitorizada com cardioscopia, oximetria de pulso, capnografia, diurese, pressão arterial 
invasiva e índice bisprectral. Puncionada artéria radial esquerda sob sedação com midazolam e fentanil. Em seguida 
foi realizada raquianetesia com bupivacaína isobárica associada à morfina. Iniciada indução anestésica com sevoflu-
rano, fentanil, lidocaína, etomidato, rocurônio e sulfato de magnésio. Intubação orotraqueal com tubo de 7,5 mm, 
sem intercorrências. Após indução anestésica foi iniciada infusão contínua de dexmedetomidina. Paciente apresen-
tou episódios de pico hipertensivo na indução anestésica e mobilização do tumor, sendo necessário o inicio de 
infusão contínua de nitroprussiato de sódio, porém alternado com períodos de hipotensão arterial responsiva à 
adrenalina. Devido à hemorragia e instabilidade hemodinâmica, paciente recebeu dois concentrados de hemácia. 
Paciente após procedimento foi encaminhado à unidade fechada sob ventilação mecânica. Extubada em 24 horas. 
Discussão: Feocromocitoma é um tumor que produz, armazena e secreta catecolaminas, com efeitos cardiovascu-
lares potencialmente fatais. É importante o preparo pré-operatório e controle da profundidade anestésica visando 
manter efeitos cardiovasculares mínimos.
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1745 Uso de raquianestesia contínua em 
paciente idoso ASA V, ainda uma realidade?
Neliane Guedes Pretti, Barbara Regina Negrete, Luis Alberto Rodriguez Linares, 
Rebecca Zanellato Melo, Luciana Xavier

Hospital São Luiz - Jabaquara, Curitiba, PR, Brasil 

Introdução: A raquianestesia continua é uma técnica neuroaxial usada principalmente em idosos com alto risco 
cardiovascular e pulmonar. Com os avanços tecnológicos atuais, é menos frequente ver essa técnica. Utilizamos a téc-
nica em paciente ASA V com fratura de fêmur em insuficiência cardíaca congestiva (ICC) descompensada, com alto 
risco de broncoaspiração e síndrome de Raynauld, que não permitia realizar nem uma adequada leitura da oxime-
tria de pulso. Relato de caso: Paciente G.A.J., feminino, 88 anos, com hipertensão arterial sistêmica, dislipidêmica, 
infarto agudo do miocárdio com angioplastia e colocação de stent farmacológico em fevereiro de 2018, insuficiência 
cardíaca congestiva diastólica, com preservação da função sistólica, apresentou queda da própria altura com fratura 
de colo de fêmur direito. Durante a avaliação apresentava dor importante de forte intensidade, hemoglobina 8,9 com 
queda de 2 g/dL em relação à medida anterior, fenômeno de Raynaud em dedos de membros superiores e inferiores 
que não permitia o uso do capnógrafo e monitorização invasiva da pressão arterial e sintomas de descompensação 
da função ventricular com edema de ambos os membros inferiores e edema pulmonar não drenável evidenciado 
pelo raio-X de tórax. Foi optado, pela equipe anestésica, pela realização de raquianestesia contínua com cateter para 
a injeção de mínima quantidade necessária de anestésico local para a realização do procedimento. Foram utilizados 
5 mL de bupivacaína isobárica sem necessidade de repique de dose durante o intraoperatório, que não causou reper-
cussão hemodinâmica importante. Para o controle de dor pós-operatória optou-se por passagem de cateter em fáscia 
ilíaca. A paciente foi acompanhada pelo grupo da dor do hospital, com resposta satisfatória à dor pós-operatória sem 
necessidade de analgesia venosa. Conclusão: É um fato que não usamos a técnica rotineiramente em nosso serviço, 
mas a consideramos uma alternativa para uma cirurgia de emergência em paciente com alto risco de mortalidade, 
associado à dificuldade de monitorização por causa do Raynauld e do alto risco de trombose de membros por pun-
ção de métodos não calibrados invasivos e na falta de métodos não invasivos. É importante ressaltar a segurança da 
bupivacaína isobárica nesse paciente para anestesia. 
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1132 Troca valvar mitral em paciente com 
hipertensão pulmonar
Davyd Fonseca Andrade, Gustavo Siqueira Eumiro, Stanley Sousa Loyola, Nilo Vieira Souza, 
Thiago Nunes Meireles de Menezes Fernandes

Clínica de Anestesia de Goiânia, Hospital Encore, Goiânia, GO, Brasil 

Introdução: A hipertensão pulmonar (HP) pode ser definida como uma pressão média da artéria pulmonar 
25 mmHg. O objetivo deste relato é apresentar o caso de uma paciente com HP submetida à anestesia combinada, 
para troca valvar mitral. Relato de caso: Paciente de 50 anos, sexo feminino, branca, 69 kg, 165 cm, com histórico de 
febre reumática desde a infância, evoluindo com estenose mitral. Ecocardiograma: pressão sistólica de artéria pul-
monar 90 mmHg. Pré-medicação com sildenafila 50 mg via oral. Monitorização com cardioscópio, oximetria, PAM, 
PVC, train-of-four (TOF), débito cardíaco contínuo e índice biespectral (BIS). Foi feita raquianestesia com bupi-
vacaína pesada 35 mg, sufentanil 25 mcg e morfina 200 mcg. Indução venosa com ketamina S 25 mg, sevoflurano, 
propofol 1% 70 mg e cisatracúrio 10 mg. Paciente encaminhada à unidade de terapia intensiva hemodinamicamente 
estável e em ventilação espontânea. Discussão: Anestésicos como o isoflurano e o desflurano diminuem a força 
contrátil do ventrículo direito de maneira dose-dependente, o que pode acarretar resultado negativo na pós-carga 
do ventrículo direito. O sevoflurano possui efeito semelhante, porém sem alterar a resistência vascular pulmonar. 
Entre  os hipnóticos venosos, o propofol pode causar depressão miocárdica, entretanto sem alteração nos shunts 
intrapulmonares. Usamos como pré-medicação o sildenafila, todavia a avaliação detalhada do paciente com HP e 
sua melhor classificação auxiliará o médico na escolha da medicação mais acertada. Dentre os principais fármacos 
que são utilizados na HP, podemos citar: os análogos da prostaciclina (epoprostenol), os inibidores da fosfodieste-
rase 5 (sildenafila, tadalafila), inibidores do receptor de endotelina, inibidor da fosfodiesterase 3 (milrinona) e ainda 
o óxido nítrico. No manejo de nossa paciente optamos por manter milrinona em bomba de infusão, ajustando a dose 
ou interrompendo-a de acordo com a resposta hemodinâmica durante o ato cirúrgico. O relato de caso elucida a pos-
sibilidade de anestesia combinada em pacientes portadores de HP. 
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1150 Impacto da raquianestesia alta no tempo 
de desmame ventilatório em pacientes de 
cirurgia cardíaca
Gustavo Siqueira Elmiro, Giulliano Gardenghi, Artur Henrique de Souza, Stanlley de 
Oliveira Loyola, Fabiano Zumpano

Hospital Encore, Aparecida de Goiânia, GO, Brasil 

Introdução: A demora na extubação dos pacientes sob ventilação mecânica (VM) no pós-operatório de cirurgia 
cardíaca (CC) se relaciona com maior morbimortalidade. A adoção da raquianestesia alta (RA) na CC pode influen-
ciar no tempo de intubação orotraqueal (IOT). Objetivo: Testar a hipótese de que a adoção da RA pode diminuir o 
tempo de VM após CC, em comparação à anestesia geral (AG). Método: Pacientes de CC foram divididos em dois 
grupos: AG e RA. Todas as cirurgias foram feitas com circulação extracorpórea (CEC). O período do estudo com-
preendeu julho de 2017 a julho de 2018. O tempo de IOT foi considerado a partir da chegada na unidade de terapia 
intensiva. Os pacientes eram recebidos em modo pressão controlada e, caso apresentassem drive ventilatório, eram 
colocados em modo pressão suporte, ambos com o objetivo de manter um volume corrente de 6 mL/kg de peso, e a 
fração inspirada de oxigênio era a mínima possível visando a uma saturação superior a 92%. A pressão positiva expi-
ratória final (PEEP) era de 8 cm H2O. Caso o paciente respondesse a comandos verbais e apresentasse tosse efetiva, 
sem sinais de desconforto ventilatório, o mesmo era extubado. A análise estatística utilizou os testes t de Student e do 
c2, assumindo como significantes valores de p<0,05. Resultados: 217 pacientes foram divididos em 2 grupos: grupo 
AG (108 pacientes, idade: 56±15 anos, CEC: 70±27 minutos, 66 do sexo masculino) e grupo RA (109 pacientes, 
idade: 60±13 anos, CEC: 78±30 minutos, 55 do sexo masculino). No grupo RA, considerando o período estudado, 
24% foram extubados no centro cirúrgico, contra 10% no grupo AG (p = 0,00). Aos que chegaram à unidade de tera-
pia intensiva intubados, o tempo para extubação foi menor no grupo RA, quando comparado ao grupo AG (RA: 
4,4±5,9 h vs. AG: 6,0±5,6 h, p = 0,04). Em julho de 2017, quando todas as cirurgias foram realizadas no regime AG, 
apenas 7,1% foram extubados no centro cirúrgico. Em julho de 2018, quando 94% das cirurgias foram realizadas sob 
RA, 64,7% foram extubados no centro cirúrgico (p = 0,00). Considerando os ainda em IOT quando da chegada na 
unidade de terapia intensiva, comparando julho de 2017 a julho de 2018, o tempo de IOT até a extubação foi de de 
5,3±5,3 h no grupo AG contra 1,7±3,9 h no grupo RA (p = 0,04). Conclusão: A adoção da RA na CC aumentou a fre-
quência de extubações ainda no centro cirúrgico e diminuiu o tempo de IOT e VM na amostra estudada. 
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1155 Desmame ventilatório precoce após 
revascularização de lesões de tronco de 
coronária esquerda
Gustavo Siqueira Elmiro, Victor Eduardo de Almeida e França, Giulliano Gardenghi, 
Artur Henrique de Souza, Stanlley de Oliveira Loyola

Hospital Encore, Aparecida de Goiânia, GO, Brasil 

Introdução: A doença aterosclerótica coronariana está presente em 5 a 9% da população brasileira; e dentre as suas 
manifestações, a lesão acometendo o tronco da coronária esquerda (TCE) é a mais grave e ocorre em cerca de 7% 
das cineangiocoronariografias. O tratamento de escolha das lesões de TCE é a cirurgia de revascularização do mio-
cárdio (CRVM), sobretudo em pacientes com anatomia complexa e multiarteriais. Estudos observacionais relatam 
aumento da morbimortalidade relacionada ao pós-operatório de cirurgia cardíaca quando a extubação ocorre em 
período maior do que seis horas. Objetivo: Demonstrar, por meio de uma série de casos, a experiência com o tempo 
de extubação e a mortalidade da CRVM em pacientes com lesão de TCE em um serviço de Aparecida de Goiânia, 
Goiás. Casuística e Métodos: Foram avaliados 42 pacientes submetidos à CRVM por lesão grave de TCE (71% masc.; 
idade 66,4 ± 8,9 anos), dos quais 95,2% foram submetidos à CRVM isolada e 4,8% associada à troca valvar aórtica, 
sendo o número médio de enxertos 3,7 ± 1,0. Os pacientes foram submetidos à raquianestesia alta associada à anes-
tesia geral sob monitorização cerebral pelo índice biespectral (BIS), e sempre que possível foram extubados em sala 
operatória. Quando ainda intubados na chegada à unidade de terapia intensiva, eram recebidos pela equipe de fisio-
terapia sob ventilação mecânica em modo pressão controlada, caso apresentassem drive ventilatório, eram colocados 
em modo pressão suporte; e se o paciente respondesse a comandos verbais e apresentasse tosse efetiva, sem sinais 
de desconforto ventilatório, o mesmo era extubado. Resultados: O tempo de circulação extracorpórea médio foi de 
68,0 ± 20,1 minutos; e o tempo de pinça foi de 45,4 ± 15,3 minutos. O tempo de extubação foi de 4,8 ± 5,8 horas, 
sendo o número de pacientes extubados no centro cirúrgico igual a 7 (17%), até 6 horas igual a 25 (60%) e superior 
a 6 horas igual a 10 (24%). Além disso, o tempo médio de internação foi de 6,7 ± 1,9 dias e a mortalidade hospitalar 
 pós-operatória observada no referido centro foi de 2,4%. Conclusão: A atuação em equipe multidisciplinar e a esco-
lha da técnica anestésica foram benéficas em relação à extubação precoce, com tempo ideal em 32 pacientes (77%). 
A mortalidade observada está dentro dos padrões internacionais considerando CRVMs de TCE. 
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1161 Hematoma retrobulbar após realização do 
bloqueio periconal para facectomia
Guilherme Costa Ramos, André Moraes Porto, Luis Henrique Cangiani, Eduardo Vicensotti, 
José Sitonio Junior

Centro de Ensino e Treinamento, Centro Médico de Campinas, Juiz de Fora, MG, Brasil 

Introdução: O hematoma retrobulbar é um evento raro e potencialmente grave dos bloqueios para cirurgia oftalmo-
lógica. A incidência de complicações relacionadas aos bloqueios é baixa, atestando a segurança da técnica. Neste caso, 
apresenta-se uma complicação com desfecho favorável. Relato de caso: Paciente masculino, 81 anos, 170 cm, 78 kg, 
estado físico ASA III, portador de hipertensão arterial cônica tratada com captopril, hipertrofia ventricular esquerda 
com disfunção diastólica e fração de ejeção de 37%, outros dados clínicos e laboratoriais normais, foi submetido à 
cirurgia de facectomia sob bloqueio retrobulbar. Na sala operatória foi realizada a venopunção seguida de sedação 
com midazolam (2 mg) e fentanil (50 mcg), por via venosa, e monitorização habitual. O bloqueio retrobulbar foi 
realizado utilizando a agulha 20 x 0,55 mm na porção ínfero-lateral do olho esquerdo. Durante a injeção da solu-
ção de anestésico local com lidocaína 2%, bupivacaína 0,75% e hialuronidase 30 UI/mL, formou-se um hematoma 
periocular grande nas pálpebras superior e inferior e hemorragia subconjuntival. Nesse momento, a injeção foi inter-
rompida e iniciada a compressão leve do globo ocular. Haviam sido injetados 4 mL da solução de anestésico local. 
Após 5 minutos, não houve progressão do hematoma. O bloqueio se instalou de modo satisfatório porque havia imo-
bilidade e anestesia do globo ocular. Não havia sinais de perfuração do globo ocular. O diagnóstico foi de hematoma 
retrobulbar por lesão venosa, já que não levou à grande proptose e aumento da pressão intraocular. O paciente foi 
observado pela equipe de oftalmologistas e de anestesia. Na reavaliação, o hematoma melhorou, a visão estava nor-
mal e a cirurgia foi reagendada. Discussão: No caso relatado, o hematoma ocorreu em um paciente que não fazia 
uso de fármacos que alteram a coagulação. A incidência de hematoma retrobulbar em pacientes usuários ou não de 
antiplaquetários é semelhante. O risco de hematoma tem relação com o calibre da agulha utilizada. Agulhas mais 
calibrosas tem bisel mais longo e, por isso, tem maior chance de produzir complicações. Nesse caso, o hematoma foi 
venoso, solucionado com compressão externa e sem complicações graves ao paciente. 
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1162 Sedação consciente com dexmedetomidia 
e remifentanil para realização de tiroplastia
Rodrigo Antonio Lopes Gerardi, Luis Henrique Cangiani, Eduardo Vicensotti, 
Maria Augusta Brandi Ornellas, Guilherme Costa Ramos

Centro de Ensino e Treinamento, Centro Médico de Campinas, Campinas, SP, Brasil 

Introdução: As cirurgias realizadas sobre a laringe sempre são desafios ao anestesiologista. Na tiroplastia, cirurgia 
para o reestabelecimento da voz, dado o desafio, o entrosamento entre os profissionais envolvidos é fundamental. 
O objetivo deste relato é demonstrar um caso em que a técnica de sedação consciente proporcionou ótimas condi-
ções ao cirurgião e conforto ao paciente. Relato de caso: Paciente masculino, 59 anos, 189 cm, 91 kg, apresentou-se 
com rouquidão, sendo escalado para cirurgia de implante de prótese de silicone moldada para o reestabelecimento 
da voz. O paciente ficou rouco após a realização de toracotomia para ressecção de linfonodos mediastinais. O exame 
físico e os exames laboratoriais estavam normais. Na avaliação pré-anestésica foi explicado ao paciente que ele per-
maneceria sedado durante o procedimento. Após monitorização habitual, foi realizada a venopunção e o paciente foi 
sedado com 2 mg de midazolam e instalado cateter de oxigênio por via nasal. Em seguida, foram iniciadas as infu-
sões de remifentanil, no modo alvo-controlado, e de dexmedetomidina com o objetivo de manter o paciente calmo, 
cooperativo e responsivo aos comandos verbais. O cirurgião realizou infiltração local na região lateral à cartilagem 
tireoide com ropivacaína a 0,75%. A cirurgia transcorreu sem intercorrências, mantendo o paciente nas condições 
desejadas, sem que houvesse perda da ventilação espontânea. Os valores de pressão arterial, saturação de O2 e fre-
quência cardíaca não mostraram alterações que pudessem indicar sedação excessiva ou insuficiente. A concentração 
efeito de remifentanil foi mantida entre 1,5 e 2,5 ng/mL; e a dose de dexmedetomidina foi mantida entre 0,15 e 
0,25 mcg/kg/h. O tempo cirúrgico foi de 120 minutos. O paciente permaneceu por 60 minutos na sala de recupera-
ção pós-anestésica e recebeu alta hospitalar em regime ambulatorial. Discussão: Na técnica planejada, foi definido 
que a ventilação espontânea deveria ser mantida, porque o paciente deveria falar, quando chamado. O remifentanil e 
a dexmedetomidina foram utilizados de modo titulado e individualizado, proporcionando conforto. O nível de seda-
ção foi adequado durante todo o procedimento, sem que houvesse depressão respiratória. 
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1165 Intubação acordado com 
videolaringoscópio McGraph para ressecção 
de grande tumor de cavidade oral
Eduardo Vicensotti, Luis Henrique Cangiani, Guilherme Costa Ramos, Rodrigo Antonio 
Lopes Gerardi, Aline Arana Fernandes

Centro de Ensino e Treinamento, Centro Médico de Campinas, Campinas, SP, Brasil 

Introdução: A utilização do videolaringoscópio para o acesso à via aérea difícil é uma realidade. Neste caso, apresen-
tamos a utilização do videolaringoscópio McGraph para o acesso à via aérea de um paciente com tumor volumoso 
na porção superior da cavidade oral. Relato de caso: Paciente masculino, 85 anos, 162 cm e 70 kg, apresentou-se para 
a realização de maxilectomia devido a um tumor do seio maxilar direito, que invadiu o palato duro e a arcada den-
tária superior. O paciente não apresentava doenças crônicas e fazia uso de pantoprazol. Ao exame físico, apresentava 
lesão grande, que envolvia o palato duro e a região superior da cavidade bucal. O tumor era friável e apresentava 
pouco sangramento ao deglutir e ao escovar os dentes. Os exames laboratoriais estavam normais. No pré-operatório 
foi explicado ao paciente sobre os procedimentos para a realização da intubação com o paciente “acordado. Na sala 
de cirurgia, foi realizada sedação leve com remifentanil em infusão alvo-controlada (alvo de 2 ng/mL) e 1 mg de 
midazolam, por via venosa. Foi realizada punção da membrana cricotireoidea com cateter 22G e instilada solução 
de lidocaína (8 mL) a 1%. A intubação orotraqueal foi realizada com videolaringoscópio, na primeira tentativa, sem 
intercorrências. Em seguida, a anestesia geral foi induzida com aumento do alvo da infusão do remifenanil, seguida 
de propofol (0,5 mg/kg) e rocurônio (0,6 mg/kg) e a manutenção da anestesia foi feita com sevoflurano, oxigênio e 
ar. A maxilectomia foi realizada em 90 minutos. O paciente foi extubado após a reversão do rocurônio com sugama-
dex e conduzido à unidade de terapia intensiva, onde permaneceu por três dias. Teve alta hospitalar no sétimo dia de 
pós-operatório. Discussão: Nos casos de via aérea difícil prevista, é recomendada a realização da intubação orotra-
queal acordado. Neste caso, a utilização de método óptico permitiu melhor visualização das estruturas da cavidade 
oral e da glote, facilitando a intubação traqueal. A visualização da via aérea com laringoscopia convencional pode-
ria ser insuficiente, impedindo o sucesso da intubação. A nasofibroscopia foi descartada porque o cirurgião solicitou 
que fosse realizada intubação pela via oral. Portanto, nesse caso, o acesso à via aérea difícil com videolaringoscópio 
teve sucesso. 
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1169 A redução de peso corporal pode contribuir 
na redução da classificação de Mallampati?
Caio Costa Santos, Pâmella Bertoldi Soares, Aledson de Lima Silva, Luciano Alves Matias 
da Silveira, Flora Margarida Barra Bisinotto

Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG, Brasil 

Introdução: A inadequada abordagem da via aérea é responsável por 30% dos óbitos de causa exclusivamente anes-
tésica, sendo a maior causa de complicações em anestesiologia. Acredita-se que pacientes obesos apresentem acesso 
à via aérea mais difícil do que pacientes não obesos, devido ao maior acúmulo de tecidos moles na região cervical. 
O objetivo deste trabalho foi avaliar as modificações na classificação de Mallampati em pacientes após gastroplastia 
redutora. Métodos: Após aprovação da Gerência de Ensino e Pesquisa Institucional, foram selecionados os pacientes 
que se submeteram à gastroplastia redutora em um hospital universitário e, após concordarem com a pesquisa, foram 
incluídos no estudo. A avaliação foi constituída de dois tempos: T1 – pré-cirúrgico (retrospectivo); e T2 – após um 
ano de gastroplastia redutora. As avaliações foram realizadas através de revisão de ficha pré-anestésica, coletando-
-se informações antropométricas, gênero, classificação de Mallampati e uma nova avaliação com coletas dos dados 
atuais. A classificação de Mallampati foi realizada por um membro experiente da pesquisa. Após a coleta de dados, 
as informações foram tabuladas para análises. Resultados: Participaram do estudo 30 pacientes adultos, com idade 
média de 46,26 ± 9,4 anos, 13,3% do gênero masculino e 86,7% feminino. Os pacientes apresentaram, no T1, peso 
médio de 116 ± 18,4 kg e índice de massa corpórea (IMC) de 44,26 ± 4,44 kg/m2; e no T2, peso médio de 76,5 ± 
13,7 kg e IMC de 28,99 ± 3,92 kg/m2. Os pacientes apresentaram mediana de redução de peso corporal de 34% (18 a 
55%). Houve redução da classificação de Mallampati em 40% (n = 12) dos pacientes, porém 5 pacientes (62,5%) com 
Mallampati > 2 no T1 permaneceram com Mallampati > 2 no T2 (p > 0,05). Conclusão: A redução do peso corporal 
pode auxiliar na redução da classificação de Mallampati. Apesar da redução na classificação dos pacientes analisa-
dos, não houve redução significativa de pacientes considerados via aérea difícil antes e após a gastroplastia redutora, 
refletindo outros estudos encontrados na literatura. 
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1173 Manejo anestésico em paciente com situs 
inversus totalis e malformação de Chiari tipo II
Paula Saraiva Aragão da Mata
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Introdução: Sabemos que a malformação de Chiari tipo II cursa com meningomielocele, hidrocefalia e má for-
mação de pares cranianos, alterações decorrentes do estreitamento do canal medular. Pode cursar também com 
disfagia, apneia, estridor e morte súbita. Já no caso do situs inversus totalis, é uma desordem rara que acomete 1 a 
cada 10 mil indivíduos. Tal doença se processa durante o período embrionário, podendo cursar com anomalias car-
díacas e outras raras síndromes. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 54 anos, 50 kg, ASA II, portador de situs 
inversus totalis, malformação de Chiari tipo II (corrigida há 6 anos), em decorrência da mesma, evoluiu com disba-
sia, disfagia, tetraparesia e apneia central do sono grave. Apresenta também transtorno depressivo. Faz uso regular 
de paroxetina, alprazolam e gabapentina. Internado para se submeter à cirurgia de colecistectomia videolaparoscó-
pica. Apresentava recomendação pneumológica de usar pressão positiva em dois níveis (BIPAP) no pós-operatório 
imediato, ainda na sala de recuperação pós-anestésica. Monitoração com eletrocardioscópio, oximetria de pulso, 
pressão arterial não invasiva e sequência de quatro estímulos (TOF). Venóclise em membro superior direito com jelco 
18G. Indução anestésica: lidocaína, fentanil, cetamina, propofol e rocurônio. Anestesia de região periglótica. Intu-
bação ototraqueal sem dificuldade. Anestesia mantida com sevoflurano e remifentanil. Feita reversão do bloqueio 
neuromuscular com sugamadex (200 mg), ao final da cirurgia. Procedimento sem intercorrências, com duração de 
2 horas. Paciente levado consciente e orientado para a sala de recuperação pós-anestésica, saturando bem (98%) com 
uso de BIPAP. Discussão: Pacientes com malformação de Chiari devem ser avaliados do ponto de vista cardiológico e 
neurológico, na manipulação das vias aéreas, bem como hiperextensão e hiperflexão da coluna cervical.  Deve-se evi-
tar o aumento de pressão intracraniana e anestesia no neuroeixo (não há contraindicação formal). Utilizar suporte 
ventilatório, como BIPAP, logo após a cirurgia. Quanto ao situs inversus totalis, lembrar da associação com outras 
síndromes, como a de Kartagener, podendo predispor o paciente a infecções pulmonares. Pode cursar também com 
diversas anomalias cardíacas, sendo necessária uma detalhada avaliação cardiológica. 
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1176 Anestesia regional em transplante de córnea 
em portador de osteogenesis imperfecta
Thiago Vinicius Froes Laurindo, Stenio Gabriel Moreno Penedo, Elizabeth Milla Tambara, 
Marisa Pizzichini, Alexandre Stellati Garcia

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, Curitiba, PR, Brasil 

Introdução: Osteogenesis imperfecta (OI) é uma síndrome hereditária rara, tendo prevalência de 1 em 10 mil, exis-
tindo poucos casos na literatura referentes à anestesia em tais pacientes. Ocorre devido a um defeito nos genes 
responsáveis pela formação de colágeno tipo I, resultando em alterações do tecido conjuntivo. A tríade clássica se 
caracteriza por fragilidade óssea, escleróticas azuladas e déficit auditivo. A OI está relacionada a alterações cardiopul-
monares, neurológicas, além da associação com hipertermia maligna. Relato de caso: Homem, 26 anos, 45 kg, ASA 
3, portador de OI, internado para a realização de transplante de córnea. Ingressa ao centro cirúrgico sendo adequa-
damente monitorizado com pressão não invasiva, oximetria de pulso e eletrocardiografia. Todos os cuidados com 
o posicionamento foram tomados. Optado por realização de bloqueio regional. Feita sedação com propofol 1 mg/
kg, e posterior bloqueio combinado extraconal peribulbar e periconal medial com agulha (24G) sem intercorrên-
cias. Utilizada levobupivacaína 0,75% sem vasoconstritor  —  4 mL extraconal peribulbar, 1 mL periconal medial. 
Testado 0 na escala de Nicoll. O transplante foi realizado sem intercorrências, com duração de 75 minutos. Ao tér-
mino, foi encaminhado à sala de recuperação pós-anestésica, onde permaneceu por 60 minutos e foi liberado para 
o leito. Discussão: O portador de OI, devido ao grande número de complicações inerentes à doença, submete-se a 
várias cirurgias ao longo da vida. O manejo desses pacientes no perioperatório requer extremo cuidado, desde o cor-
reto posicionamento até a escolha da droga a ser utilizada durante o procedimento. Os riscos da anestesia regional 
decorrem da dificuldade em aplicar a técnica, devido às deformidades anatômicas que dificultam o correto posicio-
namento e aumentam o risco de iatrogenia  —  como punção intraóssea  —  e de falha do bloqueio. Ante o exposto, 
o portador de OI é um paciente de difícil manejo, devendo ser cuidadosamente avaliado no pré-operatório, com 
adequada programação prévia do ato anestésico e criteriosa análise clínica para minimizar maiores complicações. 
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1178 Manejo anestésico de usuário crônico 
de cocaína submetido a gastrectomia 
total em oncologia
Thiago Vinicius Froes Laurindo, Danilo Wolff Cardoso, Stenio Gabriel Moreno Penedo, 
Alexandre Stellati Garcia, Marisa Pizzichini

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, Curitiba, PR, Brasil 

Introdução: Inúmeros são os fatores que levam ao aumento do consumo de cocaína, desde a facilidade de admi-
nistração e acesso até a falsa percepção de segurança. A cocaína é a droga ilícita mais frequentemente associada a 
óbitos. Desse modo, a importância de um conhecimento prévio deixa a equipe preparada e segura para eventuais 
complicações. Relato de caso: Paciente masculino, 57 anos, ASA 3, 37 kg, com programação para gastrectomia total 
por adenocarcinoma gástrico. Usuário crônico de cocaína. Paciente ingressa ao centro cirúrgico sendo devidamente 
posicionado e monitorizado com pressão arterial invasiva em artéria radial direita, oximetria de pulso, acesso venoso 
periférico com cateter 16G e eletrocardiografia. Indução anestésica feita com propofol 2 mg/kg/peso, succinilcolina 
1 mg/kg/peso e fentanil 3 mcg/kg/peso. Manutenção com sevoflurano. Feito cisatracúrio 0,15 mg/kg/peso. Após a 
laringoscopia, o paciente apresentou taquicardia importante de 140 bpm e pressão arterial de 190 x 110 mmHg. 
A crise hipertensiva foi tratada com clonidina 0,2 mcg/kg/peso. A taquicardia teve redução para 91 bpm sem inter-
venção farmacológica direta. Não houve intercorrências durante as 5 horas de cirurgia. Ao término, o paciente foi 
extubado e encaminhado à unidade de terapia intensiva, sendo mantida monitorização inicial, além de dosagem de 
marcadores cardíacos, bioquímica e exame clínico periódico. Discussão: O uso agudo de cocaína no perioperató-
rio aumenta a demanda miocárdica de oxigênio, podendo resultar em disfunção ventricular e aumentar o risco de 
infarto agudo do miocárdio. Também leva ao aumento dos níveis de catecolaminas plasmáticas, gerando respostas 
exacerbadas durante a cirurgia. Muitas disritmias e defeitos de condução são relatados com o uso da droga, entre os 
quais há o aumento da irritabilidade ventricular e diminuição do limiar para fibrilação. A cocaína também pode pre-
cipitar o surgimento de convulsões. As complicações pulmonares se estendem desde crises de asma até hemorragias 
pulmonares fatais. Dentre as complicações gastrointestinais está a isquemia aguda, que pode resultar em úlcera duo-
denal e perfuração. Diante das complexas interações citadas e das desastrosas consequências, decorrentes do uso de 
cocaína, durante o ato anestesico destaca-se a importância do conhecimento por parte do anestesiologista para con-
duzir da melhor forma possível e minimizar os riscos de um desfecho fatal. 
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1181 Anestesia em paciente portadora de 
seringomielia lombar
Ana Vitória Gomide Guimarães, Gabriella Mitsi Russo, Aline Marçal Pereira, Victor Cáppia, 
Teófilo Augusto Araújo Tiradentes

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Marília, Marília, SP, Brasil 

Introdução: A seringomielia é uma condição neurológica incomum, caracterizada pela presença de uma cavidade 
cística expansiva na medula espinhal, resultando em manifestações neurológicas. Apresentamos um caso no qual 
justifica-se a contraindicação ao bloqueio do neuroeixo pela doença neurológica. Relato de caso: Paciente femi-
nino, 32 anos, ASA PII, portadora de seringomielia lombar, asma e hérnia discal, em uso regular de medicações 
analgésicas e ansiolítica, em preparo para histerectomia. Na avaliação pré anestésica refere fraqueza em membros 
inferiores devido à doença neurológica. Admitida na sala operatória, foram feitas monitorização de rotina e venó-
clise em membro superior esquerdo com dispositivo intravascular calibre 18G. Sem preditores de via aérea difícil, 
Mallampati I. Indução com propofol, midazolan, cisatracúrio e remifentanil em bomba de infusão contínua, intu-
bação orotraqueal sem intercorrências. Manutenção com sevoflurano e remifentanil. Estável hemodinamicamente 
durante o procedimento. Feita analgesia com dipirona, morfina, e profilaxia para náuseas e vômitos pós operatório-
sondasentrona. Ao final, foi feita reversão do bloqueio neuromoscular com neostigmine/atropina e extubada com 
sucesso. Instalada bomba de analgesia controlada pelo paciente para melhor analgesia no pós-operatório, sem quei-
xas na internação, com alta em 48 horas. Discussão: A siringomielia é uma desordem envolvendo a presença de 
uma cavidade contendo líquido (siringe) na medula espinhal, sendo mais frequente nas regiões cervical e torácica 
alta, ocorrendo em 75 a 85% dos pacientes com Chiari tipo I. A siringomielia é caracterizada pela presença de uma 
cavidade cística expansiva até o espaço subaracnóideo e com líquor A anestesia geral foi escolhida a fim de evitar 
manipulação do subaracnóideo, podendo levar a alterações da pressão intracraniana ou agravamento de sintomas 
neurológicos. Os problemas durante a anestesia desses pacientes incluem: (1) dano medular permanente por ao 
aumento da pressão intracraniana; (2) anormalidades do sistema nervoso autônomo como taquiarritmias, grandes 
flutuações na pressão arterial; (3) anormalidades de ventilação-perfusão devido a complicações; (4) lesões tróficas da 
pele que limitam o acesso venoso; (5) articulações desorganizadas e deformidades em flexão requerem cuidado no 
posicionamento dos pacientes; e (6) reação anormal aos relaxantes musculares em pacientes com distrofia miotônica. 
Concluindo, a anestesia geral pode ser usada com segurança em pacientes com siringomielia para evitar o aumento 
da pressão intracraniana. Recomendamos o uso de bloqueio neuromuscular adespolarizante, em vez de succinilco-
lina, na intubação orotraqueal desses pacientes, pelo risco de hiperpotassemia e hipertensão intracraniana.
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1185 Anestesia para paciente portador de 
esclerose tuberosa
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Victor Cáppia, Teófilo Augusto Araújo Tiradentes
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Introdução: A esclerose tuberosa (ET) é uma síndrome com mutação nos segmentos cromossomiais 9q34 e 16p13. 
Segue relato de anestesia geral para cirurgia pela buco-maxilo facial em paciente portador da síndrome. Relato de 
caso: Paciente masculino, 42 anos, portador de esclerose tuberosaET, programado para exérese de restos radicula-
res dentais. Histórico de cirurgia prévia de extrações dentárias sem intercorrências. Anamnese com retardo mental, 
história de convulsões e angiofibromas faciais, sem outras comorbidades. Exame pré-operatório sem alterações. 
Medicações em uso: ácido valproico, lamotrigina, olanzapina e fenobarbital. Exame de via aérea: boa abertura de 
boca e mobilidade atlanto-occipital, porém Mallampati sem avaliação. Exame físico: angiofibromas faciais. Não fez 
uso de medicação pré-anestésica. Foi optado por intubação orotraqueal (IOT) sequência rápida devido ao risco 
de via aérea difícil (VAD) e probabilidade doença do refluxo gastroesofágico A indução foi realizada com pro-
pofol, remifentanil e succnilcolina. À laringoscopia apresentava Comark-Lehane IIA, sem intercorrência na IOT. 
A manutenção da anestesia foi feita com sevoflurano e remifentanil, não havendo intercorrências. Foi feita analgesia 
pós-operatória com dipirona, ondasentrona e morfina; seguindo a reversão do bloqueio neuromuscular com atro-
pina e neostigmine. Após extubação, paciente com 9 na escala de Aldrett-Koplik em sala operatória. Encaminhado 
à sala de recuperação pós-anestésica, recebeu alta hospitalar sem relato de complicações. Discussão: A ET é uma 
desordem genética com um padrão autossômico dominante. Na avaliação pré-anestésica é necessário avaliar o grau 
de acometimento dos sistemas neurológico, renal, cardiovascular e hepático pela possibilidade de acometimento 
pelos hamartomas. Uma avaliação de vias aéreas é necessária pela possibilidade de VAD; recomendada cautela na 
indução baseada nas recomendações para via aérea difícil da ASA, com profilaxia de aspiração. Um bloqueio neu-
romuscular de ação rápida é recomendado, lembrando que pode ter ação demorada nos pacientes com distúrbios 
neuromusculares e disfunção hepática, sendo prudente o monitoramento da junção neuromuscular Anticonvul-
sivantes podem alterar o metabolismo dos anestésicos. A monitorização de rotina é suficiente para procedimento 
menores, sendo recomendado aprimoramento da monitorização de acordo com o potencial de envolvimento sistê-
mico da cirurgia. Optamos pelo uso de anestésicos de curta duração, para retorno às funções orgânicas anteriores ao 
procedimento mais rapidamente, com sevo e remi, assim como bloqueio neuromuscular de duração intermediária, 
com menor risco de curarização residual, provavelmente revelando o sucesso do procedimento. 
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1190 Adição da hialuronidase reduz falha 
em anestesia regional de cirurgias 
oftálmicas: uma metanálise
Brennda Dolis Marretto de Moura, Denismar Borges de Miranda, José Fernando Folgosi, 
Marco Aurélio Soares Amorim, Catia Sousa Govêia

Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia Doutor José Quinan, Goiânia, GO, Brasil 

Introdução: A hialuronidase é adjuvante nos bloqueios oftálmicos por aumentar a dispersão intraorbitária dos anes-
tésicos locais. Apesar das divergências em relação à sua eficácia, são relatadas maior rapidez de início do bloqueio, 
acinesia, intensidade e duração da anestesia local, com possibilidade de, em tese, diminuir injeções repetidas e risco de 
complicações. Objetivou-se avaliar a eficácia da hialuronidase em evitar a falha total/parcial do bloqueio peribulbar/
subtenoniano em cirurgias oftálmicas. Método: Metanálise de ensaios clínicos randomizados, com pacientes subme-
tidos a procedimentos oftálmicos sob bloqueio peribulbar/subtenoniano, que receberam anestésico local associado 
à hialuronidase. A busca de artigos no PubMed utilizou termos como “hyaluronidase”, “hyaluronoglucosaminidase” 
e “ophthalmology”, ou sinônimos, por meio de interlocutores AND e OR. Artigos duplicados ou em animais foram 
excluídos. Dois pesquisadores independentes avaliaram títulos e resumos. Para os selecionados foi feita a leitura 
completa dos textos para inclusão na amostra. Também foi realizada busca manual das referências.  Utilizou-se o 
modelo de efeitos randômicos (teste de DerSimonian-Laird) e cálculo de odds ratio (OR) com intervalos de con-
fiança de 95% (IC95%). Resultados: 231 estudos (E) identificados; 13 selecionados. Desses, 3 foram subdivididos em 
2 grupos de análise, totalizando 16 E com 1.398 pacientes (724 casos e 674 controles). O uso da hialuronidase foi con-
siderado fator de proteção para falha de acinesia ocular em anestesia regional (E = 16; OR = 0,56; IC95% 0,34 – 0,92; 
p = 0,022). O mesmo foi observado na análise por subgrupos com dose da hialuronidase > 100 UI/mL (E = 7; OR 
= 0,43; IC95% 0,20 – 0,90; p = 0,02) e associação com bupivacaína (E = 8; OR = 0,53; IC95% 0,33 – 0,84; p = 0,01). 
Não apresentaram significância estatística os subgrupos com dose de hialuronidase < 100 UI/mL (E = 9; OR = 0,70; 
IC95% 0,34 – 1,43; p = 0,33), associação com lidocaína (E = 3; OR = 0,43; IC95% 0,03 – 6,47; p = 0,54), utilização do 
bloqueio subtenoniano (E = 5; OR = 0,34; IC95% 0,09 – 1,34; p = 0,12) ou do bloqueio peribulbar (E = 11; OR = 0,66, 
IC95% 0,42 – 1,03; p = 0,07). Conclusão: Esta metanálise evidencia o benefício do uso da hialuronidase em evitar a 
falha do bloqueio peribulbar/subtemoniano para cirurgias oftálmicas. 
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1193 Anestesia geral em trauma 
raquimedular torácico
Giovanna Paula Olivetti, Beatriz Antipou dos Santos, Lara Santos Costa, Monica Braga da 
Cunha Gobbo, Renata de Paula Lian

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

Introdução: A lesão medular é uma condição de insuficiência parcial ou total do funcionamento da medula espinhal, 
decorrente da interrupção dos tratos nervosos motor e sensorial desse órgão, podendo levar a alterações nos segmen-
tos corporais localizados abaixo do nível da lesão. Relato de caso: l.G.L.N., 23 anos, masculino, sem comorbidades, 
78 kg, 1,75 m. Admitido na emergência, vítima de acidente motociclístico. Apresentava quadro paraparético de mem-
bros inferiores por retrolistese e fratura de corpos vertebrais de T5 e T6. Submetido à anestesia geral venosa total 
para realização de artrodese de coluna torácica de T3-T7, laminectomia T4-T5. Sinais vitais iniciais: pressão arterial 
140 x 80 mmHg, frequência cardíaca 90 bpm, eupneico, acesso venoso central prévio. Realizada indução venosa com 
propofol em bomba de infusão contínua (BIC) após 5 mg de midazolam, 300 mcg de fentanil e 50 mg de rocurônio. 
Intubação orotraqueal sob laringoscopia direta (Cormack I), sem intercorrências. Acoplado à ventilação mecânica e 
manutenção anestésica com propofol. Utilizada medida de pressão arterial média invasiva. Durante o ato cirúrgico 
apresentou hipertensão, controlada com uso de remifentanil em BIC e nitroprussiato de sódio.  Sangramento aproxi-
mado de 800 mL e homeostase realizada om cristaloide (2.000 mL) e coloide (500 mL). Paciente extubado ao fim da 
cirurgia e encaminhado à unidade de terapia intensiva. Discussão: A assistência a vítimas de traumatismo raquime-
dular (TRM) permanece complexa. O manejo anestésico hemodinâmico de pacientes com TRM deve ser centrado 
na manutenção da hemostasia, o que envolve pressão arterial normal, volemia adequada, otimização da oferta de 
oxigênio em nível tissular, normoglicemia e normotermia. Tal fato se torna particularmente importante para aqueles 
que apresentam déficits parciais, nos quais qualquer episódio de hipotensão, anemia ou hipóxia pode piorar a lesão 
inicial. É estimulada técnica de ventilação protetora com baixas pressões em vias aéreas, hipercapnia permissiva, 
recrutamento pulmonar e aumento da fração inspirada de O2. Hemoderivados devem ser usados em níveis hema-
timétricos superiores aos habituais. O caso foi conduzido de acordo com esses princípios, utilizando parâmetros 
invasivos para controle de homeostase e drogas para minimizar possível injúria neuronal. 
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1198 Síndrome da cimentação óssea 
complicando anestesia para artroplastia 
total de quadril
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Teófilo Augusto Araújo Tiradentes
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Introdução: A síndrome da implantação óssea do cimento (SIOC) é uma grave complicação nas cirurgias orto-
pédicas, sobretudo na artroplastia total de quadril, mas pode surgir também na artroplastia total de joelho, 
vertebroplastias ou cranioplastias. O uso do cimento ósseo ou metilmetacrilato  tem uma clínica bem definida: 
hipotensão associada ou não à hipóxia e/ou à perda da consciência. Relato de caso: Paciente maculino, 66 anos. 
Antecedentes: com insuficiência cardíaca congestiva compensada e bigeminismo ventricular, sem acompanhamento 
cardiológico, tabagista há 40 anos e etilista social, sem fatores de via aérea difícil. Em prepraro para fratura peripro-
tética de fêmur esquerdo. No centro cirúrgico, venóclise com abocath 18G, pressão arterial invasiva na artéria radial 
esquerda, monitorização de rotina. Indução com etomidato, fentanil, remifentanil, cisatracúrio, intubação orotra-
queal com sucesso.  Manutenção com sevoflurano e remifentanil, seem instabilidade hemodinâmica no momento. 
No intraoperatório após cimentação, apresentou queda SpO2 e instabilidade hemodinâmica, mantendo pressão arte-
rial invasiva 40 mmHg, necessário início de noradrenalina IV, e contabilizado 1 L de hemorragia, com reposição 
cristaloide L. Ao fim, levado para a unidade de terapia intensiva (UTI), instável. Após 4 horas do fim da cirurgia 
na UTI, teve PCR assistolia, início RCP, sem sucesso. Discussão: Várias complicações embólicas são relatadas pela 
literatura relacionadas ao uso do cimento ósseo, dentre elas a síndrome da implantação do cimento, síndrome da 
embolia gordurosa, edema agudo e tromboembolismo pulmonar. A utilização do ecocardiograma transesofágico 
mostra a principal etiologia da instabilidade hemodinâmica que acompanha a cimentação, e a inserção da prótese é 
a embolia gordurosa. Teoria sugerida por alguns autores e reforçada pelos achados de necropsias em pacientes que 
morreram após a implatação da prótese femoral, constatados êmbolos gordurosos nos pulmões, além de gordura e 
ar nas veias pélvicas, coração direito e coronárias. Os fatores predisponentes são o fresamento do canal medular e a 
impactação do cimento. O diagnostico é clinico, sendo usados os critérios de Gurd. Normalmente se manifesta entre 
24 e 48 horas depois da cirurgia, mas não é incomum sua ocorrência no intraoperatório. A terapêutica se baseia em 
suporte hemodinâmco e ventilatório, além da estabilização precoce da fratura, se for o caso. O uso de corticosteroi-
des não encontra respaldo na literatura. 
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1201 Infusão contínua de lidocaína e 
remifentanil para intubação com 
broncoscópio flexível
Beatriz Vaz Romani, Erik Igor Pineli, Caio Eduardo Vilela Soprano, Eduardo Manso de 
Carvalho Andrade, Danielly Raquel da Silva

Hospital São Francisco, Ribeirão Preto, SP, Brasil 

Introdução: A intubação com broncoscópio, sob ventilação espontânea, com sedação e anestesia tópica é  padrão-ouro 
no manuseio da via aérea difícil prevista. A lidocaína por via venosa é amplamente utilizada, em anestesia regional, 
como antidisrítmico, analgésico na dor neuropática e como adjuvante na dor aguda pós-operatória. Relato de caso: 
F.Z.G., 22 anos, ASA I. Proposta cirúrgica de drenagem para abscesso orofaríngeo esquerdo, sob anestesia geral, 
mediante abertura bucal limitada a 0,5 cm. A paciente foi monitorizada com eletrocardiografia, saturação periférica 
de oxigênio, pressão arterial não invasiva e venóclise em membro superior esquerdo Realizada anestesia tópica nasal 
(lidocaína gel 2%) e de orofaringe (lidocaína spray 10%). Iniciou-se infusão de remifentanil 0,2 mcg/kg/min e lidocaína 
25 mcg/kg/h por 4 minutos. Atingida sedação consciente (Ramsay 2), inseriu-se o broncoscópio flexível em narina 
direita. Após visualização das pregas vocais, administrou-se lidocaína spray 2% (3 mL) através do canal de trabalho 
do broncoscópio, progredindo-o até a traqueia. Utilizando o equipamento como guia, a cânula nasofaríngea nº 7 foi 
introduzida (atraumática,em tentativa única). Durante toda a manipulação de via aérea, a paciente manteve-se cola-
borativa e em ventilação espontânea. Aprofundou-se a anestesia com midazolam 5 mg endovenoso, colocando-a sob 
ventilação mecânica (fração inspirada de oxigênio 60%) e capnografia. Para manutenção, remifentanil 0,2 mcg/kg/min, 
lidocaína 25 mcg/kg/h e sevoflurano 1CAM. Não houve dificuldade na ventilação ou hipoxemia. O procedimento 
transcorreu sem intercorrências. Discussão: O desconforto do paciente é a principal causa de insucesso em técnicas 
de intubação sob ventilação espontânea com broncoscópio. A sedação consciente e a anestesia tópica são méto-
dos efetivos. No caso descrito, utilizou-se lidocaína e remifentanil em bomba de infusão contínua com excelente 
resultado técnico e satisfação da paciente. A analgesia proporcionada pela lidocaína via venosa reflete seu aspecto 
multifatorial de ação, resultante da interação com canais de Na e, direta ou indiretamente, com diferentes receptores 
e vias de transmissão nociceptivas. Essa ação, combinada ao efeito analgésico do remifentanil, possibilitou a mani-
pulação da via aérea com o mínimo de desconforto da paciente, preservando a consciência e ventilação espontânea. 
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1202 Artrodese de coluna para correção 
de escoliose em paciente com 
osteogênese imperfecta
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Marcelo Cursino Pinto dos Santos, Estêvão Luiz Carvalho Braga

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

Introdução: Osteogênese imperfecta (OI) é uma doença hereditária autossômica dominante, rara, causada por 
inúmeras mutações em um dos dois genes que codificam as cadeias alfa COL1A1 e COL1A2 do colágeno tipo 1. 
A incidência estimada nos Estados Unidos é de 1 em 20 mil nascidos vivos. Sua principal característica é a fragilidade 
óssea, cujas manifestações clínicas mais comuns são: fraturas, cifoescoliose, esclera azul e disfunção plaquetária. 
O objetivo deste artigo foi relatar um caso de paciente portadora de OI, submetida à anestesia venosa total para rea-
lização de extensa artrodese de coluna, para tratamento de escoliose. Relato de caso: Mulher, 18 anos, 28 kg, 100 cm 
de altura, portadora de escoliose com curva de 93° medidos pelo método de Cobb, submetida à artrodese de coluna 
(13 níveis), com sangramento estimado de 1400 mL. Cirurgia sob anestesia venosa total (propofol e remifentanil em 
infusão contínua), intubação orotraqueal sob laringoscopia direta, realizada por profissional experiente, em primeira 
tentativa, sem intercorrências, com realização de terapia de reposição volêmica guiada por metas e monitoriza-
ção hemodinâmica básica, acrescida de pressão venosa central, índice biespectral, linha arterial e monitorização de 
débito cardíaco minimamente invasiva. Devido ao alto risco de perda volêmica intraoperatória, foi feita uma pro-
gramação junto ao banco de sangue de reserva de hemoconcentrado, estando os mesmos acessíveis ao profissional 
em caso de urgência. Discussão: OI contempla uma série de cuidados anestésicos e cirúrgicos que vão, por exemplo, 
desde a contraindicação relativa a bloqueios de neuroeixo até o impedimento da utilização de manguitos pressóri-
cos para monitorização de pressão arterial e cuidados referentes à possibilidade de desenvolvimento de hipertermia 
perioperatória. Relatamos aqui um caso bem sucedido de anestesia venosa total para cirurgia de tratamento de 
escoliose, no qual a complexidade da doença evidencia a necessidade de monitorização e planejamento anestésico 
adequados pelo anestesiologista. 
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1206 Anestesia geral em criança portadora de 
síndrome de Prune-Belly
Jessica Carvalho Benatti, Beatriz Antipou dos Santos, Lara Santos Costa, Mônica da 
Cunha Gobbo, Giovanna Paula Leonel Olivetti

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

Introdução: A síndrome de Prune-Belly é uma forma de uropatia fetal, sem etiologia definida, com incidência entre 
1 em 35 mil a 1 em 50 mil nascidos vivos. Caracteriza-se por uma tríade clássica: deficiência da musculatura da 
parede abdominal, criptorquidia bilateral e anormalidades do trato urinário. O caso relatado é de uma criança de 
9 anos, diagnosticada ao nascimento, portadora de doença renal crônica dialítica e hipertensão arterial grave subme-
tida a procedimento de troca de permicath sob anestesia geral. Monitorizado com cardioscópio, oximetria de pulso, 
pressão arterial não invasiva e capnografia. Para a indução anestésica, utilizou-se remifentanil em bomba de infusão 
contínua, inicialmente 1 mcg/kg/min, e para manutenção anestésica, 0,2 mcg/kg/min, além de propofol 2 mg/kg. 
Optamos pela não utilização de relaxante muscular a fim de evitar possíveis complicações ventilatórias. A manu-
tenção anestésica foi feita com sevoflurano a 2% e remifentanil. A hidratação foi extremamente criteriosa e foram 
utilizados vasoconstritores para evitar hipotensão induzida pelos anestésicos. O procedimento transcorreu sem 
intercorrências e, após cerca de 10 minutos da suspensão dos anestésicos, a criança iniciou ventilação espontânea 
com volume e frequência adequados. Ao despertar, foi extubada e mantida em observação com suporte de oxigê-
nio, sem apresentar apneia e com reflexo de tosse e deglutição preservados. Encaminhada para a sala de recuperação, 
onde permaneceu sem intercorrências até a alta. A fragilidade ou ausência de musculatura abdominal e as altera-
ções anatômicas do tórax (pectus excavatum) levam a efeitos negativos na ventilação pulmonar. Crianças portadoras 
dessa síndrome são consideradas de alto risco para broncoaspiração, uma vez que podem não ter a capacidade de 
tossir, portanto a intubação orotraqueal deve ser o método de escolha na manutenção da perviedade das vias aéreas. 
Quando a musculatura é muito frágil, recomenda-se intubação acordado. A escolha do remifentanil se deu pelo fato 
dessa droga não apresentar alteração na farmacocinética e farmacodinâmica em pacientes com insuficiência renal, 
ao contrário de outros opioides, sendo portanto uma opção segura nesses casos. A deficiência nos músculos abdo-
minais pode prejudicar a ventilação, especialmente após o uso de medicação pré-anestésica, motivo pelo qual não foi 
administrada. A fragilidade muscular também pode aumentar o risco de broncoaspiração e o uso de relaxantes mus-
culares deve ser evitado. A extubação ocorrerá com o paciente totalmente acordado. 
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1221 Craniotomia em paciente acordado
Bárbara de Queiroz e Bragaglia, Anna Carolina Rodrigues Jácome, Lucas Vieira Rodrigues, 
Rodrigo Miranda Nogueira, Renato Santiago Gomez

Instituto Mario Penna, Hospital Luxemburgo, Belo Horizonte, MG, Brasil 

Introdução: Existem duas abordagens anestésicas dominantes para a craniotomia acordada: o cuidado anestésico 
monitorado (MAC) e o sono-vigília-adormecido (AAA). O MAC, escolhido no caso em questão, restringe a carga 
sedativa para evitar uma transição aguda entre o sono e a vigÍlia, mantendo o paciente em ventilação espontânea. 
Já a abordagem AAA usa doses mais altas de anestésicos para obter sedação profunda com ventilação mecânica 
durante a fase pró-despertar. Relato de caso: Paciente masculino, 74 anos, história de aneurisma de aorta abdomi-
nal, doença renal crônica não dialítica e estenose subglótica por câncer de laringe, foi submetido à craniotomia para 
drenagem de hematoma subdural frontoparietal bilateral e apresentou piora da confusão mental sob bloqueio de 
nervos periféricos e sedação com propofol em infusão alvo-controlada (modelo de Schnider, alvo 1,0 mcg/mL) e 
fentanil (100 mcg bolus). O bloqueio dos nervos supraorbital, temporal e occipital bilateral foi realizado com ropi-
vacaína a 1%. O paciente foi mantido durante os 65 minutos de procedimento em posição de cadeira de praia, em 
respiração espontânea com cateter nasal, sem instabilidade hemodinâmica. Discussão: O procedimento de cranio-
tomia com paciente sedado foi indicado pelas múltiplas comorbidades e possível via aérea difícil. O desafio nessa 
situação é garantir sedação, analgesia e estabilidade cardiorrespiratória sem interferir no monitoramento eletrofi-
siológico e nos testes cognitivos. As contraindicações são: paciente não cooperativo, posicionamento em decúbito 
ventral, procedimento doloroso e longa duração. O uso de propofol e remifentanil são convenientes opções por pro-
mover analgesia sinérgica, sedação aceitável com baixa incidência de efeitos adversos e permitir rápida recuperação 
da consciência no período per-operatório. Anestésicos halogenados e óxido nitroso devem ser evitados por causa-
rem distorção, dose-dependente, no eletroencefalograma potencial aumento na pressão intracraniana, náuseas e 
vômitos no  pós-operatório. A segurança e a eficácia da sedação com dexmedetomidina como alternativa ao propofol 
para MAC durante a craniotomia acordada também continuam sendo o foco de estudos clínicos com resultados pro-
missores. O procedimento primordial para proporcionar analgesia na craniotomia acordada é o bloqueio regional do 
couro cabeludo, que pode ser executado de forma confiável com bupivacaína ou ropivacaína.
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1229 Uso de dexmedetomidina na sedação 
para broncofibroscopia
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Claudiana Gemaque Marinho, Ziloci Ferreira dos Santos Junior
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Introdução: A endoscopia respiratória, mais conhecida como “broncoscopia”, é um exame geralmente realizado sob 
sedação, para evitar reações desconfortáveis para o paciente. O tipo de anestesia adotado depende das condições clí-
nicas do paciente e da preferência da equipe. Relato de caso: F.S.S., masculino, 60 anos, ex-tabagista por 45 anos, 
risco cardiológico Goldman I, apresentando nódulos com densidade de partes moles e contornos definidos no seg-
mento superior do lobo inferior direito. Internou para realizar broncoscopia com biópsia. Paciente monitorizado 
(cardioscopia, oximetria de pulso e pressão arterial não invasiva), acesso venoso periférico com introcan 22G, cateter 
nasal de O2 1 L/min, sedado inicialmente com midazolam 2 mg e fentanil 50 mcg endovenoso. Procedeu-se, então, 
à indução com dexmedetomidina em bomba de infusão (na concentração de 4 mcg/mL), primeiramente na dose de 
ataque de 1 mcg/kg por 10 minutos e, em seguida, a dose de manutenção de 0,4 mcg/kg/hora. Durante todo o proce-
dimento, o paciente permaneceu sedado, estável, sem reflexo de tosse ou dor, mantendo ventilação espontânea, sem 
episódios de dessaturação. Após a conclusão do exame, desligada medicação, paciente acordado e liberado para sala 
de recuperação pós-anestésica clinicamente estável, consciente e orientado, eupneico em ar ambiente.  Discussão: 
A dexmedetomidina é um agonista alfa 2-adrenérgico que apresenta relação de seletividade entre os receptores alfa 
2:alfa 1 de 1600:1, com importante ação sedativa e analgésica, bom controle hemodinâmico, podendo produzir, por 
si só, anestesia. O inicio de ação desse medicamento ocorre em até 6 minutos, revelando-se uma excelente opção 
para a anestesia desse tipo de exame. Os pacientes sedados com essa medicação podem ser facilmente despertados 
e mesmo em doses elevadas não costumam apresentar depressão respiratória. Efeitos adversos, como bradicardia, 
são observados com frequência, porém, com a administração lenta e titulada da droga, são facilmente contornados. 
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1233 Manejo anestésico para biópsia de 
massa mediastinal com síndrome de 
veia cava superior
Paulo Otávio de Paula Ravaglia Gedeon, Estêvão Luiz Carvalho Braga, Marcelo Cursino 
Pinto dos Santos, Adriana Barroso Ribeiro Furuguem Carvalho, Rachel dos Santos Marques

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

Introdução: O manejo da anestesia em pacientes com massas mediastinais é desafiador para o anestesiologista. 
Mesmo em procedimentos de baixa complexidade há um grande risco de compressão de vias aéreas e de grandes 
vasos, podendo causar dificuldades de intubação, distúrbios ventilatórios e instabilidade hemodinâmica. Relato de 
caso: Paciente masculino, 22 anos, sem comorbidades prévias, com tomografia de tórax evidenciando massa em 
mediastino anterior medindo 10,3 x 5,2 x 5,5 cm, comprimindo traqueia e brônquio fonte esquerdo.  Encaminhado 
para centro cirúrgico para realização de toracotomia para biópsia de massa. Encontrava-se em decúbito lateral 
esquerdo com piora da dispneia em decúbito dorsal e apresentava sinais e sintomas de síndrome de veia cava supe-
rior. Intubado por laringoscopia direta após indução inalatória com sevoflurano, sendo mantido durante todo o 
procedimento com remifentanil, sob ventilação espontânea e em decúbito lateral esquerdo para evitar repercussões 
hemodinâmicas. Após o fim do procedimento foi realizada anestesia local e tentativa de extubação sem sucesso, já 
que o mesmo evoluiu com estridor, crepitação em bases pulmonares, piora do edema em face e dessaturação de oxi-
gênio; sendo feita nova intubação, ventilação sob pressão positiva e encaminhado paciente para o centro de terapia 
intensiva. Realizado diagnóstico histopatológico de linfoma de alto grau de células B. Foi traqueostomizado, recebeu 
tratamento quimioterápico com redução expressiva de massa mediastinal, havendo melhora clínica e subsequente 
desmame de prótese ventilatória. Discussão: A anestesia em paciente portador de massa mediastinal requer cautela. 
O conhecimento das particularidades desses pacientes em conjunto com um planejamento adequado para prevenção 
de intercorrências é mandatório para um bom desfecho clínico. Durante a recuperação do ato anestésico é necessá-
ria atenção para possível piora da obstrução da via aérea, comumente causada pela expansão da massa mediastinal 
por edema secundário à manipulação cirúrgica, ou devido à piora do edema das vias aéreas superiores por conta da 
síndrome de veia cava superior. Em geral, evoluindo com edema pulmonar por pressão negativa, devido a incursões 
vigorosas em uma via aérea obstruída, e necessidade de reintubação traqueal. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1. Erdös G, Tzanova I. Perioperative anaesthetic management ofmediastinal mass in adults. Eur J Anaesthesiol. 2009;26(8):627-32. 

https://doi.org/10.1097/EJA.0b013e328324b7f8

Conflito de interesses: não

Fonte de fomento: não 

Tipo de trabalho: Relato de caso



ANESTESIA NAS ESPECIALIDADES

Sao Paulo Med J. 2019; 137(Suppl)     29

1234 Manejo de via aérea difícil nos pacientes 
portadores de massa mediastinal
Vinicius Campos Dias, Anna Lúcia Calaça Rivoli, Sylvio Valença de Lemos Neto 

Instituto Nacional do Câncer, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 

Introdução: Pacientes com massas mediastinais apresentam um desafio único ao anestesiologista. Os tumores 
de mediastino têm casos bem documentados de colapso respiratório durante a anestesia e no pós-operatório por 
compressão traqueal. Podem se localizar anteriormente e posteriormente, com riscos de complicações diferentes. 
Nós descrevemos o manejo anestésico de um paciente com massa mediastinal posterior com compressão traqueal, 
Mallampati IV, abertura de boca restrita, limitação cervical por infiltração tumoral. Relato de caso: Paciente M.A.N., 
56 anos, masculino, 187 cm, peso 110 kg, ASA 1, com proposta cirúrgica de ressecção tumoral de mediastino 
posterior. Exame físico: Mallampati IV, abertura de boca pequena, limitação cervical. Em sala operatória, após moni-
torização padrão, foi feito midazolam 2 mg, seguido de ranitidina 50 mg, dexametasona 4 mg e cefazolina 2 g. 
Posteriormente foi instalado cateter peridural (CPD) em T6-T7. Indução anestésica realizada com 60 mg de lido-
caína, 200 mg de propofol, 300 mcg de fentanil, 20 mg de cisatracúrio, com subsequente intubação orotraqueal por 
vídeolaringoscopia. Manutenção da anetesia geral com sevoflurano 0,6 CAM. Analgesia intraoperatória realizada 
com 15 mL de ropivacaína 0,375% pelo CPD, cetamina 10 mg, sulfato de magnésio 3 g, dipirona 3 g, morfina 2 mg 
pelo CPD. Cirurgia de 150 minutos, paciente encaminhado para a sala de recuperação pós-anestésica assintomático. 
O CPD foi mantido por 4 dias e não houve necessidade de resgate com opioides. Discussão: O manejo periope-
ratório do paciente com tumor mediastinal não deve ser subestimado. Os relatórios da literatura estão focados 
principalmente em gerenciamento de pacientes com massas mediastinais anteriores, enquanto massas no medias-
tino posterior foram consideradas um risco significativamente menor. A apresentação clínica do paciente é variável 
porque depende do tamanho e da localização do tumor. Os anestesiologistas são obrigados a fazer um plano anes-
tésico cuidadoso, com uma avaliação completa do estado pré-operatório do paciente. A indução da anestesia geral 
deve ser realizada passo a passo, sem relaxar a musculatura. A opção mais segura é a intubação acordado com bron-
cofibroscopia. A preparação do suporte hemodinâmico também é essencial para possíveis situações de emergência.
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1242 Recuperação acelerada após cirurgia 
abdominal oncológica com anestesia 
multimodal livre de opioide
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Sylvio Valença de Lemos Neto, Anna Lucia Calaça Rivoli
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Introdução: O câncer colorretal (CCR) é um dos mais prevalentes no mundo, sendo a cirurgia a única opção cura-
tiva. A cirurgia está associada a complicações pós-operatórias que podem aumentar as taxas de morbimortalidade 
e o tempo de internação. Uma anestesia multimodal com redução do uso de opioides é umas das técnicas utilizadas 
para tentar reduzir tais complicações, possibilitando recuperação precoce de funções fisiológicas. Relato de caso: 
Paciente masculino, 22 anos, 164 cm, 75 kg, ASA 1, CCR com proposta de ressecção anterior de reto. Em sala opera-
tória, após monitorização padrão, foi iniciada infusão contínua de dexmedetomidina (ataque de 1 mcg/kg em 10 min 
e manutenção de 0,2 a 0,5 mcg/kg/min), associada a 15 mg de cetamina, 100 mg de lidocaína e 2 g de sulfato de 
magnésio. Posteriormente, foi instalado cateter de peridural (CPD) em T10–T11. Indução anestésica realizada com 
100 mg de lidocaína, 150 mg de propofol, 100 mg de rocurônio e 40 mg de esmolol, com subsequente intubação oro-
traqueal. Manutenção de anestesia geral com sevoflurano 0,6 CAM. Analgesia intraoperatória realizada com 20 mL 
titulados de ropivacaína 0,375% pelo CPD, cetamina 10 mg intravenoso e 2 g de MgSO4 intravenoso. Cirurgia de 
390 min e paciente encaminhado para a sala de recuperação pós-anestésica assintomático e com infusão de ropi-
vacaína 0,2% 5 mL pelo CPD. O CPD foi mantido por 4 dias, sem necessidade de resgate com opioides. Discussão: 
Um bom manejo de dor no perioperatório é importante para aprimorar a recuperação do paciente e diminuir o risco 
de desenvolvimento de dor crônica. A dor no perioperatório é mediada por diferentes mecanismos, dentre os quais, 
sensibilização de nervos periféricos secundários à inflamação, estímulo nociceptivo decorrente do trauma tecidual 
local e mecanismos de ação central. O conceito de analgesia multimodal consiste no uso de diferentes estratégias, 
como medicamentos adjuvantes não opioides e anestesia regional, concomitantemente, que atuam de modo aditivo e 
sinérgico, e em diferentes vias de modulação da dor. Além disso, o uso de tal técnica analgésica nos permite reduzir o 
uso de opioides no perioperatório, diminuindo, assim, efeitos colaterais decorrentes desses, essencial em cirurgias de 
CCR. Protocolos de recuperação acelerada, como o projeto ACERTO, englobam a adoção dessa estratégia anestésica.
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1253 Manejo anestesiológico de 
tamponamento cardíaco causado por 
implantes metastáticos de tumor renal
Bárbara de Queiroz e Bragaglia, Anna Carolina Rodrigues Jácome, 
Cinthia Francesca Barra Rocha

Instituto Mario Penna, Hospital Luxemburgo, Belo Horizonte, MG, Brasil 

Introdução: O aumento da pressão intracavitária, causado pelo acúmulo de líquido intrapericárdico, provoca 
compressão das câmaras cardíacas, diminuindo drasticamente a pré-carga e a pós-carga, culminando com parada 
cardiorrespiratória em atividade elétrica sem pulso. Relato de caso: Paciente masculino, 24 anos, admitido no bloco 
cirúrgico em caráter de emergência em iminência de choque circulatório decorrente de tamponamento cardíaco. 
Ecocardiograma à beira leito evidenciou derrame pleural bilateral e pericárdico, com colabamento diastólico de 
câmaras direitas, ectasia de veia cava e alargamento de jugulares internas. Apresentava-se taquicárdico (frequên-
cia cardíaca 132 bpm) e taquidispneico (frequência respiratória 28 incursões respiratórias por minuto), pressão não 
invasiva 110 x 73 mmHg. Procedemos à monitorização hemodinâmica invasiva, com punção de artéria radial, e intu-
bação seletiva (tubo Carlens n° 37) em sequência rápida. Realizada, então, janela pericárdica por videotoracoscopia, 
evidenciando múltiplos implantes pleurais e pericárdicos (vídeo), além de volumoso derrame pericárdico sanguino-
lento. Discussão: A natureza fibrosa do saco pericárdico faz com que o acúmulo de líquido provoque aumento súbito 
de pressão, impedindo o enchimento diastólico e a ejeção sistólica e, se não aliviada, resulta em choque cardiogênico 
em questão de minutos, com hipotensão refratária, taquicardia, distensão venosa jugular e pulso paradoxal. Devido à 
natureza puramente mecânica do choque, o manejo anestesiológico nesse contexto é bastante particular, com res-
posta limitada a drogas vasoativas, sendo necessário observar escrupulosamente outros parâmetros para minimizar 
os danos, evitando a todo custo: bradicardia, alta pressão de pico inspiratória e pressão positiva expiratória final 
(PEEP) elevada. A depender do estado hemodinâmico do paciente com tamponamento cardíaco, a indução anesté-
sica associada à ventilação por pressão positiva contribui para o colabamento do ventrículo direito, sendo por vezes 
prudente manter o paciente em ventilação espontânea, se possível. Neste caso, objetivando uma melhor exploração da 
cavidade torácica, optou-se por indução de anestesia geral com drogas cardio-estáveis.  Pressão arterial média (PAM) 
> 65 mmHg mantida com bolus intermitentes de metaraminol. Permaneceu hipercápnico (pCO2 = 47 mmHg), ape-
sar das estratégias ventilatórias instituídas. Ao final, paciente encaminhado ao centro de terapia intensiva estável 
hemodinamicamente, sedado e intubado.
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1262 Manejo da via aérea difícil em uma 
emergência de neoplasia de boca
José Ferreira Buttenbender, Maria Virgínia Lima Coelho, Fernando André Matos Ferreira, 
Ingrid Ferreira Buttenbender, Steffi Ferreira Buttenbender

Hospital Geral de Roraima, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, RR, Brasil 

Introdução: O câncer de cavidade oral é o sexto câncer mais comum no mundo. A cirurgia é o grande pilar tera-
pêutico e as peculiaridades do tumor tornam o ato anestésico sempre um grande desafio. O problema durante a 
assistência anestésica é o manejo adequado das vias aéreas, devido ao crescimento da lesão, fibroses, edemas, sangra-
mentos, redução da mobilididade cervical e diminuição da abertura da boca. Relato de caso: Paciente, masculino, 
63 anos, 85 kg, ASA IIE, atendido na emergência com queixas de sangramento oral, vivo, de moderada intensi-
dade, associado a odinofagia e disfagia. Ao exame físico apresentava em regular estado geral lúcido, hipocorado 
++/4, desidratado +++/4 hipocorado /4, desidratado /4, hemodinamicamente estável e eupneico em ar ambiente. 
 Sangramento de boca oriundo de lesão friável em base de língua em borda lateral esquerda, assoalho bucal e amíg-
dalas. Sem melhoras com tampão hemostático com adrenalina, a equipe cirúrgica decidiu por clampeamento da 
artéria carótida externa esquerda. Optou-se pela anestesia geral balanceada com fentanil, propofol, cisatracúrio e 
sevoflurano. Na avaliação da via aérea apresentava barba, dentição precária, Mallampatti IV, hipertrofia da língua e 
sangramento ativo. À laringoscopia acordado, sob leve sedação de fentanil 100 mcg e midazolam 2,5 mg com aneste-
sia tópica, Cormack IV, decidiu-se, portanto, via aérea cirúrgica. A traqueostomia foi realizada no paciente acordado, 
sob anestesia local, com preservação dos reflexos da via aérea e em ventilação espontânea com saturação de 96%. 
Após procedimento cirúrgico, o paciente evoluiu sem intercorrências com alta hospitalar no dia seguinte. Discussão: 
A via aérea é avaliada como difícil em 14,7% dos casos de neoplasia de boca. A intubação nasotraqueal guiada pela 
broncoscopia flexível e pela traqueostomia foram as vias mais utilizadas para assegurar a via aérea, com incidência 
de 62,8 e 19,2%, respectivamente. Apesar do temerário risco de broncoaspiração e hipóxia, o paciente em questão 
foi manejado com segurança pela equipe anestésica. Neste caso, a realização de traqueostomia estava indicada pela 
extensa lesão do tumor, sangramento excessivo na cavidade oral e risco de obstrução da laringe. 
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1264 Anestesia em paciente com 
traqueomalácia e prótese traqueal
Eveline Leite Didoné, Karoline Becker Paraboni, Maurício do Amaral Neto, Luiz Fernando 
dos Reis Falcão

Hospital Geral de Pedreira, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: A traqueomalácia, de etiologia congênita ou adquirida, é uma anormalidade da cartilagem traqueal 
caracterizada por redução ou perda de sua capacidade de sustentação, com consequente desabamento traqueal e 
obstrução das vias aéreas. Tem uma prevalência estimada de 4 a 23% dos pacientes que são submetidos à broncos-
copia. As alterações anatômicas impõem um desafio para o manejo de via aérea para o anestesiologista. Relato de 
caso: N.M.S.B., feminino, 54 anos, 105 kg, 1,70 m, com diagnóstico de obesidade, apneia obstrutiva do sono em 
uso de BIPAP e traqueomalácia com prótese traqueal. Os preditores de via aérea eram Mallampatti III e pescoço 
largo. Foi submetida à cirurgia para troca de prótese traqueal. Devido às morbidades, optou-se por realizar sedação 
leve com fentanil e midazolam associada à anestesia tópica oral e laríngea com lidocaína para intubação acordada 
guiada por fibroscopia. Foi utilizado tubo orotraqueal aramado 7,0, seguido de indução venosa com propofol e 
rocurônio após confirmação com capnografia. Anestesia mantida com propofol e fentanil em bomba e procedi-
mento ocorreu sem intercorrências. Paciente foi extubada e encaminhada à unidade de terapia intensiva em uso do 
BIPAP.  Discussão: Na traqueomalácia, quando os sintomas não conseguem ser controlados, as vezes é necessário o 
tratamento cirúrgico ou a prótese traqueal, que apresenta complicações como formação de tecido de granulação e 
obstrução da via aérea. O manejo das vias aéreas desses pacientes com tentativas de intubação às cegas pode levar 
à perda do controle das vias aéreas devido ao deslocamento da prótese, deslocamento do tecido de granulação, dis-
secção ou ruptura traqueal e formação de um falso trajeto. O posicionamento do tubo endotraqueal guiado por 
fibroscopia pode prevenir essas complicações. 
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1276 Anestesia para bulectomia em paciente 
com histiocitose pulmonar por células 
de Langerhans
Raissa Rachid Lima Amim, André Angelo Cintra, Marcia Marília Castro de Oliveira, 
Rafael Arraes Campos, Claudio José da Silva Lemos

Hospital Porto Dias, Belém, PA, Brasil 

Introdução: A histiocitose pulmonar de células de Langerhans é usualmente vista em pacientes na terceira ou quarta 
décadas de vida, e é incomum encontrá-la limitada aos pulmões em crianças. Neste relato, mostramos um paciente 
jovem, com importante limitação ventilatória e que necessitava de boa analgesia para condução fisioterápica no 
pós-operatório. Relato de caso: Paciente masculino, 25 anos, pesando 60 kg, foi encaminhado ao centro cirúrgico 
para realização de bulectomia direita. Paciente com história de histiocitose pulmonar de células de Langerhans, que 
evoluiu com pneumotórax espontâneo em pulmão direito, sem melhora clínica mesmo após toracotomia com dre-
nagem pleural fechada. Na avaliação pré-anestésica negou outras comorbidades. Monitorização multiparamétrica. 
Realizada peridural entre T6–T7 com bupivacaína sem vasoconstritor 0,25% 10 mL e passagem de cateter de peri-
dural, indução anestésica com propofol 100 mg, rocurônio 30 mg, lidocaína 80 mg, intubação orotraqueal com tubo 
seletivo para esquerda e confirmada com fibroscopia. O paciente foi mantido em ventilação mecânica em modo con-
trolado ao volume de 300 mL, frequência respiratória de 22 incursões por minuto, fração inspirada de oxigênio de 
40%, manutenção anestésica com propofol 100 mcg/kg/min e remifentanil 0,15 mcg/kg/min em bomba de infusão 
controlada. Procedimento realizado sem intercorrências. Ao final da cirurgia, foi realizada analgesia com morfina 
2 mg pelo cateter de peridural, descurarização com sugamadex, extubação sem intercorrências, paciente encami-
nhado à sala de recuperação pós-anestésica sem queixas álgicas, eupneico em ar ambiente com saturação de oxigênio 
de 97%. Discussão: No manejo anestésico em paciente com bolhas pulmonares, para a indução da anestesia o ideal 
é manter a ventilação espontânea até que o pulmão ou o lobo com a bolha seja isolado. Quando a troca gasosa ou 
hemodinâmica do paciente não possibilita a ventilação espontânea, a opção é a utilização de pequenos volumes 
correntes e pressões baixas nas vias aéreas na ventilação por pressão positiva, além de frequência respiratória mais 
alta. O paciente em questão possuía bolhas bilaterais e optou-se por seletivar o pulmão com a maior bolha. Além do 
manejo intraoperatorio, é importante que o paciente tenha boa analgesia para possibilitar fisioterapia pós-operatória 
e evitar o uso de drogas depressoras ventilatórias, otimizado a analgesia regional. 
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1283 Manejo anestésico em paciente portadora 
de doença de von Willebrand submetida à 
histerectomia total
Nicolle Marins Gomes Durão, Marcelo Cursino Pinto dos Santos, Américo Autran Neto, 
Lilian de Sá Sequeira, Estêvão Luiz Carvalho Braga

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

Introdução: O fator de von Willebrand (FvW) atua na coagulação através das hemostasias primária e secundária. 
A doença de von Willebrand (DvW) é a causa mais prevalente de distúrbio da hemostasia hereditária. Sua herança 
autossômica determina deficiências quali ou quantitativas, classificando a doença em tipos 1, 2 e 3. O diagnóstico se 
dá por sinais e sintomas clínicos associados a exames laboratoriais. O tratamento consiste em corrigir a deficiência 
na atividade do FvW para um nível acima de 50% do normal ou um nível apropriado à situação clínica. A desmo-
pressina (DDAVP) estimula a liberação do FvW pelas células endoteliais e pode ser administrada por via venosa 
ou nasal. A elevação do FvW tem efeito máximo em 30 minutos e duração de 6 a 8 horas. Sua indicação depende 
do subtipo de doença apresentada. Quando contraindicada, recorre-se ao uso de transfusão direta de FVIII-FvW. 
Relato de caso: P.F.S., 36 anos, com hipertensão arterial sistêmica, portadora de DvW, queixando-se de metrorra-
gia por 3 semanas, causando instabilidade hemodinâmica. Sem sucesso com o tratamento conservador, foi indicada 
histerectomia total abdominal. Diante de um caso de distúrbio de coagulação, alguns cuidados anestésicos são fun-
damentais: avaliar o risco e o benefício do bloqueio de neuroeixo, realizar reservas de hemoconcentrado, plasma e 
crioprecipitado e solicitar avaliação do serviço de hematologia. A cirurgia se deu sob anestesia veno-inalatória, com 
reposição do fator VIII – fator vWb (3.000 UI) antes do ato cirúrgico e manutenção do mesmo em pós-operatório. 
Os hemocomponentes estavam em sala, de fácil acesso, se necessário. Sucesso na técnica cirúrgica, sem perda sanguí-
nea significativa. Discussão: Pacientes com distúrbios hemostáticos contemplam uma série de cuidados anestésicos e 
cirúrgicos. São frequentes as complicações hemorrágicas devido à técnica operatória. São escassos os relatos de casos 
na literatura. Relatamos aqui um caso bem sucedido de anestesia em paciente portadora de DvW, no qual a comple-
xidade requer exatidão na indicação cirúrgica e programação anestésica interdisciplinar. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Abreu MP, Porto AM, Minari AL, Caseli HG. Anestesia para septoplastia e turbinectomia em paciente portador de DvW: Relato de 

caso. Rev Bras Anestesiol. 2003;53(3):382-7. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-70942003000300009

2. Barbosa FT, Cunha RM, Barbosa LT. Doença de von Willebrand e anestesia. Rev Bras Anestesiol. 2007;57(3):315-23. http://dx.doi.

org/10.1590/S0034-70942007000300010 

Conflito de interesses: não

Fonte de fomento: não 

Tipo de trabalho: Relato de caso



ANESTESIA NAS ESPECIALIDADES

Sao Paulo Med J. 2019; 137(Suppl)     36

1290 Analgesia pós-operatória multimodal em 
cirurgia torácica videoassistida
Laura Bergesch Giovanella, Fábio Amaral Ribas, Joana Amaral Chanan, Cora Salles 
Maruri Correa, Lucas Zottele

Hospital Pavilhão Pereira Filho, Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Porto 
Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil 

Introdução: A busca pela analgesia ideal na cirurgia torácica videoassistida (VATS) ainda está em progresso. O obje-
tivo deste trabalho foi descrever uma abordagem multimodal para a dor após VATS. Métodos: Foi realizado um 
estudo observacional prospectivo incluindo adultos submetidos à cirurgia eletiva de ressecção pulmonar por VATS. 
 Utilizou-se anestesia geral balanceada e analgesia multimodal com dexametasona 0,15 mg/kg e cetamina 0,2 a 0,4 mg/kg 
na indução. Após indução, iniciou-se dexmedetomedina (0,1 a 0,7 mcg/kg/h), mantida por até 12 h. Após ressec-
ção pulmonar, foi realizado bloqueio intercostal interno em 5 a 8 espaços intercostais com levobupivacaína 0,5% 
com vasoconstritor (máximo 20 mL). Antes da extubação foram administrados dipirona 2 g e cetoprofeno 100 mg. 
Os pacientes foram avaliados na unidade de terapia intensiva 1, 6 e 12 h pós-procedimento. A dor foi avaliada por 
escala verbal (EV) de 0 a 10 (0 = ausência de dor). Resultados: Foram incluídos 11 pacientes, sendo 8 mulheres. 
A média de idade foi de 65 anos, de peso, 63 kg, e de altura, 1,56 m. A mediana do estado de saúde (ASA) foi 3. 
Na primeira hora, a mediana da EV foi de 2 ao repouso e 3 ao movimento, versus 3 em repouso e 6 em movimento às 
6 h e 3,5 em repouso e 6,5 em movimento às 12 h. A escala de agitação de Richmond (RASS) mostrou sonolência em 
54,5%, com 9,1% hipotensos e bradicárdicos na primeira hora; 18,2% necessitaram de noradrenalina em bomba de 
infusão contínua e, ainda, a dexmedetomedina foi interrompida em um paciente; às 6h, 36,4% dos pacientes haviam 
suspendido a dexmedetomedina por hipotensão, bradicardia ou sedação excessiva; às 12h, 9,1% estavam hipotensos 
e 27,3%, bradicárdicos. Analgesia complementar foi usada em 9,1% na primeira hora, em 36,4% após 6 h e 27,3% 
após 12 h. Náuseas e vômitos ocorreram em apenas 1 paciente após 6 h. Na primeira hora, 54,5% se mostraram muito 
satisfeitos com a analgesia versus 36,4% após 12 horas. Conclusão: Nesse grupo preliminar de 11 pacientes, a analge-
sia multimodal proporcionou bom controle álgico após ressecção pulmonar por VATS, com possível diminuição do 
consumo de opioides, contudo, a dexmedetomedina não foi bem tolerada por 54,6% da população. Este protocolo 
deve ser avaliado em novos estudos com número maior de pacientes. 
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1294 Anestesia para cirurgia bucomaxilofacial em 
paciente com síndrome de Sturge-Weber
Mayra Bortolami Catanho da Silva, Bianca de Azevedo Villar, Marcelo Cursino Pinto dos Santos, 
Ângelo Jorge Queiroz Rangel Micuci, Armin Guttman

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

Introdução: A síndrome de Sturge-Weber, também chamada angiomatose encefalotrigeminal, é uma desordem neu-
rocutânea congênita caracterizada por hemangiomas leptomeníngeos, angiomas vinho do porto distribuídos ao longo 
da área do nervo trigêmeo e buftalmia. Ocorrem anormalidades neurológicas, incluindo epilepsia e retardo mental. 
O aumento de partes moles como resultado dos hemangiomas e do uso de fenitoína está associado ao surgimento 
de doenças da cavidade oral. Relato de caso: F.G.S., feminina, 32 anos, 45 kg, síndrome de Sturge-Weber, admitida 
para remoção cirúrgica de infestação por miíase e retirada de tecido necrótico em cavidade oral invadindo assoa-
lho nasal, apresentando edema e sinais de infecção. Apresentava retardo mental com agitação psicomotora e catarata 
rubra, angiomatose encefalotrigeminal, deformidade importante de toda a cavidade oral com angiomatose de palato, 
hiperplasia gengival e macroglossia. Devido à agitação e pouca cooperação, iniciou-se a abordagem anestésica com 
midazolam 2 mg intravenoso (IV), ketamina 15 mg IV e dexmedetomidina 1 mcg/kg IV.  Procedeu-se intubação oro-
traqueal (IOT) acordada com broncofibroscópio, após anestesia periglótica com lidocaína, com TOT 6,5 aramado 
com cuff. Propofol e rocurônio após confirmação de IOT. Manutenção com sevoflurano. Revertido bloqueio com 
sugamadex. Extubação realizada com paciente apresentando nível de consciência pré-operatório totalmente recu-
perado, com fonte de oxigênio por cateter introduzido, guiado pelo tubo, até confirmação de função ventilatória 
satisfatória. Discussão: A anestesia em pacientes com síndrome de Sturge-Weber deve visar ao cuidado com o acesso 
das vias aéreas, com disponibilidade de dispositivos avançados de IOT, devido a importantes malformações vascu-
lares e deformidades de partes moles em território de face e pescoço. Deve-se optar pela intubação acordada com 
planejamento adequado de fármacos, uma vez que a dificuldade na pré-oxigenação e no posicionamento adequado 
costumam estar presentes. Por fim, faz-se necessária a extubação com paciente completamente acordado, com capa-
cidade ventilatória compatível com a pré-operatória, sem resíduos de sedação. 
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1302 Uso de ácido tranexâmico em ressecção 
de meningioma de forame magno
Rafael Ramos Schiavetti, Mayara Francy Nunes Pereira, Emílio Carlos Del Massa

Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: Meningiomas contabilizam quase 30% de todos os tumores cerebrais primários. Desses, apenas 1,8 
a 3,2% correspondem aos de forame magno. Os meningiomas de forame magno (MFM) são lesões raras e desa-
fiadoras devido à sua localização, relação próxima com o neuroeixo e nervos cranianos, bem como com a artéria 
vertebral. A excisão cirúrgica pode cursar com perda sanguínea significante, levando à instabilidade hemodinâmica, 
com necessidade de transfusão de cristaloides e hemocomponentes. Essa, devido aos seus riscos inerentes, justi-
fica o desenvolvimento de estratégias para minimizar as perdas decorrentes da abordagem terapêutica. Relato de 
caso: J.F.C., branca, 67 anos, 47 kg, altura 1,66 m, ASA II, em uso de sertralina 50 mg. Admitida após quadros con-
vulsivos, hemiparesia e parestesias súbitas em dimídio esquerdo, associados à dificuldade de marcha. Programação 
cirúrgica de ressecção de meningioma de forame magno. Venóclise e monitoração básica, acrescida de capnografia, 
índice bispectral, pressão arterial média invasiva e diurese. Após pré-oxigenação, a indução anestésica foi realizada 
com 15 mcg de sufentanil, infusão contínua alvo-controlada de propofol 1%, modelo farmacocinético de Marsh, 
com concentração-alvo em 0,6 µg/mL e 10 mg de cisatracúrio. Manutenção anestésica com propofol e remifenta-
nil (0,05 µg/kg/min) em bomba de infusão contínua, com índice biespectral variando entre 40 e 45, e cisatracúrio 
mediante horário. Administrado ácido tranexâmico (20 mg/kg) em 20 minutos, no início do procedimento, seguido 
da infusão contínua na dose de 1 mg/kg/h. A cirurgia teve duração de 7 horas e transcorreu sem intercorrências, com 
estabilidade hemodinâmica e mínima necessidade de uso de drogas vasoativas. Discussão: Estudos mostram uma 
redução média na perda sanguínea de aproximadamente 300 mL com o uso de ácido tranexâmico no intraoperató-
rio, quando comparado à solução salina utilizada como placebo. Ademais, a hemostasia após a excisão tumoral foi 
melhor, tornando o seu uso importante na redução da necessidade de hemotranfusão em pacientes neurocirúrgicos. 
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1310 Anestesia em cirurgia citorredutora com 
quimioterapia hipertérmica intraperitoneal
Vivianne Ambrozim Bicas, Julival Mendes Alves Júnior, Erick de Freitas Curi, Eliana 
Cristina Murari, Cassiano Franco Bernardes

Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer, Hospital Santa Rita de Cássia, 
Vitória, ES, Brasil 

Introdução: O mesotelioma é uma neoplasia das membranas serosas. Mais prevalente no sexo masculino e acima 
da quinta década. Doença de mau prognóstico. O tratamento cirúrgico associado à quimioterapia hipertérmica 
intraperitoneal (HIPEC) pode elevar a sobrevida. Relato de caso: Paciente masculino, 46 anos, 84 kg, ASA II, 
tendo exames laboratoriais normais. Diagnóstico de mesotelioma maligno epitelioide e proposta de citorredução 
cirúrgica com quimioterapia hipertérmica. Na sala operatória, após realização do protocolo de cirurgia segura, pro-
cedeu-se a monitorização do paciente de acordo com a Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2.174/17 
(agregado: pressão arterial invasiva, temperatura, débito urinário e analisador de gases). Procedeu-se acesso intra-
venoso (periférico e profundo) e administrou-se midazolam (5 mg). Realizou-se punção peridural em nível torácico 
e administrou-se levobupivacaína e morfina (2 mg). Induziu-se anestesia geral com sufentanil, lidocaína, propofol e 
atracúrio. Após intubação orotraqueal, a anestesia foi mantida com sevoflurano e repique de atracúrio guiado pela 
monitorização neuromuscular (train-of-four – TOF). Utilizou-se sistema de aquecimento externo ativo. A cirur-
gia durou 300 min, com perda estimada de sangue de 300 mL. A reposição volêmica foi realizada dentro de uma 
estratégia restritiva. O paciente foi extubado na sala operatória e encaminhado para a unidade de terapia intensiva. 
Discussão: A citorredução é uma cirurgia de grande porte com cavidade abdominal aberta e tempo operatório pro-
longado. Já a HIPEC é um tratamento com drogas concentradas e aquecidas aplicadas diretamente na cavidade 
abdominal. Esses procedimentos acarretam perdas volêmicas, distúrbios de coagulação, acidose metabólica, hiper-
termia e insuficiência renal aguda. No caso relatado, houve perda volêmica mínima, sem necessidade de transfusão 
de hemocomponentes. Não foram evidenciadas coagulopatias. Na fase da HIPEC, observou-se elevação da tempera-
tura esofágica e da pressão de vias aéreas. No terceiro dia pós-operatório apresentou lesão renal aguda, possivelmente 
pela toxicidade renal da cisplatina. Não houve nenhuma outra intercorrência, mantendo-se tratamento conservador. 
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1311 Anestesia opioid free em paciente 
submetido à apendicectomia
Anna Lima de Melo, Alexandre Xavier Ferreira, Henrique Freitas Vincoletto, Camila Rossi 
Fernandes, Vinícius Luiz Pitaluga Campelo

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

Introdução: O uso de altas doses de opioides no período intraoperatório pode estar associado à hiperalgesia e ao 
aumento do consumo de analgésicos no período pós-operatório. Efeitos colaterais como náuseas e vômitos no 
período pós-operatório, por causa do uso de opioides, podem prolongar a alta. A anestesia opioid free tem sido usada 
como uma abordagem que reduz os riscos vinculados aos efeitos colaterais dos opioides e que é capaz de prover uma 
recuperação rápida no pós-operatório. Relato de caso: P.A.S., masculino, 14 anos, 55 kg, ASA I, com história de cine-
tose, submeteu-se à anestesia geral balanceada opioid free associada ao bloqueio de parede abdominal para realização 
de apendicectomia. Foi realizada indução anestésica com bextra 40 mg, dexmedetomidina 0,5 mcg/kg, lidocaína 
2 mg/kg, sulfato de magnésio 30 mg/kg, cetamina 0,5 mg/kg, propofol 3 mg/kg e rocurônio 1,2 mg/kg. Intubação 
orotraqueal em sequencia rápida, sob visualização direta, sem intercorrências. Após intubação, foi realizado bloqueio 
do quadrado lombar, à direita, com ropivacaína 0,4% 20 mL guiado por ultrassonografia. A manutenção anestésica 
foi garantida com sevoflurano 1 CAM. Realizado ainda dexametasona 0,15 mg/kg, dipirona 35 mg/kg, ondansetrona 
0,1 mg/kg e sugammadex 4 mg/kg antes da extubação. Procedimento realizado em 50 minutos, sem intercorrências. 
Após o fim da cirurgia, o paciente foi extubado e encaminhado à sala de recuperação anestésica eupneico, em ar 
ambiente, estável e sem queixas. Posteriormente, o paciente foi encaminhado à enfermaria, onde foi realizado dipi-
rona 1 g 6/6 h e permaneceu sem queixas álgicas, náuseas e/ou vômitos, durante a internação. Alta no segundo dia 
pós-operatório, satisfeito com a anestesia. Discussão: A anestesiologia deve ter uma atuação perioperatória coadju-
vante, no sentido de promover reduções de morbimortalidade e duração de tempo de hospitalização, acelerarando o 
processo de reabilitação. A dependência de opioides e o alto risco de náuseas e vômitos pós-operatórios podem ser 
razões para a preferência dessa técnica livre de opioides.
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1320 Anestesia para citorredução e 
hipertermoquimioterapia
Mariana Terra Dulcetti, Cesar Correa Amado, Sergius Arias Rodrigues de Oliveira 

Hospital Central da Aeronáutica, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 

Introdução: A associação das modalidades terapêuticas de cirurgia citorredutora para neoplasia maligna perito-
neal e hipertermoquimioterapia (HIPEC) regional objetiva melhorar as taxas de cura, sobrevida e qualidade de vida 
do paciente com câncer. A quimioterapia (QT) regional concentra mais medicamento no tumor, com maior efeito 
citotóxico e menores efeitos colaterais sistêmicos. O melfalano apresenta menor toxicidade sistêmica. O manejo 
da resposta inflamatória, vasodilatação e hipertermia exige atenção e cuidados especiais. Relato de caso: J.B.M.M., 
65 anos, masculino, pardo, hipertenso, com tumor primário de cólon, em uso de clonazepam, tramadol, vitamina 
B12, glicazida, bromoprida, loperamida e com QT prévia, credenciou-se para uma HIPEC. Apesentava-se ema-
grecido e com exames laboratoriais normais, exceto por discreta anemia (hemoglobina de 11,5 g/dL). No centro 
cirúrgico, após monitorização básica associada a termômetro esofagiano e aquecimento, foram injetados, de forma 
intravenosa (IV), dexametasona, omeprazol e hidrocortisona, com indução anestésica com lidocaína, propofol e 
rocurônio e intubação traqueal. Na sequência, houve colocação de cateter peridural (CPD), linha arterial, punção 
de veia profunda, com monitorização da pressão venosa central, e início de infusão contínua de dexmedetomidina 
e noradrenalina. Para manutenção, utilizaram-se ropivacaína 0,5% e lidocaína 1%, 20 mL titulados no CPD, com 
administração de 15 mg de efedrina e 0,75 mg de atropina, no início da cirurgia. O banho com melfalano foi feito a 
40°C, após a citorredução. Foram infundidos dois concentrados de hemácias e dois frascos de albumina. Ao término 
da cirurgia, que durou 7 horas, foram administradas ropivacaína 0,2% 8 mL e morfina 2 mg no CPD, furosemida e 
hidrocortisona. O paciente manteve-se normotérmico durante toda a cirurgia, foi extubado após reversão do blo-
queio neuromuscular com 200 mg de sugamadex e transferido para o centro de tratamento intensivo, estável e sem 
queixas. O CPD foi mantido por 2 dias e a alta ocorreu 21 dias após a cirurgia. Discussão: O anestesista deve manejar 
perdas relevantes de líquido, sangue e proteínas, garantindo a homeostase, assim como uma analgesia adequada no 
pós-operatório. Neste caso, o paciente manteve-se relativamente estável hemodinamicamente durante todo o proce-
dimento, e não houve alteração de temperatura. 
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1331 Anestesia combinada, raquianestesia e 
peridural para cirurgias de membros inferiores
Francisco Juarez Filho, Ziloci Ferreira dos Santos Junior, Roosevelt do Brasil de 
Oliveira Pompeu, Karoline das Dores Ribeiro

Hospital Universitário João de Barros Barreto, Belém, PA, Brasil 

Introdução: A doença arterial obstrutiva crônica dos membros inferiores constitui uma das principais complicações 
do diabetes. Essa doença, não somente pela sua elevada prevalência, acrescenta importante morbimortalidade para 
os seus portadores e muitos pacientes são submetidos à cirurgia de bypass vascular para o seu tratamento. Esse é um 
procedimento amplamente usado para o tratamento da insuficiência vascular periférica. A técnica anestésica para o 
intraoperatório e para analgesia pós-operatória mais apropriada para esses pacientes de alto risco ainda permanece 
controversa. Relato de caso: A.S.A., 58 anos, diabética, com doença arterial obstrutiva crônica, em regular estado 
geral e eupneica em ar ambiente, monitorizada, sedada com midazolam 3 mg, sentada e realizada assepsia e antis-
sepsia toraco-lombar com clorexidina alcoólica, realizado botão anestésico com xilocaina sem vasoconstrictor 2% 
em L2–L3 e L3–L4, com punção lombar com agulha de peridural 17 em L2–L3 com dogliote positivo, seguido de 
injeção de Novabupi® com vasoconstrictor 100 mg e dimorf 2 mg. Raquianestesia com agulha 25, em L3–L4 com 
bupivacaina pesada 20 mg e clonidina 150 mcg. Vigilância anestésica. Procedimento anestésico sem intercorrência, 
paciente estável clinicamente, sem dores, consciente e orientada, encaminhada à sala de recuperação pós-anestésica. 
Discussão: O bloqueio combinado raqui-peridural oferece vantagens sobre a anestesia peridural ou subaracnoidea 
com injeção única, como possibilidade de instalação precoce, rápido início de ação analgésica, uso de baixas doses 
de anestésicos locais e grande duração. Estudos mostram que os pacientes não referem cefaleia pós-punção, nem há 
citação de depressão respiratória. O bloqueio combinado raqui-peridural utilizando uma agulha especial ou dupla 
punção proporciona uma anestesia cirúrgica satisfatória, com excelente analgesia pós-operatória para cirurgias de 
grande porte.
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1337 Anestesia geral em paciente com 
síndrome de West
Rafael Gomes Soares Vendas, Eduardo Brandt Nunes, Alexandre Xavier Ferreira, 
Camila Rossi Fernandes, Edwin Baur Junior

Associação Beneficente Santa Casa, Campo Grande, MS, Brasil 

Introdução: A síndrome de West é uma das epilepsias malignas raramente vistas no período infantil, caracterizada 
pela tríade espasmos, regressão do desenvolvimento e hipsarritimia no eletroencefalograma. Apresenta diversas etio-
logias, como encefalopatia hipóxico-isquêmica, cromossomopatia, malformações ou idiopática, sem predileção por 
sexo. Relato de caso: Paciente masculino, 19 anos, 50 kg, portador de síndrome de West, usuário de carbamazepina e 
risperidona irregular. Proposta cirúrgica pela equipe de bucomaxilo de adequação de meio oral e remoção de miíase 
oral. Paciente admitido em centro cirúrgico agitado, desorientado, eupneico, estável hemodinamicamente, jejum 
> 8 horas. Exame das vias aéreas: abertura bucal > 3 cm, palato ogival, Malampatti 2, retrognata, distância tireo-
-mento > 6 cm, extensão e flexão cervical sem limitação, monitorização multiparamétrica (cardioscópio, oxímetro, 
pressão arterial não invasiva). Indução anestésica: 3 mg de midazolam pré-anestésico, indução endovenosa com pro-
pofol 100 mg, fentanil 100 mcg, atracúrio 25 mg, lidocaína 50 mg, prosseguiu-se intubação nasal com tubo nasal nº 6 
sem intercorrências, manutenção anestésica com sevoflurane 1 CAM, transoperatório sem intercorrências. Paciente 
extubado em sala. Não houve registro clínico de atividade epileptiforme no transoperatório. Foi conduzido à sala de 
recuperação sem intercorrências. Discussão: Os pacientes com síndrome de West apresentam diversas peculiarida-
des importantes para o ato anestésico, tanto na escolha dos fármacos como no manejo de vias aéreas. Para a escolha 
dos fármacos, devemos levar em consideração o uso de anestésicos que não aumentem a chance de crises convulsivas 
e lembrar das interações medicamentosas. Alguns estudos sugerem o uso do midazolam como pré-anestésico seguro 
e indução com propofol e sevoflurane em altas doses, devendo evitar o uso de cetamina, por diminuir o limiar con-
vulsivante. Lembrar da interação causada pela carbamazepina usada cronicamente, que exacerba a oxidação hepática 
e a conjugação de drogas lipossolúveis, devido ao seu potente efeito indutor enzimático, reduzindo as concentra-
ções plasmáticas de propofol, opioides e bloqueadores musculares não despolarizantes. E se atentar às deformidades 
físicas, contraturas em membros que podem dificultar a punção venosa e intubação orotraqueal, muitas vezes apre-
sentando via aérea difícil. 
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1340 Broncofibroscopia para indução anestésica 
em paciente com hemangioma em face
Ivo de Castro Assis, Aliete Freire Sampaio Aires, Catia Sousa Goveia, Edno Magalhães, 
Gabriel Magalhães Nunes Guimarães

Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil 

Introdução: Massas e tumorações em região cervical e facial são uma das principais causas de via aérea difícil (VAD) 
previstas em pacientes submetidos a cirurgias eletivas. O relato tem como intenção apresentar a conduta anestésica 
em paciente com hemangioma de grande extensão em face e região cervical, submetida a destelhamento de cisto 
hepático sintomático. Relato de caso: Sexo feminino, 59 anos, portadora de diabetes mellitus tipo 2, hipertensão 
arterial, hipotireoidismo e queixa de dor abdominal devido a cisto hepático pressionando gradil costal. Na avaliação 
pré-anestésica, observou-se hemangioma que se estendia do hemitórax superior direito até a região malar direita, 
acometendo mais da metade da circunferência do pescoço. A angiotomografia mostrava redução significativa da 
coluna aérea, mais acentuada na região glótica, e aumento de volume e infiltração difusa em todo o espaço faríngeo. 
Plano anestésico: sedação com dexmedetomidina em infusão contínua para intubação orotraqueal (IOT) com bron-
cofibroscópio. Progressão de tubo endotraqueal 7,0 com balonete em conjunto com fibroscópio, desde pregas vocais 
até traqueia proximal, auxiliada por pequeno bolus de propofol à introdução. Após insuflação do balonete, prosse-
guiu-se com indução anestésica com midazolam, fentanil, propofol e rocurônio. Para a manutenção anestésica foram 
usados sevoflurano e clonidina. O destelhamento de cisto hepático transcorreu sem intercorrências. Durante a extu-
bação, a reversão do bloqueio foi feita com sugamadex e posicionamento de Bougie para uso como guia em caso de 
necessidade de nova IOT de urgência, sendo retirado antes da alta da sala de recuperação pós-anestésica.  Discussão: 
Paciente com histórico de tumoração, que apesar de benigna, levou à deformidade da anatomia de boa parte da via 
aérea superior. Segundo a Sociedade Americana de Anestesiologistas, a broncofibroscopia é o método de escolha 
para paciente com VAD prevista. Neste caso, a avaliação pré-anestésica com exames complementares se mostrou 
essencial para o planejamento anestésico, visto que com a simples inspeção, a lesão não demostrava tamanho grau 
de comprometimento da via aérea. Vale ressaltar a necessidade de uma extubação segura. Assim, o Bougie foi usado 
com sucesso como guia na ausência de cateter específico. 
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1351 Anestesia em pacientes com 
doença de Moyamoya
Alexandre Schmidt, Gabriela Citron Vedana, Diego Boniatti Rigotti

Centro de Ensino e Treinamento, Clínica de Anestesiologia Chapecó/ANEST, Chapecó, SC, Brasil 

Introdução: A doença de Moyamoya (DMM) é uma vasculopatia oclusiva não inflamatória crônica de etiolo-
gia desconhecida. Caracteriza-se por estenose progressiva da carótida interna e ramos, predispondo a episódios 
isquêmicos/hemorrágicos. É diagnosticada por angiografia cerebral pela formação de artérias colaterais incomuns 
compensatórias na base do cérebro, designados Moyamoya (“sinal de fumaça”). A revascularização cirúrgica apre-
senta melhores resultados e visa otimizar a neovascularização. Relato de caso: Paciente feminina, 45 anos, com 
quadro súbito de rebaixamento do nível de consciência há 3 meses, tendo sido diagnosticado acidente vascular 
encefálalico (AVE) hemorrágico. Investigada com angiografia cerebral evidenciando padrão tipo DMM. Após, apre-
sentou episódios recorrentes de AVE isquêmico, déficit de memória e diplopia. Indicada cirurgia de revascularização 
cerebral esquerda. No intraoperatório foi instalada monitorização padrão, pressão arterial invasiva em artéria radial 
direita e termômetro. Sedada com midazolam 2 mg e fentanil 100mcg. Indução anestésica com propofol, remifen-
tanil e cistracúrio (6 mg). Intubação orotraqueal e ventilação mecânica volume-controlada. Anestesia geral venosa 
total com propofol e remifentanil em infusão alvo controlada. Manteve-se hemodinamicamente estável e normo-
térmica durante o procedimento. Cirurgia com 4h30min de duração, sem intercorrências. Discussão: O manejo 
anestésico seguro de pacientes com DMM envolve a compreensão da fisiopatologia da doença. Deve-se evitar a 
morbidade neurológica, priorizando a manutenção do fluxo sanguíneo encefálico, pois estados perioperatórios des-
favoráveis podem desencadear eventos neurológicos. Objetiva-se a manutenção de boa perfusão cerebral, através de 
normocapnia e normotermia e evitando-se alterações hemodinâmicas, hipovolemia, hematócrito elevado e anemia. 
Tanto a hipocapnia como a hipercapnia reduzem o fluxo sanguíneo encefálico nesses pacientes. Idealmente, deve ser 
mantido um estado de hipervolemia nesses pacientes e um debito urinário próximo de 2 mL/kg/h. O hematócrito 
não deve estar acima do normal, pois pode precipitar isquemia encefálica e a anemia deve ser corrigida no pré-ope-
ratório, a fim de aumentar o transporte de oxigênio. 
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1355 Abordagem de uma via aérea difícil em 
paciente com hiperostose múltipla
Letícia Baetz da Silva Araujo, Christiane D’Oliveira Marques de Almeida, Murilo Gomes Martins

Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, Cuiabá, MT, Brasil 

Introdução: Hiperostose múltipla é uma síndrome com diversas alterações. Do ponto de vista anestésico, no que 
tange à proteção das vias aéreas, essas alterações agregam dificuldades. A avaliação e a previsão da dificuldade da 
via aérea, juntamente com o aparecimento de novos equipamentos e técnicas de intubação, levaram a uma diminui-
ção do número de intubações malsucedidas, preparando o anestesista para prever e enfrentar uma via aérea difícil. 
Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 17 anos, 70 kg, 1,80 m, exames pré-operatórios normais, ASA II (hipe-
rostose múltipla: crânio, mãos e pés), submetido à cirurgia de timpanomastoidectomia. Monitorização padrão ASA. 
Sedação com midazolam 1 mg, FTN 50 mcg, lidocaína 80 mg e propofol 30 mg) Anestesia de via aérea superior com 
lidocaína spray transcricoidiana com lidocaína 2% 60 mg, intubação orotraqueal por fibroscopia. Após paciente intu-
bado, ventilação controlada a volume, administrado fentanil 100 mcg, mantido com sevoflurano a 3%. A cirurgia 
durou 2,3 horas. Procedeu-se à extubação após 30 min do término da cirurgia, com paciente acordado, respon-
dendo comando verbal e com os sinais vitais normais, sendo encaminhado para a sala de recuperação pós-anestésica 
com índice de Aldrete-Kroulik de 10. Discussão: A abordagem da via aérea na anestesia é um dos procedimentos 
mais importantes, pois visa à sua garantia e proteção. A abordagem de uma via aérea difícil continua a ser uma das 
situações mais desafiantes na prática anestésica. O paciente apresentava as seguintes alterações: craniostose em osso 
frontal e dentes inclusos em seio maxilar esquerdo, dentes encavalados, espessamento das tábuas ósseas nas regiões 
fronto-parietais, assimetria dos ossos frontais e temporais, ossificação grosseira em região frontal mediana, aber-
tura bucal menor do que 3 cm, Mallampati IV, fornecendo vários fatores de risco para via aérea difícil. O manejo 
do paciente consistiu em antecipar e reconhecer a obstrução da via aérea; posicionar adequadamente de forma a 
melhorar a respiração; sedação leve, anestesia tópica da via aérea superior, bem como transcricoidiana e o uso do 
videolaringoscópio, boas escolhas para o caso em questão.
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1356 Anestesia para cirurgia 
otorrinolaringológica em paciente com 
distrofia miotônica de Steinert
Paulo Rafael Matos de Almeida, Soraia Menezes Genelhu, Celia Diniz Lima Grossi, 
Suelen Morais Sirio Rocha

Vitória Apart Hospital, Vitória, ES, Brasil 

Introdução: As distrofias musculares englobam uma série de doenças, em sua maioria de origem genética, caracteri-
zadas por fraqueza e atonia, que decorrem de alterações intrínsecas do metabolismo muscular. Dentre elas, destaca-se 
a distrofia miotônica tipo 1, ou doença de Steinert, por ser a mais comum no adulto. Os pacientes apresentam, além 
do envolvimento muscular, uma série de complicações, sobretudo cardíacas e pulmonares, e maior sensibilidade aos 
fármacos anestésicos, com complicações tanto no intra quanto no pós-operatório, sendo seu manejo um desafio para 
o anestesiologista. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 15 anos, 48 kg, com diagnóstico clínico de doença 
de Steinert há 1 ano, após crises mioclônicas frequentes. Pai e duas irmãs também portadoras da mesma miopa-
tia. Apresenta apneia obstrutiva do sono, indicada septoplastia nasal e turbinectomia total dos cornetos inferiores. 
Exames laboratoriais sem alterações, bem como eletrocardiograma em repouso. Ansiólise realizada com clonidina. 
Submetido à anestesia venosa total com propofol, remifentanil e rocurônio. A monitorização contou com saturação 
periférica de oxigênio, pressão arterial não invasiva, eletrocardiografia (D2 e V5), capnografia, analisador de gases, 
monitorização de relaxamento muscular e temperatura corporal. O procedimento durou 2 horas e a extubação foi 
realizada quando sequência de quatro estímulos (TOF) > 0,9; sem necessitar reversão. Permaneceu estável e teve alta 
no dia seguinte. Discussão: A distrofia miotônica de Steinert consiste em uma doença genética de padrão autossô-
mico dominante, caracterizada por mioclonias e fraqueza muscular progressiva, mas que também pode acometer 
os sistemas nervoso central, cardíaco, pulmonar, endócrino e gastrointestinal. Seu defeito primário se deve a uma 
mutação do cromossomo 19, resultando em um defeito no canal sódio-cloro da membrana muscular, que parece ser 
a causa para as miotonias. Durante o manejo anestésico, deve-se evitar fármacos que podem levar à depressão respi-
ratória, bem como condições que podem precipitar crises miotônicas como ansiedade, jejum prolongado, dor, frio, 
anticolinesterásicos e succinilcolina. A relação com hipertermia maligna é controversa. Portanto, deve-se preferen-
ciar, sempre que possível, anestesia locorregional nesses apcientes. 
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1363 Nefrectomia em puérpera com tumor 
renal e cordão trombótico em veia cava 
infra e supradiafragmática
Danielle Bastos Mendes, Daniel Vieira de Queiroz, Gustavo Guimarães Torres, Ana Lúcia 
Veiga dos Santos

Hospital Federal dos Servidores do Estado, Rio de Janeiro, SP, Brasil 

Introdução: O carcinoma de células renais (CCR) é raro durante a gestação e o puerpério; cerca de 90 casos foram 
relatados. Trombo em veia cava (VC) ocorre em 10% dos pacientes com diagnóstico de CCR. Apresentamos um 
relato sobre o manejo anestésico em puérpera com tumor renal de 20 cm em seu maior eixo, com trombo de VC 
infra e supradiafragmática, distando 1,5 cm do átrio direito. Relato de caso: Feminina, 17 anos, puérpera, com 
proposta de nefrectomia radical por tumor renal e trombectomia de VC inferior. Realizada monitorização hemo-
dinâmica minimamente invasiva com PiCCO®, cardioscopia contínua, fração expirada de CO2 e débito urinário. 
Sedação com dexmedetomidina e fentanil. Peridural contínua em T11-T12. Indução com fentanil, propofol, lido-
caína e succinilcolina, seguida de intubação orotraqueal e manutenção com sevofluorano. Administrado ácido 
tranexâmico em infusão contínua. Após duas horas de cirurgia, iniciada noradrenalina e posteriormente vaso-
pressina.  Transfundidos três concentrados de hemácias. Iniciada dobutamina guiada por redução aguda de índice 
cardíaco, com variação do volume sistólico e variação de pressão de pulso normais; água extravascular pulmonar 
em limite superior. Após 5h30min de cirurgia, nefrectomia realizada com trombectomia abortada por instabilidade 
hemodinâmica e dificuldade técnica. Em 10h15min de anestesia, foi encaminhada à unidade de terapia intensiva 
hemodinamicamente instável, intubada, com noradrenalina, vasopressina e dobutamina em doses supra-máximas. 
Paciente evolui a óbito em 20 h de pós-operatório, sendo aventada hipótese de tromboembolismo pulmonar maciço. 
Discussão: O manejo anestésico deve considerar as alterações hematológicas no puerpério precoce e as alterações 
hemodinâmicas decorrentes das dimensões do tumor, do risco de tromboembolismo e da hemorragia intraopera-
tória. O risco de trombose foi elevado devido tanto ao estado hipercoagulável da puérpera quanto à extensão do 
trombo à VC. Portanto, a estratégia anestésica-cirúrgica foi dividida em duas etapas. Primeiro, a paciente foi sub-
metida à cesariana com 23 semanas gestacionais. Então, 14 dias pós-parto, quando a hemodinâmica e hemostasia 
melhoraram devido à gestação interrompida, a paciente foi submetida à nefrectomia radical.
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1367 Drenagem liquórica contínua para 
proteção de isquemia medular em cirurgia 
de aneurisma torácico
Fernanda Krebs Salomão, Wilson Gonçalves Sombra, Lais Hiroko Matsumoto, 
Carlos Othon Bastos, Flávio Francisco Vitale Neto

Hospital Maternidade de Campinas, Campinas, SP, Brasil 

Introdução: A correção cirúrgica de aneurisma torácico requer o clampeamento da aorta, e como consequência, 
ocorre redução do suprimento sanguíneo para a medula espinhal e aumento da pressão do líquido cefalorraquidiano 
(LCR), diminuindo a pressão de perfusão medular. Esses fatores podem causar isquemia com dano neurológico 
irreversível em membros inferiores. A drenagem do LCR da região lombar pode aliviar a pressão, melhorar o 
fluxo sanguíneo para a medula espinhal e reduzir o risco de lesão isquêmica da medula espinhal. Relato de caso: 
D.M., sexo masculino, 79 anos, 62 kg, tabagista, portador de hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e hiper-
plasia benigna de próstataem uso de losartana, rosuvastatina, tansulosina, dudasterida e clopidogrel (suspenso há 
7 dias), admitido em serviço de hemodinâmica para correção eletiva de aneurisma torácico descendente por téc-
nica de endoprótese. Exame físico normal, exames pré-operatórios: hemoglobina 12,8; hematócrito 38,4%; plaquetas 
151.000; tempo de protrombina> 16,1s; INR: 1,17; tempo de tromboplastina parcial ativada: 30 s; tempo de sangra-
mento: 2 min; ureia: 43 mg/dL; creatinina: 0,9 mg/dL; clearence de creatinina: 98 mL/min; glicemia: 92; sódio: 138 
mmol/L; potássio: 4,3 mmol/L. Sinais vitais: pressão arterial: 145 x 90 mmHg, frequência cardíaca 72 bpm, frequên-
cia respiratória 16 irpm, saturação de oxigênio (SpO2) 98%. ASA III. Monitorizado com SpO2, cardioscopia e pressão 
arterial invasiva na artéria radial direita). Acesso venoso central em veia jugular interna direita, acesso venoso peri-
férico calibre 16G em membro superior esquerdo. Realizada punção subaracnoidea com agulha Tuohy 18G, inserido 
cateter peridural em espaço subaracnóideo e ligado ao sistema de monitorização contínua de pressão liquórica com 
drenagem de pressão > 15 mmHg. Indução anestésica com etomidato 15 mg, fentanil 250 mcg, rocurônio 40 mg e 
manutenção com sevoflurano 1,0 CAM. O ato anestésico cirúrgico ocorreu sem intercorrências, com duração de 
3 horas, e foram drenados 20 mL de líquor. Paralelo à estratégia de prevenção com drenagem de líquor contínua, 
foi realizado controle da pressão arterial com vasopressor (metaraminol 250 mcg endovenoso), evitando episódios 
de hipotensão. Paciente encaminhado para a unidade de terapia intensivaI extubado, consciente e orientado; per-
maneceu por 48 horas e foi retirado o cateter sem déficit motor ou sensitivo e com função esfincteriana preservada. 
 Discussão: A isquemia medular permanece imprevisível e representa importante morbidade após correção de aneu-
rismas aórtico torácico e abdominais. Nenhuma intervenção única foi capaz de reduzir essa morbidade incapacitante 
e a drenagem de LCR contínua é indicada como um componente da abordagem multimodal para a prevenção de 
lesão neurológica isquêmica.
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1379 Estimulação vagal para controle de 
epilepsia: manejo anestésico
Suelen Morais Sirio Rocha, Paulo Rafael Matos de Almeida, Célia Diniz Lima Grossi, 
Soraia Menezes Lima Grossi

Vitória Apart Hospital, Vitória, ES, Brasil 

Introdução: A estimulação do nervo vago (VNS) consiste no implante de um gerador de pulsos elétricos programá-
veis, ligado a eletrodos que são conectados ao nervo vago cervical. Os mecanismos antiepilépticos estão relacionados 
à ativação do sistema reticular, núcleo do trato solitário, projeções diretas ou indiretas para o locus ceruleus, núcleo 
da rafe, formação reticular e outros núcleos do tronco cerebral. A modulação desses núcleos gera mecanismos para 
supressão da crise, através da mudança de projeções noradrenérgicas e serotoninérgicas. A liberação de noradrenalina 
no circuito límbico ativa o núcleo dorsal da rafe, enviando projeções serotonérgicas para o diencéfalo e telencéfalo, 
exercendo efeitos antiepilépticos. Complicações no intraoperatório são comuns, como a bradicardia e a assistolia, 
sendo um desafio seu manejo anestésico. Relato de caso: Sexo masculino, 33 anos, 67 kg, crise convulsiva refratá-
ria ao tratamento medicamentoso e cirurgia para epilepsia. Submetido à colocação de VNS à esquerda.  Submetido à 
anestesia geral balanceada com fentanil, propofol, rocurônio e sevoflurano. Monitorização intraoperatória com oxi-
metria de pulso, cardioscopia e pressão arterial não invasiva, capnografia, analisador de gases, monitorização da 
junção neuromuscular (TOF) e temperatura corporal. Paciente apresentou bradicardia intraoperatória, revertida com 
interrupção da manipulação do nervo vago e 0,5 mg de atropina IV. O procedimento durou 90 min; realizada des-
curarização com sugamadex e extubação sem intercorrências. Discussão: O nervo vago é composto de 20% de fibras 
eferentes e 80% aferentes. As fibras colinérgicas eferentes são o principal componente parassimpático do sistema 
nervoso autônomo. Embora não sejam os únicos mediadores possíveis da supressão de convulsões induzidas pelo 
sistema nervoso central, o locus ceruleus e o núcleo dorsal da rafe desempenham papéis proeminentes. Ambos têm 
projeções cerebral e na medula espinhal e liberam neuromoduladores com efeitos antiepilépticos. Durante o manejo 
anestésico, atenção especial à bradicardia e à assistolia resultantes da estimulação vagal. Evitar drogas que levem à 
bradicardia. O VNS esquerdo reduz efeitos cardíacos (bradicardia/assistolia) devido à inervação do nó sinoatrial 
pelos ramos direitos do nervo vago. 
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1396 Pioneirismo em citorredução cirúrgica com 
quimioterapia hipertérmica intraperitoneal
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Introdução: A cirurgia citorredutora (CRS) combinada com quimioterapia hipertérmica intraperitoneal (HIPEC) é 
uma opção terapêutica para determinadas malignidades peritoneais, aumentando a taxa de sobrevida em pacientes 
com prognóstico reservado, porém leva a importantes alterações fisiopatológicas no perioperatório. Relato de caso: 
Paciente feminina, 53 anos, 57 kg, 1,56 m, ASA I, com diagnóstico de neoplasia cística mucinosa de apêndice com 
pseudomixoma peritoneal, foi submetida à CRS e HIPEC sob monitorização básica, analisador de gases, capnografia, 
termômetro esofágico, junção neuromuscular e de débito cardíaco minimamente invasivo. Realizada raquianestesia 
com 10 mcg de sufentanil, 100 mcg de morfina, 15 mg de bupivacaina pesada e indução com 200 mcg de fentanil, 
130 mg de propofol e 40 mg de rocurônio. Manutenção com sevoflurano CAM 2% (O2 AR) e sufentanil em infusão 
contínua. Após CRS foi realizada a HIPEC com oxaliplatina (técnica fechada). Recebeu 2 unidades de concentrados 
de hemácias e 6 unidades de plasma fresco congelado, 17,5 L de Plasmalyte®. Diurese 3.500 mL. Colhidos exames 
laboratoriais seriados no intraoperatório, observado alargamento de INR, hipocalcemia, hiperglicemia, hiponatre-
mia, hipocalemia, sendo prontamente corrigidos. Procedimento durou 11 h, encaminhada à unidade de terapia 
intensiva com noradrenalina 0,1 mcg/kg/min e extubada após 4 h do término. Discussão: CRS combinada com 
HIPEC é um procedimento invasivo com importantes mudanças fisiológicas na temperatura corporal e no equilí-
brio hidroeletrolítico. Na técnica fechada ocorre aumento das pressões de via aérea e venosa central por aumento da 
pressão intra-abdominal. Durante a HIPEC, a coagulação pode ser comprometida devido a: hipertermia, perda de 
proteínas, entidade tumoral ou toxicidade quimioterápica. Há risco aumentado de disfunção renal, hepática, neu-
ropatias e convulsões. A administração de quimioterapia na cavidade peritoneal permite o emprego de doses acima 
do tolerado sistemicamente; e o aumento do efeito tumoricida é conseguido por meio do aquecimento do agente, o 
que eleva a permeabilidade celular e a atividade metabólica. Conclusão: Os anestesiologistas devem estar preparados 
para corrigir prontamente alterações de temperatura, translocação de líquidos, oscilações hemodinâmicas e efeitos 
adversos dos quimioterápicos em pacientes submetidos à CRS e HIPEC, possibilitando recuperação rápida e ade-
quada no pós-operatório. 
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1400 Anestesia em paciente portador de 
mucopolissacaridose
Alessandra de Padua Ranzani, Elizandra de Padua Ranzani, Beatriz César Sant’Anna, 
Monica Braga da Cunha Gobbo, Renata Liam
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Introdução: As mucopolissacaridoses (MPS) são doenças raras, causadas por erro na degradação dos glicosami-
noglicanos e depósito em órgãos. Os locais mais acometidos são os sistemas nervoso central e musculoesquelético, 
coração e pulmões, sendo o envolvimento cardíaco e o respiratório as principais causas de óbito. Necessitam de pro-
cedimentos anestésicos-cirúrgicos com frequência, porém a mortalidade é elevada. Se possível, evitar abordar via 
aérea. Cuidados específicos pré, peri e pós-operatórios são indicados. Relato de caso: A.P.G., 42 anos, 52 kg, portador 
de MPS tipo I, indicadas esfinterotomia e ureterotomia. Ao exame, apresentava preditores de intubação orotraqueal 
difícil, distância interincisivos menor do que 3 cm, pescoço curto e largo, distância tireomentonia menor do que 6 
cm e pouca mobilidade cervical. Exames laboratoriais e eletrocardiograma (ECG) eram normais.  Radiografia de 
tórax com aumento de trama vascular, retificação de arcos costais e escoliose. Ecocardiograma com dilatação de 
átrio esquerdo, dupla lesão mitral e aórtica e fração de ejeção de 68%. Após avaliação, foi indicada raquianeste-
sia.  Admitido em sala operatória monitorizado, foi realizada venóclise. Pressão arterial inicial 120 x 80 mmHg, 
frequência cardíaca 92 bpm, saturação de O2 100%. Paciente submetido à anestesia subaracnoidea em L3–L4 com 
bupivacaína hiperbárica 15 mg e fentanil 20 mcg, com bloqueio efetivo. Após cirurgia, foi transferido para a sala de 
recuperação pós-anestésica e recebeu alta para enfermaria em 90 minutos. Discussão: Nas intervenções cirúrgicas 
em portadores de MPS, a principal causa de morte é a impossibilidade de manter a via aérea prévia, mesmo após 
traqueostomia. Os cuidados devem iniciar na avaliação pré-anestésica. É indicado solicitar exames laboratoriais, 
radiografia de tórax e de coluna cervical, ECG e, se sinais e sintomas cardíacos, ecocardiograma. Evitar fármacos 
sedativos pré-anestésicos pelo risco de depressão respiratória. Anticolinérgicos podem ser usados para diminuir 
secreções. Alterações comuns são: macroglossia, laringe anterior, diminuição do calibre traqueal, rigidez da articu-
lação temporomandibular, pescoço curto e instabilidade cervical. Anestesia geral deve ser evitada. Se indicada, fazer 
o relaxante muscular somente após assegurada a via área. Na hiperextensão do pescoço pode ocorrer subluxação 
atlanto-occipital com compressão de tronco. Evita-se intubação nasotraqueal pela hipertrofia de amígdalas, adenoide 
e fragilidade vascular. Não há restrições para drogas venosas e inalatórias. Na recuperação, atentar a complicações 
como broncoespasmo e insuficiência respiratória. O pós-operatório deve ser feito em unidade de terapia intensiva.
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1401 Diagnóstico e conduta anestésica para 
diabetes insipidus em neurocirurgia
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Introdução: O diabetes insipidus (DI) é uma complicação das cirurgias de adenomas hipofisários, com incidên-
cia de 16,6%. Geralmente é transitória e responde ao tratamento com vasopressina (DDAVP). É causado pelo dano 
ao transporte ou liberação do hormônio anti-diurético (ADH) no eixo hipotálamo-hipófise e consequente prejuízo 
à concentração urinária. Relato de caso: Paciente masculino, 22 anos, 81 kg, ASA I, com tumor de hipófise com 
extensão supra-selar produtor de prolactina, submetido à ressecção por via endoscópica transesfenoidal, sob anes-
tesia geral venosa total. Após uma hora do início da cirurgia foi evidenciado grande aumento do volume urinário, 
com débito de 3 litros, de urina clara e límpida, em cerca de 3 horas, o equivalente a 8 mL/kg/h. Solicitados os exa-
mes de densidade e osmolaridade urinária, que apresentaram valores de 1005 e 183 mOsm/L, respectivamente. 
Então foi confirmada a hipótese de DI, ajustada hidratação venosa e administrado 1 mcg de DDAVP. O débito uri-
nário caiu para 400 mL na primeira hora após a medicação e foi de 2,08 mL/kg/h no restante do intraoperatório. 
Fez  pós-operatório em unidade de terapia intensiva, permanecendo por 4 dias para vigilância do balanço hidroele-
trolítico, da sede e controle radiológico do tumor. Esses estavam dentro da normalidade e não precisou de nova dose 
de DDVAP. Recebeu alta no sétimo dia de pós-operatório, sem queixas. Discussão: O diagnóstico do DI é baseado na 
análise da urina, com densidade e osmolaridade apresentando valores menores do que 1005 e 300 mOsm/L, respec-
tivamente. Essas podem ser acompanhadas de um aumento da osmolaridade plasmática e hipernatremia, bem como 
por suas repercussões clínicas. O manejo anestésico consiste na monitorização do débito urinário, aferição do sódio 
e osmolaridade plasmáticas, além de hidratação venosa adequada para repor a grande quantidade de água corporal 
perdida na urina. O DDAVP é um análogo sintético da vasopressina, que pode ser administrado por via oral, nasal, 
venosa ou intramuscular. Cirurgia de hipófise prévia, sexo feminino, aumento do sódio urinário e sódio plasmático 
são fatores relacionados ao uso dessa medicação no intra ou pós-operatório. Até 67,5% dos pacientes com DI são tra-
tados em algum momento do perioperatório com DDAVP.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Dunn LK, Nemergut EC. Anesthesia for transsphenoidal pituitary surgery. Curr Opin Anesthesiol. 2013;26(5):549-54. https://doi.

org/10.1097/01.aco.0000432521.01339.ab

2. Nemergut EC, Zuo Z, Jane Jr. JA, Laws Jr. ER. Predictors of diabetes insipidus after transsphenoidal surgery: a review of 881 

patients. J Neurossurg. 2005;103(3):448-54. https://doi.org/10.3171/jns.2005.103.3.0448

Conflito de interesses: não

Fonte de fomento: não 

Tipo de trabalho: Artigo científico



ANESTESIA NAS ESPECIALIDADES

Sao Paulo Med J. 2019; 137(Suppl)     54

1409 Massa atrial após troca valvar aórtica: 
o perigo dos artefatos e variações da 
normalidade “pitfalls”
Lucas Araújo Borges de Moura, Jean Beltoso Sena, Fábio de Vasconcelos Papa 

Centro de Ensino e Treinamento, Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: O papel intraoperatório da ecocardiografia transesofágica (ETE) é bem descrito na literatura. Pode fun-
cionar como um monitor hemodinâmico (medidas de débito cardíaco), como também de maneira mais completa, 
como ferramenta para análise quantitativa e qualitativa da função ventricular, valvulopatias, presença de mas-
sas etc. Relato de caso: Paciente de 55 anos com queixas de fadiga e dispneia aos esforços, submetida a exames 
que mostraram estenose aórtica severa, levada ao centro cirúrgico para a troca da válvula aórtica por uma prótese 
biológica. O exame ETE pré-circulação extracorpórea mostrou uma função biventricular normal e a presença de 
válvula aórtica bicúspide com estenose severa (gradiente médio: 35 mmHg; velocidade: 4 m/s; área valvar: 0,8 cm2). 
Uma prótese biológica em posição aórtica foi colocada (clampeamento: 62 minutos); e durante a saída de circulação 
extracorpórea,  uma nova massa móvel, homogênea, de contornos regulares e medindo cerca de 2,0 cm no seu maior 
diâmetro foi identificada, aparentemente aderida à parede lateral do átrio esquerdo, protruindo em direção ao ven-
trículo esquerdo em diástole. Antes de se tomar a decisão de voltar para circulação extracorpórea para abordagem 
da massa, enchendo-se o coração com sangue da máquina para sua melhor avaliação, a massa desaparecia, permi-
tindo a identificação do apêndice atrial esquerdo no seu lugar. Essa manobra foi repetida algumas vezes e o padrão 
sempre se repetia. Devido ao fato de não haver uma massa nessa região durante o periodo pré-circulação extracor-
pórea e também à heparinização plena, as possibilidades de presença de mixoma atrial ou trombo foram descartadas. 
 Decidiu-se prosseguir com o desmame da CEC; e ao final do procedimento o ETE mostrava uma prótese biológica 
bem posicionada, sem vazamentos, função biventricular normal e ausência de massas. O ETE é uma excelente fer-
ramenta para a identificação e avaliação de massas atriais. No caso específico, essa massa mostrou-se ser o apêndice 
atrial esquerdo (AAE) invertido. Apesar da apresentação atípica, Aronson et al. descreveram caso com características 
semelhantes, no qual a abertura cirúrgica do átrio evidenciou o AAE invertido como causa da imagem. É importante 
que o ecocardiografista mantenha constante comunicação com a equipe cirúrgica e também reconheça variações da 
normalidade “pitfalls” comuns na prática diária com o intuito de evitar erros diagnósticos que levam a tomadas de 
decisões equivocadas, acarretando prejuízos ao paciente.
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1413 Lesão vesical causada por espasmo do 
músculo adutor após raquianestesia para 
ressecção transuretral
Isis Soares Roberti, Luana Vieira Galvão, Victhor Arthur Oliveira Matos, Leonardo Vieira 
de Oliveira, Alfredo Guilherme Haack Couto

Faculdade de Medicina de Petrópolis, Hospital Alcides Carneiro, Petrópolis, RJ, Brasil 

Introdução: A estimulação acidental do nervo obturador pode resultar em espasmos dos músculos adutores e é 
importante em procedimentos de ressecção transuretral (RTU) de bexiga. A contração do músculo adutor nesses 
procedimentos pode gerar complicações infrequentes, porém catastróficas, como sangramento excessivo, perfuração 
da parede da bexiga, lesão vascular, hematomas e ressecção incompleta do tumor. Relato de caso: V.R.C., masculino, 
22 anos, 65 kg, ASA PS1, submetido à ressecção de tumor em parede lateral da bexiga. Admitido na sala operatória 
monitorado com cardioscopia, oximetria de pulso e pressão não invasiva. Realizada venóclise em membro superior 
esquerdo calibre 18G e administrados midazolam 3 mg e fentanil 50 mcg endovenosos. Posicionado em decúbito 
lateral esquerdo e realizado bloqueio subaracnóideo em L3–L4 com injeção de bupivacaína hiperbárica 15 mg. 
O nível de bloqueio sensitivo era T9 após 5 minutos. Na passagem do ressectoscópio bipolar sobre a lesão tumoral, 
ocorreu estimulação do nervo obturador com contração do músculo adutor e consequente lesão da parede vesical, 
sendo indicada laparotomia exploradora. Administrados fentanil 100 mcg e propofol 100 mg e introduzida mas-
cara laríngea número 4. Iniciada ventilação mecânica controlada e mantida anestesia com sevoflurano 2%. Realizada 
incisão de Pfannestiel e cistorrafia. O paciente evoluiu sem complicações pós-operatórias e teve alta em 48 horas. 
Discussão: A RTU de tumor de bexiga pode ser realizada sob anestesia geral ou bloqueio de neuroeixo. A associação 
do bloqueador neuromuscular na anestesia geral reduz a ocorrência de espasmos do obturador em ressecções pró-
ximas do nervo. Entretanto, o bloqueio subaracnoide é uma técnica muito utilizada, principalmente por possibilitar 
ao paciente relatar a presença de desconforto causado por irritação peritoneal ou sinais da síndrome de intoxicação 
hídrica. Outra alternativa proposta é associar o bloqueio do nervo obturador, de modo a reduzir os espasmos relacio-
nados ao seu estímulo, gerando maior segurança mesmo sem o uso de bloqueadores neuromusculares. É importante 
estabelecer o risco de espasmo do obturador e considerá-lo na decisão da técnica anestésica.
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1423 Transplante multivisceral em hepatopata
Jean Beltoso Sena, Elton Lúcio Silva e Souza, Alexandre Pereira de Oliveira, 
Luiz Guilherme Villares da Costa, Fábio de Vasconcelos Papa

Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: O primeiro transplante multivisceral foi marcado por alta mortalidade, que diminuiu com novas téc-
nicas. É o procedimento menos realizado dentre os transplantes de órgãos sólidos e o maior desafio. Relato de caso: 
Hepatopata por esquistossomose com hipertensão portal, síndrome hepato-pulmonar e trombose de veia porta – 
MELD 19. Feito transplante multivisceral (estômago, fígado, duodeno, cólon e pâncreas). Anestesia geral venosa, 
intubação orotraqueal, acesso venoso periférico e central. Cardioscopia, oximetria de pulso, capnografia, índice 
biespectral, termômetro central, pressão arterial invasiva, pressão venosa central e ecocardiografia transesofágica. 
Houve sangramento grave, recebendo 7.000 mL de cristaloide, 300 mL de albumina, 4 concentrados de hemácias, 
e noradrenalina. Realizados 2 g de ácido tranexâmico, 11 plasmas frescos concentrados, 1 aférese de plaquetas, 
11 g de fibrinogênio, 1 pool de crioprecipitado guiados por tromboelestograma. Encaminhado à unidade de terapia 
intensiva com Hb de 9, noradrenalina 0,05 ug/kg/min e 900 mL de diurese. Laparotomia exploradora no segundo 
dia pós-operatório para retirada de compressas e fechamento; 2 dias após, nova cirurgia por perfuração de cólon. 
Retirado cólon remanescente do doador e exteriorizado íleo terminal. Hemorragia digestiva alta com tratamento 
endoscópico, trombose de veia gonadal e tromboembolismo pulmonar Discussão: O transplante multivisceral com-
preende o estômago, complexo pancreatoduodenal, intestino delgado, fígado com ou sem cólon e baço. Indicado na 
falência intestinal irreversível com falência hepática grave. O enxerto mais usado é a implantação do intestino asso-
ciada à do fígado e/ou do pâncreas, separadamente, porém sendo substituída pela técnica multivisceral ou técnica 
de Omaha, que evita a dissecção do hilo hepático e do complexo duodenopancreático. Melhor evolução está ligada à 
melhor técnica cirúrgica e imunossupressores, seleção criteriosa de doadores, manejo clínico pós-operatório eficaz, 
controle de infecções virais e avanços no tratamento de rejeição. Sepse é a principal causa de mortalidade, associada 
ao uso de imunossupressores em doses elevadas, para contrabalançar o elevado índice de rejeição. Apresenta maior 
frequência de readmissão hospitalar, relacionada a: infecção, rejeição, desidratação e complicações gastrointestinais.
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1426 Anestesia livre de opioides para operação 
abdominal oncológica
Lucas Branco de Araújo Diniz, Rodrigo Capuano de Rezende Carneiro, Lhaís dos Santos 
de Almeida, Rodrigo de Lima e Souza, Luciano Costa Ferreira

Hospital Madre Teresa, Belo Horizonte, MG, Brasil 

Introdução: A influência de anestésicos em processos fisiopatológicos perioperatórios relacionados à cura ou 
recorrência do câncer é controversa. Resultados em curto e longo prazos em operações oncológicas, bem como 
sua relevância, permanecem obscuros e, nesse sentido, os opioides protagonizam pesquisas e discussões. Em teo-
ria, esses fármacos podem contribuir para o retorno da doença, por alterarem a resposta imune. Relato de caso: 
Paciente de 13 anos, 34 kg, feminina, submetida à laparotomia com incisão subcostal bilateral por tumor de pâncreas, 
sem outras comorbidades. Monitorização básica associada à pressão arterial invasiva com variação da pressão de 
pulso, train-of-four (TOF), eletrocardiograma contínuo, oximetria e cateter vesical. Realizada anestesia sem opioides. 
 Técnica anestésica peridural torácica contínua com ropivacaína e anestesia venosa total com propofol alvo-contro-
lado (4 μg/mL) e cetamina a 0,2 mg/kg/min associada a rocurônio. Após 72 h de pós-operatório foi retirado cateter 
epidural com ropivacaína contínua (0,3 mg/kg/h) e alta da unidade de terapia intensiva sem dor. Discussão: A teoria 
mais aceita sobre a disseminação de um câncer é a de que, após o crescimento inicial do tumor e consequente angio-
gênese para nutrição, as células tumorais se espalhariam através da circulação sanguínea ao se desprenderem do local 
primário. Tal processo poderia ser evitado com resposta imune adequada. A ação dos opioides no eixo hipotalâmico, 
através de receptores μ, provoca alterações hormonais que interferem na liberação de cortisol e, por fim, na resposta 
imune e ao estresse, fato que pode interferir na disseminação tumoral. Outro fator seria a alteração na imunidade 
celular, em que a atenuação da atividade das células natural killers (NK), essenciais para o reconhecimento de células 
cancerígenas como non-self, facilitaria a disseminação de células malignas. Entretanto, é necessário buscar melhores 
evidências e aprofundar as investigações.
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1431 Ecocardiografia transesofágica guiando 
tomada de decisão em cirurgia cardíaca 
de troca valvar
Lucas Borges Soares, Priscilla Flávia Melo Macedoda Fonseca, João Paulo Jordão Pontes, 
Fernando Cássio do Prado Silva

Santa Genoveva Complexo Hospitalar, Uberlândia, MG, Brasil 

Introdução: A endocardite infecciosa (EI) é uma doença relativamente incomum, com uma incidência anual de 3 a 
7 casos por 100 mil pessoas/ano, mas com alta morbimortalidade. Cerca de 50% dos pacientes com diagnóstico de EI 
necessitam de intervenção cirúrgica. A ecocardiografia transesofágica (ETE), além de excelente método diagnóstico, 
pode ser utilizada no transoperatório para monitorização hemodinâmica e tomada de decisões em cirurgia cardíaca. 
Relato de caso: Paciente de 72 anos, masculino, 76 kg, 168 cm, estado físico P3, hipertenso, história de tratamento 
dentário recente, com quadro de EI de valva aórtica, com ecografia transtorácica mostrando ampla vegetação de 
14 mm em cúspide coronariana esquerda, com grande mobilidade e refluxo valvar moderado, sendo indicada cirur-
gia de troca valvar aórtica sob anestesia geral. Ao exame físico, apresentava-se hemodinamicamente estável, com 
sopro sistólico em foco aórtico, ausculta respiratória normal, sem preditores de via aérea difícil. Após monitoriza-
ção com eletrocardiografia e oximetria de pulso, foi instalada venóclise com cateter 14G e pressão arterial invasiva. 
Foi então realizada indução anestésica após desnitrogenação com sufentanil 75 mcg, etomidato 20 mg e rocurônio 
50 mg, seguida de intubação orotraqueal com tubo número 8,0 com cuff e posterior implante de cateter central em 
jugular interna direita. Antes da incisão cirúrgica, foi realizada ETE pelo anestesiologista. Foi observada, além da 
vegetação aórtica, a presença de vegetação em valva mitral no folheto anterior, nas janelas esôfago médio 4 câmaras, 
esôfago médio eixo longo e esôfago médio 2 câmaras. A equipe optou, portanto, pela realização de troca valvar mitral 
e aórtica. A presença de vegetação em folheto mitral foi confirmada durante a troca valvar. Não houve intercorrências 
durante a cirurgia e o paciente recebeu alta após seis dias de internação. Discussão: A ETE, em virtude da maior pro-
ximidade da sonda com o átrio esquerdo, permite melhor avaliação da válvula mitral quando comparada à técnica 
transtorácica, podendo evidenciar lesões que possam passar despercebidas no pré-operatório. Segundo a literatura, 
a ETE intraoperatória mudou a conduta em 3,5% dos casos e sua utilização foi decisiva para a tomada de decisão e o 
sucesso na abordagem cirúrgica desse paciente.
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1435 Intubação orotraqueal por via 
retrógrada em paciente portador de 
espondilite anquilosante
Dirceu Ruiz Takassi Junior, Jair de Castro Júnior, Victório dos Santos Júnior 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília, Marília, SP, Brasil 

Introdução: A espondilite anquilosante (EA) é uma doença inflamatória crônica, caracterizada pela inflamação do 
esqueleto axial, sobretudo das articulações da coluna vertebral e das grandes articulações, como quadris, ombros e 
outras regiões. Pode evoluir para rigidez e limitação progressiva dos movimentos da coluna. O principal objetivo 
deste relato foi descrever um caso com aplicação da técnica de intubação orotraqueal retrógrada, a qual se revelou 
efetiva, factível e segura em situações de diagnóstico de via aérea difícil. Relato de caso: P.D.S.J., 58 anos, mascu-
lino, ASA IV, 74 kg, 165 cm, portador de hipertensão arterial sistêmica e EA. Cirurgia: laparotomia exploradora 
indicada por diagnóstico de abdome agudo perfurativo. Por se tratar de uma urgência, a realização da avaliação 
pré-anestésica foi objetiva, sendo o diagnóstico de via área difícil confirmado com os achados de Mallampati IV, 
Comark-Lehane IV e imobilidade da coluna cervical. Por indisponibilidade de material específico para intubação 
endoscópica, optou-se pela técnica de intubação orotraqueal retrógrada. Após a intubação orotraqueal pela técnica 
retrógrada bem sucedida, o paciente foi induzido à anestesia geral em sequência rápida (não havia tempo de jejum 
adequado) com fentanil (3 mcg/kg), propofol (1,5 mg/kg) e suxametônio (1 mg/kg). Logo, anestesia geral balanceada 
mantida com remifentanil 0,15 mcg/kg/min, propofol 85 mcg/kg/min, atracúrio 0,5 mg/kg e sevoflurano (½ CAM). 
O paciente foi extubado em sala após o término da cirurgia e não apresentou complicações decorrentes da técnica 
anestésica empregada. Discussão: Garantir uma via aérea segura é uma das atribuições do anestesiologista. É possí-
vel deparar-se com uma via aérea de difícil manejo na prática clínica. Diante disso, a relevância deste relato se deve 
ao fato de que o manejo da via aérea difícil é amplamente documentado na literatura, porém há escassez de material 
no que se refere a essa situação perante a intubação orotraqueal em pacientes portadores de EA. Essa técnica alter-
nativa mostrou-se efetiva, minimamente invasiva, segura e, ainda, extremamente útil quando não se conta com o 
auxílio de aparelho endoscópico.
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1436 Uso de anestesia multimodal em paciente 
submetido à faringoplastia lateral para 
tratamento de SAOS
Bruna Silveira Ferreira Klauck, Paula Carolina de França Mauro, Talison Silas Pereira, 
Joel Massari Rezende 

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

Introdução: A síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) é uma desordem comum, caracterizada por episó-
dios de obstrução parcial ou total das vias aéreas superiores, acompanhada de hipoxemia intermitente e despertares 
recorrentes. É uma condição que acarreta aumento do risco perioperatório, sendo que algumas complicações estão 
diretamente relacionadas ao ato anestésico, tornando necessária maior atenção para com esses pacientes. Relato de 
caso: R.F.M.B., feminino, 58 anos, 103 kg, hipertensa, SAOS grave. Submetida à faringoplastia lateral para tratamento 
de SAOS sob anestesia geral: indução venosa com propofol e remifentanil em infusão alvo-controlada (intervalo 
de 2-4 e 2-3, respectivamente), cetamina S 50 mg, sulfato de magnésio 4 g, clonidina 150 mcg, rocurônio 50 mg, 
lidocaína em bomba de infusão contínua (BIC) de 1,5 mg/kg/h. Intubação orotraqueal e acoplada à ventilação mecâ-
nica. Manutenção com propofol e remifentanil em infusão alvo-controlada respeitando o mesmo intervalo, lidocaína 
1,5 mg/kg/h em BIC e cetamina S 0,2 mg/kg de 1/1 h. Analgesia associada com parecoxibe 40 mg, dipirona 2 g 
e dexametasona 10 mg. Procedimento sem intercorrências, paciente extubada após descontinuação de anestesia 
venosa e reversão do bloqueio neuromuscular com sugamadex 200 mcg. Sem queixas álgicas ao despertar imediato, 
mantendo saturação de oxigênio de 95% em ar ambiente e estabilidade hemodinâmica. Encaminhada à unidade de 
terapia intensiva para monitorização e observação. Paciente manteve-se estável clinicamente no pós-operatório ime-
diado, primeiro e segundo dias pós-operatórios, sendo necessário paracetamol 500 mg, codeína 30 mg por apenas 
2 vezes nas 48 h subsequentes à cirurgia e não mais necessário após esse período. Discussão: Pacientes portado-
res de apneia do sono possuem risco aumentado para eventos respiratórios adversos no pós-operatório, portanto o 
emprego da anestesia venosa total com analgesia multimodal visando evitar a utilização de benzodiazepínicos, anes-
tésicos inalatórios e opioides de longa duração no período perioperatório mostra-se como uma alternativa para a 
redução de depressão respiratória e outras complicações nesse período. 
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1437 Efeito Warburg: hiperlactatemia não 
perfusional em neurocirurgia
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Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 

Introdução: O lactato é considerado um marcador precoce de déficit perfusional da microcirculação. A hiperlac-
tatemia é causada por um desvio nas vias metabólicas intracelulares, que leva ao aumento da respiração anaeróbica 
em detrimento da respiração aeróbica. Contudo, outros motivos também podem elevar o lactato sérico. Relato de 
caso: Paciente de 63 anos, feminina, ASA P2, submetida à microcirurgia para retirada de tumor intracraniano sob 
anestesia geral balanceada. Durante a cirurgia foram coletadas gasometrias arteriais seriadas, que identificaram uma 
elevação progressiva do lactato sérico. Apesar do aumento da hidratação venosa e da manutenção de parâmetros 
macro-hemodinâmicos, do delta CO2 e da saturação venosa de oxigênio dentro de valores normais, a paciente man-
teve piora da hiperlactatemia. Formulou-se, então, a hipótese da hiperlactatemia não estar relacionada ao déficit 
perfusional, mas ao efeito Warburg. Os níveis de lactato sérico voltaram progressivamente aos valores normais após 
ressecção do tumor e despertar do paciente ao final da cirurgia. Discussão: A hiperlactatemia do tipo A, mais conhe-
cida, surge de um estado de hipoperfusão tecidual. A hiperlactatemia do tipo B é decorrente de um distúrbio no qual 
não há hipoperfusão, mas um dano direto ou indireto ao metabolismo celular. Em 1920, Otto Warburg percebeu 
que o sangue venoso que drenava algumas células tumorais tinha muito mais lactato do que o sangue arterial que as 
irrigava, independente dos conteúdos de oxigênio e glicose do sangue arterial. A partir dessa observação, formulou 
a hipótese de que as células tumorais apresentam alterações nas vias metabólicas celulares, que criam um microam-
biente de hipóxia e acidose que conferiria, inclusive, uma proteção contra o sistema imune. A manipulação cirúrgica 
ou as alterações hemodinâmicas intraoperatórias favoreceriam a liberação do lactato para a corrente sanguínea, sem 
denotar má perfusão da microcirculação. Conclusão: A identificação precoce da disfunção microcirculatória con-
tinua sendo o principal papel do lactato no ambiente cirúrgico. Contudo, é necessário que o anestesiologista tenha 
como diagnóstico diferencial outras causas de hiperlactatemia para evitar iatrogenias.
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Introdução: A realização de artroplastia total de quadril aumenta anualmente e, com isso, torna-se necessário 
melhorar a qualidade cirúrgica, diminuir custos e minimizar os riscos para o paciente. O enhanced recovery after 
surgery (ERAS) na artroplastia de quadril visa preparar melhor o paciente para uma recuperação mais rápida e 
diminuir os riscos. Esse protocolo inclui: informações pré-operatórias e otimização de comorbidades, anestesia e 
analgesia pós-operatória, técnica cirúrgica, controle de anemia, mobilização precoce, reabilitação e planejamento 
da alta. Métodos: O presente estudo é uma revisão bibliográfica narrativa, com a finalidade de analisar os benefícios 
do protocolo ERAS em artroplastias de quadril. Foi utilizada a base de dados na plataforma PubMed, utilizando-se 
os unitermos “ERAS Protocol” e “Hip surgery”. Resultados: Foram selecionados os artigos relevantes publicados no 
intervalo de cinco anos, que apresentavam metodologias semelhantes. Discussão: Um estudo realizado nos Estados 
Unidos da América, analisando pacientes submetidos à artroplastia total de quadril, comparou o grupo controle e o 
grupo submetido ao protocolo ERAS quanto ao tempo de estada hospitalar, mobilização com descarga de peso pre-
coce, necessidade de transfusão sanguínea e readmissão hospitalar. Os pacientes do grupo ERAS obtiveram melhores 
resultados em todos os itens avaliados. Outro estudo, realizado na Nova Zelândia, comparou o grupo controle e o 
grupo submetido ao protocolo ERAS quanto aos mesmos parâmetros do estudo anterior, exceto a necessidade de 
transfusão sanguínea. Novamente, os pacientes que foram submetidos ao protocolo ERAS obtiveram melhor resul-
tado quanto ao tempo de estada hospitalar, realização de mobilização precoce e readmissão hospitalar. Conclusão: 
A aplicação do protocolo ERAS em artroplastias totais de quadril reduz o tempo de estadia e readmissão hospitalar, 
o que é benéfico para o paciente e para a instituição hospitalar, sem comprometer a qualidade dos serviços de saúde 
prestados. Entretanto, são necessários mais estudos sobre o assunto. 
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Introdução: A taquicardia de Coumel (ou taquicardia juncional recíproca permanente) representa de 1 a 6% dos 
casos de taquicardia supraventriculares na infância, sendo a ablação por radiofrequência usualmente o tratamento 
de escolha. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 7 anos, 26 kg, há 3 meses apresentando apatia progressiva, 
sendo diagnosticada com taquicardia de Coumel com proposta de ablação da via acessória por radiofrequência. 
Encontrava-se em insuficiência cardíaca congestiva aguda, com fração de ejeção entre 15 e 20%, em uso de capto-
pril, furosemida e espironolactona. Realizada indução anestésica com 3 mg/kg de fentanil, 0,1 mg/kg de midazolam, 
0,3 mg/kg de etomidato e 0,4 mg/kg de rocurônio. Indução e intubação orotraqueal sem intercorrências ou instabi-
lidades hemodinâmicas. Manutenção da anestesia com sevoflurano 1,0 CAM. Punção de pressão invasiva contínua 
para monitorização. Manteve frequência cardíaca 160 a 180 batimentos por minuto até a ablação. Não houve inter-
corrências durante o procedimento. Paciente extubada e encaminhada ao centro de terapia intensiva pediátrico com 
boa evolução e alta com 48 horas. Discussão: A taquicardia de Coumel possui difícil controle farmacológico e leva à 
miocardiopatia dilatada. A via acessória envolvida localiza-se frequentemente na região póstero-septal, com inserção 
junto ao ostium do seio coronário. No procedimento anestésico foram considerados os cuidados com o baixo débito 
na escolha das drogas utilizadas e na monitorização. O sucesso do procedimento, com o fim da taquicardia, leva a 
uma recuperação da função ventricular. 
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Introdução: A telangiectasia hemorrágica hereditária (THH), ou síndrome de Rendu-Osler-Weber, é uma doença 
autossômica dominante caracterizada clinicamente por telangiectasias, epistaxe recorrente e história familiar. 
Os genes envolvidos são ENG ou ALK-1. A principal causa de mortalidade relaciona-se com malformações arterio-
venosas (MAV) presentes em vários órgãos e a consequente hemorragia associada. Relato de caso: A.P.M., feminino, 
32 anos, 72 kg, admitida para realização de videotoracoscopia de urgência por hemotórax esquerdo espontâneo. 
Portadora de THH e lobectomia prévia de lobo médio do pulmão direito há 15 anos, telangectasias mucocutâneas, 
epistaxes frequentes e mãe com diagnóstico de THH. Espirometria e teste de difusão pulmonar para monóxido 
de carbono normais. Capacidade cardiopulmonar preservada, sem outras comorbidades. Paciente hemodinamica-
mente estável, sob monitorização padrão, incluindo ada junção neuromuscular (TOF), optou-se pela anestesia venosa 
total com intubação seletiva com tubo duplo lúmen, indução anestésica com propofol em infusão alvo-controlada 
(TCI), sufentanil (35 mcg) e rocurônio (40 mg); e manutenção com propofol e remifentanil em TCI. Realizada dose 
de ataque (10 mg/kg) e infusão contínua (1 mg/kg/h) de agente antifibrinolítico. Ventilação monopulmonar direita 
em modo pressão controlada. Na videotoracoscopia foi identificada a fonte do hemotórax esquerdo, uma MAV 
com sangramento ativo em língula. Realizou-se, então, a lingulectomia imediata sem intercorrências. Discussão: 
Na THH, o anestesiologista deve antever as potenciais dificuldades de manejo das vias aéreas devido à presença de 
telangectasias e evitar traumatismos na laringoscopia com lubrificação prévia da sonda endotraqueal e do laringos-
cópio. As sondagens nasais são contraindicadas e deve-se considerar extubação sem grandes estímulos, evitando 
traumas de orofaringe. A estabilidade hemodinâmica é fundamental, visto que os vasos aberrantes dessa síndrome 
não respondem normalmente aos vasoconstritores. Os cateteres intravenosos precisam ser mantidos livres de bolhas 
de ar devido ao risco aumentado de embolia paradoxal. As MAV pulmonares tendem a estar nos lobos inferiores; e 
mudanças posturais resultam em alterações na saturação de oxigênio. 
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Introdução: Um dos efeitos indesejados do uso de opioide em cirurgias oncológicas é a incidência aumentada de reci-
diva dos tumores. A anestesia livre de opioide tem se demonstrado segura com o uso de adjuvantes, principalmente 
com a associação de dexmedetomidina e lidocaína em infusão contínua, como demonstrado neste relato. Relato de 
caso: R.A.R., feminino, 55 anos, 68 kg, com diagnóstico prévio de câncer de mama e hipertensão arterial em uso de 
losartana, submetida à quadrantectomia e reconstrução de mama direita. Foi realizada indução anestésica com 1 mg 
de midazolan, lidocaína 2 mg/kg sem vasoconstritor, dexmedetomidina 1 mcg/kg durante 10 minutos, propofol 1,5 
mg/kg e cisatracúrio 0,15 mg/kg endovenosos. Manutenção da anestesia com 2 mg/kg/h de lidocaína e 0,5 mcg/kg/h 
de dexmedetomedina em bomba de infusão (BIC) e 1,5 CAM de sevoflurano. Variações de pressão arterial (PA) 
foram corrigidas com doses fracionadas de efedrina 5 mg endovenoso quando queda da PA menor que 20% do valor 
inicial. O procedimento cirúrgico durou aproximadamente 90 minutos, com paciente sendo extubada após rever-
são de bloqueio neuromuscular com neostigmine e atropina sem intercorrências. Não foram utilizadas outras drogas 
durante o ato anestésico. Paciente permaneceu na sala de recuperação pós-anestésica por 2 horas, pois apresentava 
escala de Ramsay 3 durante a primeira hora pós-cirúrgica. Escala visual de dor aplicada a cada 30 minutos, sendo 3 
a maior nota dada pela paciente, sem necessidade de analgesia de resgate. Mantido contato com a paciente, via tele-
fone, uma semana após a cirugia, que relatou pequeno desconforto no local cirúrgico, com melhora do quadro com 
uso de dipirona via oral. Discussão: Vários estudos monstram o benefício da utilização de medicações adjuvantes 
em anestesia geral. A dexmedetomidina, por ser um alfa-2 agonista altamente seletivo, possui propriedades ansiolí-
ticas, analgésicas e simpatolíticas, gerando uma boa estabilidade hemodinâmica no intraoperatório. A lidocaína, por 
sua vez, possui ação anti-inflamatória, reduzindo a produção de citocinas liberadas pelo estresse cirúrgico, levando 
à analgesia residual. Assim, há diminuição do uso de opioides que podem ocasionar recidiva de tumores malignos.
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Introdução: A anestesia geral programada para pacientes com miastenia gravis deve ser realizada durante as fases 
estáveis da doença, quando os pacientes necessitam de menor quantidade de drogas imunomoduladoras e estão 
com a doença sob controle. Na visita pré-operatória, a presença de sintomas neurológicos e uma revisão cuida-
dosa dos medicamentos usados são de extrema importância. Relato de caso: Paciente feminino, 25 anos, índice de 
massa corpórea 15 kg/m2, portadora de miastenia gravis com quadro de insuficiência respiratória, apresentando 
histórico de duas traqueostomias anteriores. Foram realizadas duas tentativas de extubação sem sucesso, sendo pro-
posta traqueostomia em caráter de urgência. Paciente foi admitida entubada, consciente, contactuante e sialorreica. 
Após monitorização, administrados fentanil (3 mcg/kg), propofol (4 mg/kg) e cetamina (0,3 mg/kg), mantida em 
ventilação mecânica com sevoflurano (CAM = 1,5%) e realizada infiltração com lidocaína 1% (30 mg) sem associação 
de bloqueador neuromuscular. Train-of-four (TOF) admissional: 74% com variação mínima de 53%. Procedimento 
realizado sem intercorrências, sendo a paciente encaminhada para a unidade de terapia intensiva. Discussão: 
A miastenia gravis é uma doença autoimune com produção de anticorpos contra os receptores de acetilcolina, tor-
nando-os extremamente sensíveis ao uso de relaxantes musculares adespolarizantes e resistentes à succnilcolina, 
sendo necessárias doses maiores para a ocorrência do bloqueio. Quando há comprometimento dos músculos da via 
aérea, apresenta risco de broncoaspiração. Entre as justificativas para evitar o uso de bloqueadores neuromusculares 
adespolarizantes em pacientes portadores de miastenia está o risco de paralisia residual, promovendo hipoventila-
ção, atelectasias e ventilação mecânica prolongada. As técnicas anestésicas regionais são seguras, com uso de agentes 
amidas ou ésteres, mas a dosagem criteriosa é essencial para gerenciar o agravamento das fraquezas musculares com 
segurança. A miastenia é uma doença rara, mas requer do anestesista conhecimentos e habilidades específicos para 
o sucesso nos resultados dos pacientes. 
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1512 Anestesia para tratamento de varizes de 
membros inferiores em paciente com 
síndrome de Takotsubo
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Introdução: A síndrome de Takotsubo (ST) é uma cardiomiopatia rara induzida pelo estresse e que causa uma dis-
função aguda reversível do ventrículo esquerdo. Caracteriza-se por alterações eletrocardiográficas que mimetizam 
uma síndrome coronariana aguda. Sua fisiopatologia ainda não é totalmente esclarecida. Acredita-se que esteja asso-
ciada à liberação em excesso de catecolaminas, relacionada ao estresse. Relato de caso: Paciente feminina, 61 anos, 
estado físico P2, com hipertensão arterial sistêmica e ST diagnosticada há 4 anos após passar por intenso estresse 
emocional, foi submetida ao tratamento cirúrgico de varizes de membros inferiores. Uma hora antes da cirurgia, 
recebeu midazolam 15 mg por via oral. Após monitorização convencional e venóclise periférica, foram administra-
dos midazolam 5 mg e fentanil 100 mcg. Em seguida, foi realizada anestesia subaracnoidea em L3/L4 com injeção 
de bupivacaína hiperbárica 0,5% 12 mg, sem intercorrências. A paciente manteve-se hemodinamicamente estável 
durante todo o procedimento. Ao final, foi encaminhada para a sala de recuperação pós-anestésica, onde permane-
ceu por 90 minutos. Recebeu alta hospitalar no mesmo dia, com boa evolução. Discussão: Por ser uma doença rara, 
existem poucos relatos sobre o manejo anestésico dos pacientes com ST. A prevenção da liberação de catecolaminas 
parece ser a principal medida para evitar sua recidiva e o surgimento de sintomas. Evitar dor e manter sedação ade-
quada são medidas que beneficiam esses pacientes.
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Introdução: A distrofia muscular cintura-membros (DMCM) é uma doença progressiva que tem início entre a 
segunda e a quinta décadas de vida. Os músculos da cintura escapular e do quadril podem ser os únicos acometi-
dos. A anestesia em pacientes com doença neuromuscular merece atenção especial devido aos riscos envolvidos, em 
especial a possível ocorrência de hipertermia maligna. Nesses pacientes, o envolvimento cardíaco é raro, mas o com-
prometimento respiratório pode ocorrer em doença de longa data. Relato de caso: Paciente feminino, 49 anos, 72 kg, 
estado físico P2, foi submetida à colecistectomia por videolaparoscopia sob anestesia geral. Apresentava hipertensão 
arterial sistêmica e DMCM do tipo 2A diagnosticada desde os 13 anos de idade. Apresentava fraqueza em mem-
bros superiores e não deambulava. Após acesso venoso periférico 20G, foi submetida à monitorização convencional 
e da junção neuromuscular. Em seguida, foi realizada indução anestésica com propofol 150 mg, fentanil 200 mcg, 
rocurônio 50 mg e clonidina 75 mcg. Na manutenção, utilizou-se propofol em infusão alvo-controlada e remifentanil 
em infusão contínua. A cirurgia ocorreu em 40 minutos, sem intercorrências. Antes do despertar, foi administrado 
sugamadex 200 mg. A paciente foi desintubada e encaminhada para a sala de recuperação da anestesia. Recebeu alta 
para enfermaria após 120 minutos e apresentou boa evolução. Discussão: Pacientes portadores de DMCM tipo 2A 
não devem receber anestésicos halogenados e succinilcolina devido ao risco de desencadear hipertermia maligna. 
Opioides, sedativos, hipnóticos e bloqueadores neuromusculares adespolarizantes podem apresentar efeito resi-
dual. É altamente recomendado monitorizar a junção neuromuscular desses pacientes. A anestesia venosa total se 
apresenta como opção segura. No pós-operatório imediato, devido ao quadro de fraqueza muscular, deve ser dada 
atenção especial para a monitorização respiratória.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Hines KE, Marschall RL. Stoelting, anestesia e doenças raras. Rio de Janeiro: Elsevier; 2010. 

2. López Álvarez A, Román Fernández A, Vilanova Vázquez V, Corujeira Rivera MC,  Areán González I,  Valiño Hortas C. Total 

intravenous anesthesia for aortic aneurysm replacement surgery in a patient with limb-girdle dystrophy. Rev Esp Anestesiol 

Reanim. 2014;61(7):385-7. https://doi.org/10.1016/j.redar.2013.06.014

Conflito de interesses: não

Fonte de fomento: não 

Tipo de trabalho: Relato de caso



ANESTESIA NAS ESPECIALIDADES

Sao Paulo Med J. 2019; 137(Suppl)     69
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Introdução: A anemia de Fanconi (AF) é uma síndrome caracterizada por pancitopenia, alterações endócrinas, pre-
disposição a malignidades e anormalidades físicas. Relato de caso: Paciente feminina, 34 anos, 44 kg, 140 cm de 
estatura, com diagnóstico de AF e hipotireoidismo, em uso domiciliar de levotiroxina 50 mcg/dia. A paciente apre-
sentava rim único à direita e dedo extranumerário em mão direita, mas sem alterações de face ou preditores de via 
aérea difícil. Apresentava pancitopenia e os exames laboratoriais pré-operatórios mostravam hemoglobina 12,8 e 
contagem de plaquetas de 50 mil. Foi submetida à hepatectomia parcial para ressecção de hepatocarcinoma em seg-
mento IVb sob anestesia geral. Realizada monitorização e indução anestésica com sufentanil 0,5 mcg/kg, lidocaina 1 
mg/kg, propofol 2 mg/kg, rocurônio 0,6 mg/kg. Intubação orotraqueal com tubo 7,5 sem dificuldades. Seguindo-se 
monitorização de pressão invasiva e punção de acesso venoso central com auxílio de ultrassonografia. Administradas 
7 unidades de plaquetas e 100 mg/kg de ácido aminocapróico, visando reduzir sangramento e necessidade de hemo-
transfusão. Manutenção da anestesia com remifentanil 0,1 mcg/kg/min, sevoflurano 1 CAM e bolus de rocurônio 
de acordo com monitorização neuromuscular. Paciente apresentou hipotensão após manobras cirúrgicas (pringle), 
corrigidas com efedrina. Não houve necessidade de hemotransfusão intraoperatória. Paciente foi extubada e enca-
minhada ao centro de terapia intensiva. Evoluiu clinicamente estável, recebendo alta da unidade intensiva após 24 h. 
Discussão: Pacientes com AF apresentam uma predisposição ao desenvolvimento de tumores sólidos em uma fre-
quência maior do que na população geral e em idades mais precoces. Esses tumores são mais comuns em pacientes 
submetidos à terapia com androgênios, o que não foi observado no caso relatado. Indivíduos com AF podem ainda 
ter uma variedade de distúrbios endócrinos, entre eles baixa estatura e hipotireoidismo primário. A pancitopenia 
periférica é resultado de uma deficiência de células tronco hematopoiéticas devido a falhas no reparo de DNA defei-
tuoso. Assim, o manejo anestésico de pacientes com AF deve incluir o manejo de via aérea difícil e das alterações 
metabólicas e hematológicas. 
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1539 Abordagem e peculiaridades anestésicas 
em tireoidectomia endoscópica transoral 
via vestibular
Fabiane Felicio da Silva Bandeira Araujo, Mariana dos Santos Mattos Tavares, Bruno 
Ferreira Monteiro, Alfredo Guilherme Haack Couto, Rodrigo dos Santos Nascimento

Hospital Universitário Antônio Pedro, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 

Introdução: O desenvolvimento das cirurgias minimamente invasivas e a crescente demanda por resultados estéticos 
fizeram com que a tireoidectomia endoscópica transoral via vestibular (TOETVA) se consolidasse como uma opção 
cirúrgica. Relato de caso: G.S., 35 anos, índice de massa corpórea 31 kg/m2, ASA PS1, em uso de anticoncepcional 
oral. Apresentava nódulo tiroidiano, TI-RADS 5 na ultrassonografia e punção aspirativa por agulha fina Bethesda V. 
Indicada tireoidectomia total pela técnica TOETVA devido a importante história prévia de queloide. Admitida na 
sala operatória, foi monitorada com cardioscopia, pressão arterial não invasiva, oximetria de pulso e índice biespec-
tral. Realizada venóclise calibre 18G seguida de pré-oxigenação com O2 100% e indução anestésica endovenosa com 
fentanil 200 mcg, lidocaína 100 mg, propofol em infusão com alvo inicial de 4 mcg/mL, ajustado de acordo com o 
BIS®, além de rocurônio 30 mg. Intubada com tubo orotraqueal 7,0 mm aramado com cuff acoplado à monitori-
zação neurofisiológica. Iniciada ventilação mecânica ao volume: FIO2 40%, VC 480 mL, frequência respiratória 14 
irpm, relação inspiração:expiração 1:2, PEEP 5 cmH2O e pressão de pico 25. Permaneceu em posição supina com 
extensão cervical e proteção ocular cuidadosa. A manutenção da anestesia foi realizada com propofol e remifenta-
nil em infusão contínua. Após a insuflação subplatismal com CO2, houve elevação progressiva da fração expirada de 
CO2, corrigida com aumento do volume minuto. A monitorização neurofisiológica foi realizada 1 hora após o iní-
cio da cirurgia e não houve alteração. Após 275 minutos de cirurgia, foi extubada ao final, apresentando enfisema 
subcutâneo bilateral identificado pela palpação até a linha mamilar e sem repercussões respiratórias. Na  sala de 
recuperação pós-anestésica, referiu dor na topografia do enfisema. Recebeu alta para a enfermaria após 60 minutos 
com Aldrete 10. Discussão: Nos casos de TOETVA, deve-se atentar para a fixação do tubo e proteção ocular cui-
dadosa com coxins, pois a cirurgia ocorre no vestíbulo oral e o cirurgião permanece posicionado sobre a cabeça do 
paciente, potencializando o risco de lesões faciais e oculares. A insuflação subplatismal com CO2 pode resultar em 
eventos adversos como hipercarbia, enfisema subcutâneo, pneumomediastino, pneumotórax e repercussão cardior-
respiratória. Para evitar tais complicações, a pressão de insuflação deve ser limitada em até 6 mmHg e o fluxo em até 
15 L/min. No pós-operatório, o enfisema subcutâneo é achado comum e deve ser observado na sala de recuperação 
pós-anestésica. 
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1542 Manejo anestésico em 
paciente acondroplásico
Fernanda Râmyza de Sousa Jadão Correia, Renata Maia de Souza, Deborah Rodrigues 
Six, Ana Carolina Soares Figueira, David Ferez

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

Introdução: A acondroplasia é a displasia óssea mais comum em humanos, com prevalência de 1 em 20 mil nasci-
dos vivos. É transmitida por gene autossômico dominante e caracteriza-se por diferentes padrões craniofaciais, baixa 
estatura, braquidactilia, cifoescoliose, lordose lombar acentuada, dentre outras. Relato de caso: Paciente mascu-
lino, 29 anos, portador de nanismo acondroplásico, 70 kg, 132 cm de altura, índice de massa corpórea 40,22 kg/m², 
em pré-operatório de apendicectomia videolaparoscópica, ASA IIE, sem alergias, sem cirurgias anteriores. Via aérea: 
protrusão da mandíbula, Mallampati IV, extensão cervical diminuída, distâncias tireo-mentoniana de 10 cm e 
esterno-mento de 17 cm. Exames laboratoriais com leucocitose discreta, sem outras alterações. Optou-se pela não 
realização de medicação pré-anestésica. Monitorização básica, venóclise prévia, em uso de ciprofloxacino e metroni-
dazol. Material de via aérea difícil (VAD) presente em sala. Indução anestésica venosa em sequência rápida (fentanil, 
propofol e succinilcolina), tentativa de visualização de via aérea com videolaringoscópio, única tentativa, atrau-
mática, Cormack-Lehane 3a, passagem de tubo traqueal número 7,5 mm com cuff com auxílio do fio bougie, sem 
intercorrências. Manutenção anestésica com sevoflurane, rocurônio e remifentanil. Ao fim da cirurgia, paciente extu-
bado com sucesso após realizar lidocaína 2% 140 mg e sugamadex 280 mg. Discussão: O manejo anestésico de 
pacientes acondroplásicos necessita de uma adequada avaliação pré-anestésica, destacando-se a via aérea devido às 
alterações craniofaciais que dificultam o acoplamento adequado da máscara facial e o alinhamento dos eixos durante 
a intubação. A previsão de VAD possibilitou o preparo de material adequado sem colocar em risco o paciente. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1. Abrão MA, Silveira VG, Barcellos CF, Cosenza RC, Carneiro JR. Anesthesia for bariatric surgery in an achondroplastic dwarf with 

morbid obesity. Rev Bras Anestesiol. 2009;59(1):79-86. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-70942009000100011 

Conflito de interesses: não

Fonte de fomento: não 

Tipo de trabalho: Relato de caso



ANESTESIA NAS ESPECIALIDADES

Sao Paulo Med J. 2019; 137(Suppl)     72

1543 Anestesia para craniotomia 
em paciente acordado
Giordana Oliveira Rotella, Luiz Marcelo Pianchão Araujo, Diego Cezar de Oliveira Corrêa, 
Cynthia de Oliveira Rego, Ozita Lamara Lobo Ferreira

Hospital Ophir Loyola, Belém, PA, Brasil 

Introdução: A craniotomia no paciente acordado tem sido indicada na remoção de tumores cerebrais, correções 
arteriovenosas e aneurismas. O anestesiologista tem que estar apto a fornecer uma anestesia segura, com mínimas 
repercussões hemodinâmicas, para garantir a estabilidade do paciente. Relato do caso: Homem, 19 anos, 70 kg, pro-
gramado para craniotomia para correção de malformação arteriovenosa. Paciente sem relatos de comorbidades ou 
alergias, nega uso de medicamentos. Realizados monitorização obrigatória, venóclise, pré-oxigenação com O2 100% 
e anestesia geral com uso de fentanil 100 mcg, proporfol 140 mg e succinilcolina 100 mg. Após passagem de más-
cara laríngea (ML), a anestesia foi mantida com bomba de infusão contínua com proporfol 1% e remifentanil, O2 
2 L/min, ventilação mecânica ciclada a volume, volume corrente 480 mL, frequência respiratória 12 irpm. Reali-
zado scalp block com 2 a 3 mL de levobupivacaína 0,5%. No momento da craniotomia acordado, foi interrompida 
a infusão de remifentanil e mantida a de proporfol, para retirada de ML. Após cinco horas de cirurgia, o paciente 
queixou-se de dor, sendo necessário o aumento de drogas anestésicas. A consequência foi a queda de saturação de 
O2 e passagem de ML novamente, sem intercorrências. Ao finalizar a cirurgia, a ML foi retirada e o paciente acordou 
sem repercussões clínicas e hemodinâmicas. Foi encaminhado ao centro de terapia intensiva para acompanhamento 
 pós-operatório, tendo alta após 48 horas. Discussão: A craniotomia com o paciente acordado tem possibilitado rea-
lizar correções cirúrgicas com mínimas chances de sequelas. Segundo estudos randomizados, a cirurgia acordado 
diminui a morbidade pós-operatória. Além da colaboração do paciente, a escolha das drogas para anestesia deve 
propor conforto e segurança durante o procedimento. As medicações têm que ter rápido início de ação, mínimos 
efeitos cardiovasculares e respiratórios, propor boa analgesia e não interferirem no exame neurológico. A associa-
ção do scalp block contribui para analgesia duradoura durante o procedimento, reduzindo o desconforto do paciente 
quando está acordado. O desafio ainda permanece na titulação e escolha de drogas que possam propor uma estabili-
dade contínua durante a cirurgia. Assim, o manejo adequado requer escolha e controle de medicações eficazes para 
manter um bom plano anestésico. 
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1548 Anestesia para cirurgia de ressecção 
de massa mediastinal e plastia de veia 
cava superior
Patricia Batista Matos, Rafaela Souto e Souza, Walkiria Wingester Vilas Boas, 
Isabella Neiva Liboreiro, Henrique Bicalho Rosa

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil 

Introdução: Tumores mediastinais anteriores são raros e podem causar compressão vascular e de via área, cau-
sando descompensação hemodinâmica e insuficiência respiratória, que podem ser exacerbadas pela anestesia geral. 
O anestesiologista deve prever situações de risco e estar preparado para o manejo adequado desses doentes. Relato 
de caso: A.C.R.O., sexo feminino, 28 anos, 75 kg, sem outras comorbidades, com tumor miofibroblástico em lobo 
superior de pulmão direito, com extensão pleural e pericárdica. Paciente relatava dor torácica e dispneia, que piorava 
com o decúbito dorsal e melhorava com o decúbito lateral esquerdo. Primeiramente foi realizada punção de pressão 
arterial invasiva e cateter venoso central. Optado por intubação acordada, com tubo duplo lúmen 35F esquerdo e 
broncofibroscópio, após sedação com remifentanil em bomba de infusão contínua (BIC) 0,2 mcg/kg/min e anestesia 
local com lidocaína spray. Depois de assegurada a via aérea, indução anestésica com propofol 2,5 mg/kg, rocurônio 
0,6 mg/kg e cetamina 0,15 mg/kg. Mantida anestesia com remifentanil BIC e sevoflurano 0,8 CAM. Realizada pneu-
monectomia direita, secção de veia cava superior (VCS) e reconstrução com prótese de dacron sem necessidade de 
circulação extracorpórea. Durante a reconstrução da VCS, a paciente apresentou sangramento e instabilidade hemo-
dinâmica com necessidade de transfusão de 1 concentrado de hemácias. Transferência para a unidade de terapia 
intensiva após 4h30min de cirurgia, intubada, em uso de noradrenalina 0,06 mcg/kg/min. Discussão: Aproximada-
mente 40% dos tumores envolvendo o mediastino são assintomáticos, por isso, a ressecção torna-se dificultada pelo 
tamanho e invasão da massa ao diagnóstico. Deve-se ter cuidado na abordagem da via área desses pacientes pelo 
risco de obstrução durante a indução anestésica. O uso de relaxantes musculares é evitado, pois causa perda do tônus 
da parede torácica, podendo causar piora da obstrução da via aérea, sendo preferível ventilação espontânea e intuba-
ção acordado com broncofibroscópio. Preconiza-se também o uso de medicações de curta ação para controle preciso 
do nível da anestesia geral. A abordagem perioperatória de tumor mediastinal é um desafio, fazendo-se necessária a 
cooperação entre as equipes de cirurgia e anestesia para o sucesso da cirurgia. 
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1551 Fibrilação atrial em 
neuroanestesia de urgência
Bruno Sousa Pires, Lucas Reis Rosa, Marcelo Stucchi Pedott, Emilio Carlos Del Massa, 
Anderson Sampaio Marui
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Introdução: A fibrilação atrial é uma arritmia cardíaca comum, que pode gerar instabilidade hemodinâmica. A car-
dioversão elétrica (CE) é a melhor opção terapêutica em caso de instabilidade, porém expõe o paciente ao risco de 
tromboembolismo. Paciente feminino, 70 anos, 78 kg, sem alergias, ASA IV, história de miastenia gravis e arrit-
mia cardíaca em uso de varfarina. Procedente de outro hospital com relato de queda da própria altura há um dia, 
seguida de rebaixamento de consciência. Deu entrada em sala operatória com proposta de craniotomia descompres-
siva, escala de Glasgow 8 em ar ambiente. Monitorizada com eletrocardiograma, saturação de O2 e pressão arterial 
não invasiva. Após revisão de venóclise prévia e antibioticoprofilaxia, realizou-se pré-oxigenação com O2 a 100%, 
seguida de indução anestésica venosa com fentanil 250 mcg, lidocaína 80 mg, propofol 120 mg e succinilcolina 
60 mg. Realizada intubação orotraqueal em sequência rápida com cânula aramada nº 7,5 sob laringoscopia direta, 
 Cormack-Lehane II, confirmado posicionamento com ausculta e capnografia, acoplada a ventilação pressão con-
trolada, e curarizada com cisatracúrio 8 mg. Realizado acesso venoso central em veia jugular interna direita sob 
técnica asséptica de Selldinger e cateterização de artéria radial direita com Abocath 20G para monitorização de 
pressão arterial média, sem intercorrências. Mantida anestesia com propofol em infusão alvo-controlada e remifen-
tanil em infusão contínua. Paciente apresentou taquiarritmia (frequência cardíaca de 161 bpm) com QRS estreito, 
sugestiva de fibrilação atrial de alta resposta, administrada lidocaína 80 mg sem resposta e metoprolol 5 mg, com 
redução pequena da frequência cardíaca, evoluiu com hipotensão arterial refratária à administração de noradre-
nalina a 0,44 mcg/kg/min. Realizou-se CE sincronizada com 100 J, em desfibrilador monopolar, com reversão da 
arritmia, frequência cardíaca 104 bpm e aumento de pressão arterial, possibilitando redução da dose de noradrena-
lina. Não havia ecocardiografia transesofágica disponível. Paciente manteve estabilidade hemodinâmica com dose 
baixa de noradrenalina. Ao final, foi encaminhada à unidade de terapia intensiva intubada, em ventilação controlada 
mecânica, estável hemodinamicamente em uso de noradrenalina a 0,11 mcg/kg/min. Discussão: As arritmias cardía-
cas no período perioperatório têm potencial de desfecho desfavorável em qualquer procedimento cirúrgico. Frente a 
um quadro de taquicardia com instabilidade hemodinâmica, a cardioversão se faz necessária, mesmo com o risco de 
tromboembolismo e sem exame documental de ausência de trombo intracavitário. 
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1555 Anestesia para ressecção de 
ameloblastoma mandibular com técnica 
de hipotensão arterial induzida
Priscilla Flávia Melo Macedo da Fonseca, Demócrito Ribeiro Neto, Fernando Cássio do 
Prado Silva, João Paulo Jordão Pontes, Rodrigo Rodrigues Alves

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

Introdução: Ameloblastoma mandibular é uma neoplasia odontogênica benigna que apresenta um comporta-
mento localmente agressivo. Para a ressecção desse tumor, as técnicas de hipotensão induzida com pressão arterial 
diminuída de maneira previsível e deliberada podem ter um papel fundamental, com a finalidade de diminuir o san-
gramento e a duração da cirurgia por proporcionar um melhor campo operatório. Caso clínico: Paciente masculino, 
35 anos, 80 kg, estado físico P1, submetido à resseção de ameloblastoma mandibular com reconstrução de mandí-
bula e articulação temporomandibular com prótese sob anestesia geral endovenosa e hipotensão arterial induzida. 
Após venóclise periférica 20G, foi realizada monitorização convencional e pressão arterial invasiva. A indução anes-
tésica foi realizada com fentanil 250 mcg, propofol 160 mg e rocurônio 50 mg. A intubação nasotraqueal foi fácil, 
auxiliada com pinça de Magil. Na manutenção, utilizou-se infusão alvo-controlada de propofol e remifentanil em 
infusão contínua. Antes do início da cirurgia, foi iniciada administração de clonidina 0,5 mcg/kg para hipotensão 
arterial induzida. A pressão arterial foi mantida em valores médios de 60 mmHg. Não foi observado sangramento 
profuso durante todo o procedimento. Ao final, o paciente foi desintubado, estava acordado e orientado e foi enca-
minhado à sala de recuperação anestésica. Recebeu alta hospitalar no dia seguinte com boa evolução. Discussão: 
Devido à sua comum agressividade local, ameloblastomas volumosos podem infiltrar os tecidos moles adjacentes. 
Para a ressecção desses tumores, devido ao potencial risco de sangramento, recomenda-se a utilização de técnicas de 
hipotensão arterial induzida durante a anestesia geral. Diversos fármacos e técnicas podem ser empregados. Cloni-
dina intravenosa em infusão contínua se mostrou um agente capaz de trazer esses benefícios a esse paciente.
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1557 Anestesia em paciente com tumor de 
glômus carotídeo
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Prado Silva, Demócrito Ribeiro Neto, João Paulo Jordão Pontes
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Introdução: Tumores glômicos carotídeos ou paragangliomas são neoplasias raras, altamente vascularizados por 
ramos da artéria carótida externa. São os paragangliomas mais comuns originados na região da cabeça e pescoço 
(60 a 70%) e possuem caráter de malignidade em 5 a 6% dos casos. Podem ser secretores de norepinefrina, colecis-
tocinina, serotonina, calicreína, histamina e bradicinina. Caso clínico: Paciente masculino, 43 anos, 72 kg, estado 
físico P2, portador de tumor de glômus carotídeo, foi submetido à exérese cirúrgica do tumor sob anetesia geral. 
Após monitorização convenional e venóclise periférica 18G, administrou-se fentanil 250 mcg, lidocaína sem vaso-
constritor 80 mg, propofol 150 mg e succinilcolina 70 mg, seguindo com intubação orotraqueal por laringoscopia 
direta sem dificuldades. Na manutenção, empregou-se oxigênio e óxido nitroso associados ao propofol em infusão 
alvo-controlada e remifentanil em infusão contínua. Também foi utilizada monitorização neurofisiológica de poten-
ciais evocados somato-sensitivos e da pressão arterial invasiva. Um cateter venoso central também foi instalado. 
Foi administrado sulfato de magnésio 1400 mg após indução e preparado nitroprussiato sódico em bomba de infu-
são contínua, caso necessário. Ao término do procedimento, o paciente foi desintubado e encaminhado à unidade de 
terapia intensiva acordado, hemodinamicamente estável. Discussão: A cautela no manejo anestésico para ressecção 
de tumores do glômus carotídeo está associada à hipervascularização e à possibilidade de produção de catecola-
minas, que podem desencadear hipertensão arterial perioperatória e taquicardia, sendo ambas de difícil controle. 
Seu manejo deve ser realizado com drogas de rápido início de ação, como a nitroglicerina e o nitroprussiato de sódio. 
A anestesia para ressecção desses tumores constitui grande desafio para o anestesiologista.
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1560 Correção cirúrgica de aneurisma aorto 
bifemoral via convencional (aberta)
Alexandre José Ceolin, Jefferson Sicka, Carolina Quintana de Quadros Brenner, 
Daniela Hoffmann Schuck, Karinne Akemi Sakuma

Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, Joinville, SC, Brasil 

Introdução: O aneurisma de aorta é uma doença grave, progressiva e que, sem tratamento, evolui para ruptura e 
morte. A incidência da doença aneurismática no Brasil é de 4,5%, aumenta com a idade e é maior no sexo masculino. 
A compreensão da apresentação da doença, em todas as situações específicas de cada paciente, assim como do trata-
mento proposto, com todas as suas peculiaridades, é absolutamente necessária para um bom ordenamento anestésico. 
Caso clínico: Paciente do sexo feminino, 69 anos, história pregressa de hipertensão e tabagismo (100 maços/ano), 
em uso de hidroclorotiazida e enalapril. Função cárdica: disfunção diastólica grau II, fração de ejeção de ventrículo 
esquerdo 47%. Presença de aneurisma aorto bifemoral, com 6 cm em seu maior diâmetro. Sendo proposta a correção 
cirúrgica aberta do aneurisma, com uso de prótese sintética e clampeamento aórtico infrarrenal.  Procedimento anes-
tésico iniciado sob sedação com cateterização da artéria radial direita para pressão arterial média, puncionado acesso 
venoso central em veia jugular interna direita e acesso venoso calibroso em membro superior esquerdo. Indução da 
anestesia geral com remifentanil, etomidato e rocurônio, garantindo estabilidade hemodinâmica. Manta térmica em 
segmento superior do tronco. Controle de temperatura e diurese. Utilizado monitor Edwards EV1000 para manejo 
hemodinâmico perioperatório (saturação venosa de O2, índice cardíaco, variação de volume sistólico, resistência 
vascular sistêmica indexada). Pelo alto risco de sangramento no transoperatório, foi utilizado Cell Saver, com auto-
transfusão de 735 mL de sangue. Tempo de clampe aórtico: 90 minutos. O despinçamento femoral foi realizado de 
forma gradual, não gerando grandes alterações hemodinâmicas. No fim do procedimento, paciente apresentava-se 
estável hemodinamicamente, dose baixa de droga vasoativa, conduzido intubado à unidade de terapia intensiva. 
Discussão: O manejo anestésico para a cirurgia de correção de aneurisma de aorta via convencional requer amplo 
conhecimento da fisiologia, das fases do procedimento cirúrgico, capacidades técnicas para procedimentos invasivos 
e interpretação de avançadas tecnologias de monitorização e experiência para manuseio farmacológico avançado. 
A abordagem convencional normalmente está relacionada a grandes incisões e trocas volêmicas, pinçamento e 
despinçamento aórtico, períodos variáveis de isquemia-reperfusão tecidual e ativação de respostas metabólicas e 
inflamatórias intensas.
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1563 Manejo anestésico no portador da 
síndrome da pessoa rígida
Rafael Ramos Schiavetti, Silvia Amália de Melo Moura

Hospital Santa Cruz, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: A síndrome da pessoa rígida é uma doença autoimune caracterizada por episódios de espasmos doloro-
sos, secundários à rigidez muscular e desencadeados por estresse psicológico, sons ou simples toque. Postula-se que 
a síntese do ácido gama-amino butírico (GABA) esteja prejudicada devido à destruição da enzima descarboxilase 
do ácido glutâmico, necessária para a síntese do neurotransmissor. Devido à interação medicamentosa com recep-
tores do GABA, a anestesia em pacientes portadores dessa síndrome requer atenção e cuidado especial, tornando 
o seu manejo fundamental pela equipe anestésica. Relato de caso: M.A.M.S., 48 anos, 70 kg, ASA II, hipertensa. 
Em  uso de anti-hipertensivos e em realização de plasmaférese para controle dos espasmos. Diagnosticada com 
síndrome da pessoa rígida, cujas crises espásticas eram desencadeadas por estresse e intensa luminosidade. Em pro-
gramação cirúrgica de neurólise em membro superior direito para melhora da amplitude dos movimentos da mão. 
Realizada monitoração padrão, acrescida de índice bispectral. Durante a venóclise, apresentou espasmos de forte 
intensidade em membros superiores, com remissão espontânea. Após pré-oxigenação, a indução anestésica foi reali-
zada com 2 mcg/kg de fentanil e 2 mg/kg de propofol, seguida de passagem de máscara laríngea, sem intercorrências. 
Manutenção com infusão alvo-controlada de propofol e ventilação modo pressão controlada. Realizada infiltração 
local com ropivacaína a 0,2% antes do início do procedimento. A paciente não apresentou alteração dos parâmetros 
ventilatórios e hemodinâmicos durante a cirurgia. Após o término, houve rápido retorno à ventilação espontânea, 
sendo removida máscara laríngea, com índice biespectral em 85. Despertar sem queixas álgicas ou novos episó-
dios contráteis. Conclusão: Em casos de bloqueios periféricos como única estratégia, a sedação do paciente deve ser 
aprofundada para que a dor causada pela punção não desencadeie os espasmos. Já o uso de bloqueadores neuromus-
culares e anestésicos voláteis pode ser responsável pela hipotonia prolongada em pacientes com Síndrome da pessoa 
rígida. O tratamento visa aumentar a transmissão GABAérgica, de modo a atenuar a hiperreflexia e a rigidez muscu-
lar. Há evidências de que o propofol potencialize a função do receptor GABA-A. Dessa forma, é imprescindível que a 
anestesia venosa total, sem o uso de relaxantes musculares, seja a estratégia de escolha nesses pacientes. 
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1565 Considerações anestésicas em ressecção 
transuretral de tumores vesicais e 
perfuração de bexiga
Lorena Coutinho Ramos Gevú Barcelos, Marco Antônio Cardoso de Resende, Rubens 
Cunha Tavares, Alexandra Gomes Vieira Meceni, Fabiane Felicio da Silva Bandeira Araujo

Hospital Universitário Antônio Pedro, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 

Introdução: A ressecção transuretral (RTU) de bexiga é um procedimento cirúrgico realizado pela inserção de cis-
toscópio rígido, indicado para exérese de lesões vesicais. Devido à possibilidade de complicação intraoperatória, 
como perfuração vesical, o anestesiologista deve estar atento para o diagnóstico precoce. Relato de caso: J.A., mascu-
lino, 67 anos, índice de massa corpórea 25,3 kg/m2, tabagista e hipertenso em uso de losartana. Apresentava quadro 
de emagrecimento e hematúria, provável tumor de bexiga, sendo indicada RTU de bexiga. Admitido na sala opera-
tória, foi monitorizado com cardioscopia, pressão arterial não invasiva e oximetria. Realizada venóclise calibre 16G 
e sedação leve com midazolam 2 mg. Seguiu-se a realização do bloqueio subaracnóideo simples; em decúbito lateral 
esquerdo foi efetuada punção via mediana em L3–L4 com agulha de bisel tipo Quincke 25G e injeção de bupivacaína 
hiperbárica 12,5 mg e fentanil 20 μg, obtendo nível sensitivo em T8. Paciente foi colocado em litotomia e iniciado o 
procedimento. Após 30 minutos, foi percebida movimentação brusca das pernas atribuída à estimulação do nervo 
obturador pelo eletrocautério. Evoluiu com hipotensão arterial, desorientação e agitação. Ao exame: distensão abdo-
minal com sinais de irritação peritoneal. Ultrassonografia à beira do leito demonstrou líquido livre em cavidade 
abdominal e gasometria arterial apresentava acidose metabólica com hiperlactatemia. Indicada laparotomia explo-
radora sob anestesia geral com fentanil 150 μg, etomidato 20 mg, succinilcolina 100 mg, intubação orotraqueal sob 
laringoscopia direta e rocurônio 50 mg. Realizado inventário da cavidade abdominal e ráfia da lesão de bexiga, man-
tendo-se hemodinamicamente estável. Discussão: A RTU de bexiga pode ser realizada com anestesia regional ou 
geral. A preferência pelo bloqueio subaracnóideo, com nível sensitivo em T9, se dá por proporcionar relaxamento 
pélvico, diminuir sangramento e facilitar a detecção precoce da perfuração de bexiga, por meio de alterações clíni-
cas. Porém, a estimulação do nervo obturador, que passa próximo à parede lateral da bexiga, pelo eletrocautério, 
resulta em contração brusca involuntária dos músculos adutores, levando à perfuração inadvertida. Tal reflexo pode 
ser evitado com anestesia geral com relaxamento muscular, bloqueio subaracnóideo associado ao bloqueio do nervo 
obturador ou ao bloqueio transvesical.
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1566 Desafios na anestesia em criança com 
síndrome de Guillain-Barré
Samantha Ceccon Camargo de Castro, Daniel Vieira de Queiroz, Marcia Pereira Repsold 

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

Introdução: A síndrome de Guillain-Barré (SGB) é uma doença autoimune e desmielinizante desencadeada por uma 
infecção bacteriana ou viral precedente, sendo Campylobacter jejuni o principal envolvido. Relato de caso: Paciente 
de 5 anos, masculino, com indicação de traqueostomia devido à necessidade de ventilação mecânica prolongada. 
Foi admitido em sala entubado, apenas mantendo o movimento de piscar, porém acordado e lúcido. Optou-se por 
anestesia geral com sevoflurano e fentanil. Não foram utilizados relaxantes musculares, anestésicos locais ou pré-me-
dicação. Paciente foi encaminhado para a unidade de terapia instensiva acoplado à ventilação mecânica. Discussão: 
A SGB afeta anualmente 2 a cada 100 mil pessoas, com maior incidência no sexo masculino e naqueles entre 50 e 
74 anos. Apenas 33% necessitam de intubação e ventilação assistida. Optou-se pela não realização de pré-medicação 
devido à maior sensibilidade a esse tipo de fármaco quando constatado comprometimento da musculatura respi-
ratória e faríngea. Evitou-se a succinilcolina devido ao quadro de denervação muscular com consequente aumento 
dos receptores de acetilcolina (AchRs) extrajuncionais com risco de hipercalemia fatal e parada cardíaca presente. 
O comportamento farmacológico frente aos bloqueadores adespolarizantes é variável. Resistência a esse grupo de 
fármacos ocorre na fase de desnervação, atribuída ao aumento dos AchRs extrajuncionais, e a sensibilidade sobre-
vém durante a fase de reinervação, atribuída à imaturidade da junção neuromuscular. Entretanto, caso necessária 
a sua utilização, optar por cisatracúrio ou rocurônio devido à curta duração e ao mínimo efeito cardiovascular é 
uma boa escolha. Drogas que potencializam o bloqueio neuromuscular, como anestésicos inalatórios, barbitúricos 
e benzodiazepínicos, devem ser evitados ou ter suas doses restringidas. Disfunção autonômica é frequente, predis-
pondo à instabilidade hemodinâmica. Pode-se encontrar ausência de respostas compensatórias e reação exagerada a 
mudanças posicionais e perda de sangue. Estímulos como a laringoscopia e intubação podem desencadear aumentos 
exagerados da frequência cardíaca e pressão arterial, o que pode indicar benefícios na adição de um bloqueio alfa e 
beta. Dessa forma, não há na literatura, técnica isenta de riscos. 
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1582 Manejo anestésico do paciente com 
distrofia muscular de Duchenne
Renata Peres Nabeshima, Pedro Ferro Lima Menezes, Talison Silas Pereira, 
João Manoel da Silva Junior

Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é uma doença rara, progressiva e incapacitante. O paciente 
portador de DMD apresenta alterações fisiopatológicas dos sistemas cardíaco e respiratório, além de uma resposta 
particular aos fármacos utilizados na anestesia, demandando um planejamento pormenorizado ao ser assistido. 
Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 33 anos, portador de DMD em fase avançada, com necessidade de 
ser submetido à cirurgia para confecção de gastrostomia. Apresentava desnutrição crônica grave e acometimento 
importante da musculatura respiratória, motivo pelo qual fazia uso de pressão positiva em vias aéreas em dois níveis 
(BIPAP) domiciliar. Manejo anestésico: o circuito respiratório foi trocado e não havia sido utilizado naquele dia. 
Optou-se por anestesia venosa total. A indução foi realizada com cetamina, alfentanil e propofol e mantida com 
infusão alvo-controlada de propofol e remifentanil, sem utilização de bloqueadores neuromusculares. A intubação 
foi feita com aplicação tópica de lidocaína periglótica, e ao final foi realizada infiltração local de bupivacaína no sítio 
cirúrgico. Paciente extubado e colocado em BIPAP imediatamente após, sendo encaminhado orientado e respon-
sivo à unidade de terapia intensiva para recuperação. Discussão: A DMD é uma afecção de herança autossômica 
recessiva ligada ao cromossomo X. Os portadores de DMD apresentam deleções nos genes da distrofina, levando à 
consequente falha na membrana celular das células musculares. A DMD é progressiva, cursando com acometimento 
cardíaco e pulmonar frequentemente. A programação anestésica deve considerar as implicações do aumento da per-
meabilidade da membrana muscular e, também, do comprometimento cardiopulmonar. O uso de succinilcolina é 
contraindicado pelo risco de rabdomiólise, hipercalemia e parada cardiorrespiratória. Deve-se evitar halogenados, 
em especial o halotano, pela chance do desenvolvimento de hipertermia maligna. A anestesia venosa total tem se 
mostrado uma opção válida e segura, sob a condição de que possíveis intercorrências, como depressão cardíaca e 
hipertermia maligna, sejam identificadas e tratadas precocemente. O período pós-operatório deve ser monitorizado, 
com especial atenção ao desenvolvimento de complicações pulmonares. O manejo adequado do paciente com tal 
condição, visando ao melhor desfecho clínico possível, constitui um desafio ao anestesista.
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1585 Intubação acordado em paciente com 
deformidade cervical por carcinoma 
compressivo de tireoide
Camila Campos Silveira, Valeria Pirez Gornatti, Paulo Sergio Mateus Marcelino Serzedo, 
Leandro Criscuolo Miksche, Carlos André Cagnolati

Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, SP, Brasil 

Introdução: O câncer de tireoide é a neoplasia endócrina mais comum. Não são raros os casos de deformidade 
cervical e limitação do movimento sugerindo via aérea difícil. É importante o planejamento e a escolha da técnica 
adequada. Relato de caso: Paciente masculino, 35 anos, índice de massa corpórea 33,37 kg/m2, estado físico PII, 
bócio de grande volume associado a rouquidão, dispneia e tosse. Em ressonância nuclear magnética, tumor agres-
sivo de tireoide com invasão de cartilagem tireoide e laringe e metástase linfonodal e pulmonar. Limitação e dor na 
extensão cervical, circunferência aumentada e Mallampati IV. Foi submetido à traqueostomia e biópsia de tireoide. 
Optamos por intubação nasotraqueal sob fibroscopia com paciente acordado. Após administração de cefazolina e 
clonidina, o paciente foi sedado com midazolam e sufentanil, manteve-se cooperativo e em ventilação espontânea. 
Anestesia tópica com lidocaína solução de aspersão a 10%, técnica spray-as-you-go e bloqueio dos nervos etmoidais 
anteriores e palatinos com lidocaína gel a 2%. Realizada a inserção de tubo traqueal aramado 7,0 com cuff. A indução 
anestésica foi feita com remifentanil e propofol em infusão contínua e rocurônio em bolus. Após biópsia, procedeu-se 
com traqueostomia e introdução de cânula portex longa. Ao término foi feito bolus de sugamadex. Houve emersão 
da anestesia de forma tranquila, consciente e mantido em ventilação espontânea. Discussão:  Neoplasia de tireoide 
pode afetar as vias aéreas por compressão, infiltração e levar à obstrução em até 60% dos casos. Não há testes diag-
nósticos específicos para avaliação de via aérea difícil, apenas preditores clínicos como estridor, dispneia, disfagia ou 
lesão nervosa, por isso uma anamnese minuciosa é necessária. É importante a preparação psicológica do paciente e 
o emprego de drogas ansiolíticas, amnésicas e antisialogogos, a fim de se obter colaboração para intubação segura. 
Foi utilizada fibroscopia flexível devido ao grau da classificação de Mallampati, exame clínico e pelo conforto do 
paciente. 
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1590 Manejo anestésico de adrenalectomia 
bilateral em paciente portador de NEM 2A
Adriel Costa do Espírito Santo, Alessandro Alencar de Oliveira, Julize Akemi Muchel D’ouro, 
Solange Cabral Costa Novo, Christiane Rodrigues da Silva

Hospital Universitário Getúlio Vargas, Universidade Federal do Amazonas, Manaus, AM, Brasil 

Introdução: A neoplasia endócrina múltipla 2A (NEM 2A) é uma síndrome genética rara, composta por carci-
noma medular de tireoide (95%), feocromocitoma (30 a 50%) e hiperparatireoidismo (10 a 20%). Apesar do preparo 
 pré-operatório, a anestesia apresenta elevado grau de dificuldade devido às variações das respostas hemodinâmica e 
cardiovasculares. Relato de caso: Paciente feminina, 40 anos, ASA PS3, portadora de NEM 2A, submetida à tireoidec-
tomia e paratireoidectomia, deu entrada na sala operatória para realização de laparotomia e adrenalectomia bilateral. 
Paciente em uso de prazosina (4 mg/dia), com pressão arterial (PA) 138 x 80 mmHg e frequência cardíaca de 80 bpm 
em sala operatória. Instalados acesso periférico, central e pressão arterial invasiva. Punção peridural T12–L1 com 
passagem de cateter, administrada lidocaína a 2% (80 mg) sem vasocosntrictor. Indução anestésica com sulfato de Mg 
(2,0 g), propofol (120 mg), lidocaína (80 mg) e rocurônio (50 mg). Manutenção com remifentanil (0,3 mcg/kg/min), 
dexmedetomidina (0,4 mcg/kg) e sevoflurano (CAM = 1,5%). Paciente estável ao início do procedimento, evo-
luindo com aumento da pressão arterial após a manipulação do tumor (PA 220 x 130 mmHg) e pressão arterial 
média 170 mmHg, sendo instalados nitroprussiato de sódio (0,25 mcg/kg/min), nitroglicerina (20 mcg/kg/min) 
e esmolol (3,0 mg), com estabilização do quadro. Após clipagem da veia adrenal e retirada do tumor, houve queda 
abrupta da PA, sendo necessário o uso de noradrenalina (0,25 mcg/kg/min) para estabilização hemodinâmica. 
Paciente extubada ao término do procedimento e encaminhada ao centro de terapia intensiva. Realizada analgesia 
em cateter de peridural com levobupivacaína 0,125% (10 mL) e mantida noradrenalina em bomba de infusão contí-
nua. Discussão: A NEM 2A é uma entidade clínica rara e representa um desafio para a prática anestésica. A anestesia 
para a cirurgia de feocromocitoma objetiva proporcionar estabilidade cardiovascular durante o procedimento, no 
qual se observam vários momentos de liberação de catecolaminas. O preparo com drogas bloqueadoras adrenérgicas 
adequadas associadas a uma monitorização hemodinâmica invasiva contínua reduz a mortalidade perioperatória, 
assim como os riscos iminentes da anestesia, contribuindo para a segurança e a recuperação precoce do paciente. 
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1594 Anestesia para amputação de membro 
superior em paciente portador da 
síndrome de Proteus
Mayara da Silva Ferreira, Rafael Reis Di Tommaso, Danielle Bandeira Lima, 
Ademar Contiero Junior, Christiane Rodrigues da Silva

Hospital Universitário Getúlio Vargas, Manaus, AM, Brasil 

Introdução: A síndrome de Proteus (SP) engloba uma variedade de condições clínicas, caracterizadas pelo cres-
cimento excessivo de tecidos e órgãos. Alguns quadros associados a essa síndrome são a hemi-hipertrofia parcial 
ou total de membros, macrodactilia, nevos epidérmicos lineares e tumores subcutâneos com componente vascu-
lar e linfático. A etiologia da SP ainda não está totalmente esclarecida, mas acredita-se que causas genéticas estejam 
envolvidas. Relato de caso: Paciente masculino, 37 anos, 95 kg, ASA II, com diagnóstico clínico de SP, acompanhado 
pelas equipes de cirurgia vascular e plástica, com proposta cirúrgica de amputação parcial e dermolipectomia de 
membro superior esquerdo devido à sua disfuncionalidade, crescimento e peso excessivos (25 kg). Paciente monito-
rizado com oximetria de pulso, cardioscopia e pressão arterial não invasiva. Realizado bloqueio de plexo braquial via 
axilar guiado por ultrassonografia com agulha de Quincke 25G e infusão de levobupivacaína 0,5% 20 mL com vaso-
constrictor lidocaína 1% 10 mL; o bloqueio via supraclavicular perivascular não foi realizado devido à presença de 
tumoração subcutânea extensa, que impedia o acesso seguro ao local. Para complementação anestésica e conforto do 
paciente, foi realizada anestesia geral balanceada; indução com fentanil 200 mcg, propofol 200 mg, atracúrio 50 mg 
e manutenção com sevoflurano, CAM entre 1,5 e 2,5%. O procedimento cirúrgico teve duração de 180 minutos, sem 
intercorrências. Analgesia venosa com dipirona 2 g e tenoxicam 40 mg. Paciente extubado ao término do procedi-
mento, calmo e cooperativo, encaminhado à sala de recuperação pós-anestésica. No pós-operatório evoluiu com a 
necessidade de uso de morfina para controle da dor. Discussão: O manejo de complicações da SP requer a presença 
de equipe multiprofissional para o tratamento de malformações vasculares, cirurgias plásticas, amputações, além do 
apoio psicossocial. Os achados clínicos manifestam-se ao longo do tempo e retardam o diagnóstico, como no caso 
relatado. Cuidados devem ser tomados durante os procedimentos, como a adequação de materiais cirúrgicos e anes-
tésicos, bem como doses de medicamentos. Mesmo após anos da sua descrição, a SP ainda demanda maiores estudos, 
visando melhorar a expectativa e a qualidade de vida dos portadores. 
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1595 Compressão de raízes nervosas cervicais 
por conta de hematoma epidural idiopático
Vinícius Lameiro Porciuncula, Camila Campos Silveira, Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo, 
Thiago de Freitas Gomes, Antonio Takashi Kitayama

Clínica de Anestesiologia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, SP, Brasil 

Introdução: O hematoma epidural espinhal espontâneo é uma condição rara, mas devastadora, que pode levar a 
uma morbidade significativa e perda funcional. Apresenta uma incidência estimada de 0,1 em 100 mil pessoas e pode 
ocorrer em pacientes com coagulopatias ou malformações vasculares. O quadro clínico pode imitar o acidente vas-
cular cerebral ou rompimento de disco cervical. A ressonância nuclear magnética (RNM) é essencial para elucidação. 
Relato de caso: Paciente K.M.N., 12 anos, deu entrada no hospital devido ao surgimento de tetraplegia espontânea 
e dificuldade respiratória. Atendida pela equipe de neurocirurgia, foi realizada RNM de crânio e coluna cervical, 
evidenciando-se no laudo a formação epidural posterior de C5 a C3, de natureza a esclarecer. Indicou-se cirurgia 
de urgência para descompressão imediata. Ao ser admitida em sala de cirurgia, optou-se por anestesia venosa total 
com propofol e remifentanil, utilizando-se o protocolo Marsh de infusão e curarização com rocurônio. Para anal-
gesia foram administrados sufentanil, cetoprofeno e dipirona. Após intubação orotraqueal e posicionamento da 
paciente, foi realizada dose ataque de metilprednisolona na dose de 5,3 mg/kg, durante 1 hora, e manutenção em 
infusão contínua por mais 23 horas, na dose de 1,4 mg/kg/h na unidade de terapia intensiva. A cirurgia teve uma 
duração aproximada de 5 horas, sem intercorrências. Após o término, realizou-se reversão do bloqueio neuromuscu-
lar, utilizando sugamadex para atingir um train-of-four (TOF) de 90%, contudo, mesmo após espera, a paciente não 
demonstrou drive respiratório adequado. Optou-se, então, por manutenção da ventilação mecânica, até elucidação 
diagnóstica. Encaminhada ao leito do centro de terapia intensiva hemodinamicamente estável, intubada sob sedação 
e recebendo metilprednisolona em bomba de infusão contínua. No dia seguinte, após nova RNM de coluna cervical, 
foi possível desmame ventilatório. Discussão: O nervo frênico origina-se em C3–C5 e sua compressão externa, tanto 
pelo coágulo quanto pela reação inflamatória desencadeada, pode comprometer o fluxo arterial ou venoso, podendo 
levar à isquemia e lesão. A descompressão cirúrgica torna-se mandatória nesses casos; e como auxílio para diminuir 
a formação e a progressão do edema, pode-se realizar a infusão de metilprednisolona como adjuvante na terapia.
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1598 Bloqueio de nervo periférico guiado por 
ultrassom em paciente anticoagulado
Flávia Rodrigues Bastos dos Santos, Marcelo Carneiro da Silva, Elialba Farias Cascudo, 
Maria Alice da Silva Pereira, Antônio José Silva Meneses Filho

Hospital Regional do Gama, Brasília, DF, Brasil 

Introdução: O uso de bloqueios periféricos tem se tornado uma alternativa à anestesia geral ou bloqueios do 
neuroeixo, como em pacientes em medicação antitrombótica ou com coagulopatia, dado o risco aumentado de com-
plicações hemorrágicas. A realização de bloqueios periféricos guiados por ultrassom (US) tem se mostrado eficaz 
para reduzir a incidência de hemorragias devido à visualização cuidadosa dos vasos sanguíneos. Este estudo relata 
um paciente anticoagulado submetido ao bloqueio do nervo ciático via fossa poplítea e do nervo safeno para des-
bridamento cirúrgico de perna direita. Relato de caso: Paciente J.S.F., sexo masculino, 43 anos, 78 kg, ASA I, com 
história de acidente automobilístico com fratura de fêmur. Foi submetido à cirurgia de correção da fratura e, no 
pós-operatório, sofreu uma queda da própria altura, evoluindo com ferimento na região medial e lateral da perna. 
Permaneceu internado e restrito ao leito, anticoagulado com enoxaparina 40 mg/dia. Uma semana depois, paciente 
retorna ao centro cirúrgico para desbridamento da perna sem suspensão da anticoagulação. Para a escolha da téc-
nica anestésica, optou-se pelo bloqueio do nervo ciático e safeno guiados por US. Realizado o bloqueio do nervo 
safeno via canal dos adutores e bloqueio do nervo ciático via fossa poplítea com ropivacaína 0,5% 10 mL em cada 
nervo. Aguardados 10 minutos para instalação do bloqueio e seguiu com o procedimento cirúrgico, sem queixas do 
paciente e intercorrências. Discussão: Enquanto o hematoma espinhal é a complicação hemorrágica mais grave da 
anestesia regional, o uso de bloqueios periféricos guiados por US pode ser uma opção segura em pacientes com dis-
crasias sanguíneas. O US permite a visualização em tempo real dos nervos, das estruturas ao redor e da ponta da 
agulha, que minimizam as complicações. As poucas complicações presentes na literatura foram de bloqueios profun-
dos como o do plexo lombar ou uso de cateteres para bloqueio contínuo. Portanto, o bloqueio periférico guiado por 
US é uma alternativa eficaz em pacientes anticoagulados, quando realizado de forma cuidadosa.
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1605 Estratégia para manejo das vias aéreas em 
lesões cervicais graves
Gustavo Henrique Morisco Balarim, Renan Faria Cardoso, Mauricio do Amaral Neto, 
Guinther Giroldo Badessa, Luiz Fernando dos Reis Falcão

Centro de Ensino e Treinamento, Grupo de Anestesiologistas Associados Paulista, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: A lesão da coluna cervical ocorre em 0,9 a 3% dos pacientes com trauma contuso. O objetivo desta série 
de casos é destacar as vantagens da intubação preservando a consciência do paciente e a capacidade de executar 
exame neurológico (EN) apos o manejo das vias aéreas, ponto crítico no atendimento desses pacientes. Relatos dos 
casos: (1) homem, 23 anos, 63 kg, 1,72 m, lesões em C5–C6. Admitido em sala acordado, com colar cervical (CC), 
paraplégico e com paresia de membros superiores (força muscular 3/4). Sem preditores de via aérea difícil (VAD). 
Optado pela intubação com fibroscopia flexível (FF), por via orotraqueal (OT), sob anestesia tópica (AT) das vias 
aéreas e sedação consciente (SC), que foi realizada sem intercorrências. Em seguida, com paciente desperto, realizado 
EN, permanecia paraplégico e com paresia de membros superiores (força muscular 3/4); (2) mulher, 59 anos, 69 kg, 
1,57 m, com lesão cervical C3–C4. Admitida em sala acordada, com CC e EN normal na admissão. Sem preditores 
de VAD. Optado pela intubação com FF sob AT das vias aéreas e SC por via orotraqueal realizada sem intercorrên-
cias. Em seguida, com paciente desperto, realizado EN, que permanecia sem déficits. Cirurgia sem intercorrências. 
Extubada em sala operatória (SO) e encaminhada à unidade de terapia intensiva (UTI); (3) homem, 24 anos, 58 kg, 
1,55 m, com fratura de C5. Foi admitido em sala acordado, com CC e EN normal na admissão. Sem preditores de 
VAD. Optado pela intubação com FF, por via orotraqueal, sob AT das vias aéreas e SC, que foi realizada sem intercor-
rências. Em seguida, com paciente desperto, foi novamente realizado EN, que permanecia sem déficits. Extubado em 
SO, encaminhado à UTI acordado e estável hemodinamicamente. Discussão: Mobilização cervical e alinhamento 
dos eixos oral, faríngeo e laríngeo facilitam a intubação traqueal (IT). No entanto, lesões cervicais contraindicam essa 
manobra. A literatura nos mostra que a utilização de CC restringe a abertura de boca. Essa combinação pode difi-
cultar a IT; e manobras intempestivas e o uso de força podem deteriorar ainda mais as lesões já instaladas. Além do 
uso de métodos alternativos para IT, ressaltamos que a IT com tópica bem executada traz a segurança da ventilação 
espontânea durante as manobras, controle dos reflexos e a possibilidade de confirmação da inocuidade do acesso às 
vias aéreas pela repetição do EN após IT. 
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1608 Bloqueio dos nervos ciático e safeno 
como anestesia única para cirurgias em 
pé e tornozelo
Filipe Machado de Oliveira, Marcelo Carneiro da Silva, Elialba Farias Cascudo, 
Leandro Tonha de Castro, Flávia Rodrigues Bastos dos Santos

Hospital Regional do Gama, Brasília, DF, Brasil 

Introdução: Dos pacientes diabéticos, cerca de 25% apresentam úlcera e infecção nos pés (pé diabético), decorrentes 
da polineuropatia periférica; e parte desses podem evoluir para amputação. Não raro, apresentam comorbidades sis-
têmicas, que exigem anticoagulação ou que reduzem o limiar de estabilidade hemodinâmica do paciente. São pontos 
que desafiam o anestesiologista no momento da escolha da técnica anestésica. Essa série de casos trata do bloqueio 
periférico dos nervos ciático e safeno, como técnica única na amputação de antepé em pacientes com pé diabético e 
extrapolamos para cirurgias ortopédicas de tornozelo. Relatos dos casos: Realizada sedação, quando possível, e em 
seguida feito bloqueio ecoguiado dos nervos ciático (fossa poplítea) e safeno (canal dos adutores), com 15 mL de 
ropivacaína 0,75% e 5 mL de lidocaína 2% com vasoconstritor, em cada nervo (considerando a dose tóxica para cada 
paciente). Aguardava-se em média 10 minutos para instalação do bloqueio e liberava-se para o procedimento cirúr-
gico. Foram realizados 5 casos em amputação de pé diabético e 10 casos em cirurgias de tornozelo, com sucesso em 
todos os casos. Discussão: Essa técnica se apresenta como uma alternativa segura e eficiente em pacientes críticos 
que apresentam alta labilidade hemodinâmica com vantagens de alta precoce da sala de recuperação pós-anestésica, 
estabilidade hemodinâmica e analgesia prolongada. Nos procedimentos ortopédicos, sedação profunda é necessária 
quando há o uso do garrote.
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1611 ESP block para analgesia pós-operatória 
em videocolecistectomia
Suellen Harumi Okuma, Guilherme de Holanda Cota, Fernanda Pestana Brito, 
Fernando Henrique da Silva, Guilherme Norio Hayakawa

Hospital Universitário Regional de Maringá, Maringá, PR, Brasil 

Introdução: O manejo adequado da dor é fundamental, reduzindo o consumo de opioides com anestesia multimo-
dal associada a bloqueios periféricos. O bloqueio do plano eretor da espinha (ESP block) fornece maior conforto, 
com graus adequados de analgesia em níveis de T1 a T9. Quando realizado ao nível de T5, propomos o bloqueio em 
T7, para avaliar o grau de analgesia para videocolecistectomia. Relato de caso: Paciente, O.T.A., feminino, 62 anos, 
73 kg, 1,59 m, ASA II, programada para videocolecistectomia eletiva, apresentava hipertensão arterial sistêmica, dis-
lipidemia e hipotireoidismo. Exames dentro da normalidade. A paciente foi monitorizada com cardioscopia, pressão 
arterial não invasiva, saturação de O2 e índice biespectral e administrado midazolam 2 mg e fentanil 50 mcg para 
realização do bloqueio. Foi realizada uma varredura preliminar com ultrassom para definir o nível do bloqueio 
(T6–T7) e em seguida, uma varredura da lateral, com visualização das costelas, no sentido medial até visualiza-
ção do processo transverso em visão sagital. Foram identificados: músculos trapézio, romboide, eretor da espinha 
e processo transverso. Uma agulha 22G foi inserida até o contato com o processo transverso e injetado um total de 
20 mL de ropivacaína 0,375% e clonidina 75 mcg em cada lado, com boa dispersão no plano do eretor da espinha. 
Após bloqueio, a anestesia geral foi induzida com 100 mcg de fentanil, 80 mg de propofol e 35 mg de atracúrio; e 
a manutenção com sevoflurano e remifentanil em bomba alvo-controlada com modelo de Minto e alvo focado no 
efeito. No intraoperatório foi realizado tenoxicam 40 mg e dipirona 2 g. Baseado na literatura, como a incisão do 
trocater umbilical não seria coberta pelo bloqueio, foi solicitado ao cirurgião infiltrar 5 mL de ropivacaína 0,375%. 
A dor da paciente foi avaliada pela escala numérica de dor (END), nas 0, 1, 2, 6 e 12 horas. Nas primeiras horas não 
apresentou dor (END = 0), após 2 horas, referiu apenas desconforto (END = 3), na 6ª hora estava dormindo; e pela 
manhã, na 12ª hora, manteve-se com END = 3, sem necessidade de analgésicos. Discussão: O ESP block proprocio-
nou analgesia adequada para a cirurgia no pós-operatório, já que nenhuma medicação analgésica foi realizada no 
período avaliado no caso, fornecendo conforto, deambulação precoce, menor incidência de naúseas e vômitos e rea-
limentação precoce. 
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1616 Manejo anestésico sem opioides em 
cirurgia para retirada de projétil de arma 
de fogo em via biliar
Mayara da Silva Ferreira, Rafael Reis Di Tommaso, Danielle Bandeira Lima, Solange Costa 
Novo Cabral, Christiane Rodrigues da Silva

Hospital Universitário Getúlio Vargas, Manaus, AM, Brasil 

Introdução: Os opioides exercem importante atividade analgésica no sistema nervoso central, medula espinhal e ner-
vos periféricos, mas estudos recentes demonstram que, no intraoperatório, seu uso estaria associado à hiperalgesia, 
depressão respiratória, aumento de náuseas e vômitos e atraso na alta hospitalar, dentre outros efeitos indesejáveis. 
Relato de caso: Paciente masculino, 31 anos, 64 kg, ASA I, com diagnóstico de obstrução de via biliar por projétil de 
arma de fogo. Foi submetido à laparotomia exploradora com anestesia combinada geral peridural sem utilização de 
opioide. Paciente monitorizado com oximetria de pulso, pressão arterial invasiva, cardioscopia, índice bi-espectral 
(BIS) e train-of-four stimulation (TOF). Foi administrada dexmedetomidina 15 mcg e em seguida, bloqueio peridu-
ral T9–T10 pela técnica de Gutierrez, com infusão de levobupivacaína 0,25% 15 mL com vasoconstrictor, clonidina 
150 mcg. Indução anestésica com infusão em bomba de infusão contínua da solução de dexmedetomidina 1 mcg/mL, 
cetamina-S 0,5  mg/mL e lidocaína 10  mg/mL (vazão de 1  mL/10 kg/h), associada a propofol 140  mg, atracúrio 
40  mg. Intubação com BIS 60 e TOF 0. Manutenção com sevoflurano solução anestésica em infusão contínua. 
Paciente manteve-se com pressão arterial média entre 60 e 80, BIS entre 38 e 58, CAM sevoflurano 0,8 e 1,5% e 
TOF entre 0 e 3 durante as 4h30min do procedimento cirúrgico. Analgesia com dipirona 2 g e tenoxicam 40 mg. 
Paciente descurarizado e extubado com TOF 97% e BIS 89. Foi encaminhado ao centro de tratamento intensivo está-
vel hemodinamicamente e sem queixas álgicas. Recebeu alta hospitalar após 3 dias do procedimento, permanecendo 
sem necessidade de uso de opioides durante toda a internação. Discussão: Estudos demonstram que a anestesia livre 
de opioides está associada à menor necessidade de seu uso de resgate no pós-operatório, conforme pôde ser obser-
vado neste caso, além de ser uma excelente opção para pacientes com risco de náuseas e vômitos no pós operatório, 
mesmo em cirurgias abdominais de grande porte e em caráter de urgência. A monitorização da consciência e do 
nível de bloqueio no intraoperatório garante maior segurança e diminui a quantidade de medicamentos adminis-
trados. A técnica e o manejo anestésico devem ser individualizados e o uso de adjuvantes em bolus ou em infusão 
contínua é essencial nesse contexto. 
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1627 Anestesia asleep-awake-awake para 
craniotomia e manejo da via aérea
Williams Barbosa Melo, Bruno Mendes Carmona

Hospital Ophir Loyola, Belém, PA, Brasil 

Introdução: A craniotomia com o paciente acordado é um desafio para a anestesiologia. Os confortos físico e psico-
lógico do paciente devem ser prioridade para melhor aceitação da técnica e evolução adequada do caso. O objetivo 
foi descrever a técnica, equipamentos e métodos utilizados pelo anestesiologista para o sucesso de uma craniotomia 
para exérese de tumor expansivo. Relato de caso: Mulher, 42 anos, ASA P1, com lesão expansiva localizada no giro 
frontal médio de aproximadamente 5 cm. A monitorização utilizada foi composta de eletrocardiograma, saturação 
de O2, pressão arterial invasiva, fração expirada de CO2 e índice bi-espectral (BIS). Para a realização da aneste-
sia venosa total, o anestesista utilizou fentanil e propofol e, após a inserção de máscara laríngea, após 3 tentativas 
de insucesso de alocação devido a preditores de via aérea difícil, manteve a anestesia com propofol e remifentanil. 
Realizado bloqueio local do couro cabeludo com levobupivacaína para fixação da cabeça. Realizada craniotomia, 
embebição com lidocaína 1% da dura-máter. Em seguida, a administração dos fármacos foi interrompida, após bolus 
de dexmedetomidina 1 mcg/kg/hr em 10 minutos, seguido de manutenção de 0,35 mcg/kg/hr. Paciente foi acordada 
mantendo Ramsay 3. Ao abrir a dura-máter, manteve-se analgesia e ansiólise sem depressão respiratória, mantendo 
homeostase hemodinâmica até o fim da cirurgia. No intraoperatório, paciente teve sua fala monitorada pela equipe 
anestésica, permitindo segurança na ressecção pela equipe cirúrgica. Durante o fechamento, paciente relatou dor, 
que foi tratada com remifentanil 0,1 mcg/kg/min, foi optado por aumentar a sedação e durante transporte do centro 
de terapia intensiva, paciente apresentou vômito, que foi controlado com bromoprida e ondansetrona. Discussão: 
A paciente foi assistida por uma equipe multiprofissional que a preparou adequadamente para a cirurgia. Durante o 
procedimento, o posicionamento e o contato constante foram pontos fundamentais para os testes neurocognitivos. 
A equipe de anestesia optou por manter a paciente acordada, uma vez que uma nova passagem de máscara laríngea 
com a paciente fixada no mayfield e pescoço fletido poderia comprometer a perviedade da via aérea. O resultado foi 
satisfatório, com melhor benefício para o paciente, sem déficit da fala após ressecção próxima à área de broca.
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1630 Intubação com videolaringoscópio em 
paciente com imobilidade cervical
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Introdução: Dificuldades e falhas de manejo das vias aéreas são responsáveis por 2,3% das mortes causadas por 
anestesia nos Estados Unidos. O uso de colar cervical pode aumentar a dificuldade de intubação e o uso do videolarin-
goscópio pode permitir uma melhor visualização da glote. Por não necessitarem de uma linha reta para visualização, 
possuindo um ângulo de visão muito maior em comparação à laringoscopia direta, não há necessidade de alinha-
mento dos eixos oral, faríngeo e laríngeo. Essa visão estendida pode ser útil em intubações difíceis em pacientes com 
mobilidade cervical diminuída. Relato de caso: Y.V.S., feminino, 23 anos, 65 kg, ASA PI, vítima de acidente auto-
mobilístico, admitida em sala operatória proveniente do centro de terapia intensiva, cooperativa, eupneica, em maca 
e em uso de colar cervical com movimento preservado de membros. Proposta cirúrgica: tratamento de fratura de 
atlas e C2. Realizada pré-oxigenação, sedação com midazolam 2 mg para abertura de colar cervical com um auxiliar 
realizando manobra manual para estabilização cervical. Indução com fentanil 3,5 mcg/kg, lidocaína 1 mg/kg, pro-
pofol 3 mg/kg e rocurônio 0,7 mg/kg, intubação orotraqueal por videolaringoscopia com tubo orotraqueal número 
7,0 aramado. Paciente mobilizada para posição prona. Manutenção anestésica: propofol em infusão alvo-controlada, 
sevoflurano, remifentanil 0,1 mcg/kg/min e clonidina 150 mcg em infusão lenta. Paciente extubada obedecendo a 
comandos, sem intercorrências. Analgesia pós-operatória com morfina 0,1 mg/kg e dipirona 2 g. Encaminhada à sala 
de recuperação pós-anestésica orientada, sem queixas, mantendo movimentação de membros. Discussão: Por não 
se tratar de urgência cirúrgica, pôde-se preparar a paciente adequadamente para o procedimento. Houve também a 
possibilidade de programar o método de intubação orotraqueal segundo julgado o mais adequado. Embora seja bem 
estabelecido o papel do acesso tradicional às vias aéreas na anestesia, o advento da videolaringoscopia promete solu-
cionar muitas falhas da laringoscopia direta. Em situações em que o anestesiologista se depara com uma via aérea 
difícil, a seleção cuidadosa do dispositivo para intubação traqueal é primordial para o sucesso anestésico. Qualquer 
que seja a escolha, o objetivo é assegurar a segurança da via aérea e evitar lesão à medula espinhal, reduzindo ao 
máximo as chances de possíveis intercorrências. 
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1643 Anestesia em paciente com esclerose múltipla
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Introdução: A esclerose múltipla (EM) é uma doença crônica desmielinizante do sistema nervoso central, que afeta 
adultos jovens e é marcada por remissões e recaídas crônicas ou com curso progressivo. Caracteriza-se por perda 
da força muscular, disfunção cognitiva, alterações de personalidade e labilidade emocional. Relato de caso: Paciente 
de 54 anos, sexo feminino, admitida para realização de mastectomia simples à esquerda. Diagnóstico de EM há 
20 anos, evoluindo com bexiga neurogênica e fraqueza leve em membros inferiores. Em uso de glatirâmer e sertra-
lina. Última crise há sete anos. Sem outras comorbidades. Optou-se por anestesia geral balanceada com passagem 
de máscara laríngea, sem uso de bloqueadores neuromusculares e uso de adjuvantes cetamina e dexmedetomidina. 
Intraoperatório sem intercorrências, sendo encaminhada consciente e orientada à unidade de terapia intensiva. 
Alta 48 horas após sua admissão, sem relatos de exacerbação da EM. Discussão: Estresse anestésico e perioperatório 
pode deliberadamente desencadear crises de exacerbação da EM. Concernente à técnica anestésica, a anestesia regio-
nal ou neuroaxial não têm contraindicação absoluta em portadores de EM, não obstante é controversa em função do 
potencial de neurotoxicidade dos anestésicos locais. Se usados, menores concentrações e cuidados na sua manipula-
ção são importantes. Agentes de indução venosa ou anestésicos inalatórios parecem não apresentar efeitos adversos 
na condução nervosa e podem ser utilizados com segurança. Quanto aos bloqueadores neuromusculares, a succi-
nilcolina deve ser evitada em função de hiperpotassemia; os não despolarizantes devem ser evitados especialmente 
nos casos de grande destruição muscular e, quando imprescindíveis, seu uso deve ser feito sob estrita monitorização. 
Como o procedimento não exigia relaxamento muscular e o controle da via aérea ocorreu sem intubação traqueal, 
absteve-se do uso de bloqueadores neuromusculares. É notório também que aqueles com doença em estágio mais 
avançado ou com algum grau de disfunção autonômica, como o caso em questão, têm risco aumentado de depressão 
perioperatória, hipoventilação, atelectasias e apneia do sono, sendo recomendável uma monitorização mais rigorosa 
no pós-operatório. 
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1647 Movimento sistólico anterior após troca 
valvar aórtica e correção de hipertrofia septal
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Bruno Ferreira Lima, Aline Cristina Pavani
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Introdução: O movimento sistólico anterior da valva mitral (SAM) ocorre devido à anteriorização do folheto ante-
rior durante a sístole, de forma a obstruir a via de saída do ventrículo esquerdo (VSVE). Inicialmente foi descrita 
como decorrente da cardiomiopatia hipertrófica, sendo atualmente relacionada a diversas situações que alteram a 
anatomia dessa câmara. Este relato descreve um caso de SAM após troca aórtica e ressecção de parte do septo inter-
ventricular e a importância da ecocardiografia transesofágica (ETE) para seu diagnóstico. Relato de caso: Mulher, 
83 anos, ASA III, portadora de estenose aórtica. Foi submetida à troca valvar aórtica associada à ampliação do anel 
valvar e correção de hipertrofia septal. Ao entrar na sala cirúrgica, a paciente foi monitorizada com cardioscópio, 
oxímetro de pulso, pressão arterial invasiva, índice biespectral, capnografia e débito urinário. Foram obtidos dois 
acessos venosos, um periférico e um central. A indução anestésica foi realizada com sufentanil 30 mcg, dextroceta-
mina 40 mg e cisatracúrio 10 mg, sendo a manutenção por meio de infusão alvo-controlada de sufentanil associado 
a halogenado. O ETE pré-circulação extracorpórea (CEC) evidenciava aumento do septo interventricular, sendo 
indicada resseção da musculatura. Durante a saída de CEC, a paciente apresentou instabilidade hemodinâmica, 
sendo observado à ecocardiografia uma obstrução dinâmica da VSVE decorrente da movimentação do folheto ante-
rior mitral e da hipertrofia septal residual. Foi iniciada reposição volêmica e a infusão de esmolol (0,5 mg/kg bolus, 
seguida de infusão 300 mcg/kg/min) e fenilefrina (0,5 mcg/kg/min) com melhora hemodinâmica. Ao fim do ato 
cirúrgico, a paciente foi encaminhada à unidade de terapia intensiva. Discussão: O SAM é uma entidade de grande 
importância para a qual devemos estar alertas nas cirurgias cardíacas, cujo diagnóstico pode alterar a conduta cirúr-
gica. Apenas com o auxílio da ETE, essa alteração pode ser identificada. Sem o seu uso, a terapêutica inadequada 
(como para uma síndrome de baixo débito cardíaco) pode levar a desfechos desfavoráveis. O tratamento clínico tem 
como objetivo corrigir a obstrução dinâmica da VSVE, utilizando-se de betabloqueadores para reduzir a contratili-
dade, alfa-agonistas para elevar a pós-carga e terapia volêmica para evitar o colabamento ventricular.
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1651 Laparotomia exploradora em paciente 
com síndrome de hiperviscosidade
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Introdução: A síndrome de hiperviscosidade é uma emergência oncológica caracterizada por uma tríade: déficit 
neurológico, distúrbios visuais e sangramento de mucosas. Hipergamablobulinemia, policetemia vera, leucemia 
e trombocitose são as causas mais comuns. Essa síndrome aumenta a mortalidade do paciente leucêmico em 8% 
em 24 horas a 20% na primeira semana. Relato de caso: Mulher, 34 anos, segundo dia pós-operatório de laquea-
dura, evoluiu com síncope, dor abdominal e taquicardia, em hospital secundário. Tomografia computadorizada de 
abdome mostrou líquido livre na cavidade. Foi indicada cirurgia de emergência. Chegou ao centro cirúrgico hipo-
tensa, taquicárdica e taquipneica, com sinais de hipoperfusão tecidual. Realizado bolus de efedrina e metaraminol, 
indução venosa e intubação orotraqueal. Administrado ácido tranexâmico 750 mg, monitorizada pressão arterial 
invasiva radial esquerda, procedeu-se laparotomia, que encontrou 2 L de sangue e controlou hemorragia pélvica 
ativa. Foram  coletados diversos exames que “coagulavam”, segundo técnica de laboratório. Observada espleno-
megalia e linfonodomegalia ao inventário da cavidade. Evoluiu com maior instabilidade, mantendo-se infusão de 
noradrenalina durante a reposição cristaloide. Iniciada infusão de 2 concentrados de hemácias e de 2 plasmas fresco 
congelado. Gasometria arterial: pH 7,26; pressão de CO2 22,1; pressão de O2 47,8; bicarbonato de sódio 9,9 BE -14,8; 
saturação venosa 74%; potássio 4,5; sódio 130; lactato 153; hemoglobina 7,8; hematócrito 24,7%, ligeira macrocitose; 
leucócitos 435 mil. Reposição de gluconato de cálcio e bicarbonato. Administrados, ao todo, durante o procedi-
mento: 3 L de ringer lactato, 4 concentrados de hemácias, 4 plasma frescos congelados, 100 mL de bicarbonato de 
sódio 8,9%, 40 mL de gluconato de cálcio 10%, cefepime 1 g, obtendo 150 mL de diurese em 3 horas. Chegou à uni-
dade de terapia intensiva com 0,1 mcg/kg/min de noradrenalina, sendo solicitada vaga em serviço terciário de saúde, 
entretanto cursou com resangramento do sítio cirúrgico e refratariedade do choque, em 24 horas, evoluindo com 
anúria e parada cardiorrespiratória não revertida, antes da possibilidade de encaminhamento para diagnóstico his-
topatológico e terapia citorredutora. Discussão: O aumento da viscosidade sanguínea causa lentificação do fluxo 
sanguíneo, que prejudica a circulação microvascular, provocando a hipoperfusão dos tecidos. As principais causas 
de morte são sangramento, eventos tromboembólicos, complicações neurológicas e pulmonares. Evidência laborato-
rial de hiperviscosidade define o diagnóstico. O tratamento deve ser guiado de acordo com a severidade do quadro, 
tendo como padrão-ouro a leucaférese, que reduz a mortalidade significativamente. 
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1652 Intubação nasotraqueal em paciente com 
síndrome desconhecida
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Vinicius Luiz Pitaluga Campelo
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Introdução: Tal como acontece com todos os procedimentos anestésicos, o cuidado perioperatório efetivo em um 
paciente com doença incomum começa com a avaliação pré-anestésica minuciosa. Alguns fatores podem tornar a 
avaliação mais difícil, entre eles a falta de diagnóstico preciso e a variabilidade fenotípica de doenças. Intubações 
nasais são requeridas em procedimentos ortognáticos, são mais difíceis de serem realizadas, porém mais bem tolera-
das pelo paciente. Relato de caso: A.S.B., masculino, 21 anos, 37 kg, ASA PIII. Admitido em sala operatória acamado, 
com limitação de movimento, consciente, não comunicativo, apresenta sialorreia e palato em ogiva, derivação ventrí-
culo peritoneal de longa data, sinais vitais sem alterações. Acompanhante não sabe relatar o diagnóstico do paciente. 
Cirurgia proposta: palatoplastia parcial mais retirada de miíase de cavidade oral. Optada pela realização de intubação 
nasotraqueal com tubo nasotraqueal número 6,0 lubrificado com lidocaína gel. Indução com atropina 0,01 mg/kg, 
fentanil 3,5 mcg/kg, lidocaína 1 mg/kg, propofol 2,5 mg/kg e succinilcolina 1 mg/kg. Intubação nasotraqueal sem 
intercorrência. Mantido em ventilação controlada a pressão com sevoflurano 1%. Tempo cirúrgico de 50 minutos. 
Extubação com paciente em ventilação espontânea, consciente, sem intercorrências. Encaminhado à sala de recu-
peração pós-anestésica acordado, eupneico, estável. Discussão: A opção pela intubação nasotraqueal deveu-se em 
consideração ao tipo cirúrgico e manipulação de cavidade oral. As drogas anestésicas optadas foram devido à falta 
de conhecimento da doença do paciente, optando pelo bloqueio neuromuscular despolarizante para rápido início de 
ação e término, proporcionando relaxamento suficiente para uma intubação facilitada. A baixa CAM utilizada para 
o sevoflurano, em conjunto com as demais drogas da indução, foi suficiente para manter o paciente imóvel e estável 
hemodinamicamente. Importante atenção foi dada para uma possível via aérea difícil, tendo extremo cuidado com 
a correta pré-oxigenação, a realização de droga antissialagoga, com o intuito de prevenir possíveis complicações, 
além de cuidados com a prevenção de lesões em mucosa nasal e em faringe e com a extubação segura. Os princípios 
seguidos para a escolha anestésica foram a segurança do paciente, a predição e o correto planejamento para possíveis 
complicações e o fornecimento de um campo adequado de trabalho para o cirurgião. 
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1668 Anestesia venosa total multimodal “opioide 
free’’ para histerectomia total abdominal
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Introdução: Considerando os efeitos adversos dos opioides e a elevação da dependência química relacionada, a téc-
nica anestésica “opioide free” com abordagem multimodal surge como opção para o adequado controle da dor intra 
e pós-operatória, especialmente nos casos de recusa ao bloqueio do neuroeixo. Relato de caso: Paciente feminina, 
45 anos, 75 kg, 1,67 m, ASA II por hipertensão arterial, a ser submetida à histerectomia total abdominal (HTA). 
Na avaliação pré-anestésica informou dois episódios prévios de cefaleia após raquianestesia (2 cesarianas), além 
de náuseas e vômitos agravados pelo uso de opioides. Foi admitida na sala operatória e monitorada com cardios-
copia, pressão arterial não invasiva e oximetria de pulso. Após a venóclise, foi realizada infusão endovenosa de 
dexmedetomidina 1 mcg/kg em 10 minutos e iniciadas infusões contínuas endovenosas de lidocaína 2 mg/kg/h, 
cetamina 0,25 mg/kg/h e MgSO4 12 mg/kg/h. A indução anestésica endovenosa seguiu com propofol em infusão 
contínua alvo-controlada (inicial de 4 mcg/mL) e 10 mg de cisatracúrio. Foi intubada com tubo 7,5 mm com cuff 
sob laringoscopia direta. A manutenção da anestesia foi realizada com as infusões descritas, propofol alvo 3 mcg/kg 
e dexmedetomidina 0,5 mcg/kg. As infusões foram interrompidas 20 minutos antes do término da cirurgia. Reali-
zada infiltração da ferida operatória com bupivacaína 0,50% 10 mL. Houve estabilidade hemodinâmica durante a 
cirurgia. Administrados dipirona 2 g e cetoprofeno 100 mg endovenosos. Apresentou despertar calmo e sem dor, e 
a infusão de lidocaína 2 mgkg/h foi mantida por 4 h após o procedimento. No primeiro dia pós-procedimento não 
necessitou de uso de analgésicos e antieméticos. Paciente permaneceu internada na enfermaria por quatro dias sem 
queixas álgicas e sem uso de opioides. Discussão: O bloqueio neuroaxial é uma técnica bastante empregada nos 
procedimentos ginecológicos e a infusão de opioides no neuroeixo ainda tem papel relevante no controle da dor pós-
-operatória. Entretanto, a recusa do paciente e os fatores de risco elevados para náuseas e vômitos pós-operatórios 
podem contraindicar essa técnica. A anestesia multimodal nesse grupo de pacientes, com o bloqueio de diferentes 
vias nociceptivas com agentes distintos em quantidades reduzidas, pode ser eficaz no controle da dor e na redução 
de náuseas e vômitos pós operatórios.
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1674 Anestesia em paciente 
portador de insulinoma
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Introdução: O insulinoma é um raro tumor pancreático, que geralmente ocorre de forma benigna e solitária. 
Em algum casos, pode apresentar malignidade e estar associado à neoplasia endócrina múltipla do tipo 1. A res-
secção cirúrgica do tumor é o tratamento definitivo dessa doença, com uma alta taxa de sucesso. O desafio do 
anestesiologista no manejo intraoperatório é o controle adequado dos níveis glicêmicos, uma vez que os sintomas 
da hipoglicemia decorrente da manipulação do tumor são mascarados pela anestesia geral. Relato de caso: Paciente 
de 33 anos, obeso mórbido, hipertenso sem tratamento, foi admitido na Santa Casa de Belo Horizonte com relato 
de hipoglicemias recorrentes nos últimos dois anos, sem investigação clínica. Foi submetido à revisão laboratorial e 
tomografia computadorizada de abdome, que evidenciou imagem hipervascular no corpo/cauda do pâncreas, com-
patível com neoplasia endócrina mista (insulinoma), sendo optado por ressecção do tumor. Optado pela realização 
de bloqueio de neuroeixo (peridural) e anestesia geral balanceada. Paciente foi monitorizado com acesso venoso 
periférico, cardioscópio, oximetria de pulso, capnógrafo e glicosimetria a cada 15 minutos, sendo mantida infusão 
contínua de glicose a 10%, ajustada conforme glicemia. Anestesia peridural realizada em T10–T11, com agulha de 
Tuohy calibre 17G, e após identificação do espaço peridural com a técnica de perda de resistência, injetou-se bupiva-
caína 0,25% com adrenalina 1:200 mil (25 mg) associada a 2 mg de morfina e 100 mcg de fentanil. Após o bloqueio, 
realizada indução de anestesia geral balanceada com remifentanil, propofol e atracúrio. Manutenção anestésica rea-
lizada com remifentanil e sevoflurano. Procedimento cirurgico teve duração de três horas e ao término foi realizada 
reversão do bloqueio neuromuscular com atropina e neostigmina e extubação. Paciente encaminhado para o centro 
de terapia intensiva consciente, estável hemodinamicamente e em ventilação espontânea com O2 por cateter nasal. 
Pós-operatório sem intercorrências, recebendo alta para enfermaria após 48 horas. Conclusão: O manejo do paciente 
com insulinoma consiste em um desafio para o anestesiologista devido às repercussões endocrinometabólicas passí-
veis de acontecerem. É de grande importância a programação do ato anestésico, assim como o conhecimento prévio 
dessa doença, que é pouco vista no dia a dia, cuidando sempre da monitorização e do controle rigoroso da glicemia 
no per e pós-operatório. 
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1683 Sedação com cetamina e 
dexmedetomidina para correção 
de pé torto congênito
Luciana Mariele Lopes, Paulo Ricardo Rabello Macedo Costa, Beatriz Lemos da Silva Mandim, 
Roberto Araújo Ruzi, Ana Flávia Brito Santos

Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil 

Introdução: Os métodos anestésicos para realização de procedimentos ortopédicos terapêuticos muitas vezes reque-
rem imobilidade do paciente, associada à estabilidade hemodinâmica. Em alguns casos, a sedação pode ser uma 
excelente escolha, quando são exploradas as qualidades anestésicas de cada medicamento, podendo oferecer, ainda, 
analgesia e inconsciência, mantida a ventilação espontânea, algo bastante desejável quando é necessária sedação mais 
profunda. Relato de caso: Paciente masculino, 10 anos, 48 kg, com paralisia cerebral, obesidade e hipotireoidismo, 
com gastrostomia, em uso de puran T4, submetido à correção de pé torto congênito bilateral. Paciente extrema-
mente agitado e choroso, sem acesso venoso periférico. Optada pela sedação com cetamina 1 mg/kg associada à 
dexmedetomidina 1 mcg/kg, via intramuscular, em deltoide. Após 10 minutos, paciente calmo, sedado, em ventila-
ção espontânea, foi colocado em mesa cirúrgica e, após infiltração local com bupivacaína com vasoconstrictor, na 
dose de 2,5 mg/kg, foi iniciado procedimento cirúrgico. Realizada a administração de metade da dose dos medica-
mentos utilizados para sedação, via intramuscular, em deltoide contralateral, antes da colocação de gesso em bota. 
Após o término do procedimento, encaminhado à sala de recuperação pós-anestésica, onde acordou ao lado da mãe, 
sem agitação psicomotora. Administradas dipirona e dexametasona durante o procedimento cirúrgico. Discussão: O 
sinergismo entre os efeitos da dexmedetomidina e da cetamina para sedação em crianças possui, comprovadamente 
maior benefício em relação às medicações habituais de fentanil e midazolam. Os relatos na literatura mostram ausên-
cia de depressão respiratória, maior analgesia pós-operatória, melhor qualidade da sedação e amnésia, diminuição 
de vômitos e menos dessaturação. 
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1689 Neuroanestesia e doença de McArdle
Carolina Mendonça de Goffredo Costa dos Santos, Kezia Betania da Silva, 
Luana Magalhaes Bernardo, Izabela Magalhaes Campos, Thomaz Izola Zolli

Hospital Felicio Rocho, Belo Horizonte, MG, Brasil 

Introdução: A doença de McArdle é o distúrbio mais comum de armazenamento de glicogênio que afeta o músculo. 
É uma doença autossômica recessiva. Expressa-se através da deficiência de miofosforilase: o glicogênio não é decom-
posto corretamente nas células musculares. Os principais sintomas são: intolerância ao exercício, fadiga, mialgia. 
Os pacientes têm elevações em repouso na creatina quinase, mioglobinúria e episódios de rabdomiólise. Quando um 
paciente com doença de McArdle se apresenta para qualquer procedimento cirúrgico, uma variedade de implicações 
anestésicas deve ser considerada. Na literatura há escassa informação sobre o manejo anestésico. Descrevemos o caso 
de paciente submetido à microcirurgia intracraniana para exérese de tumor, apresentando-se com leves dores mus-
culares em dorso, sem alterações laboratoriais. Relato do caso: Homem, engenheiro, 49 anos, 84 kg. Foi programada 
a cirurgia eletivamente. Em seu passado anestésico cirúrgico não havia relato de submissão a nenhum ato. Na sala de 
operação, o paciente foi colocado em posição supina e monitorizado: pressão não invasiva, oxímetro, eletrocardio-
grama, índice bi-espectral (BIS). A anestesia foi induzida com midazolam 3 mg, fentanil 200 mcg, propofol 200 mg, 
lidocaína 50 mg. Foi introduzida máscara laríngea número cinco. A anestesia foi mantida com infusão contínua de 
remifentanila 0,1 mcg/kg/min e propofol 100 mcg/kg/min. Realizada punção na artéria radial direita e aferições da 
glicemia capilar seriadas. A infusão foi reduzida no intraoperatório para o despertar do doente, realizado sem inter-
corrências. Discussão: A doença de McArdle é rara. Considerações sobre um plano anestésico bem preparado são 
fundamentais para evitar complicações. Pacientes com doença de McArdle não parecem ter maior susceptibilidade 
à hipertermia maligna. Entretanto, a anestesia geral, particularmente com succinilcolina e anestésicos voláteis, tem o 
potencial de causar rabdomiólise aguda, que pode resultar em hipercalemia, mioglobinúria e lesão renal aguda. Além 
disso, deve-se haver um gerenciamento de fluidos consciente, escolher um bloqueador neuromuscular adequado, 
manter normotermia e normoglicemia e controle da pressão arterial, de preferência via cateter arterial. Essas medi-
das evitam catabolismo proteico e consequentes lesões musculares. Desse modo, é primordial gerir com segurança a 
anestesia, revisar a literatura atual, além de realizar um preparo individualizado de cada paciente. 
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1695 Substituição percutânea transeptal de 
valva mitral/valve in valve
Claudia Marquez Simões, Ricardo Gorgulho Paulino, Felipe Pinn de Castro, Letícia Tiemi 
Silva Inoe, Paolla da Glória Campelo Cavalcante

Hospital Sírio Libanês, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: A valvopatia mitral é a segunda doença valvular adquirida mais comum em adulto. O padrão-ouro de 
tratamento é o reparo cirúrgico ou a substituição da válvula por uma prótese. Porém, uma grande parte dos pacientes 
é inelegível para cirurgia convencional aberta devido ao risco cirúrgico proibitivo. Relato de caso: Paciente mascu-
lino, 84 anos, hipertenso, diabético, portador de prótese biológica mitral, fibrilação atrial, insuficiência cardíaca tipo 
B e insuficiência renal crônica por síndrome cardiorrenal. Interrompeu anticoagulação de uso regular para realização 
de procedimento odontológico ambulatorial e evoluiu com sangramento persistente. Foi admitido no pronto atendi-
mento do Hospital Sirio Libânes com instabilidade hemodinâmica. Após medidas de estabilização, foi evidenciada 
agudização de cardiopatia, evoluindo com desconforto respiratório e hipoxemia. Ecocardiograma com refluxo mitral 
e pressão sistólica em artéria pulmonar estimada em 53 mmHg. Diante do quadro clínico e risco cirúrgico alto, foi 
indicado tratamento cirúrgico por via percutânea para substituição da valva mitral/valve in valve no centro de hemo-
dinâmica e cardiologia intervencionista. Realizada indução venosa após monitorização invasiva, manutenção com 
sevoflurano conforme índice bi-espectral (BIS), drogas vasoativas (noradrenalina e dobutamina) tituladas conforme 
necessidade e procedimento guiado com ecocardiografia transesofágica. Procedimento realizado sem intercorrên-
cias e paciente extubado ao término. Realizou pós-operatório em unidade de terapia intensiva cardiológica com boa 
evolução do quadro cardiovascular. Paciente recebeu alta hospitalar após 60 dias, devido ao quadro de delirium e 
broncopneumonia de difícil tratamento. Discussão: A doença valvar clinicamente significativa está cada vez mais 
frequente devido ao envelhecimento populacional; e a técnica cirúrgica por via percutânea possibilita que pacientes 
de alto risco cirúrgico sejam submetidos ao tratamento. Dentre os pacientes que já foram submetidos à troca valvar 
mitral, a reoperação foi mais comum entre os receptores de prótese biológica. Conforme as tecnologias transcatete-
res se desenvolvem, o risco da reoperação mudará.
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1709 Retirada de broca metálica broncoaspirada 
durante tratamento odontológico
Dayana Mayuri Narimatsu, Herick Ferreira Alvarenga, Oscar César Pires

Hospital Municipal Doutor José Carvalho Florence, São José dos Campos, São Paulo, Brasil 

Introdução: A broncoaspiração de objetos é uma situação mais comum na infância, diminuindo sua incidência 
na vida adulta. Tal evento é muito grave, podendo afetar a função pulmonar, além de complicações relacionadas. 
Quando ocorre, a maior dificuldade encontrada pelo cirurgião e anestesista é identificar a melhor forma para a reti-
rada de tal objeto. Objetivo: Relatar o caso do tratamento odontológico para remoção do terceiro molar, no qual 
a broca utilizada se desprendeu e o paciente a broncoaspirou; e descrever a forma optada pelo cirurgião e aneste-
sista para a retirada desse corpo estranho. Resultados: Inicialmente, optou-se pela retirada por broncoscopia rígida, 
porém sem sucesso, pois por meio de radiografia portátil foi possível observar que a broca estava em região inferior 
do pulmão e que o broncoscópio não a alcançaria. Em seguida foi realizada toracotomia, como tentativa de retirada 
do corpo sob visualização direta, assim a equipe de anestesiologia seguiu com intubação com tubo Robert Shaw e o 
paciente foi mantido em ventilação monopulmonar à esquerda. Mesmo com tal manobra, não foi possível retirar a 
broca, pois essa havia migrado para a região superior do pulmão, próxima à traqueia, após a mudança do posiciona-
mento, lateral esquerda e trendelemburg, por fim, o corpo estranho foi removido por broncoscopia e laringoscopia. 
Discussão: Como se trata de um caso não muito frequente e de extrema gravidade, não tendo na literatura um 
protocolo a seguir, temos como objetivo expor um caso ocorrido em nosso serviço, a fim de relatar a forma como 
abordamos tal caso e, assim, auxiliar condutas para casos similares. 
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1717 Abordagem de fratura de fêmur em 
portador de mieloma múltiplo e potencial 
via aérea difícil
Eduardo Brandt Nunes, Werner Alfred Gemperli, Ludimila Falcão Gomes, 
Rafael Gomes Soares Vendas

Associação Beneficente de Campo Grande, Hospital Santa Casa, Campo Grande, 
Mato Grosso do Sul, Brasil 

Introdução: O controle da via aérea é desafiador. Para um efetivo controle, uma avaliação clínica com identifica-
ção de potenciais agravantes para intubação e ventilação deve ser feita e estratégias devem ser traçadas. Além disso, 
procurar técnicas anestésicas que produzam estabilidade hemodinâmica, analgesia pós-operatória e menos efeitos 
adversos devem estar em foco. Relato de caso: Paciente, 72 anos, 60 kg, masculino, admitido em sala cirúrgica 
consciente, orientado, perceptivo e reativo, para tratamento cirúrgico de fratura patológica da diáfise do fêmur. 
 Histórico de hipertensão arterial sistêmica, tabagismo, mieloma múltiplo, câncer de cordas vocais (tratamento com 
radioterapia e cirurgia). Ao exame das vias aéreas apresentava abertura bucal > 3 cm, Malampatti I, ausência de 
dentes, distância tireo-mento > 6 cm e boa flexão e extensão cervical. Exame de imagem demonstrava lesões líti-
cas em escápula, úmero, esterno, arcos costais, vértebras T5 e L1 e ilíaco e exames laboratoriais sem alterações. 
 Realizada monitorização e sedação com midazolam 1 mg e fentanil 25 mcg, anestesia tópica com lidocaína spray 10% 
e intubação orotraqueal (IOT) consciente com tubo nº 7,5 com balonete. Administrados propofol 100 mg, fentanil 
100 mcg, rocurônio 50 mg; manutenção anestésica com sevoflurano 2% e remifentanil (0,15 mcg/kg/min) e realizado 
bloqueio regional, guiado por ultrassom, de nervo femoral e ciático com ropivacaína 0,25% 40 mL. Após, iniciada 
cirurgia. Procedimento sem intercorrências, sendo o paciente extubado em sala e direcionado à sala de recuperação. 
 Discussão: A potencial dificuldade em realizar o bloqueio do neuroeixo por conta da possibilidade de compro-
metimento lítico da coluna vertebral somada à história de radioterapia cervical, fator que poderia comprometer a 
manutenção da perviedade das vias aéreas, fez com que a estratégia de IOT consciente seguida de bloqueio de nervos 
periféricos fosse mais segura. Tal abordagem resultou em satisfatório controle hemodinâmico e assegurou a quali-
dade da oxigenação. Ademais, houve um bom manejo da dor pós-operatória, demonstrando essa ser uma opção 
satisfatória.
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1721 Anestesia geral com uso de máscara 
laríngea para tireoidectomia parcial
André Angelo Cintra, Carlos Alberto Vaz Conceição, Francisco Juarez Filho, 
Márcia Marília Castro de Oliveira, Lara Khaled Porto

Hospital Porto Dias, Belém, Pará, Brasil 

Introdução: Os dispositivos supraglóticos apresentam uma série de vantagens em relação ao tubo endotraqueal 
(TE): são menos invasivos, resultam em menor resposta hemodinâmica e menor manipulação da via aérea durante 
seu uso, além de não necessitarem do uso do laringoscópio e de relaxantes musculares, o que reduz o risco de lesões 
dentárias, fraqueza muscular residual, náuseas e vômitos. Sendo assim, existe um crescente interesse dos anestesio-
logistas pela utilização da máscara laríngea (ML). Relato de caso: Paciente masculino, 35 anos, pesando 62 kg, foi 
encaminhado ao centro cirúrgico para realização de tireoidectomia parcial. Na avaliação pré-anestésica o paciente 
relatou asma, com última crise havia um dia. A monitorização constou de cardioscopia, oximetria de pulso, pressão 
arterial não invasiva e capnografia. Realizada indução anestésica com midazolam 3 mg, fentanil 300 mcg, propofol 
200 mg, em seguida, introduziu-se ML número 4, sem intercorrências. O paciente foi mantido com ventilação mecâ-
nica em modo controlado a volume (6 mL/kg), propofol 100 mcg/kg/min em bomba de infusão controlada (BIC) e 
remifentanil 0,15 mcg/kg/min em BIC. Realizada infusão de lidocaína 120 mg e sulfato de magnésio 40 mg/kg (em 
40 minutos). Procedimento realizado sem intercorrências. Ao final do procedimento, o paciente foi encaminhado à 
sala de recuperação pós-anestésica, sem queixas álgicas. Discussão: A substituição do tubo endotraqueal por uma 
ML como dispositivo primário para estabelecer a ventilação durante a anestesia geral é uma tendência que ganhou 
força em face do grande avanço dessa categoria de dispositivos na última década. No caso em questão, optou-se pela 
ML para não invadir a via aérea, pensando em um possível broncoespasmo, se houvesse alguma intercorrência como 
ventilação inadequada, a equipe procederia com intubação orotraqueal com videolaringoscópio.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Barreira SR, Souza CM, Fabrizia F, Azevedo ABG, Lelis TG, Lutke C. Estudo clínico prospectivo aleatório sobre o uso da 

máscara laríngea Supreme® em pacientes submetidos a anestesia geral. Rev Bras Anestesiol. 2013;63(6):456-60. http://dx.doi.

org/10.1016/j.bjan.2012.08.001

2. De Almeida GJS. Utilização e tipos de dispositivos supraglóticos da via aérea: estado da arte [dissertação]. Porto: Universidade 

do Porto; 2016.

Conflito de interesses: nada a declarar.

Fonte de fomento: nenhuma.



ANESTESIA NAS ESPECIALIDADES

Sao Paulo Med J. 2019; 137(Suppl)     105

1733 Infarto agudo do miocárdio em 
aneurismectomia de aorta abdominal 
infrarrenal aberta
Renata Jabur Fogaça, Natanael Pietroski dos Santos, Rafael Pivovar de Camargo Rosa, 
José Carlos Canga, Yuri Louro Bruno de Abreu

Hospital Estadual Mário Covas, Santo André, São Paulo, Brasil 

Introdução: Um número significativo de pacientes que realizarão cirurgias não cardíacas possui doenças coro-
narianas ou fatores de risco para desfechos cardiovasculares desfavoráveis. O infarto agudo do miocárdio (IAM) 
representa a complicação cardiovascular mais comum em cirurgias não cardíacas e está associado à alta mortalidade, 
sendo que 10% dos pacientes com injúria miocárdica no pós-operatório evoluirão a óbito nos 30 dias subsequen-
tes. Relato de caso: Paciente de 59 anos, masculino, hipertenso, deu entrada no centro cirúrgico em caráter de 
urgência, estável hemodinamicamente, com dor mesogástrica, para realização de aneurismectomia aberta de aorta 
infrarrenal, sob anestesia geral balanceada associada à peridural T12–L1. Após 5h30, com o desclampeamento aór-
tico, observou-se supradesnivelamento do segmento ST nas derivações DII e aVF. Ao término, foi encaminhado à 
unidade de terapia intensiva (UTI) extubado, estável hemodinamicamente sem drogas vasoativas (DVA), assintomá-
tico. O eletrocardiograma de 12 derivações e as enzimas cardíacas positivas confirmaram IAM em parede inferior. 
O cateterismo evidenciou oclusão total de artéria coronária direita em seu terço médio, com colocação de stent far-
macológico. No primeiro dia pós-operatório, o paciente evoluiu com ausência de pulsos femorais bilateralmente. 
Realizado enxerto axilo-bifemoral, sob anestesia geral balanceada, cursando com instabilização hemodinâmica, e 
necessidade de dobutamina e noradrenalina. Após 4 horas de cirurgia, paciente em UTI em intubação orotraqueal 
em ventilação mecânica, altas doses de DVA, apresentou piora hemodinâmica sem resposta à terapia intensiva, evo-
luindo a óbito em 24 horas. Discussão: A monitorização hemodinâmica de pacientes de alto risco deve ser realizada 
para detectar alterações precoces de isquemia miocárdica. Nas derivações DII, aVF e V5, a sensibilidade para a detec-
ção de eventos isquêmicos é de 80%, chegando a 96% quando associado à V4. O ecocardiograma transesofágico é o 
método com maior sensibilidade e especificidade no diagnóstico intraoperatório de IAM ao detectar as alterações de 
contratilidade do miocárdio, mas seu uso é restrito, pois requer equipamentos sofisticados e profissionais com trei-
namento qualificado.
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1735 Manejo anestésico para ressecção de 
leiomiossarcoma gigante
Rafael Reis Di Tommaso, Renan Dantas Wrobel, Mayara da Silva Ferreira, 
Adelaide Moral Tarifa, Anderson Sampaio Maruí

Hospital Santa Marcelina, São Paulo, São Paulo, Brasil 

Introdução: Os leiomiosarcomas (LMS) são neoplasias malignas originadas de qualquer tecido muscular liso. 
São tumores raros, responsáveis por 0,7% de todas as neoplasias dos adultos. É um grupo extremamente diverso de 
tumores, com variações histológicas, comportamentais e de localização. Relato de caso: Paciente de 58 anos, mascu-
lino, branco, 109 kg, sem alergias e sem antecedentes cirúrgicos, Mallampati II, ASA II, etilista e portador de LMS, 
com múltiplos tumores em várias parte do corpo. Deu entrada em sala operatória com proposta cirúrgica de exé-
rese de extensa lesão abdominal, retroesternal e de membros inferiores. Monitorizado com cardioscopia, oximetria 
de pulso e pressão arterial não invasiva. Sinais vitais iniciais: pressão arterial 140 × 90 mmHg, saturação de O2 98% 
e frequência cardíaca de 98 bpm. Após venopunção, foi realizada sedoanalgesia com fentanil 100 mcg e midazo-
lam 2 mg, seguida de bloqueio peridural T12–L1 com agulha 18G Tuohy com infusão de 20 mL de levobupivacaína 
0,375%, associada à morfina 2 mg e fentanil 100 mcg e passagem de cateter para controle de analgesia  pós-operatória. 
 Posteriormente, foi feita pré-oxigenação com O2 a 100% em ventilação espontânea, seguida de indução anestésica 
venosa com fentanil 150  mcg, lidocaína 100  mg, propofol 150  mg e cisatracúrio 10  mg. Realizada laringoscopia 
direta e intubação orotraqueal com cânula orotraqueal nº 8,0 com cuff, e confirmada com capnografia e ausculta. 
Mantido sob ventilação mecânica, modo ventilaácão controlada a volume e com sevoflurano. O procedimento trans-
correu sem intercorrências, com paciente mantendo estabilidade hemodinâmica durante todo o intraoperatório. 
Extubado em sala, foi encaminhado para a sala de recuperação pós-anestésica em ventilação espontânea e estável. 
Discussão: Os LMS têm origem mais frequente no estômago, intestino delgado, reto, cólon e retroperitôneo. Não 
apresentam predileção por sexo e são mais frequentes em brancos. O tratamento de escolha é a ressecção cirúrgica, 
com sobrevida de 5 anos em cerca de 40 a 60%. Os fatores de mau prognóstico estão associados a metástases a distân-
cia, invasão de órgãos adjacentes, tumores maiores do que 5 cm e aqueles com alto grau de malignidade. Em relação 
à técnica anestésica para essas grandes cirurgias abdominais e torácicas, o bloqueio peridural associado à anestesia 
geral demonstrou ter grandes benefícios no controle da dor pós-operatória, com redução do consumo de opioides 
no perioperatório, e inclusive com redução da mortalidade.
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1738 Anestesia em paciente portadora de 
teratoma maduro mediastinal gigante
Thamara Silva Mendonça, Luis Marcio de Assis Pellizzon, Jaime João Jorge, 
Luís Fernando Rodrigues Maria, Victor Cenize Guardia

Centro de Ensino e Treinamento, Serviço de Anestesiologia de Catanduva, Catanduva, 
São Paulo, Brasil 

Introdução: Os teratomas têm origem nas células germinativas com componentes remanescentes da ecto, meso e 
endoderma. Os sintomas são raros e dão-se por compressão ou invasão de estruturas adjacentes. O prognóstico 
é favorável com o tratamento cirúrgico, sendo rara sua malignização. Relato de caso: L.N.G., 15 anos, feminino, 
admitida após quadros recorrentes de tosse e dispneia. Tomografia de tórax: massa heterogênea sólido-cística de 
29,9 × 18,6 × 16,5 cm, ocupando grande parte da cavidade torácica e hipocôndrio direito. Realizada toracotomia 
 póstero-lateral direita, evidenciou-se massa aderida comprimindo átrio direito e veia cava superior. Realizaram-se 
aspiração de conteúdo cístico (5 litros) e dissecção lenta para evitar a síndrome de reperfusão. A indução foi realizada 
com midazolam 5 mg, lidocaína 100 mg, remifentanil 0,5 µg/kg, propofol 80 mg e cisatracúrio 6 mg. A manutenção 
foi com sevoflurano 2%, remifentanil 0,1 a 0,3 µg/kg e lidocaína 1 a 2 mg/kg. A ventilação mecânica foi ciclada à pres-
são com índices de pressão de 32, frequência de 16, PEEP de 5, FiO2 60% e volume expiratório em torno de 280 mL. 
Inicialmente, manteve-se fração expirada de CO2 entre 40 e 50 e saturação de O2 entre 94 e 99%. Após a ressecção da 
massa, houve melhora da ventilação (pressão inspiratória de 21, volume expiratório de 360 mL, PEEP 5 e frequên-
cia de 14). O procedimento durou quatro horas e logo a paciente foi encaminhada à unidade de terapia intensiva 
sob ventilação mecânica, mantendo os parâmetros. Discussão: A cirurgia é o tratamento de escolha para o teratoma 
maduro. O controle da ventilação é o principal desafio, pois esses pacientes apresentam grande restrição respiratória. 
Assim, a forma mais adequada para ventilação mecânica é a ciclada à pressão. Durante o intraoperatório é desejável 
manter o pico de pressão inspiratória o mais baixo possível, para minimizar o risco de barotrauma e de impedimento 
do retorno venoso. A analgesia pós-operatória é crucial para uma boa recuperação. Assim, decidiu-se manter lido-
caína em infusão contínua 1 mg/kg. A lidocaína por via venosa tem propriedades analgésicas, anti-hiperalgésicas e 
antinflamatórias, sendo capaz de reduzir o uso de opioides e promover uma extubação precoce.
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1752 Paraganglioma diagnosticado 
durante laparotomia exploratória
Pedro Augusto Moura Di Mambro, Luis Gustavo Torres dos Santos

Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil 

Introdução: Feocromocitomas são tumores de células cromafins; 90% estão nas adrenais; 10% são paragangliomas, 
surgindo na cadeia simpática; 0,2% dos hipertensos possuem essa neoplasia. As complicações podem ser fatais. A exé-
rese cura até 90% dos casos. A genética constitui 5% dos casos. A tríade clássica é sudorese, taquicardia e cefaleia. 
Os níveis de ácido vanelilmandélico e metanefrinas estão elevados. A cintilografia localiza focos tumorais extra-a-
drenais ou recorrentes. Relato de caso: 58 anos, 72 kg, mulher, hipertensa com palpitações, sem outros sintomas. 
Usa propranolol. Eletrocardiograma sem alterações. Tomografia computadorizada e ultrassonografia com massa 
epigástrica a esclarecer. Suspeitando tumor gástrico, foi realizada laparotomia exploratória. Monitorização com satu-
ração de O2, pressão não invasiva, eletrocardiograma, fração expirada de CO2, temperatura e diurese.  Realizada 
anestesia geral balanceada, associada à perianalgesia com cateter. Realizada peridural em 15 mL entre T10–T11 com 
bupivacaína sem vasoconstritor (0,13%), 2 mg de morfina e 0,1 mg de fentanil. Indução em sequência rápida com 
fentanil 5 mcg/kg, propofol 2 mg/kg e succinilcolina 1 mg/kg, sem intercorrências. Iniciado isoflurano. Feito atra-
cúrio 0,5 mg/kg. Ao manipular o tumor, apresentou hipertensão grave com bradicardia. Após falhas no manejo, 
levantou-se a hipótese de paraganglioma. Não houve intercorrências após exérese. Manteve glicemia > 140 mg/dL. 
Após 5 horas de ato, foi extubada e pemaneceu sem déficits neurológicos ou dor. Levada ao centro de terapia intensiva 
estável, recebeu alta hospitalar no sexto dia pós-operatório. Discussão: Indica-se adquirir pressão arterial invasiva e 
acesso venoso central para uso de nitroprussiato. A intubação é feita em plano profundo.  Evitam-se drogas que libe-
ram histamina. O controle pressórico é feito com drogas tituláveis. Após a exérese, podem ser necessários: reposição 
volêmica, fenilefrina, noradrenalina ou até vasopressina, e ficar atento à hipoglicemia. O bloqueio de receptores beta 
sem o prévio bloqueio alfa leva à vasoconstrição exacerbada, com possível lesão fatal de órgãos-alvo. Conclusões: 
Felizmente o desfecho foi positivo. Mas o anestesiologista deve estar sempre atento a pequenos detalhes, mesmo em 
pacientes tão comuns, como portadores de hipertensão arterial sistêmica, pois suas histórias podem ser incomuns, e 
o manejo pode se tornar muito desafiador.
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1753 Anestesia pra ressecção de tumor de 
hilo pulmonar com invasão da carina
Bruno Francisco de Freitas Tonelotto, Maiana Oliveira de Jesus, Felipe Pinn de Castro, 
Arthur Vitor Rosenti Segurado, Claudia Marquez Simões

Hospital Sírio Libanês, São Paulo, São Paulo, Brasil 

Introdução: As cirurgias que envolvem a traqueia são um especial desafio para o anestesiologista. Comprometem a 
oxigenação, nos levando a ter que utilizar medidas de oxigenação extracórporeas. A oxigenação por membrana extra-
corpórea (ECMO) envolve a troca gasosa (oxigênio e dióxido de carbono) através de uma membrana artificial em 
um circuito de oxigenação, sem o uso de uma bomba. A ECMO temporária eletiva é ocasionalmente empregada em 
pacientes selecionados, como no caso descrito. Relato de caso: A.R.F., 47 anos, masculino, estado físico ASA 2, sub-
metido à pneumectomia mais carinoplastia sob anestesia geral; 80 kg, 1,80 m. A monitorização foi realizada com 
cardioscopia cardíaca, oximetria de pulso, pressão arterial invasiva e ecocardiografia transesofágica. A  indução foi 
realizada com propofol 2 mg/kg, fentanil 3 mcg/kg e rocurônio 0,6 mg/kg. A intubação orotraqueal foi realizada com 
tubo duplo lúmen número 39 com eletivação à esquerda. A manutenção anestésica, com propofol 1% em infusão 
contínua com 2,5 mcg/mL de alvo plasmático. Após a indução, foi realizada a canulação para ECMO veno-venosa 
em decúbito dorsal horizontal. Sequencialmente, o paciente foi posicionado em decúbito lateral direito. Cerca de dez 
minutos antes de realizar a parada pulmonar total para ressecção e reconstrução da carina, colocou-se o paciente em 
ECMO. Após paralizar a ventilação, cerca de 10 minutos depois, o paciente começou a apresentar queda na saturaçao 
de oxigênio, insuficiência ventricular direita aguda e vasoplegia. Em razão da impossibilidade de manter ventilação no 
pulmão dependente e no não dependente, optou-se por utilizar oxigênio a 100% no pulmão dependente, com fluxo 
de 15 litros, na tentativa de reverter a vasoconstricção pulmonar hipóxica. A terapêutica foi bem-sucedida, tendo res-
taurado a saturação e os parâmetros hemodinâmicos aos valores iniciais. Conclusão: A vasoconstricção pulmonar 
hipóxica pode ser severa e cursar com insuficiência ventricular direita aguda. O aumento da pré-carga acompanhado 
de aumento da pressão sistólica de artéria pulmonar são as principais causas. Diante de uma situação como essa, 
 deve-se lembrar que medidas simples como a aplicação de oxigênio em altos fluxos pode reverter o quadro.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1. Hobai IA, Chhangani SV, Alfille PH. Anesthesia for tracheal resection and reconstruction. Anesthesiol Clin. 2012;30(4):709-30. 

https://doi.org/10.1016/j.anclin.2012.08.012

Conflito de interesses: nada a declarar.

Fonte de fomento: nenhuma.



ANESTESIA NAS ESPECIALIDADES

Sao Paulo Med J. 2019; 137(Suppl)     110

1755 Comparação entre infusão endovenosa 
de sulfato de magnésio e lidocaína na 
duração da raquianestesia
Renato Dias Cardoso, Rodolfo Carvalho Soeiro Machado, Catia Sousa Govêia, 
Gabriel Magalhães Nunes Guimarães, Aliete Freire Sampaio Aires

Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil 

Introdução: A raquianestesia apresenta limitações na duração de seu efeito, na analgesia e possibilidade de falha/blo-
queio parcial. Associar analgésicos por via intravenosa, como sulfato de magnésio ou lidocaína, pode melhorar tais 
características. Objetivo: Avaliar a não inferioridade na duração do bloqueio espinhal sensitivo, do bloqueio motor 
e no grau de analgesia pós-operatória na administração sistêmica de lidocaína, comparada com sulfato de magnésio. 
Método: Pacientes de ambos os sexos, ASA I ou II, programados para (ressecção transuretral de próstata (RTU) de 
próstata ou histerectomia total abdominal (HTA), foram submetidos à raquianestesia com bupivacaína hiperbárica 
(15 mg para RTU e 20 mg para HTA). Divididos aleatoriamente em 2 grupos, com cegamento duplo: no grupo M 
receberam sulfato de magnésio via endovenosa na dose de 15 mg/kg/h; e no grupo L receberam lidocaína via endo-
venosa na dose de 1,5 mg/kg/h, até o fim da operação. Realizada avaliação do nível de bloqueio sensitivo e motor até 
sua instalação, a cada 15 minutos no intraoperatório, e a escala numérica de dor, a cada 30 minutos na sala de recupe-
ração pós-anestésica. Análise estatística das variáveis de tempo com teste de Wilcoxon, para dados não paramétricos. 
Foi  considerado p < 0,05. Análise estatística também empregou fator Bayesiano. Resultados: Dos  44  pacientes, 
2  foram excluídos e os demais, alocados no grupo L (n = 21, com 11 pacientes submetidos à RTU e 10, à HTA) 
e grupo M (n = 21, com 11 submetidos à RTU e 10, à HTA). Os grupos foram homogêneos quanto a idade, peso, 
altura, estado físico, tipo de cirurgia e uso de morfina intratecal. O grupo L apresentou tempo de regressão do blo-
queio sensitivo maior, em relação ao grupo M (220,3 × 190,4 min; p = 0,03). O tempo de regressão do bloqueio motor 
foi clinicamente maior no grupo L, sem diferença estatística (238,4 × 208,5 min; p = 0,10). Dor  pós-operatória (2 × 
0; p = 0,36) apresentou similares escores. O resultado da hipótese do estudo foi corroborado pelo encontro de não 
inferioridade da lidocaína em relação ao sulfato de magnésio para os desfechos considerados, de acordo com o fator 
Bayesiano (0,33–3). Conclusão: Houve diferença no tempo de bloqueio sensitivo, maior com o uso de lidocaína 
endovenosa, porém sem diferença no tempo de bloqueio motor e analgesia. A não inferioridade clínica da lidocaína 
pode ter explicação em seu maior efeito em receptores NMDA em neurônios medulares.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1. Hwang JY, Na HS,  Jeon YT,  Ro YJ,  Kim CS,  Do SH. I.V. infusion of magnesium sulphate during spinal anaesthesia improves 

postoperative analgesia. Br J Anaesth. 2010;104(1):89-93. https://doi.org/10.1093/bja/aep334

Conflito de interesses: nada a declarar.

Fonte de fomento: nenhuma.



ANESTESIA NAS ESPECIALIDADES

Sao Paulo Med J. 2019; 137(Suppl)     111

1763 Abordagem a uma via aérea difícil 
prevista após mandibulectomia total e 
radioterapia cervical
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Introdução: A definição de via aérea difícil (VAD) é complexa. Este caso ocorreu em um ambiente controlado, com 
os dispositivos de VAD disponíveis, um anestesiologista experiente e um médico em especialização do primeiro 
ano (ME1). Sua relevância está associada ao paciente que apresentava quatro sinais maiores de predição de VAD, 
além de manipulação cirúrgica prévia da via aérea (traqueostomia) e radioterapia cervical. Relato de caso: Paciente 
masculino, 60 anos, 48 kg, 160 cm, índice de massa corpórea 18,60. Tabagista de 45 maços/ano. Realizou uma pel-
veglossomandibulectomia em 2011 com descrição de Cormack I, realizada traqueostomia pós-operatória. Elegível 
à retirada de prótese mandibular e fechamento de fístula orocutânea em face. Apresentava abertura de boca < 3 cm, 
extensão cervical restrita, dentição superior em más condições, Mallampati IV, retrognatismo e fístula orocutânea 
em região submaxilar direita. Monitorização conforme a Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2.174, 
de 14 de dezembro de 2017. Acesso venoso periférico com dispositivo intravenoso calibre 20G.  Pré-oxigenação a 
100% com máscara facial por 5 minutos. Indução com dexmedetomidina 1 mcg/kg/min em bomba infusora por 
10 minutos, fentanil 50 mcg, sevoflurano 2% com ventilação sob máscara facial sem intercorrências. Administra-
dos propofol 60 mg, fentanil 100 mcg e rocurônio 30 mg. À laringoscopia direta visualizada Cormack IV, que se 
manteve após reposicionamento. Realizadas cinco tentativas de videolaringocopia (McGrath), sem sucesso. Optado 
pelo uso de máscara laríngea (ML) número 3, sem selamento ideal. Trocado por ML tamanho 4 com boa ventilação. 
A manutenção foi feita com sevoflurano 2%. Prodecimento ocorreu em 20 minutos, sem intercorrências. Ao término, 
foram adminstrados dipirona 2 g, tenoxican 40 mg, ondansetrona 8 mg e sugammadex 200 mg. Retirada a ML após 
ventilação espontânea e resposta aos comandos do examinador. Paciente encaminhado à recuperação pós-anesté-
sica, com pontuação de Aldrette-Kroulik 10. Discussão: O anestesiologista deve estar preparado para complicações 
próprias da doença, como extensão limitada do pescoço decorrente da radioterapia, e avaliá-las no pré-operatório. 
Assim, alternativas para assegurar a via aérea devem estar preparadas e evitar múltiplas tentativas de laringoscopia. 
O uso de ML, neste caso, permitiu um bom gerenciamento da via aérea, evitando a situação do tipo “não intubo, não 
ventilo”. Devemos sempre avaliar a possibilidade de traqueostomia pré-cirurgia.
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1152 Manejo no cuidado perioperatório do 
paciente idoso para prevenção de delirium
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Hospital São Luiz, Unidade Jabaquara, São Paulo, São Paulo, Brasil 

Introdução: O delirium é uma síndrome neuropsiquiátrica aguda multifatorial caracterizada por um estado confu-
sional com distúrbio da atenção e cognição. No ambiente hospitalar, a incidência ocorre principalmente em idosos, 
pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos e naqueles portadores de doença prévia que cursem com alterações 
cognitivas. Estima-se que 6 a 56% dos idosos hospitalizados apresentem delirium; e quando a doença é secundária 
a um evento cirúrgico, sabe-se que o tempo de internação e a morbimortalidade aumentam. Objetivos: O objetivo 
deste artigo foi descrever a etiologia, o diagnóstico, as estratégias de prevenção e o tratamento do delirium periope-
ratório em idosos por meio da revisão de literatura. Materiais e Métodos: Foram utilizadas publicações indexadas 
nas bases de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Medical Literature Analysis (MEDLINE), UpToDate e 
PubMed no período de 2008 a 2018. Resultados: Após o levantamento bibliográfico, foram pré-selecionados 55 arti-
gos para avaliação; e através da metodologia proposta foram selecionados 35 artigos. Discussão: O delirium é uma 
das doenças mais associadas a complicações hospitalares devido ao aumento do tempo de internação e seus riscos, 
com aumento progressivo na morbimortalidade. Apesar da sua gravidade, ainda é uma doença subdiagnosticada e 
negligenciada. Por se tratar de uma doença muito prevalente, sobretudo nos pacientes acima de 65 anos, são indis-
pensáveis a prevenção, o diagnóstico e o tratamento precoces. Conclusão: A estratégia primária para prevenção do 
delirium está na identificação de pacientes com fatores de risco, evitando possíveis agentes causais pré-determinados. 
Nos casos em que o dano causal é mais benéfico ao paciente, como um procedimento cirúrgico necessário, deve-se 
estar atento ao diagnóstico precoce e evitar medidas que deflagrem seu aparecimento, como por exemplo, fatores 
medicamentosos e ambientais.
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1218 Correção de fratura de fêmur com 
raquiantestesia em paciente cardiopata 
portador de bócio mergulhante
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Introdução: O bócio consiste em uma glândula tireoidiana superior a 40 gramas ou aumentada para o dobro de seu 
tamanho normal. No entanto, não há uma definição clara a respeito do bócio subesternal ou de mediastino superior. 
Sabe-se que o bócio mergulhante, multinodular, é o tumor de maior ocorrência, seja por extensão do estroma cer-
vical, seja como tecido tireoidiano ectópico. Caracteriza-se por uma doença associada a complicações na entubação 
orotraqueal em razão da possibilidade de desvio traqueal, extensão cervical prejudicada e dificuldade ventilatória em 
pacientes com acometimento intratorácico. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 88 anos, portadora de hiper-
tensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, obesidade, doença pulmonar obstrutiva crônica, apneia do sono e bócio 
mergulhante, com proposta de correção de fratura de fêmur. Na avaliação pré-anestésica foram identificados fatores 
de ventilação difícil com escore de STOP-Bang e exames complementares com tomografia de pescoço apresentando 
lesão expansiva de densidade cística ocupando lobo direito e região ístmica da tireoide, deslocando a carótida direita 
lateralmente, com desvio de traqueia importante e invasão intratorácica. Além das possíveis complicações associadas 
à via aérea, a paciente possuía cardiopatia com insuficiência cardíaca associada à fração de ejeção reduzida (38%). 
Admitida no centro cirúrgico sem acesso venoso devido à dificuldade de acesso com fácies de dor. Realizado bloqueio 
femoral para alívio da dor, puncionado acesso central com anestésico local e iniciada dobutamina 5 mcg/kg/min. 
Através de monitor de débito cardíaco invasivo, otimizado índice cardíaco e realizada a raquianestesia com neo-
caína isobárica 10 mg e morfina 80 mcg sem intercorrências. Paciente, após duas horas de cirurgia, foi encaminhada 
à unidade de terapia intensiva sem necessidade de oxigênio complementar e sem drogas vasoativas. Conclusões: 
É importante a avaliação pré-anestésica adequada para identificação de fatores de risco no perioperatório e suges-
tão de técnica antestésica individualizada e adequada para cada paciente. A arte da anestesia se caracteriza por saber 
identificar os riscos, se afastar deles quando possível e criar novas opções de acordo com seu planejamento ideal. 
Na vida, nem sempre o óbvio é o caminho correto.
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1299 Videotoracoscopia com sedação e 
anestesia local
Tiago Cortes de Carvalho, Vinicius Luiz Pitaluga Campelo, Eduardo Brandt Nunes, 
Alexandre Xavier Ferreira

Hospital Santa Casa de Campo Grande, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil 

Introdução: A videotoracoscopia tem como técnica anestésica de eleição a anestesia geral associada à intubação 
traqueal seletiva. Com o aumento de intervenções cirúrgicas realizadas em idosos ou pessoas debilitadas, surge 
a necessidade procedimentos anestésicos pouco invasivos, que ofereçam estabilidade hemodinâmica e suporte 
ventilatório adequado, ao mesmo tempo em que reduzam o tempo de internação hospitalar e as complicações 
pós-operatórias. Relato de caso: Paciente F.V.D., sexo feminino, com 98 anos, peso 50 kg, foi admitida no centro 
cirúrgico para videotoracoscopia com biópsia de pleura. Na entrada estava consciente, orientada, pressão arterial 
(PA) 110 × 50 mmHg, frequência cardíaca (FC) 72 bpm, frequência respiratória 20 rpm e saturação de O₂ (SpO2) 
90% em ar ambiente. Iniciou-se infusão contínua com dexmedetomidina na concentração de 2 mcg/mL, com dose 
de manutenção de 0,5 mcg/kg/h, sem dose de ataque. Em seguida, administrou-se midazolam 2 mg, fentanil 50 mcg 
e cetamina 20 mg. O suporte ventilatório decorreu da introdução de cânula orofaríngea de Guedel associado a oxi-
gênio 3 L/min em cateter. Efetuada anestesia local com lidocaína 2% na região da incisão e administrado fentanil 
25 mcg associado à cetamina 25 mg endovenoso antes da introdução do trocater e manipulação da pleura. A com-
plementação da sedação foi realizada com propofol 30 mg a cada 30 minutos. No intraoperatório, observou-se PA 
entre 110 × 50 e 90 × 50 mmHg, FC de 70 a 100 bpm e SpO₂ de 90 a 97%. A paciente manteve ventilação espontânea 
durante todo o procedimento e ao término foi encaminhada à sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) estável e 
sonolenta, com SpO₂ maior que 90% com oxigênio a 2 L/min em cateter nasal. Foi liberada da SRPA após 2 horas 
com score de  Aldrete-Kroulik modificada de 10. A paciente recebeu alta um dia após o procedimento. Discussão: 
A videotoracoscopia com sedação e anestesia local surge como uma opção anestésica em pacientes graves ou debi-
litados. O anestesista deve equilibrar a desordem fisiológica de um paciente sedado e com pneumotórax aberto, 
através de uma adequada monitorização, corrigindo os distúrbios e optando por drogas anestésicas que ofereçam 
estabilidade hemodinâmica e mínima depressão respiratória. Essa técnica diminui o tempo de internação hospitalar 
e as complicações inerentes à ventilação invasiva.
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1315 Hipotensão intraoperatória grave 
associada ao uso de inibidores do 
receptor de angiotensina II
Raif Maluf Pereira Batista, Flora Margarida Barra Bisinotto, Júlio César Luz Santos 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, Minas Gerais, Brasil 

Introdução: A literatura ainda é controversa em relação à manutenção pré-operatória dos anti-hipertensivos da 
classe dos inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECAS) e dos inibidores do receptor da angiotensina 
II (BRA), por conta da maior incidência de hipotensão arterial intra-operatória, que está associada ao aumento 
da morbimortalidade. O objetivo é apresentar o caso de um paciente que teve hipotensão arterial intraoperató-
ria relacionada ao uso desses medicamentos. Relato de caso: Paciente de 81 anos, masculino, hipertenso, em uso 
de losartana (50 mg) e atenolol (25 mg) duas vezes ao dia, e furosemida 40 mg ao dia. Com o diagnóstico de fra-
tura de fêmur, foi programado para artroplastia total de quadril. Na avaliação pré-operatória, a única alteração foi o 
ecocardiograma com disfunção diastólica discreta. Foi classificado pela Sociedade Americana de Anestesiologistas 
como ASA PS II. Na sala de cirurgia recebeu monitorização padrão, a pressão arterial (PA) estava 120 × 80 mmHg e 
a frequência cardíaca (FC), 60 batimentos por minuto (bpm). A anestesia constou de bloqueio femoral com 20 mL 
de ropivacaína a 0,5%, seguido por raquianestesia com bupivacaína isobárica 0,5% (17,5 mg). Cerca de 20 minutos 
após, o paciente apresentou queda da PA (83 × 50 mmHg) e recebeu sulfato de efedrina (5 mg) com melhora tran-
sitória. Imediatamente após, apresentou nova queda da PA, que não respondia mais à administração de sulfato de 
efedrina, que chegou a 25 mg. Fez-se opção pelo cloridrato de etilefrina (1,0 mg), seguida de metaraminol, (0,5 mg), 
ambos sem resposta. O paciente evoluiu com hipotensão severa e rebaixamento do nível de consciência. Suspeitou-se 
de choque anafilático, e enquanto se preparava a adrenalina, foi administrado 1 mg de atropina associada ao meta-
raminol e houve estabilização hemodinâmica. Discussão: A utilização dos IECAS ou BRA, isolados ou associados 
a outras drogas, podem levar a quadros de hipotensão arterial, principalmente após um bloqueio simpático raqui-
diano, ou após indução da anestesia. Este caso demonstra a importância da associação desses medicamentos em um 
paciente idoso, que apresentou hipotensão arterial inicialmente refratária às drogas vasopressoras usuais.
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1502 Bloqueio do plano eretor da espinha para 
cirurgia de mama em paciente centenária
Breno Brunelli de Albuquerque, Matheus de Alencar Arraes, Anderson Alcoforado de 
Araújo, Marcelo Stucchi Pedott, Anderson Sampaio Maruí

Hospital Santa Marcelina Itaquera, São Paulo, São Paulo, Brasil 

Introdução: O bloqueio do plano eretor da espinha vem mostrando bons resultados na literatura como técnica anes-
tésica para cirurgias torácicas e de abdome superior. Dados recentes indicam grande eficiência dessa técnica para 
controle de dor em cirurgias da mama. Apresentamos um caso de uma paciente centenária, com diagnóstico de 
papiloma com atipias de mama direita, que foi submetida a uma setorectomia diagnóstica com o referido bloqueio. 
Relato de caso: Paciente feminina, 103 anos, ASA II, hipertensa controlada, portadora de insuficiência venosa perifé-
rica crônica, com história familiar de câncer de mama (filha e irmã), submetida à setorectomia diagnóstica de mama 
direita. Ao exame físico, apresentava Mallampati I, sem sinais de via aérea difícil. Admitida em centro cirúrgico sem 
queixas, Glasgow 15, pressão arterial 140 × 90 mmHg, frequência cardíaca 65, saturação de O2 99% em ar ambiente. 
Realizada venóclise com J20G em membro superior esquerdo, sedação com fentanil 50 mcg, prosseguindo com o 
bloqueio do plano eretor da espinha guiado por ultrassonogragia e uso de agulha A100. Solução utilizada: 75 mg de 
levobupivacaína com vasoconstritor, 200 mg de lidocaína com vasoconstritor, 150 mcg de clonidina e 2 mg de dexa-
metasona. Procedimento realizado sem intercorrências. Realizada sedação intraoperatória com droperidol 2,5 mg, 
fentanil 50 mcg e cetamina 10 mcg endovenoso. Após 2 horas de cirurgia, foi encaminhada à sala de recuperação 
pós-anestésica (SRPA), onde permaneceu por 90 minutos, até a obtenção dos critérios de alta. Paciente não referiu 
dor na SRPA. Referiu dor na escala de 3/10 após 12 horas de cirurgia, tendo alta do hospital no dia seguinte à cirurgia. 
Discussão: O bloqueio do plano eretor da espinha, descrito inicialmente por Forero et al. em setembro de 2016, vem 
se mostrando como técnica anestésica promissora com bons resultados analgésicos em cirurgias de tórax e abdome 
superior. Ele mostrou benefício adicional quando comparado a bloqueios de tórax como peitoral e do plano do ser-
rátil porque promove analgesia da porção anterior, lateral e posterior do tórax e região axilar, enquanto nos outros 
dois citados, as evidências sugerem analgesia basicamente da região anterolateral e axilar do tórax. 
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1535 Determinação da concentração 
alveolar mínima de sevoflurano que 
promove hipotensão arterial em 
pacientes idosos e jovens
Victor Cabral Ribeiro, Catia Sousa Govêia, Gabriel Magalhães Nunes Guimarães, 
Luís Cláudio Ladeira, Guilherme Antonio Essado

Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil 

Introdução: As alterações do sistema cardiovascular do idoso o tornam mais susceptível à hipotensão arterial e insta-
bilidade hemodinâmica quando exposto aos anestésicos inalatórios. Justificativa e objetivo: A concentração alveolar 
mínima (CAM) deve ser ajustada à resposta hemodinâmica, para reduzir eventos adversos e otimizar o uso de agen-
tes anestésicos. O estudo visou determinar e comparar a CAM que provoca hipotensão arterial em idosos e jovens. 
Método: Ensaio clínico com identificação adaptativa de dose. Foram selecionados pacientes com estado físico I a 
III (ASA). O Grupo I foi composto por pacientes idosos, com idade > 65 anos. O Grupo J foi formado por pacien-
tes jovens, entre 19 e 40 anos. Anestesia geral foi induzida com remifentanil, etomidato e rocurônio. Após intubação 
traqueal, foram realizados ajustes para atingir e manter a concentração exalada de sevoflurano durante 15 minutos. 
A concentração inicial de sevoflurano foi de 2% para ambos os grupos. Foram realizadas medidas sequenciais de 
pressão arterial a cada 1 minuto e foi considerada hipotensão arterial uma queda da pressão arterial média (PAM) 
maior ou igual a 20% da PAM basal. Conforme o método up-and-down de Dixon, sempre que houvesse hipoten-
são arterial em um paciente durante as medidas, resultaria na diminuição da concentração-alvo de sevoflurano do 
paciente seguinte desse mesmo grupo. Se não houvesse hipotensão arterial, implicaria em aumentar a concentração-
-alvo de sevoflurano no próximo paciente do mesmo grupo. Os ajustes foram feitos até que houvesse uma diferença 
de 0,1% da concentração alveolar que determinasse estabilidade e hipotensão arterial. O estudo foi interrompido em 
cada grupo ao ocorrerem 6 cruzamentos, segundo Dixon. Resultados: Da amostra estimada em 20 pacientes, o pro-
tocolo foi aplicado em 13 pacientes do grupo J (mediana: 32 anos), e em 12 do grupo I (mediana: 71,3 anos), devido 
à obtenção de 6 cruzamentos. A dose efetiva 50% (DE50) da concentração alveolar de sevoflurano para hipotensão 
arterial foi 1,1 (1,08–1,13) em idosos e 1,25 (1,25–1,25) em jovens, com p < 0,0001 para a diferença de CAM-hipo-
tensão arterial entre jovens e idosos. Conclusão: A CAM-hipotensão arterial em pacientes jovens é maior do que em 
idosos devido, provavelmente, às alterações inerentes ao envelhecimento e comorbidades.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1. Niu B, Fang Y, Miao JM, Yu Y, Cao F, Chen HX, et al. Minimal alveolar concentration of sevoflurane for induction of isoelectric 

electroencephalogram in middle-aged adults. Br J Anaesth. 2014;112(1):72-8. https://doi.org/10.1093/bja/aet280

Conflito de interesses: nada a declarar.

Fonte de fomento: nenhuma.



ANESTESIA NO IDOSO

Sao Paulo Med J. 2019; 137(Suppl)     118

1691 Impactos hemodinâmicos da 
levobupivacaína isobárica em cirurgia 
de quadril e fêmur
Jessyca Augusta Teixeira de Azevedo, Marcelo Carneiro Silva, Elialba de Farias Cascudo, 
Yvve Priscilla Gatto, Filipe Machado de Oliveira

Hospital Regional do Gama, Brasília, Distrito Federal, Brasil 

Introdução: Lesões no quadril e fêmur são comuns em idosos e causam grande impacto na morbimortalidade dessa 
população. A raquianestesia é a técnica preferencial para o tratamento cirúrgico desses procedimentos. A bupiva-
caína hiperbárica é o anestésico local rotineiramente utilizado, porém pode promover alterações hemodinâmicas 
importantes, que podem ser minimizadas com o uso da levobubivacaina isobárica. Este estudo avaliou os impactos 
hemodinâmicos da levobupivacaína isobárica em comparação com a bupivacaína hiperbárica na anestesia espinhal 
em cirurgias de quadril e fêmur em pacientes com 60 anos ou mais. Métodos: Foram elegidos 30 pacientes, ASA I a 
III, com idade mínima de 60 anos, submetidos a cirurgias de quadril e fêmur. Os pacientes foram divididos em dois 
grupos aleatoriamente, com cegamento do avaliador e do paciente: grupo BH, no qual foi realizada raquianestesia 
com 15 mg de bupivacaína hiperbárica 0,5%; e grupo LI, no qual foram utilizados 15 mg de levobupivacaína isobárica 
0,5%. Em ambos os grupos foi associada morfina espinhal. Foram avaliados os parâmetros hemodinâmicos, latên-
cia do bloqueio sensitivo até T8, duração do bloqueio motor, quantidade de efedrina administrada e índice de falha 
nas anestesias. Resultados: Os dados demográficos foram semelhantes entre os grupos. Nos primeiros 30 minutos de 
anestesia, a pressão arterial sistólica (PAS) média no grupo BH foi menor do que no grupo LI; e não houve diferença 
significativa na pressão arterial diastólica (PAD). A partir dos primeiros 30 minutos de anestesia até o final da cirur-
gia, a PAS média do grupo BH foi significativamente menor no grupo LI ; também houve diferença na PAD média, 
sendo menor no grupo BH. A latência do bloqueio motor no grupo BH foi menor do que no grupo LI, com diferença 
significativa. O tempo médio de bloqueio motor foi semelhante entre os grupos. Não houve diferença significativa 
entre os dois grupos em relação à quantidade utilizada de efedrina, saturação de O2, frequência cardíaca no tran-
soperatório e tempo de cirurgia. Conclusão: Encontramos diferença significativa nas PAS e PAD médias durante o 
transoperatório, com melhor estabilidade hemodinâmica no grupo LI. A levobupivacaína isobárica se mostrou uma 
alternativa segura e confiável. É necessário aumentar a amostra do estudo para confirmação dos resultados.
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1700 Anestesia peridural em idosa 
submetida à cifoplastia
André Angelo Cintra, Francisco Juarez Filho, Raissa Rachid Lima Amin, 
Adriana Cristina Chagas Bueno, Márcia Marília Castro de Oliveira

Hospital Porto Dias, Belém, Pará, Brasil 

Introdução: Os idosos apresentam uma maior sensibilidade ao estresse orgânico provocado pela anestesia e pela 
cirurgia, pois apresentam diminuição da reserva funcional de diversos órgãos e sistemas. A dor crônica leva à depres-
são, diminuição do apetite, piora da função pulmonar e diminuição ou perda da capacidade de deambular, fatores 
que diminuem a qualidade de vida e promovem o aumento da morbimortalidade. Isso mostra a necessidade de 
realizar o procedimento com o devido conforto proporcionado pela anestesia ou que melhor se adeque ao caso do 
paciente. Relato de caso: Paciente feminina, 87 anos, foi encaminhada ao centro cirúrgico para realização de cifo-
plastia por fratura espontânea de L1. Na avaliação pré-anestésica, relatou hipertensão arterial, osteoporose e infarto 
agudo do miocárdio prévio há três anos com colocação de dois stents, encontrava-se com dispneia discreta e dor 
intensa pela fratura. A monitoração constou de cardioscopia, pressão arterial não invasiva e oximetria de pulso. 
Foi realizada peridural entre L3–L2 com paciente em decúbito lateral e injeção de bupivacaina a 0,25% 10 mL, pro-
cedimento realizado sem intercorrências. Discussão: O tratamento inicial para fraturas relacionadas à osteoporose 
se baseia em repouso e analgésicos, porém quando não é suficiente, tem-se como opção a técnica de cimentação do 
corpo vertebral fraturado. Como a paciente se encaixou no critério de realização da técnica, a equipe de ortopedia 
optou por esse tratamento. A cifoplastia pode ser realizada com anestesia local e sedação; anestesia geral ou peri-
dural. Foi escolhido o bloqueio peridural, pois apesar de não haver diferença na mortalidade pós-anestésica nos 
primeiros 30 dias quando se compara com a anestesia geral no idoso, existem complicações específicas relaciona-
das à anestesia geral que decidimos evitar, como as envolvidas com intubação, ventilação e manipulação do pescoço, 
dentre outras repercussões.
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1702 Sedação com cetamina e 
dexmedetomidina para gastrostomia
Fabiana Rebelo Fontes Sampaio, Amanda Nunes de Oliveira, Laís Ribeiro Teixeira, 
Thiago Romanelli Ribeiro, Leandro Marques Corrêa

Hospital Vera Cruz, Campinas, São Paulo, Brasil 

Introdução: A combinação de dexmedetomidina e cetamina vem sendo discutida para obter uma sedação cons-
ciente com ventilação espontânea e proteção contra o risco de broncoaspiração na anestesia. A dexmedetomedina é 
um alfa agonista seletivo de curta duração com ação ansiolítica, hipnótica e analgésica, sem causar depressão respi-
ratória. Já a cetamina age ligando-se aos receptores NMDA, causando analgesia e hipnose. Objetivo: Este trabalho 
teve como objetivo discutir o uso de dexmedetomidina e cetamina em paciente com via aérea difícil, classificada 
como Mallampatti IV, além de múltiplas alterações em mobilidade cervical e cavidade oral. Relato de caso: Paciente 
feminina, 81 anos, 37 kg, ASA III, com ressecção de tumor de cavidade oral prévia e deformidade em mandíbula, 
tratada com 30 sessões de radioterapia. Apresenta nova lesão em base de língua e palato mole, se alimentando por 
sonda nasoenteral. Programada cirurgia de gastrostomia para maior conforto da paciente. Realizada sedação com 
dexmetomidina 1 mcg/kg e cetamina 1 mg/kg endovenosa, em bolus por 60 segundos, e mantida em ventilação 
espontânea com cateter nasal de oxigênio 4 L/min. Realizada infiltração local pelo cirurgião com lidocaína 2% sem 
vasoconstrictor, 10 mL. Paciente manteve estabilidade respiratória e hemodinâmica, com saturação de oxigênio de 
94%, frequência cardíaca de 80 bpm e pressão arterial média de 80 mmHg. Foi necessário intensificar a sedação com 
nova dose de dexmedetomidina e cetamina após 30 minutos do procedimento, atingindo, ao fim, a dose de 2 mcg/kg 
e 2 mg/kg, respectivamente. Término do procedimento após 1 hora, sem mudanças em parâmetros hemodinâmicos, 
com despertar anestésico satisfatório. Feita analgesia com dipirona 1 g. Paciente ficou em sala de recuperação pós-a-
nestésica por 1 hora, mantendo-se orientada. Encontrava-se internada, voltando para o quarto sem intercorrências. 
Conclusão: A combinação de dexmedetomidina e cetamina é uma alternativa valiosa para casos em que a depressão 
respiratória é de difícil manejo, tornando-se perigosa para o paciente, além de ser especialmente útil em procedimen-
tos rápidos que necessitem da estabilidade anestésica. Sedação e analgesia adequadas, assim como a diminuição de 
efeitos colaterais como hipotensão e bradicardia, contribuem para tornar essa técnica anestésica um tema a ser mais 
discutido e difundido entre os serviços de anestesiologia do país. 
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1141 Raquianestesia em gestante com 
síndrome de Ehlers-Danlos
Paula Muff Nunes, Giovanni Depentor Gesuatto, Andressa Mendes Gonçalves Dias

Hospital Universitário São Franscisco, Bragança Paulista, São Paulo, Brasil 

Objetivos: Relatar o caso de uma gestante com síndrome de Ehlers-Danlos (SED) submetida à cesárea e à técnica 
anestésica aplicada; e contribuir com dados para a literatura. Introdução: A SED é caracterizada por disfunção 
tecidual secundária à produção anormal de colágeno, devido a mutações genéticas. A classificação de Villefranche 
reconhece seis subtipos. Em geral, todos os tipos de SED predispõem as mulheres afetadas à dor pélvica, hipermo-
bilidade articular, parto prematuro, laceração perineal e hemorragias. Por conta das características clínicas, podem 
ocorrer complicações anestésicas. Relato de caso: Paciente do gênero feminino, 19 anos, primigesta, a termo, porta-
dora da SED clássica. Em acompanhamento genético e pré-natal em outro serviço. Cesárea por distocia funcional, 
sob raquianestesia. Técnica: paciente monitorizada, sentada, punção em L3–L4, mediana, agulha Quincke, calibre 
27G, com saída de líquor claro. Injeção de bupivacaina hiperbárica 12 mg, fentanil 20 mcg e morfina 80 mcg, sem 
intercorrências. Discussão: A classificação mais comum é a de Villefranche, que se baseia na apresentação fenotí-
pica. A SED clássica apresenta alteração no colágeno tipo V, com hiperextensibilidade da pele, cicatriz atrófica e 
hipermobilidade articular. As manifestações são: pele aveludada, hipotonia muscular, hérnias, entorses, luxações 
e hematomas. Quanto ao método mais adequado de anestesia, a literatura é escassa e geralmente limitada a relatos 
de casos. Na anestesia geral, deve-se considerar o risco de luxação atlantooccipital e temporomandibular durante a 
manipulação da via aérea, assim como sangramento e pneumotórax. Em relação ao bloqueio do neuroeixo, existe um 
risco aumentado de cefaleia pós-raquianestesia e hematoma peridural. O posicionamento também deve ser cuida-
doso, já que há risco aumentado de neuropatia do plexo braquial. Conclusão: Analisando as possíveis complicações 
anestésicas e levando em consideração o fato de a paciente ser uma gestante, optou-se pela raquianestesia.
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1168 Analgesia de parto em gestante portadora 
de síndrome de CHILD
Fernanda Krebs Salomão, Luis Fernando Lima Castro, Jacqueline Pinto Ventorin, 
Henrique de Paiva Torres, Fernando Martinez Sanchez

Hospital Maternidade de Campinas, Campinas, São Paulo, Brasil 

Introdução: A síndrome de CHILD é uma doença hereditária rara, caracterizada por defeitos congênitos em diver-
sos órgãos como pele, sistema musculoesquelético e nervoso central. As três principais alterações observadas são: 
hemidisplasia congênita (congenital hemidysplasia), eritrodermia ictiosiforme (icthyosiform erythroderma) e defor-
midades nos membros (limb defects). Relato de caso: Primigesta a termo, com diagnóstico de síndrome de CHILD, 
com escoliose e aumento ipsilateral dos membros superior e inferior esquerdos, submetida à anestesia peridural 
contínua com 10 mg e bupivacaína 0,125% com vasopressor associados a 100 mcg de fentanil para analgesia de 
parto normal. A punção lombar se deu entre L3–L4 na quarta tentativa e, após injeção da solução anestésica, pas-
sagem do cateter peridural sem intercorrências. Todo o procedimento teve a duração de 3h45, sem anormalidades, 
sendo necessária, durante esse período, a administração de 10 mg de bupivacaína 0,125% pelo cateter peridural para 
complementar a analgesia. Discussão: Indivíduos acometidos por essa síndrome apresentam defeitos em membros 
inferiores, como redução do membro ipsilateral, variando de hipoplasia das falanges à agenesia de uma extremidade. 
A hipoplasia ipsilateral do esqueleto axial, incluindo mandíbula, escápula, costelas e vértebras, pode levar à esco-
liose e desvios posturais, dificultando a realização de anestesias espinhais. Perante essas situações e para promover 
uma abordagem mais segura do neuroeixo, recomenda-se o uso da ultrassonografia para esse tipo de procedimento.
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1189 Cesareana de urgência em paciente com 
colestase intra-hepática gestacional
Ludmyla Duarte Pena, Leandro Ferreira Souza, Paulo Ricardo Rabello de Macedo Costa, 
Beatriz Lemos da Silva Mandim, Roberto Araújo Ruzi

Centro de Ensino e Treinamento da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Minas 
Gerais, Brasil 

Introdução: A colestase intra-hepática gestacional (CIG) é uma doença que pode ocorrer no final do segundo tri-
mestre da gestação, manifestando-se com prurido, alterações de enzimas hepáticas e hiperbilirrubinemia em 
pacientes previamente hígidas. Geralmente a anestesia do neuroeixo não está contraindicada, porém, pela possibili-
dade de cursar com coagulopatia, é necessária avaliação clínica cuidadosa em cesáreas de urgência. Relato de caso: 
Paciente de 28 anos, G3P2A0, portadora de CIG desde a décima terceira semana de gestação, em uso de ácido urso-
desoxicólico, sulfato ferroso, ácido fólico e B12, com duas cesarianas prévias sob raquianestesia, CIG em ambas as 
gestações e resolução no pós-parto. Idade gestacional de 32 semanas e 3 dias, internada há 48 horas (amniorrexe e 
trabalho de parto prematuro), tocólise sem sucesso, indicada cesariana de urgência com jejum incompleto. Na sala 
cirúrgica estava ictérica (4/4), nauseada, com equimoses no dorso, sem coagulograma recente. Exames disponíveis: 
hemoglobina (Hb) 8,3g/dL; hematócrito (Ht) 23,8%; plaquetas 115  mil; bilirrubina total 16,38 (direta 13,2/indi-
reta 3,16); fosfatase alcalina 278; TGO 54; TGP 30,7; gama-GT 44 e sorologias negativas. Optou-se por anestesia 
geral com remifentanil (1 mcg/kg/min), propofol (2 mg/kg), succinilcolina (1 mg/kg) em sequência rápida e sevo-
flurano. Fentanil 2 mcg/kg após intubação orotraqueal. Exames colhidos na sala cirúrgica: Hb 6,3 g/dL; Ht 18%; 
tempo de tromboplastina ativada 28%; RNI: 3,38. Sangramento importante no intra e pós-operatório, com necessi-
dade de politransfusão. Agitação, confusão mental e instabilidade hemodinâmica após a extubação. Encaminhada 
à unidade de terapia intensiva, onde permaneceu três dias e foi hospitalizada na enfermaria de alto risco por outros 
três dias; obteve alta com o bebê. Conclusão: A avaliação clínica é fundamental em cesarianas de urgência, especial-
mente em pacientes hepatopatas com risco de coagulopatia. A avaliação criteriosa deve ser feita antes de optar por 
anestesia do neuroeixo.
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1200 Bloqueio peridural para cesariana 
em gestante super superobesa
Wilson Gonçalves Sombra, Carlos Othon Bastos, Guilherme Rufino da Silva, 
Lorena Neves Fernandes Franco

Centro de Ensino e Treinamento, Maternidade de Campinas, Campinas, São Paulo, Brasil 

Introdução: Obesidade materna é um fator cada vez mais comum na prática diária do anestesiologista. Quanto maior 
o índice de massa corporal (IMC) materno, maior o risco de desordens hipertensivas, diabetes gestacional, parto 
cesariano e hemorragia pós-parto. As alterações fisiológicas da gravidez, somadas às da obesidade, ocasionam maior 
risco anestésico cirúrgico. Cerca de 75% das gestantes obesas necessitam de múltiplas tentativas para bloqueio de 
neuroeixo e maiores são os índices de falha. Relato de caso: B.C.S.G., 29 anos, trigésima sexta semana de gesta-
ção, G4C2A1, hipertensa crônica. Admitida com quadro de hipertensão e centralização fetal. Ao exame: aparelhos 
cardiovascular, respiratório e neurológico sem alterações. Mallampati IV, distância interincisivos > 3 cm, distância 
tireomento = 5 cm. ASA 3E. Altura 1,64 cm, peso 186 kg (IMC = 69). Pressão arterial 153 × 87 mmHg, saturação de 
O2 96%. Encaminhada ao centro cirúrgico para cesárea de urgência. Por tratar-se de uma gestante super superobesa 
(IMC > 60), optou-se por bloqueio peridural contínuo com cateter para titulação do anestésico local (AL) até atin-
gir o nível desejado. Técnica anestésica: paciente sentada, palpação difícil, botão anestésico, punção lombar mediana 
L3–L4 com agulha Tuohy 17G longa, segunda tentativa, Dogliotti positivo, aspiração e dose-teste negativas, cateter 
peridural fácil e cefálico. Administrados 30 mg de bupivacaína 0,5% com epinefrina, 1,5 mg de morfina e 100 mcg de 
fentanil. Após 5 minutos, atingiu-se bloqueio térmico em nível de T8, feito mais 20 mg do AL, atingiu-se o nível de T6 
em 15 minutos. Iniciado ato cirúrgico, houve queda > 10% da pressão arterial, que foi controlada com 250 mcg de 
metaraminol endovenoso. Recém-nascido do sexo masculino, Apgar 7/9. Ao fim do procedimento, paciente encami-
nhada à unidade de terapia intensiva estável hemodinamicamente e orientada. Discussão: Na raquianestesia, ocorre 
maior dispersão do anestésico no neuroeixo devido à hipótese do aumento da pressão abdominal ou menor volume 
liquórico, ocasionando hipotensão mais acentuada, sendo necessária redução da dose de AL. Porém, nenhum estudo 
conseguiu determinar a dose mínima para manter a segurança do bloqueio. A anestesia peridural pode ser ina-
dequada em até 25% das pacientes com dificuldade de bloqueio das raízes sacrais e possibilidade de migração do 
cateter, mas apresenta como grande vantagem a titulação da dose através do cateter peridural até se conseguir nível 
adequado, com menor repercussão hemodinâmica, evitando também conversão para anestesia geral. 
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1205 Manejo anestésico para cesariana em 
paciente portadora de placenta prévia total
Silvana Hamerski, Milena Candido Pantaleão, Marcello Victor Rodrigues Cavalcante Leite, 
Victor Cáppia, Teófilo Augusto Araújo Tiradentes

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Marília, Marília, São Paulo, Brasil 

Introdução: A hemorragia pós-parto continua sendo uma das principais causas de morte materna. No Brasil, segue 
como a segunda maior causa. A placenta acreta ocorre raramente e está associada à placenta prévia. Relato de caso: 
Paciente feminino, 37 anos, sem comorbidades, G2P1A0, 40 semanas de gestação, feto pélvico, placenta fúndica pos-
terior à ultrassonografia do terceiro trimestre. Pré-natal sem intercorrências, encaminhada para parto cesáreo devido 
à posição fetal pélvica e ausência de trabalho de parto. Realizada monitorização de rotina com cardioscopia, pressão 
arterial não invasiva e oximetria, vénoclise em membro superior esquerdo 18G. Inicada raquianestesia com bupiva-
caína hiperbárica 12,5 mg e morfina 80 mcg, não realizada sedação. Após incisão cirúrgica, diagnosticada placenta 
prévia total. Durante retirada do feto, a paciente apresentou hemorragia de 2 L rapidamente, associada à pressão 
arterial (PA) 70 × 40 mmHg e frequência cardíaca (FC) 120 bpm. Puncionado Abocath 18G em membro superior 
direito e administrado metaraminol 50 mcg, iniciada reposição volêmica com cristaloide na proporção de 3:1. A rea-
nimação inicial com reposição volêmica não foi satisfatória, havendo maior queda da PA, para 65 × 30 mmHg, e 
FC entre 120 e 140 bpm, iniciando quadro de agitação e, logo após, letargia, sudorese fria, pulso fino e rápido e diu-
rese ausente. Diagnóstico de choque hemorrágico. Por conta da letargia e da instabilidade hemodinâmica, indicada 
anestesia geral e intubação orotraqueal realizada com etomidato 15 mg, succinilcolina 100 mg e fentanil 200 mcg, 
bloqueio neuromuscular com cisatracúrio 10 mg após confirmar intubação traqueal, mantida com isoflurano 0,8 
concentração alveolar mínima Iniciada noradrenalina intravenosa 0,4 mcg/kg/min. Reposição volêmica com 5 L 
de solução cristaloide e 4 concentrados de hemáceas. Paciente recuperou a estabilidade hemodinâmica após as con-
dutas, sendo transferida para a unidade de terapia intensiva, extubada 18 horas após o procedimento, mantendo-se 
estável. Discussão: A hemorragia pós-parto é definida como uma perda sanguínea maior do que 500 mL após parto 
vaginal ou 1.000 mL após cesárea. Causas de hemorragia pós-parto: atonia uterina, inversão ou ruptura uterina, 
retenção placentária ou distúrbios de coagulação, laceração do canal de parto. Na presença desse quadro, a paciente 
deve ser monitorizada como rotina, considerar pressão arterial invasiva, pressão venosa central e débito urinário. 
Dois acessos venosos calibrosos, reserva prévia de hemoderivados e medicações para intubação orotraqueal devem 
ser preparados. A hipervolemia induzida pela gravidez resulta em atraso no aparecimento dos sinais hemodinâmicos 
de hipovolemia. A hipotensão e a taquicardia só costumam surgir após grandes perdas de sanguíneas. O fibrinogênio 
é o indicador mais confiável para a identificação do risco e da gravidade; e sugere-se a reposição precoce desse agente. 
A raquianestesia é a técnica de escolha em pacientes normovolêmicas e com estabilidade hemodinâmica; e a aneste-
sia geral é a técnica de escolha na presença de sangramento intenso e instabilidade hemodinâmica.
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1280 Abordagem anestésica em gestante 
portadora de estenose aórtica grave
Hélcio Antônio Putti, Gil Fernando Ribeiro Grillo Filho, Carolina Cristina Rezende Ferreira 

Hospital de Clínicas de Itajubá, Itajubá, Minas Gerais, Brasil 

Introdução: As cardiopatias são a primeira causa não obstétrica de morte materna no ciclo gravídico puerperal. 
A estenose aórtica (EA) é rara durante a gestação e é uma doença desafiante e com índices elevados de complicações 
perioperatórias. Portanto, uma abordagem anestésica adequada, visando à manutenção da estabilidade hemodinâ-
mica (frequência cardíaca, resistência vascular periférica e pré-carga) é fundamental. Relato de caso: S.C.S., 35 anos, 
G4P1A2, idade gestacional (IG) de 29 semanas e 6 dias, tabagista, portadora de EA grave, evoluiu com dispneia aos 
pequenos esforços, motivando a internação hospitalar. O ecocardiograma transtorácico realizado evidenciou valva 
aórtica fibrocalcificada, com área valvar estimada de 0,8 cm2, gradiente médio VE/Vo de 88 mmHg e fração de ejeção 
de 64,4%. Indicada a valvoplastia percutânea com cateter balão. Iniciada a anestesia com monitorização multipa-
ramétrica, indução com fentanil, etomidato, succinilcolina, rocurônio e manutenção com propofol; procedimento 
sem intercorrências. Realizada a cardiotocografia durante todo o procedimento e o batimento cardíaco fetal mante-
ve-se normal. Paciente foi encaminhada à unidade de terapia intensiva (UTI) intubada, estável hemodinamicamente 
e extubada no dia seguinte. Após alguns dias, a paciente retornou ao serviço, com a IG de 34 semanas e 3 dias, disp-
neica e em anasarca. Foi indicada a cesárea de urgência, realizada sob anestesia geral, com indução com fentanil, 
etomidato, succinilcolina e rocurônio; e manutenção com O2/ar/isoflurano. Cirurgia sem intercorrências e recém-
-nascido recebeu Apgar 9/10. A paciente foi encaminhada à UTI, extubada no mesmo dia, recebeu alta hospitalar 
após três dias e encaminhada ao serviço de cirurgia cardíaca. Discussão: O manejo anestésico das gestantes cardio-
patas deve ser cuidadoso, buscando uma avaliação criteriosa da condição materna e fetal para a escolha da melhor 
técnica anestésica. Não existe consenso a respeito de qual técnica anestésica seria a melhor para esses casos. Reco-
menda-se anestesia geral nos casos de estenose grave, que tem como objetivo manter a pré-carga, evitar hipotensão 
arterial sistêmica, depressão miocárdica e episódios de bradicardia ou taquicardia.
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1292 Anestesia para cesariana em paciente 
com osteogenesis imperfecta
Karinne Akemi Sakuma, Raoni Bins Pereira, Carolina Spat Javorsky, Jefferson Sicka, 
Alexandre José Ceolin

Maternidade Darcy Vargas, Joinville, Santa Catarina, Brasil 

Introdução: Osteogenesis imperfecta tem prevalência de 1 em 25 a 30 mil em pacientes obstétricas. Caracterizada 
por fragilidade óssea, com defeitos na biossíntese do colágeno tipo 1. Clínica variável, desde assintomáticos até 
casos graves com letalidade perinatal. Relato de caso: Primigesta, 35 anos, 39 semanas de idade gestacional, his-
tória de prótese de quadril bilateral aos 2 anos de idade devido à fratura. Nega história de sangramentos anormais. 
Nega intercorrências anestésicas. Peso 61 kg, altura 1,30 m. Mallampati IV, boa abertura bucal, boa mobilidade cer-
vical. Admitida para cesariana, monitorização com cardioscópio, oxímetro de pulso, pressão arterial não invasiva. 
Inserção de cateter peridural em L1–L2 com Tuohy 17G, técnica de perda de resistência, não houve administração de 
medicações nesse momento. Posteriormente, raquianestesia em L3–L4, com Quincke 27G, bupivacaína hiperbárica 
7,5 mg, sufentanil 2,5 mcg, morfina 80 mcg. Bloqueio sensitivo em nível T4. No intraoperatório recebeu ocitocina 
10 U, cetoprofeno 100 mg e 1500 mL de cristaloide. Manteve-se estável hemodinamicamente, não necessitou de 
suporte ventilatório e complementação pelo cateter peridural. Recém-nascido Apgar 8/9, peso 2.775 g, sem sinais 
clínicos e radiográficos de fratura. Discussão: Cesarianas são frequentes em pacientes com osteogenesis imperfecta 
devido a deformidades pélvicas maternas e desproporção céfalo-pélvica. Em anestesia geral, dificuldade de intubação 
traqueal pode ser encontrada por conta de alterações como macroglossia, dentinogenesis imperfecta, pescoço curto e 
risco de fraturas se aplicada força excessiva durante laringoscopia. Raquianestesia é uma opção, desde que a paciente 
não apresente cirurgia prévia de coluna, escoliose mínima ou anormalidades de coagulação. Atenção à dose, pois a 
baixa estatura e a escoliose tornam imprevisível a dispersão espinhal. Pode ocorrer fragilidade capilar, diminuição de 
fator VIII e da atividade plaquetária. E gestantes estão mais predispostas à atonia uterina. Pressão arterial invasiva é 
uma opção para evitar repetidos traumas pela insuflação do manguito. Não há consenso na melhor técnica anesté-
sica; mas este relato apresenta um exemplo realizado satisfatoriamente.
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1306 Bloqueio sequencial para parto cesárea 
em gestante com feocromocitoma
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Andreza Gonsaga Bartilotti

Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
São Paulo, Brasil 

Introdução: Feocromocitoma na gestação é evento raro, apresentando-se com hipertensão, cefaleia, sudorese e palpi-
tação. Cesárea eletiva é via de parto de escolha, sendo que a técnica anestésica mais indicada não é consenso. Relato 
de caso: Paciente de 37 anos, G1P0A0 (idade gestacional 32 semanas), com história de hipertensão e sudorese há 
2 anos. Durante o pré-natal, houve piora do controle pressórico, motivando investigação secundária, sendo dosa-
das metanefrinas urinárias em 24 horas, com valores elevados. Solicitada ressonância nuclear magnética de abdome, 
que evidenciou lesão sólido-cística em adrenal esquerda. Exames laboratoriais normais, eletrocardiograma sinusal 
e ecocardiograma com hipertrofia miocárdica concêntrica importante. Fazia uso de anlodipino 10 mg/dia, meto-
prolol 100 mg/dia, hidralazina 200 mg/dia e metildopa 2 g/dia. Iniciado alfa-bloqueador prazosin, com desmame 
até retirada de metildopa. Em reunião conjunta, foi decidido por cesareana eletiva com 37 semanas, sob bloqueio 
de neuroeixo sequencial (raquianestesia peridural contínua) e ressecção do feocromocitoma em outro momento. 
Os sinais vitais na entrada eram semelhantes aos mantidos durante sua internação (pressão arterial 140 × 90 mmHg, 
frequência cardíaca 70 bpm, saturação de O2 98%. Foram obtidos dois acessos venosos calibrosos e um cateter arte-
rial. Realizado ataque de MgSO4 3 g em 10 minutos, seguido de infusão contínua de 1 g/h durante o intraoperatório. 
Realizado bloqueio sequencial, em L3–L4, injetados em espaço subaracnoideo: bupivacaína hiperbárica 0,5% 7,5 mg, 
morfina 80  mcg e fentanil 20  mcg; e passado cateter peridural. Necessária complementação com 5  mL de lido-
caína 2% durante histerorrafia. Recém-nascido em bom estado geral, sendo trazido ao colo materno, quando houve 
aumento da pressão arterial média (115 mmHg) e frequência cardíaca (80 bpm), sendo optado por bolus de 20 mg 
de esmolol e início de infusão contínua de 50 mcg/kg/min, com bom controle. No pós-operatório, instalada analge-
sia controlada pela paciente (PCA) peridural, ropivacaína 0,1%, fentanil 0,0004%, sem ritmo contínuo, com bolus 
de 3 mL. Encaminhada à unidade de terapia intensiva, sem bloqueio motor, em uso de esmolol 50 mcg/kg/min. 
 Discussão: A escolha da técnica anestésica ideal não está claramente estabelecida na literatura. Anestesia geral em 
gestantes apresenta risco aumentado de complicações com via aérea, broncoaspiração, além de consequências ao 
feto. Bloqueio neuroaxial sequencial, com doses tituladas de anestésicos locais, proporciona anestesia segura, com 
pouca repercussão hemodinâmica.
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1354 Seringomielia em gestante submetida à 
cesariana sob anestesia geral
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Introdução: A siringomielia é caracterizada pela presença de uma cavidade cística expansiva na medula espinhal, 
resultando em manifestações neurológicas. Os problemas que podem surgir durante a anestesia desses pacientes 
incluem: dano medular permanente devido ao aumento da pressão intracraniana; anormalidades do sistema ner-
voso autônomo, como taquiarritmias, labilidade pressórica ou parada cardíaca ou respiratória; anormalidades de 
ventilação-perfusão devido a complicações, como deformidades da coluna vertebral ou paralisia das cordas vocais. 
Além disso, lesões tróficas da pele podem limitar o acesso venoso e pode haver, ainda, reação anormal aos relaxantes 
musculares em pacientes com distrofia miotônica. A anestesia regional representa uma contraindicação relativa, por 
conta da possibilidade de piora dos sintomas neurológicos. Relato de caso: Primigesta de 28 anos (86 kg), com diag-
nóstico de siringomielia cervical (C5–C7), programada para cesariana. Apresentava história de parestesia progressiva 
em membros superiores, sem redução de força ou atrofia muscular. Na admissão no centro cirúrgico, a paciente 
foi monitorada com oximetria de pulso, eletrocardiograma e pressão não invasiva. A paciente foi  pré-oxigenada 
por três minutos. Foi iniciada a infusão alvo-controlada de remifentanil (6 ng/mL). Posteriormente foram admi-
nistrados 160 mg de propofol e 100 mg de suxametônio endovenosos. A anestesia foi mantida com sevoflurano a 
1,5%. A paciente permaneceu hemodinamicamente estável durante todo o procedimento. Ao final da cirurgia, a 
paciente foi extubada sem intercorrências. Sua evolução pós-operatória foi rotineira, sem deterioração neurológica. 
A paciente recebeu alta no terceiro dia pós-operatório. Discussão: Foi relatado o uso seguro de anestesia geral na 
cesariana de uma paciente com siringomielia. Existem poucos relatos de gestação complicada pela siringomielia e 
ainda não há consenso quanto à melhor técnica anestésica nesses casos. 
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1357 A síndrome de shivering no pós-
operatório imediato de uma cesariana
Rafael Costa de Araújo Costa, Thainá Zanon Cruz, Guilherme Abreu de Britto Comte de Alencar, 
Rafhael Silva Leal, Nathalia Corrêa Cardoso de Oliveira

Centro Universitário Serra dos Órgãos, Teresópolis, Rio de Janeiro, Brasil 

Introdução: Os tremores musculares relacionados à hipotermia no pós-operatório (shivering) são atividades invo-
luntárias deflagradas quando outros mecanismos para evitar a hipotermia não foram eficientes. Decorrem, em parte, 
da inibição direta da termorregulação por drogas anestésicas, com uma incidência entre 6,3 e 66%. São responsáveis 
por um aumento da taxa metabólica em até 600% e do consumo de oxigênio em três vezes, podendo levar à des-
carga adrenérgica, aumento das pressões intracraniana e intraocular e isquemia miocárdica. Relato de caso: Paciente 
do sexo feminino, 25 anos, admitida para realização de cesárea, G2P1A0, cuja indicação da cirurgia foi a presença 
de cesáreas prévias, admitida na sala operatória com monitorização multiparamétrica, venóclise em membro supe-
rior esquerdo com jelco 18G. Com a paciente sentada, foi realizado raquídeo entre L3 e L4. Punção subaracnoidea 
com agulha de Quincke 25G. Injeção intratecal de bupivacaína hiperbárica 0,5% 15 mg, associada a 100 mcg de 
morfina, além de drogas intravenosas, como ranitidina, bromoprida, dipirona, dexametasona, tenoxican e ondansen-
trona. Nível sensitivo após 5 minutos em T8. Administração de ocitocina, extração de feto único com boa vitalidade. 
 Encaminhada à unidade de recuperação pós-anestésica (RPA) acordada e assintomática. Na RPA, paciente iniciou 
um quadro de contração muscular involuntária, referindo desconforto, sendo realizado o diagnóstico clínico de 
shivering, administrado clonidina 1 mcg/kg de peso, com melhora do quadro em 40 a 50 segundos. Discussão: A lite-
ratura relata a possibilidade do uso de sistemas de aquecimento ativo, como mantas e colchões térmicos, ar forçado, 
roupas de circulação de água e irradiação de calor, e sistemas de aquecimento passivo, como campos cirúrgicos 
aquecidos e elevação da temperatura da sala de cirurgia. Além disso, existe eficácia com o uso de medicações como 
antipiréticos, analgésicos opioides, alfa 2-agonistas, entre outros. O tratamento mais eficaz deve ser baseado em uma 
escala de graduação de tremores. Métodos de aquecimento ativo foram considerados mais eficazes. Entre as medica-
ções, grande parte dos estudos apontam para a meperidina como sendo a de melhor eficácia.
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1370 Manejo anestésico da síndrome HELLP 
em cesárea de paciente com 30 semanas 
de gestação
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Introdução: A síndrome HELLP é caracterizada por hemólise, redução de enzimas hepáticas e plaquetopenia, rela-
cionada a quadros de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, porém há relatos de pacientes com síndrome HELLP isolada. Relato 
de caso: Paciente do sexo feminino, 30 anos, primigesta, 30 semanas, hipotireoidismo gestacional e pré-eclâmpsia, 
ambos em tratamento, procurou atendimento com quadro de dor abdominal, cefaleia e elevação da pressão arterial 
(150 × 90 mmHg). Triagem laboratorial dentro da normalidade, optou-se por realizar corticoide, por risco de prema-
turidade. No dia seguinte, paciente manteve quadro e foi feita nova triagem laboratorial, com hemoglobina de 10,6; 
87 mil plaquetas; bilirrubinas 1,5; DHL = 760; TGO 580; TGP 508; indicado uso de sulfato de magnésio e cesárea de 
urgência. Admitida em sala cirúrgica, monitorizada e obtido de acesso periférico com jelco 18G, lúcida e orientada, 
hipertensa (148 × 76 mmHg), taquicárdica (102 bpm), optado por anestesia geral, realizado desvio uterino, indu-
ção com 250 mcg de fentanil, bolus de 100 mg de propofol, rocurônio 1,2 mg/kg, intubação em sequência rápida, 
com manobra de Sellick e passagem de tubo 6,5 por risco de sangramento em via aérea. Manutenção com remifen-
tanil 3 ng/mL e sevoflurano 0,5%, nascido concepto vivo, masculino, Apgar 3/7. Ao fim da cirurgia, realizado TAP 
block, guiado por ultrassonografia, com ropivacaína 0,325% 20 mL e reversão de bloqueio com sugamadex 4 mg/kg, 
extubação sem intercorrências, paciente sem queixas, sendo encaminhada à unidade de terapia intensiva para o 
pós-operatório imediato. Após 6 dias, paciente com melhora total clínico-laboratorial, recebendo alta hospitalar 
juntamente com recém-nascido. Discussão: A síndrome HELLP é uma entidade com elevada mortalidade mater-
no-infantil, apesar de adequada assistência, sendo a escolha de técnica anestésica nesses pacientes, um desafio. 
Ainda não há consenso em valores de plaquetas que contraindiquem técnicas de anestesia regional; em geral não são 
indicadas em valores abaixo de 100 mil. A anestesia geral é desafiadora, por haver dificuldade na abordagem da via 
aérea e por maior risco de complicações. Para isso são mais bem indicadas medicações com ações curtas, que cursam 
com maior estabilidade intraoperatória. 
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1373 Peridural torácica em gestante com 
tumor em vértebras lombares
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Introdução: Sequelas neurológicas após anestesia de neuroexio, apesar de serem incomuns, sempre implicam uma 
morbilidade subjacente. Embora extremamente rara, a paraplegia pode ser uma complicação após a raquianeste-
sia se o paciente tiver um tumor espinal não reconhecido previamente. Por outro lado, sabe-se que a anestesia geral 
para cesariana aumenta a taxa de mortalidade e de complicações, muito pela manipulação da via aérea, que se torna 
mais difícil na gestante. Problemas de intubação, ventilação e broncoaspiração são, de longe, a principal causa de 
morte relacionada à anestesia geral. Neste relato, apresentamos uma gestante com câncer de mama prévio e com 
metástase óssea vertebral em coluna lombar (L1–L5), a qual iria se submeter à cesariana eletiva. Relato de caso: 
Paciente feminino, 38 anos, 58 kg, P2 (gestação, câncer de mama com metástase óssea), G1P0A0, 40 semanas de 
gestação, internou para cesariana eletiva. Não apresentava trabalho de parto ativo e não tinha vontade de induzir 
parto via vaginal. Paciente possui diagnóstico de câncer de mama, tratado com mastectomia total à direita, associada 
a quimioterapia (ultima há dois meses). Além disso, possui uma ressonância nuclear magnética da coluna lombar 
evidenciando lesões ósseas acomentendo as vértebras avaliadas lombares e sacrais, mais evidentes nos corpos ver-
tebrais. As maiores delas acomentem L1 a L5. Por não poder fazer uma raquianestesia nesse segmento e tentando 
evitar realizar anestesia geral, foi então realizada uma anestesia peridural (16G) em nível de T10–T11, com bisel vol-
tado para a região caudal e injetados, em dose única, 23 mL de bupivacaína 0,5% sem vasoconstritor, 100 mcg de 
fentanil e 500 mcg de dimorf. Não foi deixado cateter de peridural. Esperou-se o tempo da latência do anestésico e 
procedeu-se com a cesariana sem queixas álgicas. Discussão: Buscar uma alternativa à anestesia geral para cesariana 
é sempre recomendado, quando possível. Além de evitar possíveis complicações para a mãe e o feto, poder manter a 
mãe consciente para o primeiro contato é recompensador. A anestesia peridural torácica pode ser considerada como 
alternativa quando não for possível ter acesso à coluna lombar, respeitando o tempo de latência da droga e a altura 
adequada do bloqueio.
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1378 Cesariana de gestante com 
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Lucas Gonçalves Gomes, Raphael Pozzobom Ferrarezi, Thales Damião Resende, Beatriz 
Lemos da Silva Mandim, Paulo Ricardo Rabello de Macedo Costa

Hospital das Clínicas, Universidade Federal de Uberlândia, Fundação de Assistência, Estudo 
e Pesquisa de Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil 

Introdução: Cardiopatias são a primeira causa não obstétrica de morte materna. A cardiomiopatia hipertrófica 
familiar (CHF) é uma doença hereditária que cursa com hipertrofia de ventrículo esquerdo e alterações das células 
contráteis e do sistema de condução cardíaco. Relato de caso: Gestante de 22 anos, G2P1CA0 (34 semanas e 3 dias), 
com CHF desde os 11 anos e histórico de parada cardiorrespiratória (PCR) em sua primeira cesariana, revertida no 
centro obstétrico, e implante de cardio-desfibrilador interno (CDI). Após um ano do implante, apresentou outra 
PCR. Compareceu ao pronto-socorro com dor intermitente em forma de aperto em região retroesternal irradiando 
para membro superior esquerdo, média de 30 minutos, relacionada a estresse ou atividade física, em uso de amio-
darona (200 mg/d) e metoprolol (200 mg/d), ecocardiograma com miocardiopatia hipertrófica septal assimétrica 
de forma obstrutiva; aumento biatrial importante; insuficiência mitral e tricúspide discreta; disfunção diastólica de 
ventrículo esquerdo grau II; hipertensão pulmonar e fração de ejeção 66%. No ato anestésico, foi monitorizada com 
eletrocardiograma, oxímetro de pulso, pressão arterial invasiva e implantado cateter de duplo lúmen em jugular 
interna direita. Realizada punção subaracnoidea em L3–L4 com injeção de 60 mcg de morfina e 20 mcg de fentanil. 
Posteriormente foi realizada anestesia geral com remifentanil (infusão alvo-controlada, modo minto efeito), 20 mg 
de etomidato e 100 mg de suxametônio. Posicionado um ímã sobre o CDI e então foi iniciada a cirurgia. Durante o 
procedimento, manteve-se com pressão arterial média entre 74 e 86 mm Hg, frequencia cardíaca de 66 a 78 bpm e 
saturação de O2 100%. Recebeu alta do CO para UCO em bom estado geral, hemodinamicamente estável, sem droga 
vasoativa, em ventilação espontânea. Recém-nascido nasceu em bom estado geral, Apgar 8/9, sem intercorrências 
na internação. Conclusão: Os objetivos anestésicos em gestantes com CHF são: manter ou diminuir a contratilidade 
do miocárdio e a frequência cardíaca, manter a pré-carga e a pós-carga e evitar hipotensão arterial. A monitorização 
intensiva durante a anestesia e recuperação anestésica é fundamental. O planejamento anestésico deve respeitar a 
fisiopatologia e a cooperação entre equipes é determinante no sucesso anestésico de gestantes cardiopatas.
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Introdução: A prevalência de hipertireoidismo na gestação varia de 0,05 a 0,4%, podendo se manifestar como um 
quadro subclínico com ausência de sintomas, tireotoxicose ou até uma crise tireotóxica. As principais causas são a 
doença de graves, mutação de receptor do hormônio estimulante da tireoide (TSH) e tireoidite pós-parto. O diag-
nóstico pode ser difícil, pois os sintomas são confundidos com os da gravidez. Nos casos mal conduzidos podem 
ocorrer complicações como doença hipertensiva, eclâmpsia, insuficiência cardíaca, abortamento, descolamento pre-
maturo de placenta, prematuridade e maior morbimortalidade perinatal. Relato de caso: Paciente feminina, 28 anos, 
hipertireoidismo sem tratamento, 140 kg (G2P1A0), gestação gemelar com 35 semanas e 4 dias, deu entrada no 
pronto atendimento. Com quadro de dispneia ortostática intensa, com pico hipertensivo (190 × 100 mmHg), fre-
quência cardíaca de 134 bpm, saturação de O2 de 88% em ar ambiente, murmúrios abolidos bilateralmente e edema 
importante de membros inferiores. Iniciadas medidas de suporte terapêutico em unidade de terapia intensiva (UTI). 
Com quadro de cardiopatia congestiva periparto, foi realizado ecocardiograma, que demonstrou fração de ejeção de 
50% e leve dilatação de ventrículo esquerdo, TSH de 3,03. No dia seguinte, após melhora parcial do quadro, paciente 
ainda não tolerava decúbito dorsal apresentando dispneia, realizado parto cesariana sob anestesia geral balanceada, 
com sequência rápida de intubação sob uso de 200 mg de propofol, 300 mcg de fentanil e 50 mg de rocurônio, 
com utilização de sevoflurane para manutenção da anestesia. Procedimento cirúrgico sem intercorrências. Paciente 
seguiu acompanhamento em UTI. Discussão: Durante a gestação, a crise tireotóxica é um evento relativamente 
raro, ocorrendo principalmente em pacientes com hipertireoidismo preexistente não diagnosticado ou não tratado. 
A anestesia geral balanceada foi a escolha devido à menor repercussão da pré e pós-carga e circulação útero-placen-
tária e permitindo ainda o manejo e a manutenção das vias aéreas da paciente.
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Introdução: A esteatose hepática aguda da gravidez (EHAG) constitui evento grave, de elevada mortalidade mater-
no-fetal. Ocorre em 1 em 13 mil gestações. Seu pronto reconhecimento e a interrupção da gestação constituem o 
único tratamento. O presente relato pretende enfatizar os principais aspectos dessa morbidade e suas implicações 
no ato anestésico. Relato de caso: Gestante primigesta, G1A0P0, idade gestacional de 28 semanas, em acompanha-
mento pré-natal de alto risco por asma e hepatite aguda, foi admitida no pronto atendimento do hospital terciário 
de referência com quadro de fadiga, icterícia, febre, oligúria e dispneia; pequeno derrame pleural à direita e conges-
tão pulmonar com cefalização de fluxo à radiografia de tórax; albumina de 1,6 g/dL, fibrinogênio de 159 mg/dL, RNI 
1,32, tempo de tramboplastina parcial ativada (TTPA) 45’(controle 28,8’), hemoglobina 7,5 g/dL. Equipe assistente 
optou por interromper a gestação em caráter de urgência, por conta da piora do quadro. Avaliação pré-anestésica 
observou critérios de via aérea difícil, optando por anestesia regional. Foram transfundidos 300 mL de concentrado 
de hemácias antes do início do procedimento. Optou-se por anestesia subaracnoidea, puncionada por aneste-
siologista experiente, atraumática e única, com rigorosa manutenção de estabilidade hemodinâmica. Não houve 
intercorrências perioperatórias. Paciente e neonato encaminhados para a unidade de terapia intensiva. Entretanto, a 
paciente evoluiu desfavoravelmente com óbito confirmado após uma semana, na espera do transplante hepático. 
Discussão: A etiologia da EHAG é a deficiência da enzima long-chain 3-hydroxyacetyl coenzyme-A dhydrogenase, de 
caráter autossômico recessivo, responsável pela oxidação beta dos ácidos graxos, resultando em produção excessiva 
de metabólitos tóxicos. Essa doença associa-se mais frequentemente à hipoglicemia, hiperamonemia e coagulopa-
tia. O principal papel do anestesiologista relaciona-se com a escolha entre anestesia geral ou regional, o que depende 
sobretudo da gravidade da disfunção hepática, coagulopatia e encefalopatia. A anestesia regional é contraindicada 
na presença de trombocitopenia grave ou de alterações importantes da coagulação. Proteção hepática deve ser prio-
rizada durante todo o procedimento.
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1414 Anestesia para cesariana em gestante 
portadora de hipertensão pulmonar 
idiopática
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Introdução: O manejo intraoperatório da hipertensão pulmonar exige do anestesiologista um conhecimento pro-
fundo da fisiopatologia, para que a melhor técnica possível seja indicada. O objetivo deste trabalho é relatar um caso 
de hipertensão pulmonar importante e suas implicações no manejo anestésico. Relato de caso: Gestante, 31 anos, 
G4P2A1, 32 semanas e 2 dias de gestação. Admitida na maternidade do hospital universitário com história de hiper-
tensão pulmonar idiopática grave, em uso de sildenafila 150  mg, clexane 60  mg e furosemida 40  mg 8/8 horas. 
Nega tabagismo e etilismo. Ao exame físico apresentava-se hidratada e normocorada. Peso 69 kg, altura 1,70 m, 
sinais vitais: pressão arterial 100 × 60 mmHg, frequência cardiaca 110 bpm, afebril. Sem preditores de via aérea 
difícil. CF não mensurável. Exame físico sem alterações dignas de nota. Eletrocardiograma: ritmo sinusal, sem alte-
rações isquêmicas. Ecocardiograma transtorácico (03/26/18), disfunção diastólica em ventrículo esquerdo grau I, 
pressão de artéria pulmonar de 88 mmHg e VCI hiperdistendida com variação respiratória preservada. Aumento 
das cavidades direitas. Fração de ejeção 64,4%. Demais exames laboratoriais dentro da normalidade. Programada 
a interrupção da gestação, através de cesariana e laqueadura tubária. Realizada monitorização multiparamétrica, 
além de punção de artéria radial direita. Venóclise com jelco 18G em membro superior esquerdo e punção de veia 
jugular interna direita, guiada por ultrassonografia. A técnica anestésica de escolha foi o duplo bloqueio: peridu-
ral contínua e raquianestesia, com injeção de 7,5 mg de bupivacaína hiperbárica, 20 mcg de fentanil e 80 mcg de 
morfina intratecais, com bloqueio sensorial em T6. Foi realizada dose complementar de lidocaína 1,5% 5 mL pelo 
cateter peridural para manter o nível de anestesia. A paciente não apresentou alterações hemodinâmicas importan-
tes durante o tempo cirúrgico. Recém-nascido com Apgar de 8/9. Realizadas doses fracionadas de ocitocina, a cada 
5 minutos, sem alterações hemodinâmicas. O procedimento durou cerca de 3 horas, sendo a paciente encaminhada à 
unidade coronariana. Conclusão: É fundamental o entendimento fisiopatológico, para que seja proposta uma técnica 
anestésica mais adequada, bem como o uso correto de medicações, evitando a piora da doença de base. 
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1420 Acidente vascular encefálico isquêmico 
após choque hipovolêmico em gestante 
submetida à analgesia de parto com 
duplo bloqueio
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Ivo de Castro Assis, Catia Sousa Govêia

Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil 

Introdução: A hemorragia pós-parto é causa importante de morbidade no puerpério e está entre as principais causas 
de morte materna nos países em desenvolvimento. Relato de caso: Gestante de 22 anos, G1P0A0, idade gestacional 
de 36 semanas e 3 dias, índice de massa corporal 40,12; diabetes mellitus gestacional tipo II, hipertensão arterial crô-
nica, em indução de trabalho de parto devido a descontrole pressórico. Quando alcançou 4 cm de dilatação e colo 
80% apagado, indicou-se analgesia de parto com duplo bloqueio. Realizada raquianestesia em L2–L3 com 2,5 mg 
de bupivacaína hiperbárica e 2,5 mcg de sufentanil e instalação de cateter peridural em L2–L3, com administra-
ção de 5 mL de ropivacaína 0,2% e 0,375 mcg de sufentanil. Analgesia de parto instalada, sem hipotensão arterial 
ou bloqueio motor. Indução do trabalho de parto mantida com ocitocina 0,24 UI/h. Parto normal 3,5 horas após 
analgesia. Três horas após parto, evoluiu com baixo débito e hemorragia de difícil controle, apesar de reposição com 
3 L de cristaloides. Foi indicada anestesia geral para curetagem uterina. Paciente apresentou rebaixamento do nível 
de consciência e convulsão previamente à indução anestésica, que foi realizada com fentanil (100 mcg), midazolam 
(5 mg) e succinilcolina (100 mg). Monitorização invasiva de pressão arterial e gasometrias guiaram a administração 
de noradrenalina e de dois concentrados de hemácias. Curetagem de restos placentários que causavam a hemorra-
gia, com sucesso. Evoluiu com sonolência após extubação, com piora nas 22 horas subsequentes, sendo constatada 
hemiparesia de dimídio esquerdo e hemianopsia. Angiorressonância sugeriu isquemia de fronteira por provável 
baixo fluxo. Apresentou melhora espontânea da hemiparesia, sendo encaminhada para acompanhamento ambu-
latorial.  Discussão: Apesar de invasiva, anestesia neuraxial para analgesia de parto é considerada prática segura. 
Sugere-se que a anestesia epidural exerce pouca ou nenhuma influência sobre a incidência de hemorragia puerperal. 
No caso relatado, a paciente apresentava múltiplos fatores de risco para hemorragia pós-parto (obesidade, hiper-
tensão arterial, trabalho de parto prolongado), o que demandava maior atenção na condução do parto e puerpério. 
O diagnóstico precoce e o manejo correto e imediato da hemorragia puerperal são fundamentais para a melhora do 
prognóstico das pacientes acometidas.
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1434 Anestesia para o parto cesárea de gestante 
portadora de neuromielite óptica
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Santa Genoveva Complexo Hospitalar, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil 

Introdução: A neuromielite ópitca (NMO), também conhecida como doença de Devic, constitui afecção grave, com 
sintomas clínicos variados, desde dificuldade de marcha, perda de força dos membros inferiores e parestesias até 
disfunção urinária e fecal, paraparesia, cegueira, disfunção respiratória, paraplegia e tetraplegia. Nos exames de ima-
gem podem ser encontrados sinais de neurite óptica bilateral, anormalidades severas na medula espinhal e achados 
de mielopatia. A fisiopatologia da doença foi identificada pela produção de anticorpos anti-aquaporina-4, uma pro-
teína de membrana responsável pelo transporte de água na barreira hematoencefálica. Relato de caso: Primigesta 
com 39 semanas, 30 anos, 79 kg, 169 cm, estado físico P2, apresentou-se para parto cesárea. Portadora de NMO 
com acometimento ocular bilateral com perda de 80% da visão à esquerda. Antes da gestação, fazia uso de aza-
tioprina, com bom controle da doença. No momento do parto, fazia uso apenas de polivitamínicos. Não apresentava 
sinais de acometimento medular. Após monitorização convencional e venóclise periférica 20G, optou-se pela reali-
zação de anestesia subaracnoidea. Foi posicionada em decúbito lateral esquerdo, sendo puncionado espaço de L4/L5, 
técnica paramediana, com agulha 27G Quincke. Após refluxo de líquor e teste de birrefringência, foram injetados 
50 mcg de morfina e 12,5 mg de bupivacaína hiperbárica a 0,5%. O bloqueio atingiu o nível de T4. Episódios de 
hipotensão foram corrigidos com metaraminol 0,5 mg. Após a retirada do concepto (peso 3.490 g, Apgar 9/10) e 
dequitação placentária, foi administrada ocitocina 10 UI em infusão lenta. Paciente e recém-nascido evoluíram bem 
no  pós-operatório e a parturiente não apresentou alterações neurológicas. Discussão: A anestesia regional é con-
troversa em pacientes portadores de doenças neurológicas como a mielite transversa, esclerose múltipla e a própria 
NMO, pela possível dificuldade na avaliação de complicações neurológicas futuras e sua relação com o procedimento 
anestésico. Nas gestantes com doença estável, a melhor opção anestésica parece ser a anestesia regional. A anestesia 
geral para o parto cesárea deve ser evitada na maioria das situações clínicas, uma vez que pode aumentar consi-
deravelmente a morbidade do procedimento. Essa paciente recebeu anestesia subaracnoidea e evoluiu sem novas 
complicações neurológicas.
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1445 Manejo anestésico em gestante com 
hipertensão intracraniana idiopática
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Introdução: Hipertensão intracraniana idiopática (HCI) é uma síndrome clínica na qual há sintomas focais 
característicos, sem alteração estrutural ou alteração liquórica que a justifique. O manejo anestésico apresenta parti-
cularidades que diferem das síndromes hipertensivas com efeito de massa intracranianas. Relato de caso: Paciente de 
18 anos, 116 kg, primigesta, idade gestacional de 38 semanas. Diagnosticada com HCI há 2 anos com quadro clínico 
de cefaleia e déficit visual bilateral. Tomografia computadorizada de crânio não evidenciava alterações estruturais. 
Acompanhada pela neurologia, sem terapia farmacológica na gestação e controle via punções lombares. Admitida 
para interrupção da gestação por via cirúrgica. Raquianestesia sob punção única, com agulha Quincke 27G, com 
líquor claro e normotenso. Administração de bupivacaína hiperbárica 10 mg e morfina 100 mcg. Procedimento sem 
intercorrências, recém-nascido com Apgar 8/10. Paciente recebeu alta sem queixas e exame neurológico sem alte-
rações. Discussão: Usualmente, a hipertensão intracraniana é uma das contraindicações absolutas à raquianestesia 
devido ao risco de herniação encefálica, no entanto a HCI não cursa com esse risco, por causa da menor complacên-
cia do tecido cerebral à hipertensão crônica. A punção liquórica inclusive tem papel no rol terapêutico da doença. 
Deve-se atentar a gestantes submetidas à punção terapêutica próxima ao parto, pelo risco de ascensão do bloqueio 
e até mesmo raquianestesia total, assim como ter cuidado ao se optar pela técnica peridural, pois o maior volume 
anestésico envolvido poderia repercutir sobre a pressão intracraniana. Conclusão: A HCI configura síndrome rara, 
que vai ao encontro do conhecimento habitual do manejo anestésico na hipertensão intracraniana, sendo importante 
reconhecer suas particularidades e saber que não há contraindicação à anestesia do neuroeixo, técnica mais segura 
em cesarianas.
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1447 Infusão contínua de ocitocina versus 
“regra de três”: determinação da dose 
efetiva de ocitocina
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Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil 

Introdução: A principal medida profilática para o controle da hemorragia uterina no pós-parto é a administração 
endovenosa de ocitocina. Doses excessivas podem provocar complicações graves, até mesmo atonia uterina e, por 
isso, modelos de infusão racional de ocitocina foram criados e validados. Este estudo objetivou determinar, em ges-
tantes submetidas a cesarianas durante trabalho de parto, a distribuição da dose efetiva mínima de ocitocina usando 
a “regra de três” ou a infusão contínua e determinar se um método é superior ao outro em eficácia (menor tempo de 
contração uterina satisfatória). Método: Ensaio clínico de alocação aleatória em dois grupos (regra de três ou infu-
são contínua), duplamente encoberto. Amostra composta por gestantes entre 18 e 50 anos, em trabalho de parto, 
com feto único. No grupo da regra de três, após o clampeamento do cordão, em intervalos sequenciais de três minu-
tos, administrava-se 3 UI de ocitocina em bolus até o nono minuto e infusão contínua de solução fisiológica, caso 
a contratilidade uterina não fosse satisfatória. No outro grupo, a ocitocina era administrada em infusão contínua, 
com bolus de NaCl 0,9% em intervalos de 3 minutos. Após o nono minuto, seriam administrados, se necessário, 
metilergotamina e misoprostol. Durante os intervalos, foram registrados efeitos adversos da infusão de ocitocina 
e efetividade da contração uterina. Resultados: Trinta e seis pacientes, sendo 22 pacientes no grupo regra de três e 
14 pacientes no grupo infusão contínua, sendo a maioria multíparas em trabalho de parto natural. A DE50 de oci-
tocina foi de 0,98 e 2,1 para os grupos regra de três e infusão contínua, respectivamente. A curva dose-resposta 
mostrou que a probabilidade de se obter contração uterina satisfatória foi maior no grupo bolus. Discussão: Com o 
aumento do tamanho da amostra, este estudo ratifica os resultados encontrados sobre a necessidade de maiores 
doses de ocitocina para contração uterina em gestantes em trabalho de parto, o que pode ser justificado pela queda 
na expressão do mRNA com dessensibilização de receptores de ocitocina. Conclusão: A administração fracionada, 
em bolus, de ocitocina mostrou-se superior à infusão contínua, com necessidade de doses inferiores e sem diferença 
quanto aos efeitos adversos.
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1464 Manejo anestésico em cesárea de paciente 
portadora de placenta percreta
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Introdução: Entre os tipos de acretismo placentário, a placenta percreta é a forma mais invasiva no que diz respeito à 
anormalidade da implantação placentária. É uma entidade rara, podendo ocorrer envolvimento vesical e/ou de vasos 
pélvicos, sendo a mortalidade materna e fetal expressiva. São fatores de risco: existência de placenta prévia, cesariana 
prévia ou intervalo curto entre cesarianas, idade materna avançada e tabagismo. Relato de caso: J.M.S.C., 39 anos, 
hipertireoidea prévia, G6P4cA1, 31 semanas de gestação, acompanhamento pré-natal com diagnóstico de placenta 
percreta confirmado por ressonância nuclear magnética, sendo placenta prévia total com indefinição dos planos de 
clivagem uterina com invasão da bexiga. Internada eletivamente para cesárea, previamente com cateter duplo J bilate-
ral em ureteres, jejum de 8 horas, monitorizada com cardioscopia, oximetria de pulso, monitorização de consciência, 
puncionados 2 AVP 16G e 14G e artéria radial esquerda para aferição de pressão invasiva. Induzida anestesia geral com 
remifentanil em infusão alvo-controlada, 200 mg de propofol, 80 mg de rocurônio e mantida com 0,8 CAM de sevo-
flurano. Extração de feto vivo, com clampagem imediata do cordão umbilical. Placenta mantida intraútero, realizada 
histerectomia total puerperal, sendo que o peritônio visceral anterior encontrava-se aderido à placenta e bexiga, levando 
à laceração vesical completa, necessitando cistorrafia. Administração de 1 g de ácido tranexâmico. Apresentou insta-
bilidade hemodinâmica, perda sanguínea estimada em 2.200 mL, coletada hemoglobina intraoperatória de 7,5 g/dL, 
sendo administrados 3,5 L de cristaloide e 2 UI de CHAD. Corrigida hipocalcemia. Encaminhada à sala de recupe-
ração pós-anestésica, assintomática. No primeiro dia pós-operatório mostrou hemoglobina de 6,5 g/dL, necessitou 
novamente de transfusão de 1 UI de CHAD. Conclusão: O anestesiologista deve estar preparado para casos de sangra-
mento intraoperatório em casos de acretismo placentário, com eventual instabilidade hemodinâmica, sendo prudente 
o uso de acesso venoso adequado para administração de drogas e reposição volêmica, solicitação de hemoderivados e 
monitorização invasiva quando indicado, pensando inclusive em transfusão maciça.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Kocaoglu N, Gunusen I, Karaman S, Ergenoglu AM, Firat V. Management of anesthesia for cesarian section in parturients with 

placenta previa with/without placenta accrete: a retrospective study. Ginekol Pol. 2012;83(2):99-103.

2. Miller R, Flood P, Rollins MD. Obstetric Anesthesia. In: Miller RD, ed. Miller’s Anesthesia. 7ª ed. Nova York: Churchill Livingstone; 

2015. P. 2328-58.

Conflito de interesses: nada a declarar.

Fonte de fomento: nenhuma.



ANESTESIA OBSTÉTRICA

Sao Paulo Med J. 2019; 137(Suppl)     142

1470 Caso raro de gestante com doença de 
Parkinson: implicações anestésicas
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Introdução: A doença de Parkinson (DP) é prevalente na população idosa, sendo rara em pacientes obstétricas. 
 Existem aproximadamente 40 relatos na literatura sobre gravidez em mulheres com DP, um distúrbio neurodege-
nerativo que afeta as células da substância nigra. Relato de caso: Paciente feminina, 45 anos, 165 cm, 71 kg, branca, 
primigesta, com diagnóstico de DP há 1 ano, quando passou a apresentar tremores e rigidez de membros, com mar-
cada dificuldade para deambular. Fazia uso de levodopa 100 mg e benserazida 25 mg 6 vezes ao dia. Com 39 semanas 
de gestação, procurou o centro obstétrico de um hospital terciário, onde foi indicada cesariana por conta de vagi-
nismo e pré-eclâmpsia. A paciente foi orientada a manter o uso das medicações contínuas. Foram realizados 
venóclise, monitorização e bloqueio subaracnoideo com bupivacaína 0,5% hiperbárica 12  mg e fentanil 25  mcg. 
A cesariana teve duração de 50 minutos, a paciente permaneceu estável, sem necessidade de drogas vasoativas, alerta, 
capaz de receber seu filho e sem complicações durante todo o procedimento, bem como no período pós-parto. Não 
houve deterioração dos sintomas parkinsonianos e a paciente foi encaminhada para seguimento com seu neurolo-
gista. Discussão: As principais preocupações do anestesiologista são as possíveis interações das drogas anestésicas 
com o curso da DP e com os antiparkinsonianos. É importante evitar drogas como fenotiazinas, butirofenonas (dro-
peridol) e grandes doses de opioides. A anestesia geral tem a vantagem de não interferir em nível de medula espinal, 
mas a possível dificuldade de manejo das vias aéreas preocupa na DP. Já a anestesia regional tem algumas vantagens, 
tais como estabilidade cardiovascular, menos interações medicamentosas, evitar agentes bloqueadores neuromuscu-
lares e o mascaramento de tremores, no entanto deve-se ter cautela com morfina intratecal ou epidural, pois pode 
piorar a rigidez por efeito central por conta da sua baixa solubilidade lipídica. Assim, foi relatado um caso com des-
fecho favorável de anestesia regional em caso raro de gestante com DP.
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1477 Anestesia para cesariana em paciente com 
nanismo acondroplásico
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Introdução: A incidência de acondroplasia, que é a causa mais comum de nanismo, tem sido estimada em 15 casos 
para cada 1 milhão de nascimentos nos Estados Unidos da América. Esses pacientes possuem maiores preditores de 
via aérea difícil, como língua grande, limitação na extensão cervical e canais nasal, oral e traqueal estreitos. A aneste-
sia regional também pode ser mais difícil por conta de várias razões, como lordose lombar, escoliose torácica, espaço 
epidural e intratecal estreitos. As maiores preocupações dizem respeito à escolha da técnica anestésica, seleção de fár-
macos e dose a ser administrada. Relato de caso: Paciente P.C.V., 27 anos, G1P0A0, idade gestacional de 36 semanas e 
6 dias, altura 132 cm, peso 40 kg, índice de massa corpórea 22,95; ASA II, raio X de tórax com escoliose,  Mallampati 
III. Paciente com contrações há 2 dias, pressão arterial 100 × 60 mmHg, altura uterina 40 cm, batimento cardíaco 
fetal 128 bpm. Paciente em trabalho de parto com diagnóstico de desproporção cefalo-pélvica, indicada cesariana de 
emergência. Punção subaracnoidea em L4–L5, via mediana com agulha Quincke 25G, injeção de 8 mg de bupiva-
caína hiperbárica e 35 mcg de morfina. Após o quinto minuto, nível sensitivo em T4 e escala de Bromage modificado 
em 3. Estabilidade hemodinâmica no intraoperatório. Realizados, por via endovenosa, cefalotina 1 g, ondanse-
trona 3 mg, dexametasona 4 mg, tenoxicam 20 mg e ocitocina 3 UI. Outras 5 UI de ocitocina foram administradas 
em solução salina 0,9% 500 mL após clampeamento do cordão umbilical. Infundido cristaloide 1.000 mL no total. 
Recém-nascido com peso de 2.860 g, Apgar 9/9 no primeiro e quinto minutos. Discussão: Historicamente, a aneste-
sia geral tem sido recomendada como uma escolha anestésica prudente para cesarianas em pacientes com nanismo, 
embora na maioria dos casos se opte pela anestesia neuroaxial. A anestesia regional em pacientes com nanismo pode 
ser tecnicamente difícil. O estreitamento dos espaços epidural e subaracnoideo, associado às deformidades esquelé-
ticas toracolombares, contribui para a imprevisibilidade da extensão do bloqueio anestésico; e por isso a abordagem 
deve ser cautelosa. A seleção da dose ótima de anestésicos locais para a raquianestesia para cesariana é extremamente 
importante. Existem poucos guidelines sobre as recomendações de manejo nesses pacientes. A maior parte da litera-
tura está isolada a relatos de caso com doses de anestésicos mais baixos em relação a pacientes de estatura normal.
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1479 Anestesia em gestante com 
neurofibromatose tipo I
Thales Bittencourt de Amorim Nepomuceno de Oliveira, Rafael de Oliveira Sartini, 
Marco Aurélio Damasceno Silva, Ivani Correia Mesquita, Rodrigo Nóboa da Silva

Hospital Universitário Pedro Ernesto, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil 

Introdução: A neurofibromatose pode ser dividida em tipo I (doença de von Recklinghausen), tipo II e Schwanoma-
tose. A do tipo I é a mais comum e seus principais achados são manchas café com leite e neurofibromas. Pela ampla 
gama de alterações, essa enfermidade é um desafio ao anestesiologista. Relato de caso: Gestante de 37 anos, 80 kg, 
1,60  m de altura, com diagnóstico de neurofibromatose tipo I, internada com 39 semanas e 6 dias de gestacão, 
sendo indicada cesariana por conta de limitação de articulação coxofemoral, o que impossibilitava a abertura dos 
membros inferiores e o parto vaginal. Na visita pré-anestésica, mencionou cinco cirurgias prévias: colecistectomia, 
cirurgia de Whipple e três abordagens cirúrgicas em articulação coxofemoral esquerda, todas com anestesia geral, 
sem intercorrências. No exame físico estava lúcida, orientada, hidratada, corada, eupneica em ar ambiente, pressão 
arterial de 140 × 80 mmHg e frequência cardíaca de 82 bpm. Apresentava, além da limitação articular já citada, esco-
liose, sem outros achados clínicos. Exames laboratoriais normais. Na sala de cirurgia foi monitorizada, puncionado 
acesso venoso periférico com cateter 18G, posta sentada e sendo constatada ausência de neurofibromas no dorso, 
efetuado bloqueio subaracnoideo lombar simples L3–L4, com agulha de Quincke 25G por via paramediana, com 
injeção intratecal de bupivacaína hiperbárica 12 mg, fentanil 20 mcg e morfina 60 mcg. Nível sensitivo satisfatório 
em T4. Administrados 1.500 mL de ringer lactato, fenilefrina 100 mcg, cefazolina 2 g, ondansetrona 4 mg, dexa-
metasona 10 mg e dipirona 2 g. A cirurgia transcorreu sem intercorrências e a criança nasceu com Apgar 8 e 9 no 
quinto minuto. No dia seguinte, a paciente já havia recuperado a sua função motora e sensitiva, não apresentava dor 
e o neonato também apresentava-se bem. Discussão: A neurofibromatose do tipo I impõe desafios tanto à anestesia 
regional quanto à anestesia geral, porque podem estar presentes os seguintes achados: neurofibroma em vias aéreas 
superiores e inferiores, deformidades vertebrais, hipertensão arterial, epilepsia, obstrução de veia cava e neurofibro-
mas espinhais ou no sistema nervoso central.
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1514 Anestesia em gestante com esclerose 
múltipla submetida à cesariana
Jefferson Sicka, Mauro Matsumoto Yoshimi, Alexandre Jose Ceolin, Karinne Akemi 
Sakuma, Carolina Spat Javorsky

Maternidade Darcy Vargas, Joinville, Santa Catarina, Brasil 

Introdução: A esclerose múltipla (EM) é uma doença desmielinizante do sistema nervoso central, caracterizada por 
áreas de disseminação de inflamação, desmielinização e patologia axonal, afetando cérebro, nervos ópticos e medula. 
Acomete mais mulheres em idade fértil, com incidência de 1,5 a 11 casos a cada 100 mil. Acreditava-se que a gesta-
ção tinha influência negativa na doença, até o século XX. Relato de caso: Trata-se de uma gestante de 38 anos, com 
38 semanas e 2 dias de gestação, com um parto normal e um aborto prévios, sendo portadora de EM há 9 anos, 
sem tratamento medicamentoso naquele momento. Indicou-se cesárea por oligodrâmnio e apresentação córmica. 
Encontrava-se lúcida e orientada, com ausculta cardiopulmonar sem alterações, pesando 70 kg, com dificuldade 
para deambular por paresia e dor em membros inferiores, não conseguindo posicionar-se para raquianestesia. 
 Optou-se  por anestesia geral balanceada. Na sala cirúrgica, monitorizou-se a paciente e, após a pré-oxigenação, 
fizeram-se a indução anestésica em sequência rápida no acesso periférico com fentanil 350 mcg, propofol 150 mg, 
rocurônio 30 mg intravascular (IV) e a intubação orotraqueal sob laringoscopia direta com tubo 7,0 com cuff, sendo 
após instituídas ventilação mecânica e manutenção com sevoflurano. Foi feita ocitocina 10 UI IV após clampea-
mento do cordão umbilical. Como adjuvantes, utilizaram-se cefazolina 2 g, cetoprofeno 100 mg, tramadol 70 mg, 
ondansetrona 4 mg e sugamadex 200 mg IV. A paciente foi extubada e encaminhada à recuperação  pós-anestésica. 
DISCUSSÃO: Pode-se realizar anestesia geral ou locorregional em gestantes com EM. Havia relutância em realizar 
anestesia neuroaxial, acreditando-se que os anestésicos locais poderiam causar algum efeito neurotóxico nas lesões 
medulares, porém estudos recentes demonstram não haver piora da doença após raquianestesia. A via do parto é 
uma decisão obstétrica, e, em mulheres com paraparesia e/ou espasticidade grave dos membros inferiores, poderá 
ser necessário um parto vaginal instrumentado ou parto por cesariana eletiva.
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1515 Anestesia para cesariana em 
gestante com doença falciforme
Felipe Augusto Ribeiro Valadares, Anita Perpétua Carvalho Rocha de Castro, 
Elton Pereira de Sá Barreto Júnior, Daniela Nunes Oliveira, Zenon Rei de Brito Borges

Hospital Santa Izabel, Santa Casa da Bahia, Salvador, Bahia, Brasil 

Introdução: A doença falciforme é uma hemoglobinopatia resultante de alterações na molécula de hemoglobina, 
podendo os indivíduos serem homozigotos (hemoglobinopatia SS ou doença falciforme) ou heterozigotos (hemo-
globinopatia SA ou SC). É a doença hereditária mais comum no Brasil, com padrão autossômico recessivo, mais 
comum em negros e pardos. A doença é caracterizada por episódios de falcização, desencadeados por infecção, aci-
dose, desidratação, hipotermia e acidose, resultando em episódios de vasoclusão, de dor e de lesões isquêmicas de 
órgãos. A gestação tipicamente exacerba as complicações da doença, e a mortalidade materna pela doença representa 
1% das causas maternas de morte. Relato de caso: C.S.J., feminina, 30 anos, 57 kg, gestante portadora de doença 
falciforme, G2P1cA0, com idade gestacional de 27 semanas e 6 dias, submetida a parto cesáreo de urgência (por 
sofrimento fetal agudo), sob anestesia geral balanceada, sem intercorrências. Opção por anestesia geral por conta 
dos níveis limítrofes de hemoglobina, quando um bloqueio neuroaxial poderia trazer repercussões hemodinâmicas 
indesejáveis. Recém-nascido único e viável, Apgar 6/8. Em virtude da gestação de alto risco, foi encaminhada no pós-
-operatório imediato à unidade de terapia intensiva, onde evoluiu no segundo dia pós-operatório com injúria renal 
aguda secundária à crise hemolítica aguda, sepse de foco urinário, acidose metabólica grave e acidente vascular ence-
fálico isquêmico, que resultou em óbito. Discussão: A gestante com doença falciforme apresenta maior incidência 
de complicações durante a gestação, como parto prematuro, descolamento prematuro de placenta, restrição de cres-
cimento intrauterino e eclâmpsia. O parto vaginal é desejável, e a via de parto tem indicação obstétrica. O manejo 
anestésico é essencial para prevenir complicações e inclui: termorregulação, oxigenação tecidual e hidratação ade-
quadas, analgesia de parto, controle de dor pós-operatória, prevenção de infecção, deambulação precoce e indicação 
de transfusão sanguínea. A técnica anestésica depende da condição clínica da gestante e do grau e cronicidade da 
anemia; o bloqueio de neuroeixo é permitido na ausência de coagulopatias e/ou de instabilidade hemodinâmica e 
possui menor risco de mortalidade quando comparado à anestesia geral para cesariana nessa população. 
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1537 Anestesia peridural contínua para cesárea em 
paciente portadora de arterite de Takayasu
Aliete Freire Sampaio Aires, Rafael Rezek Rodrigues, Catia Sousa Govêia, Edisio Pereira, 
Rafaela Feitosa Anselmi

Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil 

Introdução: Arterite de Takayasu (AT) é uma vasculite rara, com maior incidência entre mulheres em idade fér-
til, e cursa com espessamento inflamatório de grandes vasos, principalmente aorta e seus ramos. Relato de caso: 
31 anos, 37ª semana de gestação, há sete anos com AT, admitida para cesárea eletiva por conta de restrição de cresci-
mento intrauterino. Sintomas incluíam turvação visual, cefaleia e síncope. Usava prednisona e ácido acetilsalicílico, 
suspenso para a operação. Ao exame: pulsos radiais e pediosos impalpáveis, pulso carotídeo com frêmito à direita. 
Doppler de carótidas: espessamento médio-intimal, obstrução de 70 e 60% de carótidas direita e esquerda, respecti-
vamente. Ecocardiograma retratou insuficiências aórtica e mitral leves. Aferição não invasiva da pressão arterial nos 
quatro membros: superior direito (não foi possível aferir), superior esquerdo (126 × 72), inferior direito (156 × 79), 
inferior esquerdo (157 × 91). A pressão arterial em membro superior esquerdo foi adotada como parâmetro e veri-
ficada a cada 3 minutos. Realizada anestesia peridural contínua, com 15 mL de lidocaína a 2% com vasoconstritor, 
em doses fracionadas, para obter bloqueio sensitivo em T6. Ofertado O2 via cateter nasal e vigilância às alterações 
neurológicas. Houve um episódio assintomático de hipotensão arterial, tratado com 10 mg de efedrina. Por duas 
vezes as medidas pressóricas falharam, podendo condizer com hipotensão arterial. A pressão arterial manteve-se 
entre 156 e 78 mmHg de pressão arterial sistólica e 91 e 30 mmHg de diastólica. Permaneceu assintomática e o 
recém-nascido obteve Apgar 8/9. Administradas 3 UI endovenosas de ocitocina. Morfina epidural conferiu analgesia 
 pós-operatória. Discussão: Anestesia peridural contínua proporciona precisão do bloqueio e prevenção de grandes 
oscilações pressóricas. Tais características são exímias para pacientes com AT, nos quais a redução da pré-carga cursa 
com hipoperfusão tissular (cerebral, renal, uterina). Em contrapartida, anestesia insuficiente ou analgesia pós-opera-
tória inadequada podem precipitar crises hipertensivas. A anestesia regional permite avaliação da perfusão cerebral, 
pois há preservação da consciência. Canulação arterial não muda o desfecho, além de predispor à formação de pseu-
doaneurisma. Nesses casos, a medida invasiva da pressão arterial fica reservada a situações em que a aferição não 
invasiva é impossível. Conclusão: O manejo anestésico deve ser individualizado. Peridural contínua possui caracte-
rísticas favoráveis no contexto da AT.
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1577 Manejo perioperatório de gestante com 
púrpura trombocitopênica imune
Bruna Daibert Danesin, Patrícia Mara Beltrame, Lívia Palma Stievano, Mônica Maria Siaulys, 
Rodrigo Teixeira Magalhães

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil 

Introdução: A púrpura trombocitopênica imune (PTI) é uma doença autoimune caracterizada por trombocitopenia 
ocasionada pela formação de anticorpos IgG contra glicoproteínas de membrana plaquetária, gerando sua remoção 
da circulação. É mais comum em mulheres em idade reprodutiva, e a sintomatologia é diversa, desde casos assinto-
máticos até episódios de sangramento grave. A incidência de PTI na gestante é de 1 a 2 em mil, compreendendo 5% 
dos casos de trombocitopenia na gestação. Relato de caso: K.J.S., 28 anos, feminino, G3P2A0, idade gestacional de 
37 semanas e 2 dias, encaminhada para o pré-natal de alto risco com o diagnóstico de PTI. Negava outras comor-
bidades. Exame clínico e obstétrico sem alterações. Na admissão para controle e programação do parto, o único 
exame alterado era a contagem de plaquetas, de mil/mcL. Avaliada pela hematologia, que orientou dexametasona 
e imunoglobulina. A paciente evoluiu com bolsa rota na mesma noite e início de trabalho de parto na manhã do 
dia seguinte. Após reunião multidisciplinar, optado por cesariana. Realizado em sala de parto: ácido tranexâmico 
1 g, transfusão de 1 U de plaquetas por aférese e 7 UI de concentrado de plaquetas. Feita anestesia geral, com indu-
ção em sequência rápida e manutenção com propofol e isoflurano. O tempo cirúrgico foi de 2h20, tempo anestésico 
de 3 horas. A paciente apresentou sangramento de 1.300 mL, reposição volêmica com 1.500 mL de cristaloides e 
1 concentrado de hemácias. Realizada coleta de exames seriados, com contagem de plaquetas final de 25 mil/mcL, 
extubada em sala, estável hemodinamicamente e encaminhada à unidade de terapia intensiva. Sem intercorrências 
durante a internação com alta hospitalar 4 dias após o procedimento e contagem de plaquetas de 100 mil.  Discussão: 
A assistência ao parto na gestante de alto risco e, sobretudo, nos casos graves de PTI, deve obrigatoriamente ser 
multidisciplinar. O anestesiologista desempenha, na atualidade, um papel fundamental na coordenação desses cui-
dados.  Especificamente para as pacientes com PTI e plaquetopenia, devemos nos preocupar com a possibilidade 
de sangramento maciço no período operatório, que inclui: punção de dois acessos venosos calibrosos, reserva de 
hemocomponentes para o banco de sangue, alinhamento com equipe laboratorial e quantificação objetiva das per-
das sanguíneas.
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1593 Avaliação do conhecimento dos 
anestesiologistas sobre cefaleia 
pós-punção dural
Luiza Rodolfo de Liz, Luciana Dal Prá de Franceschi, André Malacarne Cantele, 
Joana Zulian Fiorentin, Thiago Mamoru Sakae

Hospital Florianópolis, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil 

Objetivo: Avaliar o conhecimento dos anestesiologistas e dos médicos em especialização a respeito da cefaleia 
 pós-punção dural (CPPD), abordando tanto questões com níveis de evidências bem estabelecidas quanto divergen-
tes na literatura. Método: Estudo transversal com coleta de 153 questionários sobre o conhecimento da CPPD por 
meio de um questionário com 16 questões de múltipla escolha, o qual esteve disponível durante o mês de novembro 
de 2018 em uma plataforma online. Os dados foram descritos por proporções e médias. Resultados: As questões com 
maior índice de acerto abordaram sobre a influência do diâmetro da agulha utilizada para o bloqueio do neuroeixo 
(BNE) na incidência de CPPD (99,3% concordaram ser um fator de risco para seu desenvolvimento), a fisiopatologia 
da doença (94,1% assinalaram a opção correta) e sobre a orientação equivocada quanto ao aumento de CPPD relacio-
nada à elevação da cabeça após realização de BNE, com 88,9% de acerto. O menor índice relacionou-se ao tratamento 
clínico com evidência científica comprovada, em que apenas 3,3% assinalaram a resposta correta. Houve divergência 
de opinião ao questionar incidência, fatores de risco, duração dos sintomas, complicações do blood patch e influência 
da via de punção na ocorrência de CPPD. Em relação aos acertos por tempo de formação, apenas três questões tive-
ram significância estatística. Foram elas: sintomas associados ao quadro agudo da CPPD (p = 0,05), ocorrência de 
CPPD prévia como um fator de risco para nova CPPD (p = 0,038) e comparação da incidência de CPPD na punção 
paramediana e mediana (p = 0,018). Essas perguntas tiveram maior prevalência de acertos em anestesiologistas com 
menos de 5 anos de formação, sendo as frequências de acerto, nesse grupo, de 49,4; 65,3 e 67,9% para as perguntas, 
respectivamente. Conclusão: Pela análise dos dados, observou-se pouca diferença de acertos estatisticamente signifi-
cantes quanto ao tempo de formação dos profissionais avaliados, entretanto os dados indicam a necessidade de criar 
protocolos para melhor avaliar e tratar CPPD com base nas evidências que existem na literatura, objetivando atuali-
zar e esclarecer os profissionais sobre abordagem e manejo dos pacientes portadores dessa complicação.
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1604 Raquianestesia na gestante obesa 
mórbida submetida à cesarina
Fernando Leal Elias Lamblet, Wagner Bonnani 

Hospital Federal Servidores do Estado, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil 

Introdução: A obesidade é fator de risco relacionado a desfechos negativos durante a gravidez, incluindo aumento 
das taxas de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, macrossomia fetal, natimortalidade e aumento das taxas de parto 
cesariana. A assistência no pré-natal deve ser individualizada, idealmente articulada com uma equipe multidisci-
plinar, na qual o anestesista tem papel importante no período periparto. A utilização mais ampla das técnicas de 
anestesia neuroaxial pode reduzir a mortalidade materna ligada à anestesia na população obesa. O bloqueio de neu-
roeixo em parturientes obesas mórbidas, todavia, tende a apresentar maior dificuldade técnica para sua realização: 
falta de agulha longa para obeso, dificuldade de identificação da linha média e perdas das referências anatômi-
cas. Relato de caso: Paciente de 43 anos, feminino, pesando 212 kg, altura 160 cm, índice de massa corporal de 
82,81 kg/m2, ASA III, Gesta 2/Para 1, gestante com evolução de 37 semanas e 4 dias pela ultrassonografia fetal, em 
acompanhamento pré-natal de alto risco devido à obesidade grau III e pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão crô-
nica. Realizada visita pré-anestésica de forma minuciosa, dando ênfase ao exame da via aérea e da coluna lombar. 
Iniciamos monitorização com pressão não invasiva, oxímetro e cardioscópio. Foi realizada punção do espaço suba-
racnoideo no nível de L2–L3 por via mediana na terceira tentativa, procedimento realizado sem intercorrências. 
Colocados coxins subescapular e occipital para melhor posicionamento da via aérea. Após 30 minutos do início da 
cirurgia, nasce o recém-nascido do sexo femino, com Apgar 7 e 9, sendo encaminhado à unidade de terapia intensiva 
neonatal. Ao término da cirurgia, a paciente foi encaminhada à unidade pós-operatória, tendo alta para a enferma-
ria no dia seguinte. Discussão: As técnicas de bloqueio do neuroeixo são geralmente preferíveis à anestesia geral na 
gestante obesa, especialmente pela possibilidade de dificuldade no manejo das vias aéreas. As alterações hormonais 
durante a gravidez, aumento de estrogênio e progesteronas conferem edema de vias aéreas superiores e retardo do 
esvaziamento gástrico. O bloqueio do neuroeixo também é a primeira opção na gestante estável hemodinamica-
mente, coagulopata e com rebaixamento do nível de consciência. Portanto, devemos estar preparados para utilizar a 
técnica anestésica mais indicada durante o parto, reduzindo complicações perioperatórias.
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1635 Anestesia peridural para cesariana 
em paciente com atrofia muscular 
espinhal tipo III
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Introdução: A atrofia muscular espinhal (AME) é uma doença autossômica recessiva, com mutação no gene do 
neurônio motor, o que resulta em fraqueza muscular progressiva, atrofia e alterações anatômicas espinhais. A AME 
tipo III (AME juvenil ou doença de Kugelberg-Welander) ocorre em 30% dos casos e acomete indivíduos desde 
18 meses até a idade adulta. Se apresenta com fraqueza muscular proximal principalmente em membros inferiores. 
A fraqueza muscular pode apresentar um desafio para o bloqueio motor anestésico durante uma cesariana. Relato 
de caso: A.B.P., feminina, 33 anos, G3P1A1, desde 16 anos relata diminuição da força muscular com dificuldade de 
subir escadas e de se levantar. Iniciou acompanhamento com neurologista durante gestação e realizou um exame 
genético com diagnóstico de AME III. Não possui outras comorbidades. A gestação transcorreu sem intercorrên-
cias até 39 semanas, foi indicado parto cesáreo pelo padrão de fraqueza muscular. No dia do parto apresentava 
força muscular grau III em membros inferiores e grau V em membros superiores, pressão arterial 140 × 80 mmHg, 
frequência cardíaca de 83 bpm. A doença mostrava-se como possível contraindicação de bloqueio motor, porém, 
analisando riscos e benefícios, optou-se por realizá-lo por meio de cateter peridural. Realizada punção mediana de 
espaço peridural L1–L2 com agulha de Tuohy 18G, passagem de cateter peridural, injeção de lidocaína 2% 20 mL, 
fentanil 100 mcg, obtendo-se bloqueio sensitivo e motor satisfatórios. Cesariana sem intercorrências, nascimento de 
feto vivo, masculino, Apgar 9/9. Visando à analgesia pós-operatória, foi injetada ropivacaína 0,2% 10 mL pelo catater 
peridural Ao final, a paciente foi encaminhada à unidade semi-intensiva, estável, sem queixas, Aldrete 9. No mesmo 
dia recuperou a força muscular grau III de membros inferiores, manteve-se estável, obtendo alta 48 horas após. 
 Discussão: O perioperatório de pacientes com AME é um desafio para o anestesiologista, por ser uma doença de 
baixa incidência e com manifestações diversas. O maior obstáculo descrito são severas deformações espinhais, que 
podem atrapalhar o bloqueio do neuroeixo, porém não há evidências de aumento de risco de hipertermia maligna 
ou diminuição da força muscular. No caso em questão, a paciente não apresentava deformações na coluna. Com a 
técnica descrita, obteve-se um bom resultado pós-operatório, sem alterar o grau de força muscular.
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Introdução: A anestesia subaracnoide é a mais usada em cesarianas, por seu perfil de segurança, facilidade e velo-
cidade de instalação. Em algumas situações, como em casos de disfunção ventricular esquerda severa, essa técnica 
anestésica deixa de ser a mais segura. Relato de caso: 29 anos, com diagnóstico de doença de Chagas há 7 anos e 
uso de marca-passo (MP) há 6 anos. Classificada como NYHA III, ZAHARA risco 70%, CARPREG II risco 41%, 
risco cardiovascular periparto da Organização Mundial de Saúde máximo com redução da capacidade funcional no 
último trimestre. Ecocardiograma evidenciava disfunção sistólica ventricular esquerda grave, com fração de ejeção 
de 34%. Ao holter, 8% de ectopias ventriculares. Cesárea indicada eletivamente, sendo realizada anestesia peridural 
contínua com 3 doses (4 mL) fracionadas de lidocaína 2% com vasoconstrictor e 25 mcg de fentanil. Pressão arte-
rial aferida invasivamente com variação menor do que 10 mmHg em pressão arterial média (PAM) nas 24 horas de 
pós-operatório (PAM inicial de 79 mmHg). Apgar 9/10 ao nascimento, contração uterina classificada como boa pela 
equipe obstétrica após a infusão de 1 UI de ocitocina, em bolus, a cada 3 minutos, totalizando 3 UI. O vasopressor 
escolhido foi a norepinefrina na diluição de 5 mcg/mL, com necessidade de duas doses em bolus (5 mcg) durante o 
procedimento. Paciente recebeu alta da unidade de terapia intensiva após 48 horas sem sintomas cardiovasculares 
significantes. Discussão: Controle da frequência cardíaca e estabilidade hemodinâmica são preponderantes nesses 
pacientes, evitando-se drogas como efedrina e empregando ocitocina em doses tituladas. Quanto ao uso do MP, não 
há indicação formal de reprogramação, visto que em cesáreas não se utiliza bisturi ao redor do MP e o uso do bisturi 
elétrico é baixo. Sabe-se que em cirurgias com potencial de sangramento não está contraindicado o uso de bisturi elé-
trico, desde que o mesmo seja bipolar. O unipolar pode ainda ser usado, mas por não mais que 4 segundos por vez, 
segundo guia da British Heart Rhythm Society. Respeitante à técnica e ao manejo anestésico, ambos devem ser indi-
vidualizados de acordo com o estado cardiovascular da parturiente e o conhecimento e experiência dos profissionais 
acerca das opções de tratamento existentes.
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Introdução: A raquianestesia, considerada um dos métodos mais antigos de alívio da dor, mesmo quando associada 
a modernas técnicas de posicionamento, assepsia, monitorização e novas substâncias, não está livre da ocorrência 
de efeitos adversos, como cefaleia pós-punção e complicações neurológicas. Cefaleia pós-raquianestesia (CPR) em 
pacientes obstétricas é uma complicação bastante comum e tem como característica a melhora com decúbito dorsal 
e piora em posição ereta. Ocorre por conta da perda de líquor, com diminuição da sua pressão, acarretando tração de 
estruturas sensíveis do cérebro e causando dor. Método: Estudo transversal e retrospectivo. Foram incluídas pacien-
tes submetidas à cesariana sob raquianestesia no hospital Beneficiência Portuguesa, referência obstétrica em Belém, 
Pará. Excluiram-se mulheres menores de 18 anos, bem como aquelas com prontuários preenchidos de forma incor-
reta. Os dados foram coletados no período de outubro a dezembro de 2017, com o objetivo de determinar fatores de 
risco relacionados à CPR nessas pacientes. Resultados: População de 363 pacientes. Maior parte abaixo de 30 anos. 
Utilização em larga escala da agulha de Quincke (ponta cortante) número 27 (80,2%), o que foi estatisticamente rele-
vante pelo teste χ2. A punção entre L4–L5 foi a mais escolhida (49,5%), dado também estatisticamente relevante, 
sendo a maioria pela via mediana (62,3%). Vale ressaltar que foram excluídos 70 pacientes, as quais não possuíram 
preenchimento correto do prontuário., Nota-se que 13 pacientes apresentaram CPR, dado que foi estatisticamente 
relevante. Conclusão: Constatou-se que a CPR ainda permanece sendo um desfecho desfavorável importante e de 
frequência considerável na prática anestésica para cesariana. Evidenciou-se a agulha de Quincke 25 como a mais pre-
valente, bem como a via mediana de punção.
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Introdução: A síndrome de Marfan (SMF) é uma doença hereditária autossômica dominante causada por uma 
desordem do tecido conjuntivo que acomete principalmente os sistemas musculoesquelético, ocular e cardio-
vascular. Suas principais causas de morbimortalidade são devido à dilatação, dissecção e rotura da artéria aorta. 
Durante a gravidez ocorrem alterações cardiovasculares maternas importantes, como o aumento do débito cardíaco, 
condicionado pelo aumento do volume sanguíneo, e da frequência cardíaca. Modificações hormonais também con-
tribuem para alterações histológicas na artéria aorta. Deste modo, sendo o risco diretamente proporcional ao grau 
de dilatação dessa artéria. Relato de caso: L.A.S.S., 21 anos, portadora da SMF, G2Pc1A0, deu entrada no serviço 
de obstetrícia, encaminhada pelo cardiologista assistente, para realização de corticoterapia e interrupção eletiva da 
gestação com 36 semanas e 1 dia com pós-parto em unidade de terapia intensiva. Ecocardiograma recente sem 
alterações e assintomática do ponto de vista cardiovascular. Avaliação da via aérea apresentava Mallampati I, dis-
tância tireo-mento > 5 cm e distância interdentária > 3,5 cm. História familiar positiva de SMF com dissecção de 
aorta no pós-parto. Para realização da cesariana, optou-se pela raquianestesia combinada com peridural utilizando 
cateter. Foi feito 5,0 mg de bupivacaína pesada em punção única de L4–L5 na raquianestesia e um total de 400 mg 
de lidocaína 2% com epinefrina na peridural em L3–L4. Procedimento realizado sem intercorrências e paciente 
encaminhada ao centro de terapia intensiva hemodinamicamente estável e assintomática. Discussão: O bloqueio de 
neuroeixo combinado vem se mostrando uma opção válida, segura e eficaz para garantir o desfecho positivo nessas 
pacientes, ao se configurar como alternativa à manipulação de vias aéreas e anestesia geral, contribuindo também 
para um  pós-operatório satisfatório. Como foi observado, o uso de baixa dosagem de anestésico na raquianestesia 
associado à infusão de medicação pelo cateter peridural possibilitou anestesia por todo o período cirúrgico e evitou 
instabilidade hemodinâmica.
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Introdução: A síndrome da encefalopatia posterior reversível (PRES) é uma síndrome clínico-radiológica carac-
terizada por cefaleia, náuseas, distúrbios visuais, alterações da consciência, convulsões e achados típicos em 
neuroimagem, incluindo edema vasogênico da substância branca em lobos occipital e parietal. Está relacionada a 
pré-eclâmpsia e eclâmpsia, hipertensão, sepse, doenças autoimunes, quimioterapia e transplantados. Relato de caso: 
J.C.C.A., 21 anos, 152 cm, 66 kg, Gesta 1, 39 semanas e 3 dias, sem antecedentes, reagente para sífilis e adequada-
mente tratada, uso de ácido fólico e sulfato ferroso. Trazida pelo serviço de atendimento móvel de urgência para a 
maternidade de hospital terciário por conta de dores abdominais associadas à cefaleia occipital há três dias e há horas 
piora da acuidade visual, náuseas e pressão arterial (PA) 180 × 120 mmHg. Realizada hidralazina no transporte. 
No hospital, PA 134 × 113 mmHg, frequência cardíaca 72 bpm, frequência respiratória 20 rpm, temperatura 35,5ºC, 
regular estado geral, confusa, edema periférico em membros, movimentação fetal presente, batimento cardíaco 
fetal 130 bpm. Indicado sulfato de magnésio por pré-eclâmpsia com gravidade, hidralazina por pico hipertensivo 
e internação.  Solicitados exames laboratoriais, tomografia computadorizada (TC) de encéfalo e angiotomografia 
cerebral. Avaliação da neurologia encontrou alternância da consciência, confusão e discretas hemorragias peripapi-
lares em olho direito. Laboratoriais solicitados demonstraram proteinúria 3 em urina tipo 1, sem outras alterações. 
TC demonstrou áreas sugestivas de edema vasogênico na transição cortico-subcortical das regiões  parieto-occipitais, 
forma aproximadamente simétrica, compatível com PRES. Angiotomografia sem alterações. Indicada cesárea por 
conta do estado materno, sob anestesia geral dado o quadro neurológico e alterações em TC. Intubação com cânula 
7 com cuff após indução de sequência rápida com midazolam, alfentanil, etomidato e rocurônio. Anestesia balanceada 
com isoflurano e remifentanil e manutenção do sulfato de magnésio. Ao final do procedimento foram realizados 
sugammadex e morfina antes de extubação. Criança nascida com 3.210 g, Apgar 9/10/10. Evoluiu com controle rigo-
roso da PA e sulfato de magnésio por 24 hs, tendo resolução dos sintomas no segundo dia pós-operatório (PO) e alta 
hospitalar no terceiro dia. Discussão: A PRES pode ocorrer em situações do perioperatório, em especial em pacien-
tes obstétricas. Pode ser confundida com cefaleia após punção de dura-máter e interferir no manejo anestésico usual 
dessas pacientes quando há necessidade de cesárea.
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Introdução: A siringomielia é uma condição rara, caracterizada pela presença de uma cavidade expansiva na medula 
espinhal, com grande coleção de líquor e várias manifestações neurológicas, dentre elas perda de sensibilidade álgica 
e térmica. Durante a gravidez, as alterações fisiológicas podem agravar os sintomas e levar à herniação e compres-
são medular. A anestesia regional é uma contraindicação relativa, por conta da possibilidade de piora do quadro. 
Relato de caso: Primigesta a termo, 38 anos, estado físico II (ASA), portadora de siringomielia cervical e HIV (+), 
submetida à cesariana sob anestesia geral. Foram empregados fentanil e propofol na indução, manutenção com remi-
fentanil e sevoflurano e rocurônio para intubação orotraqueal. Monitorizada com saturação de O2, fração expirada 
de CO2, eletrocardiograma na derivação DII, pressão arterial não invasiva e train-of-four (TOF). Todo procedimento 
transcorreu sem anormalidades, o recém-nascido apresentou boa vitalidade e o bloqueio neuromuscular foi rever-
tido com sugamadex. Para analgesia pós-operatória, usaram-se dipirona, cetoprofeno e morfina por via venosa. 
A alta hospitalar se deu após 48 horas. Discussão: A siringomielia é caracterizada pela presença de uma cavidade 
cística expansiva até o espaço subaracnoideo. A sintomatologia depende da localização e do tamanho da cavidade, 
que resulta em estiramento do tecido nervoso e dissecção do tecido parenquimatoso espinhal. Alguns dos proble-
mas que podem ocorrer durante a anestesia desses pacientes são o dano medular em função do aumento da pressão 
intracraniana e de anormalidades do sistema nervoso autônomo, como taquiarritmias e até parada cardiorrespirató-
ria. Quanto à escolha do bloqueador neuromuscular, nesses casos a succinilcolina é contraindicada pelo aumento da 
pressão liquórica, sendo uma opção o rocurônio, que não apresenta tal risco e tem rápido início de ação. A anestesia 
geral pode ser usada com segurança em pacientes com siringomielia, a fim de evitar complicações. Particularmente 
em gestantes, durante a avaliação pré-anestésica, a presença de comorbidades neurológicas deve ser levada em con-
sideração, influenciando até na escolha do tipo de parto, sempre ponderando o risco/benefício do ato anestésico.
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Introdução: A trombastenia de Glanzmann (TG) é uma doença hereditária autossômica recessiva causada pela anor-
malidade da glicoproteína IIb e/ou Illa da membrana plaquetária. Cursa com ausência da agregação plaquetária e 
discrasia hemorrágica crônica. Os pacientes possuem plaquetopenia discreta ou contagem normal de plaquetas, 
porém com tempo de sangramento aumentado. O objetivo deste trabalho é relatar a conduta anestésica perioperató-
ria em gestante portadora de TG submetida à cesariana. Relato de caso: Gestante, 40 anos, 58 kg, idade gestacional 
de 37 semanas, G4P0A3, ASA II. Diagnóstico de TG devido a abortos de repetição e em acompanhamento regular 
com hematologista. Alérgica a diversos analgésicos, exceto paracetamol e morfina. Proposta de cesariana eletiva e 
feto com diagnóstico de onfalocele. Em avaliação pré-anestésica, exames laboratoriais sem alterações significativas, 
exceto contagem plaquetária de 133 mil/mm3. Hematologista assistente orientou transfusão de plaquetas no periope-
ratório e acompanhou o parto. Monitorização intraoperatória com cardioscopia, pressão não invasiva e oxímetro de 
pulso. Puncionados dois acessos periféricos calibrosos. Paciente recebeu uma bolsa de plaquetas obtidas por aférese 
30 minutos antes do procedimento e 1 g de ácido tranexâmico. Realizado, após assepsia, bloqueio subaracnoideo 
com punção mediana em L3–L4, uma tentativa, atraumática, com agulha Quincke 27G. Administrados 12,5 mg 
de bupivacaína hiperbárica e 100 mcg de morfina. Testado nível de bloqueio sensitivo em T6. Durante a cesariana, 
paciente recebeu uma segunda bolsa de aférese de plaquetas. Manteve estabilidade hemodinâmica e apresentou san-
gramento habitual. Ato anestésico e cirúrgico sem intercorrências. Paciente permaneceu durante 90 minutos em sala 
de recuperação pós-anestésica e recebeu alta após movimentação dos membros inferiores. Recém-nascido transfe-
rido à unidade de terapia intensiva neonatal para cuidados intensivos. Paciente recebeu alta hospitalar quatro dias 
depois, sem déficits. Discussão: Na TG a transfusão de plaquetas é a conduta recomendada para a normalização do 
perfil de coagulação desses pacientes quando submetidos às intervenções cirúrgicas. Recomenda-se a associação 
com antifibrinolíticos e hemostasia criteriosa. No caso em questão, a obtenção de número adequado de plaquetas 
funcionais permitiu a segurança do bloqueio de neuroeixo como técnica anestésica.
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1690 Bloqueio espinhal para cesariana em paciente 
portadora de hipertensão intracraniana
Carolina Spat Javorsky, Raoni Bins Pereira, Angélica Smiderle, Jefferson Sicka, 
Karinne Akemi Sakuma

Maternidade Darcy Vargas, Joinville, Santa Catarina, Brasil 

Introdução: A hipertensão intracraniana idiopática (HII) é uma síndrome caracterizada pelo aumento da pressão 
intracraniana sem fatores desencadeantes ou alterações na composição liquórica. Apresenta-se com mais frequên-
cia em mulheres (3:1) e tem como principais sintomas perda visual, cefaleia, diplopia, náusea e vômito. Relato de 
caso: Paciente G2C1, 25 anos, idade gestacional 37 semanas, ASA II, portadora de HII controlada com acetazola-
mida (1.500 mg/dia). Relata cesárea prévia sob anestesia geral, por conta de diagnóstico de HII. Apresenta-se para 
cesárea por indicação obstétrica secundária à HII. Realizado bloqueio subaracnoide com a paciente sentada sob 
monitorização padrão. Puncionado espaço L3–L4 com agulha whitacre 25G, evidenciando-se refluxo de líquor sem 
alterações. Injetada solução de 12 mg de bupivacaina hiperbárica e 80 mcg de morfina. Após 5 minutos, apresentava 
bloqueio sensitivo em nível de dermátomo T4. O procedimento ocorreu sem intercorrências e com manutenção de 
estabilidade hemodinâmica, respiratória e neurológica. Discussão: A HII é uma síndrome rara, mais prevalente em 
mulheres em idade fértil, especialmente em obesas. A gestação não apresenta particularidades secundárias à HII. 
O manejo clínico da HII visa principalmente evitar a perda de visão secundária à compressão persistente do nervo 
óptico. A acetazolamida, a drenagem de líquor e a derivação lombo-peritoneal são opções de tratamento. A HII por 
si só não é uma indicação de cesariana e o bloqueio espinhal não deve ser contraindicado em pacientes com HII. 
Pacientes submetidas à drenagem liquórica recente podem apresentar níveis mais altos de bloqueio. O bloqueio 
peridural também não é contraindicado, contudo, altos volumes de anestésico local devem ser usados com cautela, 
pelo risco de aumentar a pressão intracraniana. Sugere-se o uso de analgesia peridural contínua, em vez de analgesia 
por bolus intermitente. A anestesia geral deve ficar reservada a casos exceção, uma vez que as técnicas de sequência 
rápida e a laringoscopia podem acarretar aumento da pressão intracraniana. 
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1725 Anestesia geral em gestante com 
insuficiência cardíaca descompensada
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Introdução: A doença cardíaca é a principal causa de morte materna não obstétrica no mundo, e no Brasil a car-
diopatia na gestante tem uma incidência cerca de oito vezes maior quando comparada às estatísticas internacionais. 
Além disso, o desenvolvimento de episódios de descompensação cardíaca durante a gestação pode acarretar um 
pior prognóstico perinatal. Relato de caso: Gestante de 25 anos, G3P1C1A1, idade gestacional de 24 semanas, com 
cardiomiopatia dilatada de etiologia indeterminada. Diversas internações por insuficiência cardíaca (IC) grave des-
compensada, em uso de bisoprolol 5 mg/d, furosemida 40 mg 12/12 h, digoxina 0,25 mg/d, hidralazina 25 mg 8/8h, 
isossorbida 20 mg 8/8 h, ecocardiografia com fração de ejeção de 18%, aumento importante de câmaras esquerdas e 
moderado em ventrículo direito, hipertrofia de ventrículo esquerdo (VE), função sistólica do VE reduzida em grau 
importante e do ventrículo direito em grau moderado e sinais indiretos de hipertensão pulmonar. Eletrocardiograma 
com taquicardia sinusial, bloqueio de ramo direito de segundo grau, sobrecarga de átrio e ventrículo esquerdos. Apre-
sentou, em ultrasosnografia obstétrica, anidrâmnio e indicada para cesariana. No centro obstétrico, apresentava-se 
com dispneia ao repouso, foi monitorizada com cardioscopia, oximetria de pulso e pressão arterial invasiva. Após 
obtenção de venóclise, iniciada infusão contínua de dobutamina. Posteriormente, realizada indução anestésica com 
fentanil 250 mcg, etomidato 15 mg e succinilcolina 100 mg e manutenção com sevoflurano e remifentanil em bomba 
de infusão contínua (BIC). Durante o procedimento, manteve pressão arterial média entre 72 e 88 mmHg, frequência 
cardíaca entre 118 e 105 bpm, saturação de O2 entre 96 e 100%, capnometria entre 30 e 33 mmHg. Foi encaminhada 
para unidade coronariana entubada, estável hemodinamicamente, em uso de dobutamina em BIC. Apresentou boa 
evolução, foi extubada com 18 horas e retirada dobutamina. O recém-nascido nasceu vivo, com diversas malforma-
ções, vindo a óbito horas depois do nascimento. Discussão: A gestante cardiopata exige avaliação multiprofissional, 
em local com recursos adequados para melhor desfecho do binômio materno-fetal. Na anestesia da gestante com IC 
descompensada é importante manter a contratilidade miocárdica adequada, evitar sobrecarga hemodinâmica tanto 
de volume como de pressão, evitar distúrbios do ritmo cardíaco e alterações do enchimento ventricular. No caso, 
uma gestante com IC grave, sintomática ao repouso, a anestesia geral com drogas que evitam a depressão miocárdica 
e a sobrecarga hemodinâmica foi a melhor indicação.
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1737 Anestesia em obstetrícia de 
paciente com síndrome de Marfan
Amanda Ellen de Morais, Rafaela Brasil e Silva Nunes, Wagner de Paula Rogério, 
Salyme El Kadi, Liliane Félix dos Santos

Fundação Hospital Adriano Jorge, Manaus, Amazonas, Brasil

Introdução: A síndrome de Marfan é uma doença autossômica dominante, com incidência de 2 a 3 a cada 10 mil 
habitantes, causada por uma mutação no gene FBN1 do cromossomo 15, responsável pela codificação da proteína 
fibrilina. Seu envolvimento é multissistêmico, afetando principalmente o aparelho cardiovascular, musculoes-
quelético e ocular, sendo a dilatação, dissecção e rotura da aorta as principais causas de morbimortalidade desses 
pacientes. O relato a seguir é de uma gestante com síndrome de Marfan com comprometimento cardiovascular e com 
programação cirúrgica de cesárea eletiva. Relato de caso: Paciente de 18 anos, G1P0A0, 38ª semana de gestação, com 
diagnóstico de prolapso de valva mitral e insuficiência valvar moderada, que apresentara piora progressiva da função 
cardiovascular durante a gestação. Expressava dispneia aos pequenos esforços; à ausculta, ritmo irregular com des-
dobramento de B2, bulhas hipofonéticas, sem sopros. Ausculta pulmonar sem alterações. Ecocardiogramas seriados 
mostravam alterações progressivas do miocárdio, além de dilatação moderada de átrio esquerdo e dilatação discreta 
da raiz aórtica, com fração de ejeção de 60%. Foi liberada pela cardiologia para bloqueio subaracnoideo. Foi moni-
torizada com oximetria, pressão não invasiva e cardiografia. Realizado bloqueio subaracnoide com injeção de 10 mg 
de bupivacaína pesada, evoluindo sem intercorrências durante ato cirúrgico-anestésico. Paciente com sinais vitais 
estáveis, encaminhada à unidade de terapia intensiva para acompanhamento de pós-operatório, recebendo alta da 
unidade posteriormente. Discussão: O organismo materno passa por uma série de modificações durante a gravidez, 
que podem ser causas de descompensação de doenças de base, entre elas, a síndrome de Marfan. As alterações car-
diovasculares (aumento do débito e frequência cardíacas) e hormonais contribuem para modificações histológicas da 
artéria aorta, aumentando o risco de rompimento. Contudo, até o momento não está estabelecido na literatura, supe-
rioridade de técnica anestésica, sendo papel do anestesista avaliar o risco-benefício de cada uma delas, assim como a 
disponibilidade dos agentes necessários para cada procedimento.
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1762 Cesariana sob anestesia peridural em 
gestante com estenose mitral grave
Aline Alonso Cherman, Luana Rocha Fleming, Daniel Vieira de Queiroz, 
José Cosme dos Santos Camargo
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Introdução: Cardiopatias são a maior causa não obstétrica de morbimortalidade materna, incidindo em 4,2% das 
gestações no Brasil. As alterações fisiológicas da gravidez podem levar à descompensação cardíaca de pacientes 
previamente cardiopatas, representando um desafio ao manejo do anestesiologista, que deve buscar metas hemodi-
nâmicas estritas, a fim de manter a estabilidade clínica. Relato de caso: Gestante de 19 anos, história prévia de febre 
reumática e troca valvar mitral biológica, portadora de estenose mitral (EM) grave (área valvar 1 cm²) com hiper-
tensão pulmonar (pressão sistólica da artéria pulmonar 48 mmHg) e necessitando nova troca valvar, com indicação 
de interromper a gravidez na trigésima quarta semana por descompensação cardíaca (NYHA IV). Procedeu-se com 
monitorização invasiva da pressão arterial, acesso venoso central, anestesia peridural lombar contínua titulada com 
bolus de 3 a 5 mL de lidocaína 2% até nível em T6 e infusão contínua de fenilefrina, iniciada juntamente à primeira 
administração de anestésico pelo cateter peridural. O procedimento fluiu sem intercorrências, obtendo-se adequado 
controle da hemodinâmica materna com fenilefrina em dose de até 1,5 mcg/kg/min. O recém-nascido (Apgar 7 a 8) 
foi encaminhado à unidade de terapia intensiva neonatal em ventilação mecânica e a paciente foi levada à unidade 
coronariana, confortável em ar ambiente com infusão contínua de noradrenalina 0,3 mcg/kg/min; alta hospitalar 
de ambos no nono dia pós-operatório. Discussão: Há controvérsia na literatura acerca da melhor técnica anesté-
sica para conduzir gestantes com cardiopatia grave como a EM com hipertensão pulmonar, contudo novas edições 
dos livros-texto de anestesia obstétrica mostram certa preferência pela anestesia neuroaxial com técnicas tituláveis 
e tratamento ativo das alterações hemodinâmicas. Os casos da série publicada por Wu et al., com 48 gestantes com 
EM reumática submetidas à cesariana sob anestesia peridural, foram todos conduzidos com sucesso, sem mortes 
materna ou fetal. Assim, nosso relato está de acordo com os dados disponíveis na literatura, constatando que a anes-
tesia peridural contínua pode ter seu espaço no manejo da gestante com doença valvar grave. 
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1219 Anestesia para teste de 
vasorreatividade pulmonar
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Introdução: A hipertensão pulmonar (HP) é um distúrbio fisiopatológico cujo diagnóstico, além de clínico, envolve 
a utilização de vários exames laboratoriais, de imagem e invasivos, conforme indicações específicas. Alguns desses, 
além de complexos, não são realizados rotineiramente, como o teste de vasorreatividade pulmonar (TVRP), que 
visa indicar a melhor terapêutica para os casos de HP. É realizado com o óxido nítrico (NO), pela sua capacidade de 
vasodilatação seletiva da vasculatura pulmonar e de ter início e término de ação rápidos. O objetivo deste estudo é 
relatar a anestesia para um TVRP. Relato de caso: Paciente de 18 anos, feminino, 66 kg, portadora de comunicação 
interventricular (CIV), teve indicação para a realização do TVRP sob anestesia. Apresentava eletrocardiograma com 
sobrecarga ventricular direita e ecocardiograma com CIV ampla e sinais indiretos de HP. A técnica anestésica esco-
lhida foi a anestesia geral venosa total. O procedimento foi realizado no serviço de hemodinâmica, com a paciente 
monitorizada com oximetria de pulso, capnografia, cardioscopia e pressão arterial invasiva. A indução e a manuten-
ção da anestesia foram realizadas em infusão alvo-controlada, com propofol (6 mcg/mL) e remifentanil (4 ng/mL), 
através dos modelos fast-Marsh e Minto, e rocurônio (30 mg). Uma conexão em T foi acoplada ao ramo inspirató-
rio, próximo ao tubo traqueal, para a administração do NO, cuja fonte emanadora era equipada com um leitor para 
os de níveis NO, e também de dióxido de nitrogênio (NO2), dados em partes por milhão (ppm). Através da artéria 
femoral direita, foi posicionado cateter wedge-pressure no tronco da artéria pulmonar e nos seus ramos, para men-
suração da pressão pulmonar antes e após a emissão do NO. Esse foi administrado por um período de 10 minutos a 
20 ppm, conforme protocolos vigentes. Não houve resposta vasodilatadora, definida como redução da pressão média 
da artéria pulmonar maior do que 10 mmHg. Isso indicou que a HP era fixa, e apenas a correção da CIV não seria 
suficiente, sendo indicado transplante pulmonar e cardíaco. O procedimento durou 150 minutos, sem intercorrên-
cias. Discussão: O TVRP é indicado para pacientes graves e a anestesia implica em riscos, além da sua realização ser 
fora do ambiente do centro cirúrgico.
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1273 O uso de fluoresceína subaracnoide 
para identificar fístula liquórica 
por via endoscópica
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Introdução: A liquorreia nasal é quando há um vazamento de líquido cefalorraquidiano (LCR) para a cavidade nasal, 
indicando a presença de uma fístula liquórica. Podendo ser espontânea ou traumática, a segunda ocorrendo, na 
maioria das vezes, após fraturas na base do crânio ou de forma iatrogênica após intervenções cirúrgicas. A identifi-
cação para nortear o tratamento, principalmente as localizadas próximas à base do crânio, é dificultosa; a abordagem 
transnasal é um meio tanto diagnóstico como de tratamento e se tornou método de excelência para reparo. Relato 
de caso: Paciente ASA II, 60 anos, dá entrada com fístula liquórica nasal de alto débito, após trauma em jogo de 
futebol. Monitorização multiparamétrica. Sedação com midazolam 2 mg e fentanil 50 mcg. Realizada punção lom-
bar sob técnica asséptica em L3–L4 e injetada fluoresceína 10% 0,5  mL diluída com água destilada 9,5  mL, em 
200  segundos. Indução anestésica com propofol 150  mg, fentanil 250  mcg e cisatracúrio 10  mg. Anestesia geral 
mantida com propofol e remifentanil em bomba de infusão alvo-controlada. Realizada a sinusectomia esfenoidal 
com acesso transnasal endoscópico à base do crânio, guiado por neuronavegação para encontro de fístula de líquor 
no clivus, onde foi observada a drenagem de fluoresceína previamente injetada. Realizado o fechamento da fístula. 
 Procedimento sem intercorrências. Paciente estável hemodinamicamente, foi extubado e encaminhado à unidade de 
terapia intensiva, sem queixas, com alta hospitalar em 5 dias, não mais apresentando sintomas iniciais. Discussão: 
A abordagem endoscópica é o método de escolha para identificação de fístulas liquóricas nasais, pois garante ótima 
visualização, colocação de enxerto preciso, pouco dano ao tecido vizinho, preservação da função olfativa, menor 
tempo de cirurgia e menor tempo de recuperação. A administração intratecal de fluoresceína aumenta a eficácia do 
método videoscópico. A sua presença não dá resultados falsos positivos. Os achados falsos negativos podem ser por 
conta da formação temporária de selamento com tecido de granulação da fístula, impedindo o vazamento de líquor 
pelo orifício da fístula. O uso de fluoresceína via intratecal, na dose adequada, mostrou-se um procedimento seguro 
para a detecção de fístulas de líquido cerebrospinal durante a cirurgia endoscópica e não causa efeitos adversos. 
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1526 Ecocardiograma à beira leito no choque 
cardiogênico por infarto de parede inferior
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Introdução: Infarto agudo de parede inferior com disfunção de ventrículo direito (VD) associa-se a alto risco de 
arritmias, choque e óbito. Ecocardiograma à beira leito (ECO) é um guia de fácil acesso, não invasivo e de alta acu-
rácia na terapia hemodinâmica. Relato de caso: V.V.S., 56 anos, hipertenso e diabético com história de dor torácica 
típica, pré-síncope e supradesnivelamento do segmento ST em DII, DIII e AVF havia 3 horas. Nesse período, rece-
beu ácido acetilsalicílico 300 mg, clopidogrel 300 mg, morfina 2 mg, tenecteplase 45 mg e ringer lactato 2.500 mL, 
sem melhora clínica. Chegou à hemodinâmica consciente, eupneico, saturando 96% em ar ambiente, frequência car-
díaca (FC) 43 bpm e pressão arterial 110 × 60 mmHg em uso de noradrenalina 0,1 µg/kg/min, tempo de enchimento 
capilar (TEC) > 4,5 s. Realizada monitorização da pressão arterial invasiva. Gasometria arterial: pH 7,31; pressão 
de CO2 37; pressão de O2 80; HCO3 18; lactato 23 mg/dL. Feita atropina 0,75 mg com melhora da FC. Ultrassono-
grafia de tórax com padrão A bilateral, eletrocardiograma evidencia aumento de VD às custas de discinesia difusa e 
sinal de kissing wall em ventrículo esquerdo. Infundidos mais 1.000 mL de cristaloides e dobutamina 5 µg/kg/min. 
Cateterismo mostra oclusão de 99% em terço médio de coronária direita, 30% em óstio e 80% em terço médio da 
circunflexa. Feita angioplastia primária e implante de marca-passo. Cursou com fibrilação atrial de alta resposta ven-
tricular, desligada dobutamina e infundida amiodarona 300 mg. Ao fim do procedimento, pôde ser desmamado da 
noradrenalina e encaminhado à unidade de terapia intensiva consciente, eupneico, saturando 97% sob cateter nasal, 
duplo produto controlado em ritmo sinusal, TEC < 3 s, sem droga vasoativa. Discussão: Após abordagem inicial, a 
instabilidade hemodinâmica justificava-se pela insuficiência cardíaca aguda. O ECO permitiu identificar sinais de 
hipovolemia, endossar expansão volêmica adicional, otimizar o uso de drogas vasoativas e mostrar alterações dinâ-
micas da função ventricular antes e após a reperfusão coronariana. A avaliação ecocardiográfica, mesmo que usada 
apenas de forma qualitativa, amparou com confiabilidade a conduta anestésica e integrou a intervenção hemodinâ-
mica, contribuindo com eficiência para a resolução do quadro clínico.
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1588 Embolização de artéria uterina 
com bloqueio peridural contínuo 
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Introdução: A embolização da artéria uterina (EAU) é uma técnica realizada pelos radiologistas intervencionistas 
para tratamento de miomas, sangramento uterino de difícil controle, evitando a histerectomia com alta eficiência e 
baixa taxa de complicações. A embolização ocasiona a interrupção do fluxo sanguíneo, promovendo isquemia tecidual 
e levando à dor de difícil controle durante o procedimento e nas primeiras horas do pós-operatório.  Existem pou-
cos estudos sobre qual a melhor maneira de tratar a dor pós-embolização. O bloqueio peridural contínuo mostrou 
ser eficaz e seguro para esse tipo de procedimento. Relato de caso: Paciente de 43 anos, internada para investigação 
de uma massa pélvica. Submetida à biópsia sob narcose, evoluiu com sangramento vaginal de difícil controle, neces-
sitando de politransfusão e tamponamento vaginal por uma semana. Apesar do sangramento contínuo, não houve 
instabilidade hemodinâmica. Indicada embolização da artéria uterina em caráter de urgência. A paciente enconta-
va-se lúcida e orientada, e apresentou os seguintes exames pré-operatórios: hemoglobina 7,6 g/dL; hematócrito 23%; 
plaquetometria 345 mil; INR 1,02; tempo de trombina 1,10. Puncionado acesso periférico guiado por ultrassonogra-
fia com jelco 18G. Realizado bloqueio peridural na posição com passagem de cateter em L1/L2, realizada dose teste 
com xilocaína 1% e adrenalina 1:2.000; a seguir, ropivacaina 7,5% 75 mg no cateter peridural. Antibioticoprofilaxia 
realizada com cefazolina 2 g. Iniciado o procedimento através da punção da artéria femural direita pelo radiologista 
intervencionista. A paciente queixou-se de desconforto ao início da embolização com as esferas, administrada ropi-
vacaína 7,5% 37,5 mg via cateter peridural. Sedação realizada com diazepam totalizando 10 mg e dexmedetomedina 
35 mcg. Ao final do procedimento, a paciente foi encaminhada à recuperação pós-anestésica com infusão contínua 
de ropivacaína 1% através do cateter peridural. Discussão: A embolização da artéria uterina é uma técnica efetiva e 
segura para o tratamento de sangramento uterino. Inexistem consensos sobre qual a melhor opção para o controle 
da dor intra e pós-operatória. A peridural contínua proporcionou a titulação individualizada das doses do anesté-
sico local em uma paciente com hemoglobina 7 g/dL. O bloqueio peridural contínuo é uma opção segura e eficaz, 
obtendo total controle analgésico e satisfação. 
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1744 Anestesia para broncoscopia com 
criobiópsia complicada com pneumotórax
Luciana Tedgue Barreto, Emanoel da Silva Biscarde

Hospital São Rafael, Salvador, Bahia, Brasil 

Introdução: A criobiópsia obtida por broncoscopia transbrônquica é uma técnica de criofixação do tecido pulmonar 
de crescente interesse pela maior eficácia diagnóstica ao minimizar artefatos, permitir maiores amostras de tecido e 
menores taxas de complicações do que a biópsia convencional, contudo, seu uso ainda é restrito a centros especiali-
zados (apenas seis serviços no Brasil até então). Relato de caso: A.C.N., masculino, 65 anos, hipertenso, ex-tabagista, 
portador de síndrome da apneia obstrutiva do sono e doença pulmonar intersticial fibrosante havia 5 anos, cursando 
com dispneia progressiva; indicada broncoscopia com criobiópsia para investigação. O procedimento foi realizado 
em 31 de janeiro de 2019 em regime ambulatorial, conforme protocolo institucional: monitorização (eletrocar-
diograma, pressão arterial não invasiva, saturação de O2, fração expirada de CO2, decúbito dorsal, acesso venoso 
periférico 20G, pré-oxigenação sob máscara e administrados: remifentanil 1 mcg/kg/min, propofol 1% alvo-contro-
lado 4 mcg/mL e rocurônio 0,6 mg/kg; realizada laringoscopia direta, passagem de cateter de Fogarty, cujo balão é 
insuflado para minimizar sangramento, via aérea garantida por intubação orotraqueal com cânula número 8,5; por 
onde foi introduzido o broncoscópio e mantido em ventilação manual assistida. Ressecadas as criobiópsias, ato con-
tínuo, o paciente evoluiu com queda importante da saturação, parcialmente responsiva à oxigenoterapia; admitido 
na sala de recuperação pós-anestésica com agitação psicomotora, tosse persistente, saturando 80% em ar ambiente, 
auscuta pulmonar com sibilos difusos, normotenso; administrados hidrocortisona 500 mg e nebulização com feno-
terol e ipratrópio, com os quais apresentou melhora do padrão respiratório. Em sequência, pneumotórax à esquerda 
foi evidenciado à radiografia, drenado no mesmo dia e atribuído à complicação do procedimento. O paciente rece-
beu alta hospitalar quatro dias após, eupneico, pulmões expandidos, dreno com escape aéreo e remissão completa 
do quadro. Discussão: O pneumotórax é uma complicação rara (2 a 4%) na biópsia transbrônquica convencional, 
assim como sangramento e hipóxia; estudos observacionais divergem quanto à sua incidência na criobiópsia (1,4 a 
4,7%). A opção por via aérea definitiva foi determinante para o prognóstico favorável neste caso. O crescente inte-
resse na criobiópsia torna necessário que protocolos seguros de anestesia para broncoscopia com criobiópsia sejam 
desenvolvidos e comparados. 
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1160 Punção acidental do reto na peridural caudal
Guilherme de Almeida Costa, Vinícius José Bifano Vieira, Ana Flávia Cabral, Viviane Brasil Sardão

Hospital Federal Cardoso Fontes, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil 

Relato de caso: Paciente masculino, 2 anos, sem comorbidades, admitido para correção cirúrgica de orquidopexia 
bilateral para hérnia umbilical. Proposta de anestesia geral com máscara laríngea, seguida de bloqueio peridural 
caudal com 10 mL de ropivacaína 0,4%. Após realização da punção peridural caudal com agulha 25G e injeção do 
anestésico local, notou-se saída de líquido claro pela região anal, sendo levantada a suspeita de perfuração de reto. 
Optou-se por suspensão cirúrgica e antibioticoprofilaxia com ampicilina e metronidazol. Procedimento cirúrgico 
realizado após uma semana com bloqueio peridural guiado por ultrassonografia sem intercorrências. Discussão: 
O bloqueio peridural caudal é o mais popular entre as técnicas anestésicas regionais realizadas em crianças, e a abor-
dagem do espaço peridural pela via caudal é feita através do hiato sacral. É indicado para analgesia perioperatória 
em procedimentos que envolvam dermátomos de T10 a S5. Em adultos, por conta da grande dificuldade para palpar 
a região, a taxa de sucesso da técnica reduz drasticamente, mesmo em mãos experientes. Entre as complicações des-
critas podemos citar: injeção intravascular, perfuração inadvertida da dura máter, hematoma e infecção do sistema 
nervoso central, uma vez que bactérias do trato gastrointestinal podem ser carreadas para o saco dural.  Perfuração do 
reto é citada apenas em relatos de casos isolados. Com a suspeição de perfuração do reto, deve-se descartar a agu-
lha utilizada; nova punção pode ser realizada em outro espaço. A identificação do hiato sacral com ultrassonografia 
aumenta a segurança do procedimento. A sonda é posicionada sobre o corno sacral no plano transverso para obter 
uma visão transversal do hiato sacral, podendo ser girado no plano sagital para obter uma visão longitudinal do 
espaço caudal. A agulha é avançada em um ângulo de aproximadamente 20 graus, paralela à superfície posterior do 
sacro. O espaço peridural caudal pode ser identificado quando um pop é sentido e a agulha é visualizada.
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1183 Bloqueio do quadrado lombar guiado 
por ultrassonografia para analgesia 
pós-operatória em criança
Aline Fernandes Bernardino, Luis Henrique Cangiani, Adriel Franco de Mattos, 
Aline Arana Fernandes, Rodrigo Antonio Lopes Gerardi

Centro de Ensino e Treinamento, Centro Médico de Campinas, Campinas, São Paulo, Brasil 

Introdução: Os bloqueios guiados por ultrassonografia são procedimentos com alta eficácia. Devem ser incluídos no 
planejamento da técnica de analgesia multimodal. Nesse relato, foi utilizado como uma alternativa, uma vez que o 
paciente apresentava alterações anatomopatológicas da coluna lombar. Relato de caso: Menor de 3 anos, 17 kg, 95 cm, 
estado físico ASA II, com história prévia de lipoma no canal medular sacral, onfalocele corrigida aos 2 dias de vida 
e mais duas laparotomias, foi submetido à cirurgia para reestabelecimento do trânsito intestinal. O menor apresen-
tava-se em bom estado geral e com exames laboratoriais normais. Foi administrado midazolam, por via oral, como 
medicação pré-anestésica. Na sala operatória, o menor foi monitorizado, realizada indução inalatória com sevoflu-
rano, N20 e O2 com sistema avalvular de Baraka. Em seguida, foi realizada venopunção e administração de propofol 
20 mg, fentanil 75 mcg e rocurônio 10 mg, por via venosa. Em seguida, foi realizada a intubação traqueal sob laringos-
copia direta, sem dificuldades, e a manutenção da anestesia com sevoflurano, O2 e ar comprimido. No final da cirurgia, 
foi realizado o bloqueio do quadrado lombar bilateral, guiado por ultrassonografia, realizado na região superior à espi-
nha ilíaca póstero-superior, no plano axial de L3. Nesse bloqueio foram injetados 20 mL da solução de ropivacaína a 
0,2%. A cirurgia teve duração de 130 minutos, sem intercorrências. O menor permaneceu na unidade de terapia por 
24 horas e recebeu alta hospitalar no quarto dia de pós-operatório. Discussão: O bloqueio do quadrado lombar pro-
duz analgesia da parede abdominal, atingindo as raízes de T12 a L2. O bloqueio de fibras simpáticas pode ocorrer 
no bloqueio do quadrado lombar, porém, neste caso, não foi observada nenhuma alteração hemodinâmica significa-
tiva decorrente do bloqueio simpático. Como não havia possibilidade de realização de bloqueio neuroaxial devido ao 
lipoma medular, o bloqueio do quadrado lombar foi utilizado como alternativa.  Trata-se de um bloqueio que promove 
apenas analgesia da parede abdominal, portanto foram utilizados analgésicos comuns (dipirona) para a analgesia 
visceral. Não foram administrados opioides no pós-operatório. O menor manteve-se sem dor por mais de 14 horas, 
apresentou boa evolução clínica. Pais e paciente referiram boa satisfação com o procedimento. 
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1194 Anestesia geral em paciente portador da 
síndrome de Noonan
Beatriz Antipou dos Santos, Alessandra de Padua Ranzani, Winter Barbosa de Araujo, 
Renata de Paula Lian, Mônica Braga da Cunha Gobbo

Hospital da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, São Paulo, Brasil 

Introdução: A síndrome de Noonan (SN) é um distúrbio genético de origem autossômica dominante. A incidência 
é de 1 em 1.000 a 2.500 nascidos vivos. Caracteriza-se por malformações cardiovasculares, baixa estatura, deformi-
dade esternal e dismorfismos faciais, sendo frequentemente observados pescoço curto, trapézio alado e micrognatia. 
Relato de caso: Paciente J.C.G., 4 anos, sexo feminino, estatura de 92 cm, peso de 14 kg, com diagnóstico clínico de 
SN desde o nascimento, deu entrada de forma eletiva para uma herniorrafia inguinal. Relatado uso de clenil nas cri-
ses, ecocardiograma normal, presença de preditores de via aérea difícil. Adminstrados 4 mg de midazolam, via oral, 
20 minutos antes da indução anestésica. Submetido à anestesia geral por indução inalatória com sevoflurane, venó-
clise, indução venosa com 50 mcg de fentanil, 50 mg de propofol, 15 mg de lidocaína sem vasocontrictor, posterior 
intubação orotraqueal sob laringoscopia indireta com auxílio de bougie (Cormarck-Lehane modificado 3a), colo-
cado em ventilação mecânica modo volume controlado, manutenção anestésica com sevoflurane 20 mL/h. Ao fim do 
procedimento cirúrgico, paciente apresentou laringoespasmo severo, revertido com 10 mg propofol, 200 mg hidro-
cortisona e 0,1 mg adrenalina. O despertar anestésico foi prolongado (90 minutos), apesar das doses habituais e 
reversão das drogas com 0,1 mg naloxona e 0,2 mg flumazenil. Encaminhada à sala de recuperação pós-anestésica, 
onde permaneceu por duas horas, recebendo alta sem queixas. Discussão: O planejamento e o sucesso da anestesia 
dependem fundamentalmente da avaliação pré-anestésica realizada de forma adequada. A anomalia congênita mais 
comum na SN é o defeito cardíaco (estenose pulmonar e cardiomiopatia obstrutiva hipertrófica são as mais pre-
valentes), tornando-se indispensável ecocardiograma e exame cardiológico minucioso. Além dessas anomalias, as 
deformidades faciais e torácicas são estatisticamente significantes nesses pacientes (58%), destacando a importância 
da identificação precoce de via aérea difícil e o manejo adequado dos instrumentos disponíveis.
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1195 Manejo anestésico para reconstrução 
craniofacial em paciente com 
síndrome de Apert
Marina Cabral Flecha Roesberg, Mariana Gomes Rajão Santiago, Rodrigo Bernardes de Oliveira, 
Renata da Cunha Ribeiro, Flavia Lino Erse de Melo

Hospital Vila da Serra, Instituto Materno Infantil, Nova Lima, Minas Gerais, Brasil 

Introdução: A síndrome de Apert é uma doença de origem genética decorrente da mutação no gene FGFR2, respon-
sável pela produção dos fatores de crescimento dos fibroblastos. Descrita em 1906 por Eugene Apert, sua incidência 
é de aproximadamente 1 em cada 80 mil nascidos vivos. Caracteriza-se por conjunto de anomalias craniofaciais do 
terço médio da face, craniossinostose e sindactilias. Tratando-se de uma crocefalossindactilia comumente associada 
a comorbidades cardiovasculares, renais, oculares, alterações das vias aéreas (palato, epiglote, dentição) e apneia obs-
trutiva do sono. Portanto, os desafios do manejo anestésico desdes pacientes demonstram magnitudes variadas e 
dependem da apresentação clínica dessa síndrome com amplo espectro de fenótipos. Caso clínico: Criança, 1 ano, 
sexo masculino, 9 kg, portador da síndrome de Apert, encaminhada para cirurgia de reconstrução craniofacial. 
A ectoscopia evidenciava sindactilia do tipo 1 (UPTON), craniossinostose, palato ogival, septos nasais, má forma-
ção do assoalho orbitário à direita e fusão de pálpebras à esquerda. Paciente submetido à anestesia geral balanceada, 
indução em sequência rápida com sufentanil 0,25 mcg/kg, succinilcolina 1 mg/kg e sevoflurano 5%. Realizada intu-
bação com o emprego do trueview. Monitorizado com eletrocardiograma, saturação de O2, capnografia, analisador de 
gases, pressão arterial invasiva e acesso venoso central em femoral guiado por ultrassonografia. Indução anestésica e 
manejo das vias aéreas sem intercorrências. Apresentou sangramento agudo durante dissecção de seio venoso sagital, 
com repercussão hemodinâmica moderada, controlado clinicamente pela equipe de neurocirurgia. Paciente recebeu 
um total de 180 mL de concentrado de hemácias e 600 mL de cristaloides. Ao término, encaminhado extubado ao 
centro de terapia intensiva para cuidados intensivos. Recebeu alta após uma semana em bom estado geral. Conclu-
são: O paciente com essa síndrome demanda cuidados especiais e multidisciplinares e provavelmente é submetido a 
diversos procedimentos cirúrgicos no decorrer da vida. No manejo anestésico, o cuidado com as vias aéreas  destaca-se 
como ponto crítico, e, portanto, uma avaliação minuciosa deve ser feita, se possível, anteriormente à cirurgia. O plane-
jamento da linha do tempo adequada para as seguidas abordagens cirúrgicas e tratamento visa ponderar sobre a idade 
ideal para cada intervenção, devendo ser gerido por uma experiente equipe multidisciplinar. 
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1197 Anestesia para colecistectomia aberta em 
paciente pediátrico com doença falciforme
Marcelle Valéria Marques Moura, Jeanniffer de Lemos Cruz, Daniele Aparecida de Freitas Teles

Hospital Geral de Roraima, Boa Vista, Roraima, Brasil 

Introdução: Pacientes com doença falciforme têm maior probabilidade de serem submetidos a procedimentos cirúr-
gicos pela natureza das complicações da doença e apresentam um maior risco de morbidade e mortalidade. Relato 
de caso: A.L.D.M., feminino, 7 anos, 22,6 kg, portadora de doença falciforme, submetida à colecistectomia aberta 
eletiva. Exames prévios: hemoglobina 9,7; hematócrito 27,9; plaquetas 374.000; RNI 1,01; tempo de protrombina 
13,8; tempo de protrombina parcial ativada 32; creatinina 0,4; ureia 17,28; controle da temperatura ambiente no 
perioperatório, pré-medicação com midazolam 1,5 mg endovenoso. Realizada anestesia geral balanceada, com uso 
de 90 mcg de fentanil, 30 mg de propofol e 15 mg de rocurônio na indução anestésica e manutenção com sevoflu-
rano. Peridural lombar simples, via mediana, técnica de Dogliotti, com agulha de Tuohy 22G e injeção de 20 mL 
bupivacaína 0,25% e 1,5 mg de morfina. Feitos cefalotina 1 g na indução, ondansetrona 4 mg, dipirona 1 g e infusão 
de 350 mL de solução fisiológica 0,9% durante a cirurgia. Ato anestésico sem intercorrências, encaminhada à uni-
dade de terapia intensiva para pós-operatório imediato, sem queixas álgicas ou náuseas e vômitos pós-operatórios. 
No segundo dia de pós-operatório, evoluiu com síndrome torácica aguda. Discussão: Em pacientes com doença 
falciforme, a avaliação pré-operatória deve ter como objetivo determinar o risco de complicações da doença e dis-
função orgânica no período perioperatório, prevenindo ou antecipando esses problemas e envolvendo uma equipe 
multiprofissional. Não há forte evidência sobre o manejo transfusional pré-operatório; grande parte dos autores 
recomenda transfusão sanguínea nos casos de cirurgias de alto risco e para a reposição de perdas importantes decor-
rentes do procedimento cirúrgico. No intraoperatório, alguns cuidados devem ser observados: hidratação adequada 
com o objetivo de evitar a desidratação intraeritrocitária, reconhecidamente uma causa do aumento da taxa de eri-
trofalciformação, além da especial atenção à oxigenação e à monitorização da temperatura corporal, permanecendo 
o paciente aquecido, visando à normotermia. No pós-operatório, os cuidados de suporte devem incluir analgesia 
adequada, mobilização precoce e fisioterapia respiratória, que podem diminuir as complicações.
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1211 Uso de máscara laríngea após falhas de 
intubação fora do centro cirúrgico em 
síndrome Pierre-Robin
Johnny da Silva, Fernanda Lourenço Furigo, Marcelo Ribeiro de Magalhães Queiroz, 
Fabio Luiz Ferrari Regatieri, Gabriela de Sá Veras Pinto

Hospital São Camilo Pompeia, Hospital Geral de Itapevi, São Paulo, São Paulo, Brasil 

Introdução: A síndrome Pierre-Robin (SPR) é caracterizada por micrognatia, glossoptose e fissura palatina. 
 Clinicamente se expressa por obstrução das vias aéreas e dificuldades alimentares, mais graves no período neonatal. 
O algoritmo de via aérea difícil da American Society of Anesthesiologists orienta o uso de dispositivos extraglóticos 
nos casos de falha na intubação e nos casos de ventilação sob máscara não adequada. Relato de caso: Lactente, 1 mês, 
portador de SPR, 2.850 kg, termo, pequeno para idade gestacional, pé torto congênito, insuficiência respiratória 
atual, persistência do canal arterial, forame oval patente e laringite crônica. Internado na unidade de terapia intensiva 
(UTI) neonatal desde o nascimento, sendo intubado na sala de parto e extubado acidentalmente na UTI, mantido 
sob ventilação com pressão positiva (VPP) com piora e tentativas de intubação orotraqueal sem sucesso. Agendada 
traqueostomia na data atual. Intensivistas induziram na UTI com midazolan e tentaram múltiplas laringoscopias 
sem sucesso, associado à dessaturação arterial e bradicardia revertidas com VPP sob O2 100%. Acionada equipe 
de anestesia, que optou por sedação com cetamina 1,5 mg e alocação de máscara laríngea (ML) Ambu número 0. 
 Apesar do pequeno vazamento, conseguiu-se ventilar adequadamente, mantendo frequência cardíaca e saturação de 
O2 normais. Realizado transporte ao centro cirúrgico, optado por anestesia inalatória com sevoflurano e monitoriza-
ção básica; procedimento sem intercorrências. Discussão: A tríade clínica da SPR é um desafio ao anestesiologista, 
inclui obstrução das vias aéreas e intubação difícil. Casos leves são aliviados com posição prona, os graves não tole-
ram posição supina e serão mais difíceis de ventilar sob máscara, podem necessitar cânulas nasofaríngeas e ML. 
A anestesia geral pode ser induzida antes de proteger a via aérea, porém a manutenção da ventilação espontânea 
é essencial e pode ser muito difícil ou impossível sem os adjuvantes das vias aéreas. Videolaringoscópios e fibros-
copia são úteis, porém apresentam restrição de tamanho para lactentes e neonatos. A manutenção anestésica com 
sevoflurano é a mais utilizada, podendo-se associar opioides e alfa-bloqueadores como adjuvantes. O planejamento 
anestésico prévio associado ao uso de ML mostrou-se eficaz para o rápido controle de via aérea e desfecho favorável.
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1212 ESP block em paciente pediátrico submetido 
à toracoscopia e colocação de dreno torácico
Bruna Roth Bittencourt da Rocha, Cesar Albuquerque, Bruno Hermont Jahara, 
Amanda Alves Pinto

Hospital Naval Marcílio Dias, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil 

Introdução: O ESP block é uma técnica de anestesia regional guiada por ultrassonografia e é indicada para analge-
sia torácica e da parede abdominal. Diminui a morbidade no pós-operatório e também diminui o uso de opioides. 
Envolve a injeção de anestésicos locais dentro do espaço musculofascial dos músculos eretores espinais e superfi-
cial aos pontos do processo transverso, de maneira que penetra no espaço paravertebral e atua nos ramos dorsais 
dos nervos da medula espinhal em fibras viscerais e somáticas. Relato de caso: Paciente masculino, 3 anos, 14 kg, 
ASA IE, internado há 10 dias no Hospital Naval Marcílio Dias por quadro de sepse pulmonar com derrame pleu-
ral, foi submetido à toracoscopia com drenagem de tórax sob anestesia geral multimodal. Feito ESP block ao final 
do procedimento realizado em 4 níveis (T6–T9) e guiado por ultrassonografia com agulha hipodérmica e ropiva-
caína 15 mg. O despertar e a extubação foram suaves e sem intercorrências. Paciente apresentou 6 horas de analgesia 
eficaz, seguida por necessidade de complementação com tramadol 2 mg/kg e dipirona até o terceiro dia após a cirur-
gia. Discussão: Foi optado pela realização do ESP block por não haver contraindicações clínicas. Por causa da nossa 
inexperiência e considerando-se a maior toxicidade inerente aos nervos intercostais e sua relação íntima com as 
estruturas do bloqueio, utilizamos um pequeno volume e baixa concentração do anestésico local, o que talvez jus-
tifique a duração de sua analgesia por seis horas. Por se tratar de uma criança séptica, optamos por não invadir o 
neuroeixo e buscamos otimizar o consumo de opioides no pós-operatório imediato, bem como sua mecânica venti-
latória, de modo que, sem dor, não houvesse restrição aos movimentos da caixa torácica, reduzindo a formação de 
atelectasias e o desenvolvimento de complicações pulmonares pós-operatórias.
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1230 Manejo anestésico de recém-nascido com 
transposição congenitamente corrigida das 
grandes artérias, bloqueio atrioventricular 
total e frequência cardíaca menor do que 
60 bpm para cirurgia não cardíaca
Nilo Vieira Souza, Jonas Pereira Lima de Almeida, Davyd Fonseca Andrade, Thiago Nunes 
Meireles de Menezes Fernandes

Centro de Ensino e Treinamento, Clínica de Anestesia de Goiânia, Hospital Materno Infantil 
de Goiânia, Goiânia, Goiás, Brasil 

Introdução: O manejo anestésico do recém-nascido, cardiopata grave, com malformações cardíacas e do trato gas-
trointestinal, muitas vezes prematuro e com baixo peso, desafia o médico anestesiologista na escolha da técnica 
e dos anestésicos específicos para que o complexo caso tenha o melhor desfecho. Relato de caso: Recém-nascido 
masculino, 3 dias de vida, nascido com 39 semanas de gestação, 1,9 kg, com diagnóstico de transposição congenita-
mente corrigida das grandes artérias (TCGA) associada a bradicardia importante. Intubado, em ventilação mecânica 
desde o nascimento, foi submetido à colostomia para correção em primeiro tempo, de ânus imperfurado. O eco-
cardiograma mostrou discordância atrioventricular e ventriculoarterial, aumento moderado do átrio esquerdo, 
insuficiência tricúspide discreta e leve dilatação do ventrículo esquerdo. Apresentava forame oval pérvio e mínimo 
shunt E-D, comunicação interventricular (não mensurável), canal arterial visualizado de pequeno calibre (1,7 mm). 
Eletrocardiograma com bloqueio atrioventricular total, frequência cardíaca de 55 bpm, pressão arterial média de 
50 mmHg, saturação arterial de oxigênio periférica de 97%, em uso de dobutamina 10 mcg/kg/min. Não apresen-
tava distúrbios ácido-base ou hidroeletrolíticos. A técnica escolhida foi a anestesia geral balanceada, monitorização 
padrão com pressão não invasiva, análise de EtCO2 expirada, prevenção de hipotermia. Feita indução venosa e ina-
latória, com cetamina 2,5 mg, pancurônio 200 mcg, sevoflurano 0,5 CAM e manutenção com anestésico inalatório 
em baixa concentração (0,5 CAM), dobutamina 10  mcg/kg/min durante todo o procedimento. Preparadas atro-
pina e adrenalina diluídas para uso imediato, se necessário. Adotada ventilação mecânica a VCP (15 a 20), PEEP 
2-4, frequência respiratória 40 a 45, FiO2 25%, fluxo 1,1 L/min. Manteve-se estável durante todo o procedimento, 
inclusive na indução, sem grandes oscilações hemodinâmicas e sem episódios de bradicardia, hipotensão ou dessa-
turacões, não sendo necessário o uso de outras drogas vasoativas ou hemoderivados. Procedimento bem-sucedido, 
com duração de 80 minutos, e ao final paciente apresentava frequência cardíaca de 74 bpm, pressão arterial média de 
55 mmHg, saturação de 99%, sendo então encaminhado à unidade de terapia intensiva. Discussão: Desejamos, para 
o caso, com a escolha da técnica e dos anestésicos, não provocar diminuição do débito cardíaco, evitar hipoxemia, 
grandes alterações na resistência vascular sistêmica e pulmonar, manter normotermia e evitar acidemia, evitando 
retorno da circulação fetal e descompensações hemodinâmicas.
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1237 Anestesia em paciente portador de 
síndrome de Rothmund-Thomson
Karoline Becker Paraboni, Andre Ricardo Cesar dos Passos, Luiz Fernando dos Reis Falcão, 
Thaísa Rampini Vellasco, Maxvilano Lima de Macedo

Hospital Geral de Pedreira, São Paulo, São Paulo, Brasil 

Introdução: A síndrome de Rothmund-Thomson (SRT), conhecida por poiquilodermia congênita, é uma doença 
autossômica recessiva rara, causada por mutação no gene RECQ4 do cromossomo 8. Por causa das alterações ine-
rentes à doença, pode apresentar desafios adicionais ao anestesiologista. Nosso objetivo foi descrever o relato de 
um paciente com SRT submetido à anestesia geral. Relato de caso: A.C.B.F., feminino, 7 anos, 24 kg, 112 cm, com 
diagnóstico de SRT confirmado aos 2 anos, submetida à adenoamigdalectomia por roncos e infecções de repeti-
ção. Realizada anestesia geral balanceada, com indução inalatória com sevofluorano sob máscara facial, seguida de 
venóclises em membro superior esquerdo após quarta tentativa. A dificuldade da venóclise foi atribuída às lesões 
cutâneas. Administrados 3 mcg/kg de fentanil, 1 mg/kg de lidocaína, 3 mg/kg de propofol e 1 mcg/kg de clonidina. 
Intubação orotraqueal com tubo número 5 (Cormack IIA), sem intercorrências. Realizada manutenção inalatória 
com sevoflurano 2,5%. Ao término do procedimento, paciente despertou bem, sem queixas, extubação sem intercor-
rências. Discussão: A SRT é uma doença rara, caracterizada por hiperpigmentação cutânea, atrofia e telangectasias, 
além de baixa estatura, malformações ósseas e no trato gastrointestinal, catarata juvenil, alopecia e predisposição a 
neoplasias ósseas e de pele. As manifestações cutâneas podem indicar dificuldade na obtenção do acesso venoso e 
lesões relacionadas à punção. O manuseio da via aérea também pode ser dificultado pela micrognatia, prognatismo 
e macroglossia, além das possíveis alterações dentárias associadas. As malformações ósseas podem dificultar o posi-
cionamento, resultando em lesões. Ainda, deve-se considerar a possibilidade de alterações no trato gastrointestinal, 
associadas a distúrbios hidroeletrolíticos e baixo peso. Conclusão: Este relato retrata uma doença multissistêmica e 
com diversas manifestações. Conhecer a síndrome e suas implicações melhora o planejamento anestésico, resultando 
em segurança para o procedimento e desfecho perioperatório satisfatório.
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1239 Broncoespasmo em paciente pediátrico 
com infecção respiratória aguda
Rostand Moreira Fernandes, Larissa de Oliveira Cruz Rocha, Thayná Lopes de Almeida, 
Stéfano Fortuna, Felipe Pereira Madde
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Introdução: A incidência de broncoespasmo em crianças durante a anestesia geral varia em torno de 0,2 a 4,1%, 
podendo aumentar cerca de 10 vezes em pacientes com algumas alterações pulmonares. Ocorre com maior fre-
quência no período da indução anestésica (44%), e em menor incidência no período de extubação e recuperação 
anestésica (20%). Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 4 anos, estado físico ASA 1, pesando 20 kg, subme-
tido à drenagem de tórax em caráter de urgência. Iniciou-se monitorização padronizada com eletrocardioscópio nas 
derivações DII e V5, oxímetro de pulso e pressão arterial não invasiva, cujos parâmetros hemodinâmicos iniciais 
foram: saturação de O2 a 95%, frequência cardíaca 112 bpm e pressão arterial 100 × 60 mmHg. Foi realizada indução 
anestésica inalatória com sevoflurano a 6% e fluxo de O2 a 4 L/min a 100%. Após o ato anestésico, paciente evoluiu 
com sibilos difusos à ausculta pulmonar e esforço respiratório com utilização de musculatura acessória, ocorrendo 
dessaturação com saturação de O2 a 80%, prosseguiu-se ventilação sob máscara facial com pressão positiva, eleva-
ção da mandíbula, administração de hidrocortisona 100 mg endovenosa e 3 ciclos de nebulização com bromidrato 
de fenoterol 3 gotas e brometo de ipratrópio 6 gotas. Decorridos cinco minutos do término do procedimento, o 
paciente retornou à ventilação espontânea e foi encaminhado à sala de recuperação pós-anestésica, onde evoluiu 
sem intercorrências. Discussão: O broncoespasmo caracteriza-se pela hiper-reatividade das vias aéreas com con-
tração da musculatura lisa brônquica associada ao edema e hipersecreção da mucosa com consequente obstrução 
ao fluxo aéreo. Entre os fatores desencadeantes durante o ato anestésico, destacam-se a manipulação das vias aéreas 
durante a intubação traqueal, aumento de secreções e alterações no tônus simpático-vagal. O tratamento deve ser 
instituído rapidamente, a fim de evitar um quadro de hipoxemia associada a alterações cardiocirculatórias e conse-
quente parada cardiorrespiratória. Anestesiar, com segurança, a criança com infecção de vias aéreas constitui um dos 
grandes desafios ao anestesiologista. 
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1251 Peridural contínua para analgesia 
pós-operatória em pediatria
Cinthia Francesca Barra Rocha, Barbara de Queiroz e Bragaglia

Hospital Unimed Belo Horizonte, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil 

Introdução: A anestesia regional na população pediátrica é uma alternativa muito eficaz na redução da morbidade 
cirúrgica e pós-operatória e com o advento de agulhas e cateteres menos traumáticos, além de novos anestésicos 
locais com menor potencial de toxicidade, a frequência de complicações tem se mantido muito baixa: 0,66%, com 
intervalo de confiança de 95% (IC95%) 0,6 – 0,7. Relato de caso: Atendemos uma paciente do sexo feminino, 4 anos, 
12 kg, com história pregressa de onfalocele e submetida à correção cirúrgica da parede abdominal aos 2 dias de 
vida, admitida nesta ocasião para correção de hérnia incisional abdominal extensa, com correção de diástase de 
retos abdominais e interposição de tela de marlex. Procedimento realizado sob anestesia geral balanceada e, após o 
procedimento cirúrgico, foi realizada punção epidural com interposição de cateter para realização de infusão epidu-
ral contínua para analgesia pós-operatória. Manutenção de infusão de ropivacaína 2 mg/mL e fentanil 0,5 mcg/mL 
em velocidade de 1,5 mL/h (0,24 mg/kg/h de ropivacaína e 0,06 mcg/kg/h de fentanil) por 24 horas. A criança foi ava-
liada pela equipe de anestesiologia de 12 em 12 horas, com vigilância do posicionamento do cateter, da velocidade 
de infusão e da concentração da solução, permanecendo sem dor durante todo o tempo de infusão, com apetite pre-
servado, sem bloqueio motor, deambulando sem ajuda. No terceiro dia de pós-operatório, a infusão foi suspensa por 
6 horas e, como não houve queixa de dor, o cateter foi removido. Recebeu alta hospitalar no quinto dia  pós-operatório. 
 Conclusão: Apesar de ser uma técnica segura e muito eficaz no controle álgico pós-operatório, reduzindo a morbidade 
e o uso de opioides, a anestesia regional ainda é assunto controverso na prática anestésica no Brasil, sendo preterida 
muitas vezes devido à falta de informação e capacitação dos anestesiologistas durante sua formação. 
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1257 Bloqueio do quadrado lombar 
em lactente para analgesia 
pós-operatória de cirurgia de Kasai
Daniel Máximo Cunha Pinto, Patricia Pinheiro de Toledo Werneck, Marcelle Gomes de 
Almeida Campos, Alfredo Guilherme Haack Couto, Alberto Vieira Pantoja

Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil 

Introdução: A analgesia pós-operatória em cirurgias pediátricas de grande porte é desafiadora. Nos últimos anos, 
a utilização de bloqueios periféricos aumentou significativamente por seu perfil de segurança e baixa invasividade. 
O uso do bloqueios associados à anestesia multimodal pode promover maior estabilidade intra e pós-operatória. 
Relato de caso: Paciente masculino, 2 meses e 6 dias de idade, com história de convulsões, insuficiência renal e diag-
nóstico de atresia de vias biliares. Apresentava comunicação interventricular e foi submetido à cirurgia de ampliação 
do arco aórtico e bandagem de artéria pulmonar aos 18 dias de vida. Foi indicada hepatoportoenterostomia (cirur-
gia de Kasai). Ao exame: peso de 4,1 kg, icterícia 4/4, hepatomegalia, sopro sistólico foco mitral, ausculta pulmonar 
reduzida à esquerda, saturação arterial periférica de oxigênio (SpO2) de 88% em pressão positiva contínua nas vias 
aéreas (CPAP) por pronga nasal. Em uso de fenobarbital, furosemida, vitamina K, ácido ursodesoxicólico, gentami-
cina, ampicilina e metronidazol. Exames pré-operatórios dentro dos limites da normalidade. Admitido no centro 
cirúrgico e monitorado com eletrocardiograma, pressão não invasiva e SpO2. Realizada indução anestésica com 
cetamina S 8 mg, atropina 0,1 mg, fentanil 10 mcg e cisatracúrio 0,6 mg intravenosos, seguida de intubação orotra-
queal com tubo 3,5 mm sob laringoscopia direta. Puncionada veia jugular interna direita guiada por ultrassonografia 
(USG), cateter duplo lúmen 4 Fr. A manutenção da anestesia foi realizada com sevoflurano 1%, e infusão contínua 
endovenosa de remifentanil 0,05 a 0,2 mcg/kg/min, sulfato de magnésio 2,5 mg/kg/h e cetamina 2,5 mcg/kg/min. 
Recebeu 120 mL de ringer lactato aquecido durante o procedimento. Ao final da cirurgia foi realizado bloqueio qua-
drado lombar (QL) do tipo 2 bilateral com ropivacaína 0,2% 2,5 mL de cada lado, guiado por USG. A seguir, foi 
encaminhado à unidade de terapia intensiva pediátrica entubado. Foi extubado em 48 horas e apresentou diminui-
ção dos níveis de bilirrubinas duas semanas após. Discussão: A anestesia multimodal em pediatria pode promover 
estabilidade intraoperatória com redução do consumo de anestésicos por atuação em diferentes sítios nocicepti-
vos. O  bloqueio QL confere analgesia da parede abdominal de T6 a L1. O anestésico local depositado pode ser 
transportado ao longo da fáscia, atingindo o espaço paravertebral bloqueando os nervos dos dermátomos citados. 
A combinação das técnicas potencializa os benefícios e promove anestesia e analgesia de qualidade em pediatria. 
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1269 Anestesia em portador de artrogripose 
múltipla congênita para cirurgia ambulatorial
Marcelo de Araujo Pistarino, Marcos Guedes Miranda Junior, Ana Raquel Araruna Soares, 
André Augusto de Araujo, Eduardo Piccinini Viana

Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo, São Bernardo do Campo, 
São Paulo, Brasil 

Introdução: A artrogripose múltipla congênita (AMC) é uma síndrome neuromuscular não progressiva congênita, 
que pode ser diagnosticada ao nascimento por características fenotípicas de contraturas articulares em duas ou 
mais áreas do corpo, fraqueza muscular e fibrose. Pacientes com AMC passam por cuidados anestésicos frequentes 
na correção de deformidades musculoesqueléticas ou outras anomalias. O relato objetiva descrever o manejo anes-
tésico em paciente submetido à adenoamigdeletectomia. Relato de caso: Paciente, 6 anos, sexo masculino, 27 kg, 
ASA P2 por AMC e asma controlada com uso diário de beclometasona spray. Nega alergias. Ao exame físico, apre-
senta preditores de via aérea difícil (VAD): mobilidade cervical reduzida, abertura da boca menor do que 3 cm, além 
disso apresentava hipertrofia amigdaliana importante. Exames complementares sem alterações. Não foi realizada 
medicação pré-anestésica. Monitorização básica e uso de manta térmica foram empregadas. Submetido à indução 
anestésica inalatória, em presença da mãe, com sevoflurano 5% por 2 min. Posteriomente puncionado acesso venoso 
periférico 22G e administrados fentanil 125 mcg, propofol 80 mg e cisatracúrio 3 mg. Intubação orotraqueal (IOT) 
com auxílio do bougie, cânula 5,0, com cuff após laringoscopia direta (Cook 3A). Colocado em ventilação mecâ-
nica controlada à pressão e manutenção anestésica com sevoflurano 3%. Manteve-se estável hemodinamicamente 
durante o intraoperatório. Medicações adjuvantes via venosa. Ato cirúrgico com duração de 1h20min, com extu-
bação 15 minutos após reversão do bloqueio neuromuscular (BNM). Recebeu alta hospitalar após permanecer em 
sala de recuperação pós-anestésica por 4 horas assintomático e sem queixas. Discussão: A condução da anestesia 
pediátrica apresenta desafios particulares. Iniciar anestesia em presença dos pais ajuda a melhorar a colaboração e 
a diminuir a ansiedade da criança. Avaliação pré-anestésica é fundamental, pois proporciona o planejamento para 
abordagem da VAD, sendo possível preparar equipamentos adicionais. Apesar da hipotonia presente nos portadores 
de AMC, o BNM adespolarizante se mostrou seguro, podendo ser utilizado sem apresentar prolongamento do BNM.
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1275 Combinação cetamina-
dexmedetomidina para sedação em 
criança para cirurgia ortopédica
André Angelo Cintra, Raíssa Rachid Lima Amin, Francisco Juarez Filho, 
Rodrigo Batista Segovia da Silveira, Adriana Cristina Chagas Bueno
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Introdução: A realização de procedimentos cirúrgicos em pacientes pediátricos tem optado, gradativamente, pelo 
uso da sedação, com o intuito de abster-se do emprego de anestesia geral e evitar o manuseio das vias aéreas nesses 
pacientes. A cetamina é um anestésico geral que possui caráter de unicidade por desencadear analgesia intensa em 
doses subanestésicas mantendo pressão arterial, respiração e reflexos de vias aéreas. A dexmedetomidina é um alfa-
-2-agonista, com elevadas propriedades ansiolíticas e altamente seletivo, indicado para sedação e analgesia. A fim 
de superar ocorrências adversas como, por exemplo, o efeito sedativo da dexmedetomidina ser insuficiente para 
procedimentos invasivos, além de causar bradicardia e hipotensão e, no que concerne à cetamina, seus efeitos de 
taquicardia e hipertensão e delirium, foram utilizadas a cetamina e a dexmedetomidina, de maneira combinada 
(ketodex) para corroborar o efeito de sedação e analgesia esperado. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 
8  anos, pesando 20 kg, admitida para tratamento cirúrgico de fratura proximal de úmero direito. Na avaliação 
 pré-anestesica, responsável negou comorbidades. A monitorização constou de cardioscopia, oximetria de pulso e 
pressão arterial não invasiva. Foram realizados cetamina 20 mg, dexmedetomidina 20 mcg venoso e após sedação 
foi feito bloqueio de plexo braquial via interescalênica com auxílio de ultrassonografia com bupivacaína sem vaso-
contritor 0,25%.  Cirurgia seguiu sem intercorrências, paciente manteve-se estável, com saturação de O2 em 98% sem 
oxigênio suplementar. Paciente permaneceu na recuperação pós-anestésica com os mesmos sinais vitais, sem quei-
xas álgicas. Discussão: A combinação de cetamina e dexmedetomidina se mostrou suficiente para um bom nível 
de sedação, e associado ao bloqueio de nervos periféricos, se mostra suficiente para a realização de procedimentos 
cirúrgicos, mantendo boa analgesia, sedação e estabilidade hemodinâmica do paciente. Apesar de sua colaboração 
no procedimento, é sabido que não há nenhuma pesquisa de dose-resposta para combinação de dose ideal de dex-
medetomidina-cetamina nesse cenário específico cirúrgico. 
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1324 Anestesia em paciente com ictiose lamelar
Marcela Ferreira Trazzi, João Gabriel de Castro Pereira, Rodrigo Fardin Aguieiras, 
Erick Freitas Curi, Cassiano Franco Bernardes

Vila Velha Hospital, Vila Velha, Espírito Santo, Brasil 

Introdução: A ictiose lamelar (IL) é uma desordem de queratinização da pele caracterizada por descamação gene-
ralizada, geralmente manifestada no nascimento. A hiperqueratose, suscetibilidade à hipotermia e problemas 
nutricionais são desafiadores para a conduta anestésica. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 7 anos, 18,5 kg, 
1,12 m, portador de IL, encaminhado à sala operatória para tratamento cirúrgico de ectrópio palpebral. Exames com-
plementares pré-operatórios normais. Foi monitorizado conforme a Resolução do Conselho Federal de Medicina 
nº 2.174/2017. Procedeu-se acesso venoso periférico, com dificuldade técnica e fixação por faixa elástica. Induziu-
-se anestesia geral com fentanil (2,70 µg/kg), propofol (1,3 mg/kg), lidocaína (0,5 mg/kg) e atracúrio (0,3 mg/kg). 
Após intubação orotraqueal, a manutenção anestésica se deu com O2/N2O/sevoflurano 2%. Manteve-se aquecimento 
por meio de sistema de ar aquecido forçado. Administrou-se hidratação com solução de ringer lactato (3 mL/kg/h). 
Paciente recebeu ainda dexametasona (0,1  mg/kg), dipirona (27  mg/kg), ondansetrona (0,1  mg/kg) e cefazolina 
(27 mg/kg). Nalbufina (0,1 mg/kg) foi utilizada para analgesia pós-operatória. Após extubação, paciente foi encami-
nhado para a sala de recuperação pós-anestésica estável e sem queixas. Discussão: A IL é uma condição rara, com 
prevalência estimada de 1 em 200 a 300 mil. Poucos casos semelhantes já foram descritos na literatura e, portanto, 
não há recomendação definitiva para anestesia geral ou regional. Devido à queratinização anormal das deformida-
des da pele e dos membros, o acesso venoso pode ser complicado. A fixação do cateter intravenoso na pele é difícil, 
uma vez que os adesivos normais não aderem bem à pele hiperqueratinizada. Da mesma forma, os eletrodos para 
um eletrocardiograma podem não fixar bem e pode haver má qualidade do sinal devido à condutividade reduzida, 
assim como à fixação do tubo traqueal. Além disso, esses pacientes são suscetíveis a desenvolver labilidade térmica 
no perioperatório devido à queratinização anormal, sendo, portanto, muito importante a monitorização da tempe-
ratura e a manutenção da normotermia.
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1334 Anestesia para cirurgia cardíaca em 
síndrome de Noonan
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Introdução: Síndrome de Noonan (SN) é uma doença genética autossômica dominante multissistêmica e pode ser 
esporádica. Defeitos cardíacos ocorrem em 74% dos pacientes (estenose pulmonar, cardiomiopatia hipertrófica obs-
trutiva, defeito no septo atrioventricular, retorno venoso pulmonar anômalo e persistência do canal arterial (PCA). 
Aqui, relata-se a anestesia em um recém-nascido com diagnóstico de SN para a correção de cardiopatias. Relato de 
caso: Recém-nascido pesando 3,6 kg, selecionado para fechamento de PCA e comunicação interatrial (CIA) e redire-
cionamento de fluxo pulmonar. Encontrava-se em grave estado geral e cianótico. Monitorou-se o eletrocardiograma, 
a pressão arterial média, a saturação de O2 e o débito urinário. Acessos intravenosos (um periférico e dois centrais). 
Induziu-se com fentanil (7 mcg), propofol (10 mg) e atracúrio (7 mg). Procedeu-se intubação orotraqueal. Na fase 
de manutenção, utilizou-se sevoflurano/O2, com doses adicionais de fentanil (23 mcg), atracúrio (14 mg) e midazo-
lam (1,3 mg). O recém-nascido foi submetido à circulação extracorpórea (CEC). Para manutenção hemodinâmica, 
procedeu-se: hidratação baseada em metas (pelo perfusionista), concentrado de hemácias, plasma fresco congelado 
e fármacos vasoativos (adrenalina, milrinona, nitroprussiato de sódio e sildenafil). Procedimento se deu sem inter-
corrências. A saturação de O2 subiu de 90 a 92% (pré) para 97 a 98% (pós). Discussão: SN é a segunda causa mais 
comum de cardiopatias congênitas entre as doenças cromossômicas (prevalência de 1 em mil a 1 em 2.500), neces-
sitando frequentemente de intervenção cirúrgica. Deformidades craniofaciais e doença do refluxo gastresofágico 
podem tornar a intubação orotraqueal desafiadora. Infusão de ar através de dispositivos intravasculares é proibi-
tiva, considerando-se as comunicações circulatórias direita-esquerda e o eminente risco de embolias. A indução e 
a manutenção anestésica devem ser feitas observando rigorosamente as cardiopatias subjacentes, objetivando-se a 
estabilidade hemodinâmica. Defeito específico no fator XI da coagulação é comum e pode levar a graves sangramen-
tos no pós-operatório (PO), mesmo com contagem de plaquetas, coagulograma normal. No PO imediato, deve-se 
evitar dor, hipotensão, hipovolemia, hipotermia e ativação simpática por prejudicarem o sistema cardiopulmonar. 
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1341 Anestesia poupadora de opioides em 
criança com mielomeningocele e escoliose
Fernanda Andrade Amorim, Thaís Ferreira Alexandria, Liana Machado Correia, 
Gabriela Lima Barril, Frederico Pessanha Pereira Nunes Júnior

Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos, Santos, São Paulo, Brasil 

Introdução: A mielomeningocele é uma malformação embrionária causada pela falha no fechamento do tubo neu-
ral, nas primeiras quatro semanas de vida. Estima-se que 70% dos portadores dessa afecção apresentem algum grau 
de alergia ao látex. Esses pacientes costumam ser submetidos a diversos procedimentos cirúrgicos, sendo expostos 
a riscos de choque anafilático grave e aos efeitos colaterais do uso de opioides na prática anestésica. Relato de caso: 
Paciente portador de mielomeningocele e escoliose secundária, sexo masculino, 10 anos, ASA II. Foi submetido à 
retirada de material de síntese e limpeza cirúrgica. Sala preparada látex free, monitorizado com cardioscópio, pressão 
arterial não invasiva, oximetria de pulso e capnografia. Realizada pré-oxigenação, indução com propofol (3 mg/kg), 
fentanil (2 mcg/kg), lidocaína (2 mg/kg), cetamina (0,5 mg/kg), clonidina (1 mcg/kg) e cisatrácurio (0,2 mg/kg). Pro-
cedeu-se à intubação orotraqueal com tubo aramado 6,0 e a manutenção da anestesia foi realizada com sevoflurano 
(concentração alveolar mínima 1,5). Administrados ácido tranexâmico (15 mg/kg), dipirona (30 mg/kg) e dexame-
tasona (0,15 mg/kg). O procedimento durou 90 minutos e o paciente manteve estabilidade hemodinâmica durante 
toda a cirurgia. O bloqueio neuromuscular foi revertido com atropina (0,01 mg/kg) e neostigmine (0,03 mg/kg), 
a extubação traqueal foi realizada ao atingir um padrão regular de respiração espontânea. A criança recebeu alta 
da sala de recuperação pós-anestésica em uma hora, sem necessidade de analgesia. Realizada visita na enfermaria 
no pós-operatório imediato e no primeiro dia após o procedimento, aplicada escala visual analógica de dor (EVA), 
houve relato de um episódio, intensidade 4, transitório, sem necessidade de analgesia. Discussão: Os opioides são a 
base da analgesia perioperatória, seus conhecidos efeitos colaterais são dose-dependentes e podem contribuir para 
tolerância e hiperalgesia. O uso de fármacos não opioides objetiva melhorar o controle da dor e diminuir o consumo 
de opioides, com boas respostas.
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1372 Atresia bilateral de coanas
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Hospital Universitário Julio Muller, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil 

Introdução: A atresia de coanas (AC) é a anormalidade congênita nasal mais comum, com incidência de 1 em cada 
5 a 7 mil nascimentos, sendo mais prevalente no sexo feminino (2:1), sem preferências raciais.  Caracteriza-se pela 
obliteração completa das coanas posteriores. Quando bilateral, se apresenta com dificuldade respiratória desde o nas-
cimento, principalmente durante a alimentação, e cianose intermitente exacerbada pelo choro. Existem seis hipóteses 
para a etiologia da AC: persistência da membrana nasobucal de Hochstetter, persistência da membrana bucofarín-
gea do intestino anterior, formação de aderências mesodérmicas anormais nas coanas, reabsorção incompleta do 
mesoderma na nasofaringe, alteração na migração de tecido mesodérmico devido a fatores locais e o crescimento 
medial dos processos vertical e horizontal do osso palatino. O tratamento cirúrgico da AC é a única opção terapêu-
tica. Relato de caso: L.V.R.S., 27 dias, recén-nascido pré-termo, peso adequado para idade gestacional, nascida de 
parto cesáreo no município de Cáceres, Mato Grosso, devido à rotura prematura de membranas, cefálico, Apgar 
8/9, apresentou posteriormente importante esforço respiratório, cianose, sendo necessária intubação orotraqueal 
e encaminhada à unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal. Recebeu uma dose de surfactante, permaneceu em 
ventilação mecânica durante 16 dias, foi tratada para infecção neonatal precoce e, devido ao esforço respiratório 
sustentado após extubação, foi iniciada investigação e diagnóstico de atresia bilateral de coanas. Encaminhada ao 
Hospital Universitário Julio Muller, Cuiabá, no dia 20 de dezembro de 2018 com proposta de realizar cirurgia para 
correção de AC. Paciente transportada da UTI em berço aquecido, em ventilação espontânea, saturação a 100% em 
ar ambiente, com catater venoso periférico de longa permanência (PIC) e acompanhada pela mãe. Realizada moni-
torização multiparâmetros, aquecimento com manta térmica e oferta de oxigênio sob máscara. Indução endovenosa 
com midazolam 4 mg e fentanil 5 mcg, laringoscopia direta, visualizado Cormack 3, intubação orotraqueal atrau-
mática, manutenção inalatória com sevoflurano. Cuidados contínuos no transoperatório. Ao término da cirurgia, 
paciente transportada para a UTI intubada e em berço aquecido.
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1374 Má-formação da veia de Galeno associada 
à insuficiência cardíaca em lactente: 
desafios anestésicos
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Vitória Apart Hospital, Vitória, Espírito Santo, Brasil 

Introdução: A má-formação aneurismática da veia de Galeno (VGAM) é uma doença congênita caracterizada pela 
presença da dilatação da veia de Galeno resultante da persistência de uma estrutura vascular embrionária, a veia de 
Markowski. Sua regressão ocorre habitualmente até cerca de 11 semanas de idade gestacional. A persistência dessa 
veia embrionária mantém artérias nutridoras de sua parede, levando ao desenvolvimento de fístulas arteriovenosas. 
O desvio sanguíneo através da fístula artério-venosa (AV) cerebral pode levar à sobrecarga cardíaca e ao desenvol-
vimento de insuficiência cardíaca (ICC) de alto débito. A mortalidade dessa doença associada à ICC em neonatos 
sem intervenção é de aproximadamente 100%. Relato de caso: Lactente, 85 dias de vida, 3.390 kg, sexo masculino, 
apresentando VGAM associada à ICC. Proposta embolização do aneurisma da veia de Galeno por via endovascular 
transarterial. Paciente em ar ambiente, posicionado sobre colchão térmico. Monitorização com eletrocardioscópio 
(D2 e V5), pressão arterial não invasiva em membro superior esquerdo, oxímetro de pulso em pé esquerdo e tem-
peratura orofaríngea. Realizada anestesia geral balanceada com fentanil (total de 20 mcg/kg), cetamina (total de 
2 mg/kg), cisatracúrio (0,15 mg/kg) e sevoflurano (3%). Iniciada bomba de infusão contínua de adrenalina (0,05 a 
0,3 mcg/kg/min) devido à hipotensão persistente, que foi encerrada após embolização da malformação AV e redu-
ção do plano anestésico. Transportado à unidade de terapia neonatal em ventilação mecânica por tubo orotraqueal 
sem droga vasoativa. Discussão: Pacientes com VGAM têm risco aumentado de isquemia cerebral e infarto durante 
a anestesia. Nos casos com ICC, o manejo anestésico deve ser ditado pela gravidade desse problema e pela neces-
sidade de manter débito cardíaco e perfusão cerebral apropriados. Medicamentos que protegem a hemodinâmica, 
reduzem a taxa metabólica cerebral e o consumo de O2 devem ser preferidos. Devem-se evitar mudanças bruscas de 
volume; hipotermia média (35ºC) pode levar à proteção cerebral; uso de relaxante muscular pode facilitar a intuba-
ção orotraqueal e reduzir doses de hipnóticos que podem causar instabilidade hemodinâmica; plano de extubação 
deve ser suave para reduzir hipertensão; técnicas de hipotensão podem ser aplicadas, com cautela, no momento da 
embolização.
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1376 Pressão positiva contínua nas vias 
aéreas durante a indução de anestesia 
geral em pacientes pediátricos: ensaio 
clínico randomizado
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Introdução: Hipoxemia é um dos eventos adversos mais comuns durante a indução de anestesia geral e pode cul-
minar com complicações graves como parada cardíaca e morte. Os pacientes pediátricos são mais propensos a 
desenvolver queda dos níveis de saturação da hemoglobina. Algumas estratégias preventivas podem ser utiliza-
das para reduzir as chances da ocorrência de hipoxemia, como o uso de pressão positiva contínua nas vias aéreas 
(CPAP). Este trabalho teve como objetivo avaliar a efetividade de CPAP durante a indução anestésica em aumentar 
o tempo de apneia até que a saturação da hemoglobina caia a 95% em crianças submetidas à anestesia geral. Método: 
Os pacientes (58) foram divididos em grupo CPAP e grupo sistema aberto (29 em cada). Foram incluídas crianças 
em idade pré-escolar, ASA I ou II e candidatas à cirurgia eletiva ambulatorial sob anestesia geral; e excluídas as crian-
ças com doença pulmonar parenquimatosa pré-existente, cianóticas ou com saturação da oxihemoglobina menor do 
que 95% antes da indução anestésica. Foram avaliados: ocorrência ou não de dessaturação da oximetria (considerada 
quando alcançados valores iguais a 95% após a indução de apneia até um tempo máximo de 5 minutos); tempo entre 
o início da apneia e a dessaturação da oximetria (T1); tempo de recuperação da oximetria aos valores basais (T2); 
valores de oximetria a cada 10 segundos; e a frequência de complicações. Resultados: No grupo CPAP, a média de T1 
foi de 271,7 segundos, com intervalo de confiança (IC95%) de 230,6 – 312,9; enquanto no grupo sistema aberto foi 
de 139,1 s (IC95% 106,7 – 171,4), com diferença estatística (p = 0,000). A média de T2 no grupo CPAP foi de 16,0 s 
(IC95% 3,2 – 28,7) e de 30,0 s (IC95% 22,2 – 37,9) no grupo sistema aberto, sem evidência de diferença significativa 
(p = 0,0609). Treze pacientes apresentaram dessaturação da oximetria no grupo CPAP, contra 27 pacientes do grupo 
sistema aberto (p = 0,000). A análise da curva de sobrevida demonstrou que a probabilidade de dessaturação da oxi-
metria no grupo sistema aberto foi maior e estatisticamente significante (Log Rank test; p = 0,000). Conclusão: O uso 
de CPAP aumentou o tempo de apneia antes que a saturação na oximetria de pulso alcançasse 95%. O número de 
pacientes que apresentaram dessaturação da oximetria foi menor no grupo CPAP.
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1385 Anestesia em paciente portadora de distrofia 
muscular congênita merosina negativa
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Introdução: A distrofia muscular congênita merosina negativa (DMC-MN) é uma doença rara, caracterizada 
por fraqueza muscular progressiva e atraso no desenvolvimento motor. A condução anestésica envolve desafios 
como hipotonia, função cardiorrespiratória prejudicada, risco de colapso cardiovascular e rabdomiólise. Relato 
de caso: Paciente feminino, 2 anos, 10,5 kg, portadora de DMC-MN, encaminhada para realização de ressonância 
nuclear magnética de crânio. Apresentava retrognatismo, abertura bucal pequena, hipotonia de membros inferio-
res e atraso no desenvolvimento motor. História de anestesia geral prévia com hipotonia generalizada após biópsia 
muscular.  Avaliação cardiopulmonar normal. Monitorizada conforme a Resolução do Conselho Federal de Medi-
cina nº 2.174/2017. Optado por sedação com cetamina (20 mg) e dexmedetomidina (10 µg) por via intramuscular. 
 Manteve sinais vitais dentro da normalidade e ventilação espontânea durante os 70 minutos de exame. Ao término, 
despertou após leve estímulo. Permaneceu na sala de recuperação anestésica por 1 hora, tendo se restabelecido 
completamente da anestesia. Discussão: A DMC-MN corresponde a 30% das distrofias musculares congênitas. 
Existem poucos relatos sobre seu manejo anestésico. Por causa da fraqueza muscular progressiva e de alterações 
anatômicas adquiridas, ao longo da evolução natural da doença, via aérea difícil deve ser esperada. A escolha da con-
duta anestésica deve considerar a dificuldade para recuperação da função respiratória, devido às particularidades da 
DMC-MN. O uso de bloqueadores neuromusculares despolarizantes deve ser proscrito, pelo risco de hipercalemia 
com colapso cardiovascular e rabdomiólise. Bloqueadores não despolarizantes e opioides devem ser usados com cau-
tela em função da hipotonia. Há controvérsias em relação aos halogenados, a preferência deve ser em não utilizá-los. 
Os fármacos anestésicos devem ser titulados de acordo com a condição cardiopulmonar do paciente. Cetamina e 
dexmedetomidina apresentam perfil farmacológico favorável ao uso em portadores de DMC-MN e mostraram-se 
seguras no caso em tela.
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1390 Edema agudo pulmonar em paciente 
pediátrico após fenilefrina tópica
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Hospital Infantil São Camilo, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil 

Introdução: Soluções tópicas de fenilefrina são empregadas em cirurgia oftalmológica com o objetivo de promover 
vasoconstrição capilar ou dilatação pupilar. O uso tópico desse fármaco tem sido associado a graves complicações 
cardiovasculares, algumas com evolução para óbito, como consequência de sua absorção sistêmica. Relato de caso: 
Criança do sexo masculino, 4 anos, 16 kg, ASA II, admitido para correção cirúrgica de estrabismo convergente 
bilateral. Submetido à anestesia geral balanceada. Após indução anestésica, 4 gotas de fenilefrina a 10% foram admi-
nistradas por via tópica. Após o término do ato operatório e interrupção do anestésico inalatório, sem evidências 
clínicas de obstrução de vias aéreas ou aspiração pulmonar, o paciente apresentou bradicardia (frequência cardíaca 
47 bpm), hipertensão arterial (pressão não invasiva 210 × 120 mmHg), taquicardia (frequência cardíaca 170 bpm), 
queda da saturação arterial de oxigênio (SatO2 60%), eliminação de grande quantidade de secreção rósea pelo tubo 
traqueal e crepitações pulmonares difusas. Após administração de 1 mg de morfina endovenosa e observação clí-
nica rigorosa por 30 minutos, apresentou melhora do quadro clínico com normalização dos níveis pressóricos e da 
SatO2, porém com presença de secreção rósea em tubo orotraqueal. O paciente foi encaminhado à unidade de tera-
pia intensiva (UTI), hemodinamicamente estável, entubado em ventilação mecânica. Extubado após 24 horas de 
permanência em UTI. Discussão: O quadro clínico sugere absorção sistêmica do fármaco em doses suficientes para 
provocar hipertensão arterial grave, falência aguda de ventrículo esquerdo e edema agudo pulmonar. A elevação da 
pressão arterial induzida pela absorção sistêmica de alfa-agonistas pode, em alguns casos, não necessitar de trata-
mento farmacológico, já que a duração clínica de ação do fármaco é curta, porém, em outros, requer medidas de 
suporte avançado da vida com controle hemodinâmico e suporte ventilatório intensivos, objetivando a redução da 
morbimortalidade. A administração de fenilefrina tópica deve ser realizada com cautela, antes do início da cirurgia e 
com o conhecimento do anestesiologista, para que medidas preventivas sejam empregadas com o objetivo de evitar 
absorção sistêmica em grande quantidade.
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1393 Análise do índice de mortalidade 
perioperatória em hospital terciário 
pediátrico
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Introdução: Sabe-se que a população pediátrica, pelas suas características anatômicas e fisiológicas especificas, é mais 
suscetível à ocorrência de eventos adversos. Diversos estudos apontam que as principais causas de incidentes se mos-
tram sendo idade < 1 ano, ASA ≥ 3, eventos cardiológicos, cirurgias de emergência e erro humano. No Brasil, estudos 
que levantem o índice de mortalidade relacionada à anestesia são escassos. Objetivos: Elaboração de índice de mor-
talidade perioperatória, bem como relacioná-lo ao ato anestésico e investigar suas causas e diagnósticos. Métodos: 
Estudo retrospectivo observacional, de 5 anos (2013 a 2017). Revisão de relatório de óbito e prontuários médicos 
das unidades de terapia intensiva (UTI) cirúrgica, cardíaca e neonatal do Hospital Pequeno Príncipe.  Triados através 
da descrição cirúrgica, os pacientes que haviam sido submetidos à cirurgia até 24 horas antes do óbito. Os critérios 
de inclusão foram: pacientes submetidos a procedimentos no centro cirúrgico geral e na sala de hemodinâmica, que 
evoluíram com parada cardiorrespiratória (PCR) seguida de óbito, assim como pacientes que evoluíram a óbito nas 
primeiras 24 horas do pós-operatório. Resultados: Um total de 115 óbitos ocorreram, durante ou até 24 horas após; 
74.974 anestesias (0,15% de todos pacientes), com incidência de 15,3 em 10 mil. No período analisado, 22 óbitos 
(19,1%) ocorreram no centro cirúrgico, 3 (2,6%) no setor de hemodinâmica e 90 (78,3%) em uma das 3 UTI anali-
sadas. A faixa etária entre < 1 mês de vida e < 12 meses de vida (63,5%) se mostrou como a mais prevalente, assim 
como a UTI cardíaca, com 74 dos pacientes (64,3%). A causa cardíaca foi a principal, encontrada em 72 pacientes 
(62,6%). Todos os pacientes que evoluíram a óbito no centro cirúrgico e no setor de hemodinâmica faziam parte do 
grupo de classificação de causas cardíacas (p < 0,05). Conclusão: Os dados achados no Hospital Pequeno Príncipe 
corroboram a literatura, sendo maior o risco de mortalidade em pacientes < 1 ano, ASA ≥ III, com cardiopatias e em 
situação de emergência. Observa-se uma queda na mortalidade ao longo dos anos, porém um estudo prospectivo é 
necessário para se avaliar intercorrências diretamente ligadas ao ato anestésico.
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1405 Desafio em anestesia para criança portadora 
de síndrome de Aicardi-Goutières
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Introdução: A síndrome de Aicardi-Goutières (AGS) é uma encefalopatia subaguda hereditária, caracterizada pela 
associação de calcificação dos gânglios da base, leucodistrofia e linfocitose do liquido cefalorraquidiano (LCR). 
Os sintomas aparecem nos primeiros dias ou meses de vida, associados a epilepsia, lesões de pele em extremidades 
e episódios de doença febril asséptica. Há progressão com o desenvolvimento de microcefalia e sinais piramidais, 
antes da estabilização da doença. A transmissão é autossômica recessiva, via mutações genéticas. O diagnóstico clí-
nico é por imagem, com a calcificação dos gânglios da base e substância branca, leucodistrofia frontotemporal e 
atrofia cortical-subcortical como as principais características; há frequentemente atrofia do corpo caloso, tronco 
cerebral e cerebelo. Relato de caso: Paciente do gênero feminino, 8 anos, 22 kg, diagnostica com AGS, com epilepsia 
de difícil controle, em uso de 3 classes de anticonvulsivantes e loção capilar contendo cannabidiol. Proposta correção 
cirúrgica de escoliose de nível T1 à articulação sacroíliaca. A paciente foi monitorada com saturação de O2, eletro-
cardiograma, pressão arterial invasiva, temperatura, fração expirada de CO2, analisador de gases, débito urinário e 
índice bispectral. Submetida à anestesia geral balanceada, indução inalatória com sevoflurano e, após obtido acesso 
venoso central, administramos fentanil e rocurônio; manutenção com sevoflurano. Analgesia otimizada com sulfato 
de magnésio, dipirona e morfina. Profilaxia para náuseas e vômitos, proteção gástrica e hidrocortisona. A paciente 
permaneceu estável hemodinamicamente durante todo o ato, transportada extubada ao centro de terapia inten-
siva. Recebeu alta no quinto dia pós-operatório, sem intercorrências. Discussão: A AGS é uma síndrome rara, que 
impõe diversos desafios para o ato anestésico. Apresenta dificuldades em acesso venoso periférico, dismorfias faciais, 
espasmos/convulsões, hipotonia, deficiência de cortisol, doença de refluxo gastroesofágico e alterações respiratórias 
coexistentes. O planejamento deve ser multidisciplinar, desde evitar drogas epiletogênicas até um planejamento ade-
quado do manejo de via aérea, profilaxia para broncoaspiração, monitorar o cortisol e dose de estresse, fisioterapia e 
monitoramento da função respiratória no pós-operatório, visando menor morbimortalidade e tempo de internação 
hospitalar e satisfatória recuperação. 
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1425 Anestesia geral na 
síndrome de Phelan-McDermid
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Introdução: A anestesia em doenças raras é um grande desafio por seu comportamento incerto diante das alterações 
fisiológicas provocadas pela anestesia e pela falta de dados sobre a doença. A síndrome de Phelan-McDermid ocorre 
pela deleção do segmento distal do cromossomo 22q13.3 e está associada à hipotonia, atraso do desenvolvimento 
e da fala e transtorno do espectro do autismo. Como sua fisiopatologia não está bem estabelecida, há a preocupa-
ção de como esses pacientes hipônicos irão reagir ao uso de bloqueadores neuromusculares (BNM). Relato de caso: 
Paciente do sexo masculino, 1 ano e 5 meses, 14 kg, submetido à adenoidectomia, tubinectomia e frenotomia lingual 
sob anestesia geral. Após a indução com sevoflurano 2% sob máscara, foi puncionado acesso venoso periférico com 
jelco 22 e realizados 40 mcg de fentanil e 8,4 mg de rocurônio com posterior intubação orotraqueal com tubo tama-
nho 4 com cuff. A anestesia foi mantida com sevoflurano 2%. Ao fim da cirurgia, o bloqueio BNM foi revertido com 
50 mg de bridion; o paciente foi extubado e encaminhado à sala de recuperação pós-anestésica em boas condições. 
Discussão: A anestesia inalatória com halogenados deprime a transmissão neuromuscular e potencializa a ação dos 
BNM de forma dose-dependente, ação que ocorre tanto por efeitos pré e pós-sinápticos como pelo efeito direto nos 
neurônios motores na medula espinhal. Os BNM adespolarizantes têm efeito pré-sináptico, mas sua principal ação 
é pelo antagonismo aos receptores de acetilcolina da placa motora, impedindo o surgimento do potencial de ação. 
Conclusão: Em paciente portador de síndrome hipotônica, há a preocupação com a potencialização do BNM e cura-
rização residual ao fim do ato anestésico. A monitorização com a sequência de quatro estímulos (TOF) permite o uso 
seguro dos BNM, permitindo ao anestesista administrar a dose adequada para o paciente. O complexo rocurônio-
-sugammadex reverte completamente seu bloqueio, garantindo a ausência de bloqueio residual. Apesar de não haver 
dados consistentes sobre anestesia na síndrome de Phelan-Mcdermid, a anestesia geral balanceada com BNM com 
rocurônio e reversão com sugammadex se mostrou uma opção de sucesso nesse caso isolado.
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1444 Anestesia para criança com 
artrogripose congênita múltipla
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Introdução: Artrogripose congênita múltipla (ACM) é uma síndrome rara (1:3.000–5.000 nascidos vivos), que causa 
deformidades articulares e contraturas musculares devido à substituição do tecido muscular por tecido adiposo e 
fibroso. Entre os cuidados perioperatórios, a dificuldade no manuseio do neuroeixo e acesso à via aérea estão entre 
as principais preocupações dos anestesiologistas. Relato de caso: Paciente de 10 meses, 8 kg, com história de ACM 
e preditores de via aérea difícil (abertura bucal limitada, extensão cervical reduzida, palato ogival), a ser submetida 
à hernioplastia inguinal à direita. Administrados 8 mcg de dexmedetomidina e 8 mg de dextrocetamina via intra-
muscular no momento de entrada na sala cirúrgica (Rass-2). Acesso venoso (24G em membro inferior esquerdo) e 
indução anestésica com sevoflurano a 8% em sistema de Mapleson D. Criança mantida em ventilação espontânea. 
Bloqueio inguinal com 4 mL de ropivacaína 0,2%, com auxílio de ultrassonografia. Administração de propofol e 
introdução de máscara laríngea 1,5. Manutenção anestésica com sevoflurano a 3% em sistema de Mapleson A, com 
boa estabilidade hemodinâmica. Ao final do procedimento, foram administrados dipirona e ondansetrona. Retirada 
da máscara laríngea em sala. Criança encaminhada à sala de recuperação pós-anestésica em ventilação espontânea 
e sem dor aparente. Discussão: O paciente com ACM necessita de cuidados especiais durante a anestesia. As várias 
anormalidades associadas desafiam os anestesiologistas. Deve-se considerar não só as alterações osteomusculares, 
mas anormalidades cardíacas, gastrointestinais, genitourinárias, respiratórias, neurogênicas, miopáticas e faciais. 
Dentre todas, as que mais preocupam os anestesiologistas envolvem o manejo de via aérea. Avaliação pré-anesté-
sica completa e cuidadosa, disponibilidade de materiais e equipamentos que auxiliam a abordagem de uma via aérea 
difícil, monitorização intraoperatória de alterações autonômicas e de temperatura, preparo e treinamento da equipe 
para manejo de eventuais emergências auxiliam a evitar eventos desastrosos. No caso relatado, optou-se por bloqueio 
inguinal e emprego de máscara laríngea devido à possibilidade de colapso de via aérea e de prolongamento do tempo 
cirúrgico por complicações não previstas. Apenas a critério de curiosidade, a criança apresentava hérnia de Amyand 
(incidência de 0,19 a 1,7%).
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1452 Manejo anestésico em craniópagos
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Introdução: A incidência de gêmeos siameses é de 1 em 50 mil gestações, sendo que a maioria dos casos é de nati-
mortos. A verdadeira incidência é de 1 em 200 mil nascidos vivos. Devido à raridade desses nascimentos, muitos 
anestesiologistas nunca realizaram uma anestesia nessa população, o que traria dificuldades no manejo anestésico. 
Relato de caso: Gemelares (G1 e G2) masculinos, craniópagos, prematuros, nascidos de 32 semanas e 4 dias, sob 
cesariana, diagnóstico de pré-eclâmpsia e com polidramnia grave, realizadas duas doses de betametasona por via 
intramuscular. Ao nascimento, apresentaram índice de Apgar 7/9 (1 e 5 minutos, respectivamente), ambos hipo-
tônicos, com desconforto respiratório e dessaturação de oxigênio sem necessidade de reanimação neonatal; foram 
submetidos à gastrostomia aos 2  meses de idade sob anestesia geral balanceada e bloqueio do plano transverso 
abdominal. Para o G1, peso 3,2 kg, por apresentar mais desconforto respiratório, optou-se por intubá-lo primeiro. 
Aquecido com colchão e manta térmica. Revisão de acesso venoso 24G, pré-oxigenação com O2 a 100%, indução 
com cetamina, fentanil e rocurônio. Passagem de sonda nasogástrica nº 10. Realizada intubação orotraqueal com 
tubo nº 3,5 sem balão, ventilação bipulmonar e Comarck Lehane I, acoplado à ventilação modo pressão controlada. 
Mantido plano anestésico com sevofluorano com concentração a 2%. Realizado bloqueio do plano transverso do 
abdomen (TAP) com técnica asséptica, guiado por ultrassom e infiltrada ropivacaína 0,2% 1,5 mL bilateralmente. 
Na extubação, administrados sugammadex 4 mg e naloxona 4 mcg. Para o G2, peso de 3,325 kg, revisão de venóclise 
com acesso venoso 24G, pré-oxigenação com O2, indução com cetamina 5 mg, rocurônio 5 mg endovenosos e fenta-
nil 10 mcg e mantido sevofluorano 3%. Passagem de máscara laríngea nº 1 e, posteriormente, intubação orotraqueal 
com tubo orotraqueal nº 3,5, sem balão, sob laringoscopia direta, Comarck Lehane II, acoplado à ventilação mecâ-
nica. Discussão: A anestesia de gêmeos unidos é desafiadora, pois alterações hemodinâmicas são comuns e, muitas 
vezes, trazem risco de morte no intra e no pós-operatório. São notados apneia e obstrução respiratória. Por causa da 
grande complexidade dessa anestesia, fizeram-se necessários pelo menos dois anestesistas em sala operatória e uma 
adequada visita pré-anestésica, individualizando cada paciente.
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1459 Uso de glicose para analgesia em 
fundoscopia de lactente com síndrome 
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Introdução: O uso de soluções orais doces é comum para a realização de procedimentos com estímulos álgicos de 
intensidade leve a moderada de curta duração em neonatos e lactentes no ambiente de terapia intensiva pediátrica. 
Porém, existem poucos relatos do seu uso em procedimentos com auxílio do anestesista. O objetivo deste relato é 
exemplificar o uso de glicose hipertônica para realização de procedimento oftalmológico em criança com trisso-
mia do cromossomo 21 e cardiopatia congênita cianótica. Relato de caso: Paciente feminino; 3  meses; 57,5  cm; 
4,0 kg; portadora de síndrome de Down e tetralogia de Fallot em uso de propranolol (4 mg/mL) 1 mL de 8/8 horas. 
Foi  indicada a realização de fundoscopia eletrônica sob anestesia para pesquisa de retinoblastoma bilateral. Lactente 
apresenta ecocardiograma demonstrando comunicação interventricular, estenose pulmonar valvar grave, pressão 
de artéria pulmonar de 70 mmHg, canal arterial patente e comunicação interatrial. Na sala pré-anestésica, lactente 
apresenta-se agitada e chorosa, com cianose labial, saturação de O2 de 74% em ar ambiente e frequência cardíaca de 
152 bpm. Foram administrados 5 mL da solução de glicose 25%, 30 minutos antes de levar a paciente para a sala 
operatória. Durante o procedimento, foi feita anestesia tópica com lidocaína gel e colocação de Blefaro aramado 
unilateral, além de contenção da cabeça pelo auxiliar. A manutenção foi feita com oferta titulada de outros 5 mL da 
solução oral. Paciente apresentou pontuação zero pela escala de FLACC, saturação de 02 de 85% em ar ambiente e fre-
quência cardíaca média de 148 bpm. Procedimento ocorreu sem intercorrências. Discussão: Os efeitos analgésicos 
e calmantes de soluções doces orais mediados por opioides endógenos e revertidos com uso de naloxona ou naltre-
xona em crianças de até um ano de idade foram comprovados por estudos. Esses efeitos são obtidos em ordem de 
potência: sacarose, glicose e frutose. Revisões sistemáticas indicam que o efeito analgésico está relacionado à intensi-
dade do sabor e é independente do volume. A indução anestésica em pacientes cardiopatas com síndrome de Down 
necessita de redobrada atenção devido aos efeitos cardiodepressores causados pela maioria dos agentes anestésicos e 
os preditores de via aérea difícil. A utilização de glicose oral permitiu a realização desse procedimento de baixo estí-
mulo álgico sem submeter o paciente aos riscos de uma indução anestésica.
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1484 Manejo anestésico em paciente 
com ventrículo terminal
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Introdução: O ventrículo terminal é um espaço ependimal localizado no cone medular. A formação desse ventrículo 
é um processo normal do desenvolvimento embrionário, regredindo antes do nascimento. A persistência do ventrí-
culo pode ser encontrada raramente em crianças menores do que cinco anos. O ventrículo pode sofrer o fenômeno 
de dilatação cística, podendo gerar sintomas. Os sintomas estão relacionados à compressão extrínseca da medula: 
dor lombar baixa, ciática e/ou em membros inferiores, fraqueza e distúrbios esfincterianos. Durante procedimen-
tos cirúrgicos, o manejo da dor é fundamental, pois o procedimento pode favorecer o desenvolvimento de formação 
cística. Relato de caso: M.I.B.S., 1 ano e 5 dias, 7.785 g. Diagnosticada com ventrículo terminal, acompanhada pela 
neurocirurgia. No terceiro dia de vida, submetida à laparotomia exploradora com colostomia em duas bocas por 
abdome agudo obstrutivo, secundário à atresia de reto. Após cinco meses, realizada anastomose reto anal sagital pos-
terior. Foi indicada reconstrução de trânsito intestinal. Optado por anestesia geral e bloqueio do quadrado lombar. 
Indução inalatória com sevoflurano a 4%, complementado com fentanil 15 mcg, propofol 20 mg, relizada intubação 
orotraqueal, Cormack 2A, com cânula 3,5 com balonete. Realizado bloqueio do músculo quadrado lombar bila-
teral com auxílio de ultrassonografia, injetados 4 mL em cada lado de bupivacaína a 0,25%, sem vasoconstrictor. 
Tempo anestésico: 2h30min e cirúrgico de 1h25min, administrados 90 mL de cristaloide. Cirurgia sem intercor-
rências, realizados amicacina 120 mg, dexametasona 1 mg, metronizadol 75 mg, dipirona 225 mg, ondansentrona 
0,7 mg. Extubação em plano, despertar tranquilo, sem dor. Discussão: Por conta da raridade da doença e dos pou-
cos relatos publicados, o manejo é controverso. Trata-se clinicamente os pacientes com sintomas neurológicos não 
específicos ou assintomáticos. Nos pacientes com sintomas evidentes, pode ser proposto tratamento cirúrgico. Neste 
paciente foi optado por tratamento conservador. No caso de procedimentos cirúrgicos para tratar outras comor-
bidades, a escolha da técnica anestésica é importante para evitar dor. Neste caso, seria inadequado o bloqueio de 
neuroeixo, por causa de possíveis complicações, como a dilatação cística, por lesão ou alteração liquórica.
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1485 Anestesia pediátrica livre de opioides 
em cirurgia de correção de estrabismo
Adriel Costa do Espírito Santo, Julize Akemi Muchel D’ouro, Solange Cabral Costa Novo, 
Christiane Rodrigues da Silva, Isabela Costa Novo Cabral

Hospital Universitário Getúlio Vargas, Manaus, Amazonas, Brasil 

Introdução: A cirurgia de correção de estrabismo é a cirurgia ocular pediátrica mais comum da prática anestésica. 
Está associada a uma alta incidência de náuseas e vômitos no pós-operatório (NVPO) (> 80%). O uso de opiáceos 
em cirurgias aumenta exponencialmente os índices de complicações pós-operatórias como náuseas, vômitos, des-
confortos e hiperalgesia. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 10 anos, 13 kg, sem comorbidades e alergias, 
ASA 1, submetida à cirurgia de correção de estrabismo divergente bilateral. Indução anestésica com cloridrato de 
dexmedetomidina (10 mcg) endovenoso (EV), cloridrato de dextrocetamina (20 mg) EV, cloridrato de lidocaína 
(17 mg) EV e propofol (40 mg) EV, seguida de intubação orotraqueal sem intercorrências. Foi mantida em anestesia 
geral balanceada com ventilação mecânica controlada e manutenção com sevoflurano (CAM 1 %). Realizou-se de 
forma preemptiva o uso de atropina (0,15 mg) e para complemento de analgesia, o bloqueio peribulbar com levo-
bupivacaína 0,5% (10 mg). O procedimento transcorreu sem intercorrências ou agitação ao despertar. Paciente foi 
levada à sala de recuperação pós-anestésica, onde foi avaliada quanto à escala analógica visual (VAS = 0), com ausên-
cia de náuseas e vômitos. Recebeu alta hospitalar no dia seguinte, sem queixas. Discussão: A literatura descreve a 
ocorrência de múltiplos eventos oriundos do uso de opiáceos nas cirurgias de correção de estrabismo e o sucesso do 
emprego de cetamina e propofol para esses procedimentos. O uso de dexmedetomidina, como um agonista alfa-2, 
atenua a resposta adrenérgica à intubação e o aumento de catecolaminas durante a anestesia, além de diminuir os 
efeitos cardioestimulatórios e delirium pós-anestésico induzido pela cetamina, beneficiando o despertar do paciente. 
A paciente não apresentou as complicações clássicas comuns ao uso de opiáceos, demonstrando que uma abordagem 
multimodal com agentes específicos mostra-se como uma alternativa no gerenciamento e na diminuição da dor no 
peri e pós-operatório imediato. 
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1490 Anestesia para criança com deficiência 
de glicose-6-fosfato-desidrogenase
Felipe Augusto Ribeiro Valadares, Anita Perpétua Carvalho Rocha de Castro, 
Elton Pereira de Sá Barreto Júnior, Daniela Nunes Oliveira, Zenon Rei de Brito Borges

Hospital Santa Izabel, Santa Casa da Bahia, Salvador, Bahia, Brasil 

Introdução: A deficiência de glicose-6-fosfato-desidrogenase (G6PD) é uma doença enzimática hereditária, relacio-
nada ao cromossomo X, caracterizada por episódios de hemólise aguda ou por anemia hemolítica crônica, quando 
o portador é exposto a fármacos ou a alimentos com propriedades oxidantes, infecções ou situações de estresse. 
A G6PD é uma enzima essencial para o metabolismo eritrocitário, protegendo a hemácia contra agentes oxidantes. 
Essa enzimopatia acomete cerca de 400 milhões de pessoas em todo o mundo, com maior incidência em negros afri-
canos e em mediterrâneos. Relato de caso: G.S.S., masculino, 3 anos, 10 kg, portador de deficiência de G6PD, além 
de doença do refluxo gastroesofágico, síndrome de West e encefalopatia crônica não evolutiva, sem alergias medi-
camentosas, submetido à confecção de gastrostomia, sob anestesia geral balanceada, sem intercorrências. Em uso 
de carbamazepina para controle da patologia de base. Reserva de vaga em unidade de terapia intensiva solicitada 
na consulta pré-anestésica. Após monitorização multiparamétrica não invasiva, realizada indução anestésica venosa 
com 30 mcg de fentanil e 20 mg de propofol, com manutenção por anestesia inalatória (sevoflurano), via cânula oro-
traqueal nº 4,5. Infiltração da ferida operatória com anestésico local e feito 1 mg de ondansetrona para profilaxia de 
náuseas e vômitos pós-operatórios. Discussão: A deficiência de G6PD é a enzimopatia hereditária mais frequente, 
porém são escassas as publicações que relacionam essa doença com anestesia. A prevenção da hemólise constitui 
o pilar do manejo anestésico, pois as consequências clínicas resultantes da hemólise podem variar de pouco sinto-
máticas até o óbito. Para isso, é fundamental que o anestesiologista conheça as medicações que devem ser evitadas 
nesses pacientes e lhes proporcione condições de homeostase, tais como normotermia, euvolemia, ausência de dor e 
prevenção de infecção, o que evitaria o aparecimento de episódios hemolíticos. Assim, o uso de agentes anestésicos 
gerais e, se possível, a associação de bloqueios regionais ou infiltrações de ferida operatória tornam-se seguros nesse 
contexto, com o objetivo de melhorar o prognóstico pós-operatório desses pacientes. 
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1501 Associação de ketamina e 
dexmedetomidina em desbridamento por 
queimadura em paciente pediátrico
Luciana Andrade Rezende, Daniel Câmara Rezende, Thomaz Izola Zolli, Camila Ferreira 
Garcia, Aline Viana Carvalho Amorim

Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil 

Introdução: As lesões por queimadura causam dor e ansiedade severas e levam a muitos efeitos físicos e psicológicos. 
O controle da dor é um problema importante que precisa ser resolvido em unidades de queimados. Diferentes méto-
dos farmacológicos e não farmacológicos têm sido usados para proporcionar conforto ao paciente e alívio da dor 
para mudanças no curativo em pacientes pediátricos. Relato de caso: Trata-se de lactente, 1 ano e 7 meses, 10 kg, 
com queimadura por escaldadura (água quente) na escola. Pais negam comorbidades e alergias medicamentosas. 
Foi prontamente encaminhado para o hospital para receber o primeiro atendimento médico. Segundo relatório, rea-
lizado curativo com sulfadiazina de prata, hidratação com 150 mL de solução fisiológica 0,9% e analgesia venosa 
com dipirona. Exames laboratoriais sem alterações. Após avaliação da equipe de pediatria e cirurgia plástica, foi clas-
sificado como grande queimado, com aproximadamente 16 a 18% de superfície corporal queimada (tórax anterior, 
abdome, ombro esquerdo, antebraço direito e pescoço). Encaminhado ao bloco cirúrgico após 24 horas de inter-
nação para realização de primeiro desbridamento cirúrgico. Paciente admitido em bloco cirúrgico em respiração 
espontânea, estável hemodinamicamente, já com acesso venoso periférico. Após discussão do caso com a equipe da 
cirurgia plástica, optado por realizar sedação com associação de ketamina e dexmedetomidina. A ketamina foi admi-
nistrada em bolus na dose de 1 mg/kg e a dexmedetomidina foi utilizada em infusão contínua, sendo 1 mcg/kg nos 
primeiros 10 minutos e manutenção na dose de 2 mcg/kg/h. Discussão: A ketamina fornece um nível adequado de 
analgesia para o tratamento de feridas por queimaduras. Pode ser utilizada com sucesso em procedimentos de seda-
ção à beira do leito. Além disso, não leva à depressão respiratória com consequente queda na saturação de oxigênio. 
A dexmedetomidina é um agente agonista do receptor α2, que possui propriedades sedativas, analgésicas e ansiolíti-
cas. A combinação dessas duas drogas tem atividade antinociceptiva potente e vem sendo utilizada com sucesso em 
pacientes pediátricos. A combinação de ketamina e dexmedetomidina proporcionou sedação efetiva com estabili-
dade hemodinâmica, ausência de eventos respiratórios e analgesia efetiva no período pós-operatório.
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1517 Manejo anestésico da hérnia 
diafragmática congênita
José Venas Passos Neto, Fabio Luis Ferrari Regatieri, Fernanda Lourenço Furigo, 
Marcelo Ribeiro de Magalhães Queiroz, Gabriella de Sá Veras Pinto

Hospital Geral de Itapevi, São Paulo, São Paulo, Brasil 

Introdução: Hérnia diafragmática congênita (HDC) acomete 1 em 2.500 a 5 mil nascidos vivos e é frequente coe-
xistir com outras anomalias. Deve-se compreender sua fisiopatologia para embasar o manejo anestésico durante a 
cirurgia. Relato de caso: Admitida I.A.M.P., idade pós-conceptual de 37 semanas, nascida há 35 dias, 1,5 kg, ASA 
III por HDC e hipertensão pulmonar (HP) com relato de uso prévio de surfactante e mãe portadora de hipertensão 
crônica e formação renal. Ao ecocardiograma, átrio esquerdo, tronco e ramos da artéria pulmonar dilatados, comu-
nicação interatrial (CIA) com shunt esquerda-direita e HP. Colocada sob monitorização básica e manta térmica. 
Indução com cetamina 2 mg, rocurônio 2 mg e intubação com tubo nº 3 sem cuff. Paciente manteve-se em bom 
plano anestésico com sevoflurano 2,5%, hemodinamicamente estável, em ventilação mecânica, modo de pressão de 
suporte, com parâmetros dentro da normalidade, saturando 96% e leve hipocapnia. Redução do conteúdo herniário 
por laparotomia sem intercorrências. Balanço hídrico 15 mL. Encaminhada intubada, clinicamente estável à unidade 
de terapia intensiva. Evoluiu bem, sendo extubada três dias após. Discussão: A hipoplasia pulmonar secundária à 
HDC observada neste caso causa hipertensão e baixas complacência e capacidade pulmonares; já a CIA com shunt 
esquerda-direita pode agravar-se com insuficiência cardíaca frente a elevações agudas da resistência vascular pulmo-
nar e sistêmica. Por isso, priorizou-se na conduta anestésica: 1) reduzir o risco de vasoconstricção pulmonar hipóxica 
com o uso de sevoflurano e evitar hipercapnia e hipóxia facilitando a estratégia ventilatória com bloqueio neuro-
muscular; 2) bloqueio da ativação do sistema simpático pelo estímulo nóxico com plano anestésico adequado; 3) 
preservação da normovolemia com hidratação guiada por metas. Deve-se evitar também lesão pulmonar por baro-
trauma e hiperóxia, associadas à piora da função pulmonar no pós-operatório. É imperativo, portanto, compreender 
as alterações hemodinâmicas e ventilatórias no planejamento anestésico para reduzir morbimortalidade dos pacien-
tes submetidos à correção cirúrgica da HDC.
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1521 Anestesia em recém-nascido prematuro 
e cardiopata para correção de fístula 
traqueoesofágica e esofagostomia
Samantha Ceccon Camargo de Castro, Daniel Vieira de Queiroz, Luana Rocha Fleming, 
Catarina Lopes, Cristiane Ferreira

Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil 

Relato de caso: Recém-nascido prematuro (34 semanas) com suspeita de síndrome genética por apresentar cabeça 
triangular, micrognatia, orelhas pequenas e baixas, sindactilia e atresia de esôfago (FTE) distal. No terceiro dia de 
vida apresentou pneumoperitônio volumoso por rotura gástrica, sendo submetido à laparotomia exploradora e con-
fecção de gastrostomia descompressiva. Necessitou de dobutamina por dois dias. O ecocardiograma transtorácico 
evidenciou uma cardiopatia congênita que consistia em forame oval patente, comunicação interventricular ampla, 
persistência do canal arterial, hipertensão pulmonar e coarctação da aorta na emergência da subclávia. No décimo 
dia de vida, foi indicada exploração cirúrgica da fístula e confecção de esofagostomia. O recém-nascido foi admitido 
no centro cirúrgico estável hemodinamicamente, em ventilação mecânica. Submetido à anestesia geral com manu-
tenção com sevoflurano, fentanil e rocurônio. Optou-se por iniciar milrinona para evitar reversão do lado do shunt. 
Logo após a indução com sevoflurano e início da milrinona, o recém-nascido evoluiu com bigeminismo ao eletro-
cardiograma e hipotensão arterial sistêmica, revertidos com uso de adrenalina. Durante o acesso cirúrgico houve 
lesão da veia ázigos e sangramento estimado em 15 mL com instabilidade hemodinâmica, seguido por 2 episódios 
de taquicardia ventricular não sustentada. O volume total de cristaloide foi de 130 mL em 4 horas de cirurgia, 18 mL 
de hemácias. Discussão: A ventilação pulmonar é o maior desafio anestesiológico em tais cirurgias devido à locali-
zação da FTE, levando à distensão gástrica pela perda do volume corrente pela fístula ou ventilação monopulmonar 
inadvertida na tentativa de ultrapassar a fístula com o tubo orotraqueal. Recém-nascidos com baixo peso ao nas-
cer e com anomalias cardíacas possuem as maiores taxas de morbidade e mortalidade. Nos centros de referência, 
as gastrostomias não são rotineiramente realizadas porque parte significativa do volume corrente pode ser perdida, 
levando à perda de ventilação efetiva. Contudo, na indisponibilidade de broncoscopia neonatal, após a indução ina-
latória e manutenção da respiração espontânea, recomenda-se a realização de gastrostomia, pois a insuflação gástrica 
apresenta risco de ruptura gástrica e efeito mecânico, reduzindo a complacência pulmonar, dificultando ainda mais 
a ventilação com pressão positiva. 
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1528 Dextrocetamina e dexmedetomidina 
associadas a bloqueio regional em criança 
com pneumonia submetida à cirurgia 
ortopédica de urgência
Vinicius Luiz Pitaluga Campelo, Camila Rossi Fernandes, Lucas Daniel Ribeiro de Campos 
Salustiano, Alexandre Xavier Ferreira 

Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil 

Introdução: Cirurgias de urgência e emergência em crianças com comorbidades de vias aéreas são um desafio em 
anestesiologia. A hiperreatividade das vias aéreas e demais eventos adversos no perioperatório são comuns após 
um quadro de doença respiratória e geram implicações importantes na anestesia. Por isso, a conduta anestésica 
deve ser baseada no estado do paciente, na duração do procedimento e no local da intervenção. A cetamina é um 
potente analgésico, provoca aumento do tônus simpático e tem pouco efeito no drive respiratório, além de promover 
a broncodilatação. A dexmedetomidina causa intensa sedação, diminui a pressão arterial, a frequência cardíaca e a 
sialorreia. Relato de caso: Paciente 3 anos, 20 kg, ASA PII, com diagnóstico de pneumonia em tratamento, proposta 
cirúrgica de tratamento de fratura supracondiliana do úmero e luxação do cotovelo direito. Admitida em sala ope-
ratória em bom estado geral, consciente, eupneica, frequência respiratória 23 ipm, murmúrio vesicular diminuído 
e com estertor crepitante em base direita, demais exames físicos normais. Realizada sedação com dextrocetamina 
20 mg e dexmedetomidina 20 mcg endvenosos mais bloqueio do plexo braquial guiado por ultrassonografia via 
supraclavicular com solução de lidocaína 0,8% e ropivacaína 0,3% 5 mL e via infraclavicular com mais 5 mL. A cirur-
gia durou 60 minutos, paciente durante todo o transoperatório apresentou-se sedada, estável hemodinamicamente, 
com saturação de O2 de 96% em ar ambiente. Foi encaminhada à sala de recuperação pós-anestésica sonolenta, 
mantendo parâmetros. Após uma hora foi reavaliada, paciente dormindo ao lado da mãe, acordada quando esti-
mulada, sem alterações, recebeu alta e foi encaminhada à enfermaria. Discussão: Sedação com dextrocetamina e 
dexmedetomidina mais bloqueio regional tornou-se uma relevante opção anestésica para o caso, evitando qualquer 
manipulação da via aérea, mantendo o paciente sedado com patência de via aérea. A associação desses fármacos 
atuou em sinergismo, complementando seus défices individuais e contrabalanceando seus efeitos colaterais. Junto a 
isso, o bloqueio periférico garantiu analgesia intra e pós-operatória, permitindo uma boa recuperação para a criança.
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1531 Obstrução de tubo aramado 
em cirurgia pediátrica
Idur Antonio Dacanal, Andrea Fogaça Soubhia, Ricardo Gil Ribeiro, Fernando Machim Zimmer, 
Vanessa Elizabeth Soares de Oliveira Lafayette

Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Junior, Universidade Federal do Rio Grande, 
Rio Grande, RS, Brasil 

Introdução: A intubação endotraqueal é feita para estabelecer uma via aérea segura; contudo, isso pode trazer ris-
cos e a obstrução de um tubo endotraqueal (TET) é um evento potencialmente fatal. A obstrução aguda causada 
por muco, sangue ou torção não é incomum, mas difícil de discernir entre outras causas. Relato de caso: Paciente de 
3 anos, com 12 kg, nascido a termo, sem comorbidades, submetido à cirurgia de adenoidectomia. Ausculta pulmo-
nar limpa antes da indução anestésica. Esta foi realizada com sevoflurano, óxido nitroso (50%), alfentanil (500 mcg) 
e propofol (30 mg). Intubação orotraqueal com tubo aramado nº 4, sem utilização de fio guia, realizada sem difi-
culdade. Na manutenção da anestesia optou-se pelo uso de sevoflurano em ventilação controlada por volume. 
Após 30 minutos da indução anestésica ocorre aumento súbito da pressão nas vias aéreas que passou de 20 para 
30 cmH2O. Com o término do procedimento, verificado o tubo, que aparentemente não apresentava oclusão e estava 
corretamente posicionado. A ausculta pulmonar evidencia sibilos difusos, sendo o paciente medicado com salbu-
tamol (100 mcg) pelo tubo endotraqueal, sem resposta. Ocorre importante diminuição da expansão torácica e dos 
murmúrios vesiculares. Optou-se, então, pela troca do tubo aramado por um tubo simples com diâmetro de 4,5 sem 
balonete. Paciente responde com retorno da expansibilidade torácica e dos sinais vitais. Constatado tampão mucoso 
espesso obstruindo quase toda a luz do tubo aramado. A criança foi extubada 20 minutos após a troca do tubo, com 
ausculta pulmonar normal. Discussão: Uma obstrução no tubo aramado pode ocorrer tanto em anestesia inalatória 
como venosa total; no entanto, alguns sinais clínicos, como os sibilos pulmonares, podem ser fatores de confusão, 
levando a considerar outras causas como broncoespasmo e anafilaxia, para as quais não estaria indicada a troca do 
tubo pelo provável edema de glote. O súbito aumento da pressão nas vias aéreas, sem alteração da saturação de oxigê-
nio, pode ser sinal auxiliar na detecção de obstrução do tubo. Portanto, é um desafio para o profissional estar atento 
a todos sinais clínicos e às alterações da ventilação mecânica, para uma rápida detecção de uma obstrução do tubo 
endotraqueal e realização da troca com segurança. 
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1541 Manejo anestésico em paciente com atresia 
de esôfago e fístula traqueoesofágica
Natalia de Paula Piccolo, Adolfo Igor Rodrigues, Fernanda Lourenço Furigo, 
Marcelo Ribeiro de Magalhães Queiroz, Fabio Luis Ferrari Regatieri

Centro de Ensino e Treinamento, Instituto Paulista de Anestesia e Reanimação, 
São Camilo Pompéia, Hospital Geral de Itapevi, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: Atresia de esôfago (AE) é uma malformação em que há descontinuação da luz esofágica e ausência de 
uma extensão variável desse órgão; sua incidência é de 1:3.500 recém-nascidos. Pode ser categorizada de A a F pela 
Classificação de Gross. Em 92% dos casos está associada à AE a presença de fístula traqueoesofágica (FTE). Relato 
de caso: Recém-nascido de 5 dias, sexo feminino, 2.640 kg, nascido a termo, com AE associada à FTE, classifica-
ção C de Gross, com microcefalia e retrognatia, ASA III. Ecocardiograma com presença de comunicação interatrial, 
USG renal e de vias urinárias normais. Em pré-operatório, foi internado em UTI, estável, em ventilação espontâ-
nea. Chega à sala operatória com SatO2: 98%, FC: 139 bpm. Submetido a anestesia geral, indução inalatória com 
sevoflurano a 4%, administrados cetamina 1 mg/kg e rocurônio 3 mg. Sem ventilação com pressão positiva (VPP). 
IOT com tubo 3,0 sem cuff, com posicionamento ajustado de acordo com ausculta bilateral. Ventilado a pressão 
controlada, com volume corrente (VC): 16 mL, pressão inspiratória: 15, PEEP: 3 e FiO2: 50%. Manutenção anesté-
sica com sevoflurano 3%. Durante o procedimento, a depender da manobra cirúrgica, havia alteração ventilatória, 
VC alcançando 12 mL, e aumento de ETCO2. FiO2 alterada para 80%. Realizados anastomose esofágica e fecha-
mento de fístula traqueal. Melhora de parâmetros ventilatórios e retorno de FiO2 a 50%. Encaminhado à UTI, em 
ventilação mecânica, estável hemodinamicamente. Discussão: AE e FTE frequentemente são associadas a outras 
malformações congênitas, como alterações cardiológicas e renais ou ânus imperfurado, tornando de suma impor-
tância a adequada avaliação pré-operatória para o diagnóstico dessas alterações, podendo interferir no planejamento 
 anestésico-cirúrgico e no prognóstico do paciente. VPP deve ser evitada. A IOT geralmente é seletiva inicialmente, 
com tração cranial cuidadosa do tubo associada à ausculta bilateral, para que fique posicionado a jusante da luz da 
fístula, evitando hiperinsuflação gástrica e alterações ventilatórias. Nesse caso, observa-se como um paciente bem 
acompanhado pode resultar em um desfecho positivo e com boa evolução.
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1553 Manejo anestésico em gêmeas 
craniópagas com via aérea difícil
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Introdução: Gêmeos siameses são raros e com alta mortalidade nas primeiras 24 horas. Classificam-se conforme 
regiões de união: tórax (40%), abdome (33%), sacro (19%), ísquio (6%) e crânio (2%). Craniópagos têm incidência 
de 1:2,5 milhões de nascidos vivos, e são mais comuns em populações indianas e africanas que caucasianos. Relato 
de caso: Gêmeas craniópagas (G1 e G2), 7 meses, peso total de 13 kg, foram admitidas para colocação de expansores 
de pele do crânio. Antecedente de DRGE, com controle medicamentoso. Passado de angio-RM cerebral sob anestesia 
geral. Preparo por equipe multidisciplinar de neurocirurgiões, cirurgiões plástico, pediátrico e torácico, anestesiolo-
gistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Durante meses, o trabalho de fisioterapia transformou o 
ângulo agudo formado na junção dos crânios (que produzia posição face a face) em obtuso, diminuindo a dificuldade 
de acesso à via aérea. O teste de comunicação de circulação sanguínea consistiu na administração de anticolinérgico 
por via venosa em G1, sem alterações cronotrópicas em G2. Os equipamentos eram duplicados e a equipe anesté-
sica formada por dois times. Foram posicionadas em mesa cirúrgica única, em decúbito lateral e monitorizadas. 
 Pré-oxigenação a 100%, indução com cetamina e atropina IM em G1, venóclise periférica, intubação orotraqueal 
por meio de broncofibroscopia, seguida de indução com fentanil e propofol. A mesma sequência foi efetuada em G2. 
Garantidas as vias aéreas, foram realizados o acesso venoso central e o procedimento proposto, com sucesso. Extu-
bação sem intercorrências. Discussão: Craniópagos são classificados com união parcial ou completa. Seu manejo 
anestésico é desafiador e deve ser individualizado. O acesso à via aérea é um dos momentos críticos. Assim, o preparo 
envolveu desde a fisioterapia para aumentar previamente o ângulo entre os crânios e indução anestésica, de modo a 
garantir ventilação espontânea, até a realização da broncofibroscopia. A possibilidade de comunicação venosa deve 
ser excluída. Conclusão: Anestesia para craniópagos deve ser individualizada e conduzida por equipe multiprofissio-
nal treinada, além da necessidade de material adequado.
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1554 Anestesia para ressonância magnética 
em recém-nascido sob investigação de 
doença neuromuscular
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Introdução: A hipertermia maligna (HM) é uma afecção hereditária caracterizada por uma síndrome hipermetabó-
lica em resposta à exposição aos anestésicos halogenados e succinilcolina. Doenças neuromusculares diversas têm 
sido implicadas entre os fatores associados à suscetibilidade à HM. Relato de caso: Recém-nascido pré-termo (idade 
gestacional de 30 semanas) com 20 dias de vida, 2 kg, estado físico P3, foi submetido à ressonância magnética de 
crânio sob anestesia geral. Estava internado na UTI neonatal para investigação de miopatia congênita, com dismor-
fismo facial, hipotonia, cardiopatia congênita e malformação renal. Após monitorização convencional, foi realizada 
indução anestésica inalatória com óxido nitroso e oxigênio a 50% associado à cetamina 2 mg intravenosa, manten-
do-se respiração espontânea. Na manutenção, empregaram-se oxigênio e óxido nitroso em cateter nasal. Ao término 
do procedimento, o paciente foi acompanhado de volta ao leito e encontrava-se acordado, normotérmico, hemo-
dinamicamente estável, eupneico, com saturação de 96% e recebendo oxigênio em cateter nasal a 2 L/minuto. 
Discussão: A susceptibilidade à HM é maior em portadores de miopatias congênitas, sendo imperiosa, na avaliação 
 pré-anestésica, a investigação dos fatores de risco de desenvolvimento da doença, incluindo antecedentes pessoais e 
familiares. Durante a anestesia geral, deve-se ter em mente a importância da monitorização do paciente, permitindo 
a identificação precoce do quadro de HM. Dantrolene sódico deve estar sempre disponível. Tomando-se as precau-
ções necessárias, os procedimentos podem ser realizados de maneira segura.
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1561 Uso de adjuvantes associado a bloqueio de 
plexo braquial guiado por ultrassonografia 
para correção de sindactilia
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Introdução: Sindactilia é um defeito congênito dos dedos das mãos e dos pés, caracterizado por um defeito de sepa-
ração das partes, e seu tratamento é essencialmente cirúrgico. O bloqueio de plexo braquial associado a uma sedação 
efetiva é uma alternativa à anestesia, oferecendo conforto e boa recuperação ao paciente. Relato de caso: Paciente 
E.V.S.C., 10 anos, 38 kg, sexo feminino, PS1, sem alergias ou comorbidades, deu entrada em centro cirúrgico para a 
realização de correção cirúrgica de sindactilia por técnica cruenta em mão de membro superior direito. Monitori-
zada com cardioscopia, oximetria de pulso e pressão arterial não invasiva; foi puncionado acesso venoso periférico 
nº 20 em fossa cubital à E, após botão anestésico com lidocaína a 2% sem vasoconstritor. Paciente foi sedada com clo-
ridrato de dexmedetomidina 1 µ/kg, e cloridrato de dextrocetamina 2 mg/kg. Posteriormente, foi realizado bloqueio 
de plexo braquial supraclavicular com levobupivacaína a 0,25% CVC 10 mL e bloqueio axilar com levobupivacaína a 
0,25% SVC 15 mL, ambos guiados por ultrassonografia. Para otimização do bloqueio foi associado 0,1 mg/kg dexa-
metasona à solução. O procedimento durou 1 hora e 30 minutos, paciente permaneceu em torno de 1 hora em SRPA, 
sem agitação ou quadro álgico, sendo então encaminhada a enfermaria sem queixas. Discussão: A utilização de 
bloqueio regional guiado por ultrassonografia com sedação pode ser uma alternativa à realização de anestesia geral 
em cirurgia de membro superior. A associação de anestésico local com o uso de drogas adjuvantes permite melhora 
da qualidade, bem como do tempo de duração do bloqueio regional, e sedação eficaz ajuda a reduzir a agitação 
 pós-operatória e aumentar o conforto trans e pós-operatório do paciente.
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1564 Estratégia ventilatória em paciente com 
proteinose alveolar pulmonar submetida 
a broncoscopia
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Carlos André Cagnolati, Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo

Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, SP, Brasil 

Introdução: A proteinose alveolar pulmonar (PAP) genética é uma doença rara, caracterizada pelo acúmulo alveo-
lar da substância surfactante. Leva a alterações do parênquima pulmonar que culminam no desenvolvimento de 
pneumopatia intersticial irreversível, com progressão para hipertensão arterial pulmonar (HAP) e cor pulmonale. 
O  diagnóstico é confirmado pelo aspecto do lavado broncoalveolar (LBA), biópsia pulmonar ou teste genético. 
Relato de caso: S.M.A., 4 anos, 27 kg, sexo feminino, admitida em caráter eletivo para broncoscopia com biópsia e 
LBA, devido à dispneia progressiva associada a opacidades pulmonares, com evolução gradativa para dependência 
de O2, HAP grave e hipertrofia de ventrículo direito (VD). Realizadas a indução anestésica com sevoflurano e fen-
tanil e a introdução de máscara laríngea e acoplamento a ventilador mecânico em modo VCV. Constatou-se padrão 
ventilatório restritivo, ao observar alta pressão de plateau e de pico, portanto optou-se por mudar o modo ventilató-
rio para PCV, sob pressão inspiratória de 13 cmH20, TI: 0,8, FR: 22, PEEP 6, FiO2 50%, garantindo volume total de 
170 mL, EtCO2 36, SPO2 97%. Broncoscópio flexível progredido pelo dispositivo supraglótico através de adaptador 
que não permitiu vazamento com despressurização das vias aéreas. Realizado biópsia com LBA. Exame histológico 
confirmou o diagnóstico de PAP. Discussão: Dada a fisiopatologia da PAP, o conjunto de alterações pulmonares leva 
a um quadro de pneumopatia restritiva, tornando a indução anestésica e o manejo ventilatório desafiadores para o 
anestesiologista. Sabe-se que esses pacientes têm redução da complacência pulmonar, baixa capacidade residual fun-
cional e baixa tolerabilidade a elevação da PaCO2, associada a uma via aérea hiper-reativa e hipersecretiva. Não há 
consenso sobre qual seja o melhor modo ventilatório nesse cenário. O modo PCV com PEEP entre 5 e 8 cmH20 
parece ser mais seguro, pois causa menor estresse pulmonar. A estratégia de ventilação protetora está adequadamente 
indicada, porém é necessário atentar-se ao risco da hipercapnia aguda, a qual pode provocar insuficiência aguda de 
VD em pacientes com HAP.
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1569 Bloqueio lobar seletivo para toracotomia 
em paciente com síndrome de Moebius
Renan Faria Cardoso, Luiz Fernando dos Reis Falcão, Mauricio Amaral Neto, Thaisa 
Rampini Vellasco, Guinther Giroldo Badessa

Hospital São Camilo - Santana, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: A síndrome de Moebius (SM) é uma doença rara, caracterizada por anomalias craniofaciais, distúrbios 
respiratórios, musculoesqueléticos, entre outros. Essa síndrome apresenta diversas implicações anestésicas, muitas 
delas concernentes ao manejo da via aérea. Relato de caso: Paciente masculino, 8 anos, 23 kg, ASA III, com indi-
cação de lobectomia inferior direita devido bronquiectasias com sangramentos de repetição. Traqueostomizado, 
asmático e apresentava também micrognatia, microglossia, palato ogival, incisivos proeminentes, paralisia facial 
bilateral, hipotonia severa, incoordenação para deglutição. Monitorização básica com ECG, PANI, SpO2 e EtCO2. 
Iniciada anestesia venosa total (AVT), indução com alfentanil, propofol e rocurônio, e manutenção com remifentanil 
e propofol em infusão contínua. Em seguida, foi posicionado bloqueador brônquico (BB) Arndt®-5F em brônquio 
secundário direito guiado por fibroscopia por meio da sonda de traqueostomia Shiley® 5,5 e adaptador próprio. 
 Posicionado paciente em DLE, insuflado cuff do BB sob visão direta e iniciada ventilação mecânica, proporcionando 
SatO2 > 98% durante todo o procedimento. Ao final, desinsuflado cuff e retirado BB, realizado o recrutamento pul-
monar, sendo o paciente encaminhado à UTI em ventilação mecânica. Discussão: Existe uma limitação importante 
nas técnicas para separação pulmonar e nos pacientes pediátricos. A impossibilidade de utilizar os tubos de “duplo-
-lúmen” faz com que os bloqueios brônquicos se tornem a primeira opção. Neste caso específico, a versatilidade do 
BB permitiu bloqueio lobar seletivo, o que aboliu a ventilação no lobo inferior direito, oferecendo excelente campo 
cirúrgico, e preservou a ventilação no restante do pulmão direito. Dessa forma, com maior área pulmonar disponível 
para trocas gasosas, foi possível manter a oxigenação em níveis seguros durante a manipulação cirúrgica, sem inter-
ferir no campo cirúrgico. Optou-se pela AVT devido ao risco de hipertermia maligna nesse perfil de paciente e por 
não influenciar no reflexo de vasoconstrição pulmonar hipóxica.
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1572 Manejo anestésico em recém-nascido com 
encefalocele
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Introdução: Encefalocele é uma malformação congênita com herniação do SNC por meio de um defeito no crânio, 
com incidência de 1 para 3.000 até 10.000 nascidos vivos. Relato de caso: Durante o pré-natal, foi identificado feto 
com encefalocele. Programação de cesárea com 38 semanas de idade gestacional. Ao nascimento: sexo masculino, 
peso de 3.125 g, estabilidade hemodinâmica em ar ambiente. Imediatamente foi realizada tomografia computadori-
zada de crânio, que identificou encefalocele occipital (dimensão de 15 x 15 cm), sem tecido encefálico. Indução com 
anestesia inalatória: sevoflurano e oxigênio. Realizada IOT 3,0 sem cuff, sob laringoscopia direta, em decúbito late-
ral, sem intercorrências. Mantido em ventilação mecânica controlada a pressão (FiO2 a 50% e sevoflurano). Acesso 
venoso central pela técnica de Seldinger. Indução venosa: cetamina 6 mg (3 mg 2 horas após), fentanil 3 mcg (3 mcg 
2 horas após) e clonidina 3 mcg (1,5 mcg 3 horas após). Uso de cateter de teflon 24G em artéria radial para ava-
liar a pressão arterial invasiva. Passagem de termômetro esofágico e proteção térmica dos 4 membros com malha 
de algodão e envelope plástico (manutenção de 35 a 35,5°C perioperatória). Posição cirúrgica em decúbito ventral, 
hidratação com ringer lactato aquecido e glicose 1%. Hipotensão tratada com adrenalina. Na 3ª e 4ª horas, utili-
zou-se albumina 5% e foi mantida a adrenalina em infusão (0,1 mcg/kg/min). Total de fluido infundido: 100 mL. 
Encaminhado à UTI após 5 horas de procedimento, estável com adrenalina (0,2 mcg/kg/min), SatO2 94%, entubado 
e respirando espontaneamente. Realizado revisão de posicionamento periodicamente durante todo o procedimento. 
Discussão: Encefalocele occipital ocorre em 70% dos casos. Esse é o diagnóstico do nosso paciente e tem impor-
tância porque dificulta o manejo da via aérea, sendo a IOT em decúbito lateral uma das formas mais usadas nessas 
situações. Todos os casos dessa patologia demandam monitorização e preparo adequados durante a sua drenagem, 
pois há risco de instabilidade hemodinâmica e parada cardiorrespiratória. A utilização de clonidina e cetamina 
durante o ato anestésico pode proteger o paciente contra injúria tecidual neurológica, auxilia na estabilidade hemo-
dinâmica, na analgesia e no adequado plano anestésico. Ambos reduzem a necessidade de opioides e podem proteger 
o RN no período pós-operatório. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
1. Mahajan C, Rath GP, Dash HH, Bithal PK. Perioperative Management of Children With Encephalocele. J Neurosurg Anesthesiol. 

2011;23(4):352-6. https://doi.org/10.1097/ANA.0b013e31821f93dc

Conflito de interesses: nada a declarar.

Fonte de fomento: nenhuma.

Tipo de trabalho: Relato de caso



ANESTESIA PEDIÁTRICA

Sao Paulo Med J. 2019; 137(Suppl)     210

1581 Manejo anestésico de retirada de corpo 
estranho por broncoscopia em criança
Paula Cristina Ribeiro Andrade, Rita de Cássia Demarco Garces Novais, Paulo Sergio 
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Preto, SP, Brasil 

Introdução: A aspiração de corpo estranho é uma causa significativa de morte acidental em crianças, particular-
mente as de 1 a 4 anos de idade. Na maioria dos casos, os objetos aspirados são pedaços de comida que se alojam 
na árvore brônquica, o que pode levar a um quadro de pneumonite e à necessidade de múltiplas broncoscopias. 
O manejo anestésico torna-se capcioso, pois deve-se evitar movimentos e tosse do paciente, e há controvérsias sobre 
manter o paciente em ventilação espontânea ou controlada. Relato de caso: Paciente, masculino, 1 ano e 2 meses, 
12 kg, sem comorbidades e alergias, submetido à broncoscopia de urgência devido à aspiração de uma pedra. Foi rea-
lizada a sedação pré-anestésica com midazolam via oral em solução na dose 0,5 mg/kg. Admitido em sala cirúrgica 
e foi monitorizado conforme as normas ASA. Apresentava FC 120 bpm, FR 30 ipm, PA 50 x 30. Realizou-se indução 
anestésica com sevoflurano seguida de venóclise. Após injeção de propofol 80 mg e fentanil 30 mcg, optamos por 
passar a máscara laríngea nº 2. Como não havia máscara laríngea específica para introduzir o broncofibroscópio, foi 
realizada uma adaptação do extensor do tubo Robertshaw 35F conectado à máscara laríngea com o conjunto de ven-
tilação Baraka de silicone infantil 0,5 L. Com isso, foi garantida a ventilação espontânea do paciente com a realização 
do procedimento sem apneia e dessaturação. Procedimento realizado com sucesso, com duração de 30 min, com 
retirada do corpo estranho. Paciente foi extubado e levado à RPA em ótimo estado. Discussão: Quando o paciente 
é criança, é essencial que o anestesiologista esteja sempre atento e considere a fisiopatologia dessa faixa etária, para 
que seja capaz de garantir a oxigenação adequada. Tanto a anestesia inalatória como a venosa total são métodos viá-
veis, e tanto a ventilação controlada quanto a espontânea podem ser usadas com sucesso. Uma cooperação estreita 
e uma comunicação clara entre o anestesiologista, o broncoscopista e os assistentes são essenciais para garantir a 
extração segura do objeto aspirado. No caso descrito, a confecção de um dispositivo englobando o cotovelo do tubo 
Robertshaw 35F à máscara laríngea nº 2 foi capaz de resolver a situação da falta de material necessário para o proce-
dimento; contudo, é sempre importante ter em mãos o material de via aérea e o broncofibroscópio adequados para 
essa população.
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1583 Bloqueio eretor da espinha para analgesia 
em cirurgia torácica pediátrica
Paula Cristina Ribeiro Andrade, Rita de Cássia Demarco Garces Novais, Paulo Sergio 
Mateus Marcelino Serzedo, Daniel Carlos Cagnolati, Leandro Criscuolo Miksche

Centro de Ensino e Treinamento, Clínica de Anestesiologia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, SP, Brasil 

Introdução: O bloqueio eretor da espinha é uma nova técnica anestésica, descrito pela primeira vez em 2016, efi-
caz para cirurgia torácica e abdominal. Quando realizado na região torácica, T5, com uma única injeção promove 
analgesia de toda a parede anterior, posterior e lateral, pela dispersão craniocaudal do anestésico local na fáscia tora-
colombar. Torna-se aliado do anestesiologista em casos em que o bloqueio de neuroeixo é tecnicamente difícil ou 
causador de complicações. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 3 anos, admitida em centro cirúrgico para ser 
submetida à drenagem de tórax à direita devido a derrame pleural parapneumônico. Ao chegar, encontrava-se con-
tactante, porém com dispneia moderada. Optou-se por anestesia geral balanceada com indução anestésica com N2O, 
sevoflurano, fentanil e propofol, manutenção anestésica com sevoflurano e N2O. Após toracostomia, foi efetuado o 
bloqueio, guiado por ultrassom, do músculo eretor da espinha, no âmbito de T5-T6, com 7 mL de ropivacaína a 0,2%. 
Ato anestésico sem intercorrências. Avaliado quadro álgico após bloqueio, paciente não apresentou queixas de dor 
(avaliado com base nas escalas Wong-Baker e Hannallah) por 17 horas. Após esse período, foi realizada a primeira 
dose de analgésico EV. Não apresentou náuseas ou vômitos no pós-operatório. Discussão: Os bloqueios de fáscia 
de paredes tóraco-abdominais guiados por imagem são uma novidade promissora no arsenal do anestesiologista, 
podem proporcionar bloqueio da dor por diversas horas e se mostram uma opção segura na população pediátrica, 
pois o uso de pequenos volumes de anestésico local evita a toxicidade sistêmica. Sua sonoanatomia é mais fácil que 
para os bloqueios paravertebrais e o bloqueio simpático é menor. Portanto, devem ser explorados ao máximo para 
obter-se um paciente mais tranquilo e minimizar os traumas do período perioperatório.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Yayika AM, Ahiskalioglub A, Çelika EC, Aya A, Ozenoglu A. Continuous erector spinae plane block for postoperative analgesia of 

multiple rib fracture surgery: case report. Rev Bras Anestesiol. 2019;69(1). http://dx.doi.org/10.1016/j.bjane.2018.08.001

2. Ince I, Aksoyn M, Ozmen O. Ultrasound guided erector spinae plane block for postoperative analgesia in a 13 year-old child 

undergoing abdominal surgery: A new approach. J Clin Anesth. 2019;55:77-8. https://doi.org/10.1016/j.jclinane.2018.12.016

Conflito de interesses: nada a declarar.

Fonte de fomento: nenhuma.

Tipo de trabalho: Relato de caso



ANESTESIA PEDIÁTRICA

Sao Paulo Med J. 2019; 137(Suppl)     212

1602 Associação de dexmedetomidina e 
cetamina em sedação pediátrica
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Hospital Regional da Asa Norte, Brasília, DF, Brasil 

Introdução: O uso combinado de dexmedetomidina e cetamina vem demonstrando vantagens, por diminuir os 
índices de depressão respiratória e a necessidade de realização de anestesia geral em procedimentos nos quais não 
é possível a realização de bloqueios periféricos. Relato de caso: Paciente feminina, 8 anos, 30 kg, ASA 1, admitida 
com proposta de reconstrução de lábio e sutura de lesão palato gengival pós-trauma, utilizando a técnica de anes-
tesia local e sedação com dexmedetomidina e cetamina intravenosa. Jejum adequado; ausência de preditores de via 
aérea difícil; nega alergias. Sinais vitais: PA: 122 x 79 mmHg FC: 86 bpm FR: 22 irpm Sat: 96% com 2 L de O2 em 
cateter nasal. Foi administrado, em doses fracionadas, um total de 40 mcg de dexmedetomidina e 40 mg de ceta-
mina. Os sinais vitais permaneceram estáveis durante todo o procedimento, que ocorreu sem intercorrências. Após 
15 minutos da administração da última dose, houve despertar tranquilo e sem queixas álgicas. Após 75 minutos do 
término do procedimento, a criança teve alta da SRPA, sem necessidade de analgesia pós-operatória. Discussão: 
A dexmedetomidina é um alfa-2 agonista com ação sedativa, analgésica, ansiolítica e simpatolítica usada rotineira-
mente no manejo da dor e da sedação. Uma das suas vantagens é não causar depressão respiratória. A associação com 
cetamina, que tem propriedade analgésica, broncodilatadora, propicia manutenção dos reflexos das vias aéreas e o 
estímulo respiratório demonstrou resultado favorável para esse tipo de procedimento, pois o sinergismo das drogas 
não causou depressão respiratória e, além disso, minimizou os efeitos colaterais tanto da dexmedetomidina, como a 
bradicardia e a hipotensão, quanto os efeitos colaterais comuns ao uso da cetamina quando utilizada isoladamente, 
como a sialorreia e as alucinações. O uso combinado manteve os sinais vitais estáveis e gerou sedação e analgesia sem 
a necessidade do manejo da dor no pós-operatório.
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1617 Anestesia para criança portadora de 
mucopolissacaridose
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Hospital Santa Izabel, Santa Casa da Bahia, Salvador, BA, Brasil 

Introdução: As mucopolissacaridoses são doenças hereditárias, crônicas, progressivas e multissistêmicas, caracte-
rizadas por deficiência do metabolismo de glicosaminoglicanos (GAGs), que se depositam em órgãos e em tecidos. 
Os sistemas mais comumente acometidos são: cardíaco, respiratório, nervoso central e músculo esquelético, sendo 
os dois primeiros as principais causas de morte, por insuficiência orgânica. A mortalidade perioperatória desses 
pacientes continua elevada, apesar dos avanços na abordagem anestésico-cirúrgica. Relato de caso: L.J.S., 12 anos, 
24 kg, portadora de mucopolissacaridose tipo VII, sem alergias medicamentosas, submetida à osteotomia de qua-
dril direito. Criança não colaborativa, com venóclise prévia. Optado pela indução anestésica venosa com propofol 
1% TCI, o qual foi mantido durante todo o procedimento. Além disso, associado bloqueio subaracnoideo com inje-
ção intratecal de 08 mg de bupivacaína isobárica 0,5% e de 40 mcg de morfina. Mantida em ventilação espontânea, 
com suporte de oxigênio por meio de cateter nasal tipo óculos. Procedimento com duração anestésico-cirúrgica de 
220 minutos, sem intercorrências. Discussão: Além de preocupações inerentes aos sistemas respiratório e cardio-
vascular, o manejo anestésico de um paciente com mucopolissacaridose é desafiador. Atenção maior deve ser dada 
à possível abordagem de via aérea, muitas vezes predita como difícil, por alterações craniofaciais e deformidades da 
coluna vertebral, com rigidez muscular e instabilidade atlanto-occipital. A anestesia locorregional deve ser técnica 
de escolha, sempre que possível, de forma a evitar a abordagem de via aérea. Além disso, maiores cuidados devem 
ser dedicados à manutenção da perviedade de via aérea (em caso de não IOT) e ao correto posicionamento na mesa 
cirúrgica, devido às deformidades osteoarticulares, evitando lesões no pós-operatório. Reserva de vaga em UTI deve 
ser solicitada na consulta pré-anestésica e a cinesioterapia respiratória, instituída assim que possível. 
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1619 A importância da Monitorização 
hemodinâmica em anestesia 
pediátrica oncológica
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Introdução: A monitorização hemodinâmica é fundamental em pacientes críticos e em cirurgias extensas em que 
uma terapia guiada é capaz de mudar a conduta anestésica. Há ainda pouca literatura sobre o seu uso em cirurgia 
pediátrica. Apresentaremos um caso em que o uso do Picco® (Pulse Contour Cardiac Output) modificou a conduta 
com bom resultado. Relato de caso: Menina de 6 anos, 37,5 kg, com ressecção prévia de teratoma imaturo de ovário, 
foi submetida à ressecção de metástases abdominais e pélvicas. Realizada anestesia geral combinada com peridu-
ral. Feita monitorização contínua minimamente invasiva do débito cardíaco com o PICCO®, com o cateter arterial 
(4Fr 8 cm) colocado na artéria femoral direita e o cateter venoso (7Fr 15 cm) na veia jugular interna direita. Foi uma 
ressecção extensa, tempo total de 6 horas, englobando histerectomia total, colecistectomia, apendicectomia, reti-
rada do peritôneo e das metástases em um total de 22 peças. A paciente permaneceu hipotensa, mantendo índice 
cardíaco normal, resistência vascular sistêmica próxima ao limite inferior e variação do volume sistólico maior que 
13. No total, ela recebeu 2.000 mL de cristaloides, 1.500 mL de coloide e um concentrado de hemácias, com diu-
rese final de 2.000 mL. Usamos fenilefrina em bomba infusora de forma intermitente nos momentos em que havia 
maior queda da RVS. A hidratação e o uso de vasopressor foram guiados pelos parâmetros do Picco®, com meta de 
manter IC e RVS normais, e, em momentos de hipotensão com aumento do VVS, infusão de fluidos. Ao término, a 
paciente foi encaminhada ao CTI intubada, em baixas doses de vasopressor e sem acidose. Discussão: O PICCO® é 
indicado para uma monitorização precisa e rápida do estado hemodinâmico do paciente. Há pouca literatura sobre 
o seu uso em pacientes pediátricos. Alguns parâmetros medidos são alterados nessa faixa etária, como o índice de 
água extravascular pulmonar e o volume diastólico final global. Nesse caso, a hipotensão apresentada pela paciente 
estava diretamente relacionada à sua fluido-responsividade. Caso não houvesse tal monitorização, talvez fosse utili-
zado apenas vasopressor e não essa quantidade maior de fluidos. A conduta mostrou-se acertada, pois os parâmetros 
hemodinâmicos mantiveram-se estáveis e sem acidose.
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1636 Manejo de recém-nascido em ressecção 
de hamartoma mesenquimal hepático
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Introdução: O hamartoma mesenquimal hepático (HMH) é o segundo tumor hepático benigno mais comum em 
crianças. Pode ser assintomático ou evoluir com grande massa abdominal (cisto, sólido ou misto), insuficiência res-
piratória, cardíaca, sangramento maciço, trombocitopenia, entre outros. Relato de caso: Menina, 2 dias de idade, 
nascida em parto vaginal de difícil evolução, pois ela apresentava grande volume abdominal, não observado pre-
viamente em ultrassonografia. Devido à distensão abdominal e ao desconforto respiratório desde o nascimento, foi 
intubada e transferida para terapia intensiva (UTI) neonatal. Optado pela laparotomia de urgência, peso de 4,3 kg, 
estável hemodinamicamente, cateter umbilical. Apresentava exames laboratoriais iniciais sem alterações, ausência 
de cardiopatia associada. Realizada anestesia geral balanceada, com ventilação de difícil realização. Após clampea-
mento e ressecção da massa abdominal, de conteúdo cístico e pesando 940 g, paciente evoluiu com melhora do 
padrão ventilatório, porém apresentou sinais de choque hipovolêmico. Infusão imediata de 10 mL/kg de concen-
trado de hemácias, 50 mL de plasma fresco congelado, 10 mL/kg de ringer lactato e 50 mL de SF 0,9% aquecido 
em cavidade abdominal, evoluindo com melhora hemodinâmica. Ao fim do procedimento, paciente retorna à UTI. 
O  pós-operatório transcorreu sem intercorrências, alta hospitalar após 15 dias. Resultado anatomopatológico com 
diagnóstico de HMH. Discussão: O manejo anestésico nos pacientes pediátricos com massa abdominal gigante 
é complexo, pois podem apresentar síndrome compartimental abdominal, e, em sua maioria, esses tumores têm 
grande volume sanguíneo. O sistema respiratório é prejudicado pelo deslocamento cefálico do diafragma, que 
aumenta a pressão intratorácica e reduz a complacência pulmonar e a capacidade residual funcional, gerando ate-
lectasia, prejuízo da perfusão pulmonar após anestesia, evoluindo com hipercapnia e hipoxemia. Também produz 
vasoconstricção pulmonar, comprometendo a troca gasosa. O HMH é um tumor altamente vascularizado, sendo 
observada perda maciça sanguínea após clampeamento do tumor, evoluindo com choque hipovolêmico. Nesses 
casos, a literatura orienta que o suporte transfusional já esteja preparado para a infusão imediata, controle adequado 
da normotermia e vigilância com níveis de potássio.
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1654 Ketodex em criança com IVAS
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Introdução: Cetamina e dexmedetomidina são duas drogas com grande potência analgésica e sedativa usadas para 
modulação da dor pós-operatória, sedação de pacientes submetidos a procedimentos com anestesia local ou para 
diminuir a incidência de agitação e delirium no despertar da anestesia geral inalatória. A dexmedetomidina (alfa-2 
agonista seletivo de curta ação) e a cetamina (antagonista do receptor NMDA) são hemodinamicamente estáveis e 
produzem sedação e analgesia com mínima depressão respiratória. Relatos prévios demonstraram o uso de baixas 
doses de dexmedetomidina e cetamina como estratégia de tratamento segura e eficaz para proporcionar conforto e 
sedação em pacientes infantis durante procedimentos cirúrgicos. Relato de caso: Criança de 2 anos, sexo mascu-
lino, 10 kg, chega ao centro cirúrgico para realizar sutura da língua após queda da escada. Criança com IVAS e D2 
antibioticoterapia com febre alta, obstrução de vias aéreas e tosse produtiva. Jejum para sólidos > 8 horas. Paciente 
sem acesso venoso, opta-se por realizar sedação com Ketodex IM, dose de 1  mg/kg de cetamina e 1  mcg/kg de 
dexmedetomidina (1:1), para puncionar acesso e titulação de doses subsequentes. Apesar de repetida 3x dose 1:1 
(10/10 minutos), IM, criança evoluiu com agitação e choro incontrolável. Optou-se por contenção mecânica e pun-
ção de acesso venoso com administração de 2x dose 1:1 (5/5 minutos), EV, sem resposta adequada após 50 min da 
primeira dose IM. Infundidos 2 mg/kg propofol em bolus para sedação, permitindo ao cirurgião infiltração de AL e 
sutura de corte profundo e extenso na língua. Discussão: Na criança com IVAS e febre na emergência, evitar IOT é 
fundamental para diminuir risco de complicações anestésicas e respiratórias, motivo pelo qual foi escolhido o Keto-
dex. Diante desta experiência, fica o questionamento: o hipermetabolismo devido à febre e à infecção, isoladamente, 
altera o desfecho do Ketodex em crianças? Taquifilaxia pode ser o vilão da história?
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1656 Anestesia opioid-free em lactente 
acondroplásico para adenoidectomia 
por vídeo
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Introdução: A acondroplasia é a causa mais comum de nanismo desproporcional, com incidência de 1 em 30 mil 
nascidos vivos, sendo mais comum no sexo feminino. Tem herança autossômica dominante, porém a maioria dos 
casos é resultante de mutação esporádica. Potenciais dificuldades na via aérea desses pacientes devido a alterações 
anatômicas representam um desafio ao anestesiologista. Relato de caso: Masculino, 2 anos e 11 dias, 10 kg e 43 cm, 
diagnosticado com acondroplasia pelo fenótipo, herança genética (pais acondroplásicos), e mutação do gene FGFR3, 
portador de apneia obstrutiva do sono, pescoço curto, macroglossia, sem antecedentes cirúrgicos. Foi submetido 
a adenoidectomia por vídeo. Devido a potenciais dificuldades no manejo da via aérea, optado por não adminis-
trar medicação pré-anestésica; após monitorização dos sinais vitais, pré-indução anestésica com óxido nitroso e 
sevoflurano 5%, e, após obtido acesso venoso, administrado antisialógogo, 5 mcg de dexmedetomidine e 5 mg de 
cetamina, mantendo o paciente em ventilação espontânea. Houve necessidade de introduzir uma cânula orofaríngea 
para desobstrução de via aérea superior devido à queda da língua. Para a intubação utilizou-se sonda endotraqueal 
de tamanho 4 com cuff por videolaringoscopia, e a anestesia foi mantida com sevoflurano a 2%. Após extubação, 
o paciente foi encaminhado à SRPA sem intercorrências. Discussão: Pacientes acondroplásicos podem apresen-
tar algumas peculiaridades importantes para o anestesiologista, como macroglossia, macrocefalia, baixa estatura, 
alterações no diâmetro anteroposterior do tórax, baixa capacidade residual funcional, escoliose, deformidades cra-
niofaciais, anormalidades na via aérea, limitação da extensão cervical, instabilidade atlantoaxial, apneia obstrutiva 
do sono, apneia central, entre outras. Dessa forma, alguns fatores são essenciais na condução anestésica, sendo eles: 
verificar se há dificuldade de ventilação e intubação devido a alterações anatômicas, sendo mandatório manter a ven-
tilação espontânea desses pacientes durante a intubação; uso de videolaparoscópio devido a dificuldades de extensão 
e instabilidade cervical; e uso de anestesia opiod-free, a fim de evitar complicações decorrentes do uso de opioides, 
principalmente da depressão respiratória nesses pacientes, com melhor desfecho clínico. 
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1673 Retirada de corpo estranho de via aérea 
em criança com síndrome de Patau
Rita De Cássia Demarco Garcez Novais, Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo, 
Paulo Vítor De Sousa Marcelino, Flavio Coelho Barroso, Carlos André Cagnolati

Clínica de Anestesiologia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, SP, Brasil 

Introdução: A síndrome de Patau é uma trissomia do cromossomo 13 com prevalência de 1:20.000 nascidos vivos. 
Apresenta comprometimentos multissistêmicos, normalmente com uma tríade clássica envolvendo microftalmia, 
fenda palatina e polidactilia. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 2 anos, 16 kg ASA IV, com síndrome de 
Patau, epilético, em tratamento regular com fenitoína e ácido valproico, traqueostomizado desde os primeiros dias 
de vida devido a complicações pulmonares, alimentação por gastrostomia, nascido com comunicação interventricu-
lar resolvida com tratamento clínico, fenda palatina, hidronefrose bilateral, dentição em mau estado de conservação. 
Admitido para realização de broncoscopia após ter iniciado, havia7 dias, quadro de hemoptise; realizado TC de 
tórax, que evidenciou imagem hiperdensa no pulmão esquerdo, sugerindo corpo estranho. Após monitorização 
padrão, foi realizada anestesia geral balanceada com indução inalatória via traqueostomia (sevoflurano, O2, ar com-
primido, fentanil 20 mcg e propofol 30 mg), manutenção com sevoflurano 4% em ventilação espontânea sistema de 
mapleson A. Realizada a broncofibroscopia flexível e localizado o corpo estranho, tratava-se de um dente, fim do 
procedimento sem intercorrências. Discussão: A alta mortalidade dos pacientes com síndrome de Patau é explicada 
pelas inúmeras comorbidades associadas, principalmente as pulmonares, o que torna a anestesia nesses pequenos 
pacientes um grande desafio para o anestesiologista. Neste caso em especial, evidenciamos a retirada de corpo estra-
nho em via aérea inferior com o cuidado de mantê-lo em ventilação espontânea conforme orientações do algoritmo 
de via aérea difícil (VAD) da American Society of Anesthesiologists. Dessa forma, evitou-se o deslocamento distal do 
corpo estranho na árvore traqueobrônquica, o que dificultaria sua retirada. A ventilação espontânea nesse grupo de 
pacientes é de crucial importância, pois apresentam risco elevado de VAD e a indução anestésica pode ser um evento 
catastrófico. É função do anestesiologista prover planos de ação e rotas alternativas perante uma VAD em todo o ato 
anestésico, prevenindo eventos adversos e visando à segurança e ao bem-estar do paciente. 
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1697 Anestesia em enfisema lobar congênito
Giovanna Paula Leonel Olivetti, Lara Santos Costa, Paula Fiorani Penabel, 
Monica Braga da Cunha Gobbo, Renata de Paula Lian

Hospital da Pontifícia Universidade Católica, Campinas, SP, Brasil 

Introdução: O enfisema lobar congênito (ELC) é uma anomalia definida pela hiperinsuflação de um ou mais lobos 
pulmonares na ausência de uma obstrução brônquica extrínseca. A etiologia não é totalmente esclarecida, mas resulta 
de anormalidades brônquicas ou defeitos alveolares. É rara, 1 a cada 20 mil nascimentos, e pode estar associada a 
outras malformações, principalmente cardíaca, que ocorre em 20% dos casos. A apresentação clínica mais comum é 
de angústia respiratória aguda do recém-nascido, causada pelo aprisionamento de ar localizado que comprime o pul-
mão normal ipsilateral e contralateral. O diagnóstico é feito por meio da história clínica e da radiografia de tórax, ou 
tomografia. A broncoscopia pode ser uma ferramenta importante no diagnóstico diferencial. O tratamento de esco-
lha é cirúrgico, por intermédio da lobectomia. Relato de caso: G.P.S., 18 meses, masculino, 12 kg, 0,87 cm, sem outras 
comorbidades. Diagnosticado ao nascimento com ELC, atualmente assintomático, sem uso de medicações. Subme-
tido eletivamente a lobectomia do lobo superior esquerdo. Realizada anestesia geral balanceada, pré-anestésico oral 
com midazolam, indução venosa com fentanil 50 mcg, cetamina 25 mcg, lidocaína 10 mg, propofol 50 mg, e rocurô-
nio 08 mg. Laringoscopia direta Cormack 1, IOT com tubo nº 4,5 sem cuff, passagem de Fogart nº 4,0 à esquerda, sem 
intercorrências. Localização do Forgart e insuflação para obstruir ventilação de pulmão esquerdo confirmadas com 
videofibroscopia. A ventilação seletiva foi realizada sem intercorrências durante o procedimento. Paciente manteve-se 
estável, com saturação de 96%, VC 70 L/M, FR 25 irpm, PA 80 x 50 mmhg, FC 100 bpm. Ao final da cirurgia, retirados 
Fogart e expansão do lobo inferior esquerdo com sucesso, seguidas de extubação orotraqueal. Paciente encaminhado 
à UTI por risco de fistula brônquica. Discussão: O enfisema lobar afeta mais os lobos superiores e, devido ao grande 
volume de ar aprisionado, há diminuição do débito cardíaco. A meta é evitar a distensão excessiva do pulmão compro-
metido e limitar a pressão positiva com a máscara facial durante a indução anestésica, evitando, assim, instabilidade 
hemodinâmica gerada pelo desvio do mediastino durante a hiperinsuflação. A mortalidade operatória depende da 
coexistência de outras malformações e do estado geral da criança. O prognóstico, mesmo quando há a ressecção de 
mais de um lobo, é bom e reflete o potencial de crescimento alveolar compensatório em crianças.
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1722 Manejo anestésico em criança portadora 
de leucodistrofia metacromática
Raphael Moura Britto, Gustavo Henrique Morisco Balarim, Pedro Paulo Alfano Filho, 
Adeli Mariane Vieira Lino Alfano, Cirilo Haddad Silveira

Centro de Ensino e Treinamento, Grupo de Anestesiologistas Associados Paulista, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: A leucodistrofia metacromática (LDM) faz parte de um grupo de doenças, das quais algumas são pro-
gressivas, hereditárias e neurodegenerativas, conhecidas como leucodistrofias. A preocupação do anestesiologista 
é a alta prevalência de convulsões, refluxo gastroesofágico, complicações das vias aéreas e grandes secreções orais. 
Relato de caso: Paciente masculino, 7 anos, 10 kg, aguarda realização de colecistectomia, gastrostomia, confecção de 
válvula antirrefluxo, extração dentária e postectomia. Portador de LDM, escoliose, desnutrição, distúrbio de deglu-
tição, epilepsia e anemia. Em uso de hidantal. Durante avaliação da via aérea foi observado abertura oral < 3 cm, 
micro/retrognatia, incisivos proeminentes, extensão cervical limitada. Apresentava-se em uso de sonda nasoente-
ral para nutrição e cateter de PICC. Exames laboratoriais evidenciavam anemia. Ato anestésico foi iniciado com 
instalação de cateter nasal com baixo fluxo de O2 e sevoflurano 1,5%. Após sedação moderada e mantendo ventila-
ção espontânea, realizadas atropina, intubação com fibroscópio flexível (FF), tubo nº 4,5 simples, e anestesia tópica 
das vias aéreas. Indução venosa com sufentanil 1 mcg/kg, propofol 5 mg/kg e rocurônio 1 mg/kg. Mantida aneste-
sia com sevoflurano 2,5% e ventilação modo PCV. Ato cirúrgico ocorreu sem intercorrências, com duração total 
de 270 minutos. Realizado 0,2 mg/kg de morfina para analgesia pós-operatória. Realizada extubação em UTI no 
1º  pós-operatório e alta domiciliar em 6 dias. Discussão: A LDM é causada por um erro inato do metabolismo e pos-
sui caráter autossômico recessivo. Todas as apresentações da doença estão associadas a uma deterioração progressiva 
das funções motoras e neurocognitivas. Devido às alterações anatômicas citadas, deve-se tomar alguns cuidados com 
o manejo das vias aéreas e drogas anestésicas utilizadas. Para evitar crises convulsivas, deve-se ter cuidado com hipo-
termia e drogas que possam desencadear crises como cetamina. Diante do risco de broncoaspiração e dos sinais de 
provável via aérea difícil, a intubação com FF mantendo ventilação espontânea parece ser a mais segura. Embora não 
tenham sido relatadas respostas anormais ao bloqueio neuromuscular, recomenda-se cautela devido a provável up 
regulation de receptores na junção neuromuscular.
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1727 Analgesia contínua no plano do 
músculo eretor da espinha pra 
lobectomia pulmonar em pediatria
Bruno Francisco de Freitas Tonelotto, Nicole Panzuto Djaibran, Felipe Pinn de Castro, 
João Valverde Filho, Claudia Marquez Simões

Hospital Sírio-Libanês, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução e justificativa: As cirurgias torácicas exigem uma adequada analgesia pós-operatória para permitir a 
mobilização precoce e reduzir complicações pulmonares. O bloqueio do plano do músculo eretor da espinha tem 
sido cada vez mais utilizado, inclusive na população pediátrica, podendo, assim, constituir mais uma arma do arse-
nal de ferramentas analgésicas para o período perioperatório. O objetivo deste caso é demonstrar como esse bloqueio 
pode ser utilizado em cirurgias torácicas pediátricas com sucesso. Relato de caso: M.L.A.R., 6 anos, portadora de 
bronquiectasia pulmonar em lobo superior direito, associado a pneumonias de repetição, tendo levado a diversas 
hospitalizações no último ano. Optou-se então pela lobectomia pulmonar. A paciente pesava 24 kg. Foi realizada 
monitorização com cardioscopia, oximetria de pulso e pressão arterial invasiva. A indução foi realizada com pro-
pofol 2 mg/kg, fentanil 3 ug/kg, rocurônio 0,6 mg/kg e a intubação orotraqueal, com tubo simples; foi introduzido 
também um bloqueador endobrônquico com o auxílio do fibroscópio flexível. A manutenção anestésica foi realizada 
com propofol e rocurônio contínuo. O procedimento realizado sem intercorrências. Ao término da cirurgia realizou-
-se a passagem de cateter plexular no plano do músculo eretor da espinha, guiado por ultrassonografia na altura da 
quinta vértebra torácica. Instalou-se analgesia contínua com ropivacaína 0,1%, com infusão de 7 mL/h. No período 
 pós-operatório imediato a paciente apresentava-se sem dor, conseguindo caminhar pela UTI.  Conclusão: A recupera-
ção no pós-operatório de uma cirurgia torácica, como a lobectomia pulmonar, está diretamente ligada à manutenção 
da capacidade ventilatória, por isso o cuidado de evitar a formação de atelectasias. Deambulação precoce e realiza-
ção de exercícios são fundamentais e dependem de analgesia adequada. Por esse motivo deve-se sempre otimizar a 
analgesia pós-operatória, principalmente na vigência de drenos torácicos. O bloqueio no plano do músculo eretor da 
espinha promove interrupção da transmissão nas fibras viscerais e somáticas, sendo uma alternativa a anestesia do 
neuroeixo, permitindo o uso de cateter para manter a analgesia contínua no pós-operatório e garantir assim condi-
ções analgésicas para adequada recuperação pós-operatória.
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1739 Manejo anestésico em cirurgia 
eletiva de paciente pediátrico 
com displasia ectodérmica
Amanda Ellen de Morais, Rafaela Brasil e Silva Nunes, Wagner de Paula Rogério, 
Salyme El Kadi, Rebeca Baldo dos Santos

Fundação Hospital Adriano Jorge, Manaus, AM, Brasil 

Introdução: A displasia ectodérmica hipohidrótica (DE), também conhecida como síndrome de 
 Christ-Siemens-Touraine, é uma doença hereditária que abrange um grupo heterogêneo de manifestações, com inci-
dência aproximada de 1:100.000 nascidos vivos, a maioria do sexo masculino. Gera distúrbios na formação e função 
de estruturas derivadas do ectoderma, principalmente cabelo, unhas, dentes e glândulas sudoríparas, englobando 
uma tríade de hipotricose, anodontia e anidrose. A hipertermia, a ausência de dentes, a hipoplasia da maxila e a pre-
disposição a infecções pulmonares são considerações importantes para o ato anestésico. O caso descrito é de uma 
criança portadora da síndrome submetida a uma cirurgia de correção peniana. Relato de caso: Paciente 11 anos, 
sexo masculino, com diagnóstico de DE e programação de correção de pênis embutido. Ao exame apresentava atri-
quia, hipodontia, pele fina e retardo no crescimento. Ausculta cardiorrespiratória, radiografia e exames laboratoriais 
sem alterações. ECG normal para idade, classificação Goldman I. Ecocardiograma de aspecto habitual, FEJ 73%. 
Paciente monitorizado com oximetria, cardiografia, PNI, capnometria e temperatura esofágica. Pré-medicação reali-
zada com midazolam 0,5 mg/kg. Indução inalatória com oxigênio 50%, 5 L/min e sevoflurano 2% sob máscara facial. 
 Venóclise em MSE com jelco 22G. Injeção de fentanil 1 ug/kg e ketamina 0,5 mg/kg. Realizado bloqueio peniano 
com bupivacaína 0,25%, total de 3 mL. Manutenção da anestesia com sevoflurano 1,5%. Analgesia realizada com 
tramadol 1,5 mg/kg e dipirona 30 mg/kg. Não houve intercorrências durante ato anestésico e paciente manteve-se 
hemodinamicamente estável, SPO2 de 99%, capnografia 45–48 e temperatura corporal entre 33,7 e 35,8°C. Ao tér-
mino, encaminhado para a SRPA. Discussão: Os pacientes com DE necessitam de um manejo anestésico voltado 
para as particularidades da síndrome, entre elas, potencial via aérea difícil, controle da temperatura corporal, umidi-
ficação de vias aéreas e avaliação da função respiratória. O risco de hipertermia maligna deve ser considerado nesses 
pacientes, porém não contraindica a anestesia inalatória, conduta embasada em escassos relatos de caso, sendo seu 
estudo de fundamental importância para a segurança do ato anestésico. 
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1756 Manejo Anestésico para correção de 
Truncus arteriosus em paciente pediátrico
Marcos Guedes Miranda Junior, Ladson Soares Mariano, Ana Raquel Araruno Soares, 
Diego Munhoz Barrios, Eduardo Viana Piccinini

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

Introdução: Truncus arteriosus (TA) deriva da falta de septação deste vaso embrionário nos componentes da artéria 
pulmonar (AP) e da aorta, resultando em uma aorta grande como vaso único surgindo do coração com uma válvula 
troncular (semilunar). Tipo 1: a origem da AP principal é a partir do TA, que se divide em APs direita e esquerda. 
Tipo 2: pela origem separada das APs direita e esquerda da superfície posterior do tronco. Tipo 3: origem separada 
das APs direita e esquerda a partir dos aspectos laterais do tronco. Relato de caso: Paciente, 7 meses, feminino, 5,4 kg, 
com provável síndrome Di George apresentando TA communis tipo 1 (APs com origem cruzada) com ECO mos-
trando via de saída única pelo vaso truncal, CIV de 14 mm. Ventrículo esquerdo com dilatação moderada. Valva 
truncal trivalvular, com insuficiência discreta, relacionada aos dois ventrículos. Tronco pulmonar (TP) emerge do 
vaso truncal, com pulmonares confluentes. Cirurgia programada para correção de TA tipo 1, com uso de monocús-
pide e rafia do TP na via de saída do ventrículo direito. Anestesia realizada por indução venosa (midazolam 0,2 mg/kg, 
fentanil 1 ug/kg, cetamina 0,3 mg/kg e rocurônio 1 mg/kg). IOT com tubo 3,5 mm sem cuff (ventilação mecânica no 
modo PCV) e manutenção sevoflurano 2,5%. Saída de CEC satisfatória em ritmo sinusal. Tempo de CEC: 3 horas 
e 12  minutos, tempo de anóxia: 2 horas e 31  minutos. Recebeu: 50  mL de plaquetas, 10  mL/kg de concentrado 
hemácias e 40 mL de crioprecipitado no pós-CEC. DVAs: adrenalina 0,2 e milrinone 0,5 ug/kg/min e óxido nítrico 
20 ppm. Discussão: A indução anestésica deve ser realizada com medicamentos que mantenham a resistência vas-
cular sistêmica (RVS) e preservem a função miocárdica. Cetamina ou etomidato, frequentemente combinados com 
fentanil e/ou midazolam, podem ser usados para atingir com segurança esse objetivo. Deve-se ter cuidado para evitar 
hiperventilação e oxigenação excessiva, que diminuem a resistência vascular pulmonar (RVP) e podem exacerbar a 
circulação pulmonar e diminuir a pressão arterial diastólica. Esforços para equilibrar RVP e RVS para tornar a pro-
porção da abordagem Qp/Qs 1:1 são essenciais. A milrinona (0,5–1,0 μg/kg) deve ser considerada pelos seus efeitos 
inotrópico e lusitrópico, bem como pela sua capacidade de reduzir a RVP. É provável que exista algum grau de dis-
função do ventrículo direito devido à ventriculotomia. 
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1146 ESP block em paciente com hérnia 
encarcerada, estômago cheio e alteração 
da coagulação: uma alternativa?
Cristina do Espírito Santo de Carvalho, Bruno Hermont Jahara, Fernanda dos Santos Silva, 
Bruno Vítor Martins Santiago, 

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

Introdução: O bloqueio do eretor da espinha (ESP block) é uma técnica interfascial que promove analgesia profunda 
em virtude do bloqueio de fibras somáticas e viscerais. O objetivo é relatar um caso em que o ESP block emerge como 
uma alternativa possível. Relato de caso: Mulher, 59 anos, 1,68 m, 74 kg, cirrótica por vírus C, com hérnia umbilical 
encarcerada com evolução de 14 horas. Apresentava INR 2.1 e PTT 2.4. Devido à ingestão alimentar há 2 horas e à 
alteração do coagulograma, após injeção de 1 mg de midazolam, foi realizado ESP block bilateral, guiado por ultras-
sonografia, com agulha de Quincke 22G, no nível de T7 e T10, com 10 mL de solução composta por ropivacaína 0,5% 
(5 mL), lidocaína 1% (5 mL) e 4 mg de dexametasona em cada nível. Após 30 minutos, iniciou-se o reparo da hérnia 
por técnica aberta, com estabilidade hemodinâmica e controle adequado dos estímulos cirúrgicos. Após 80 minu-
tos de cirurgia, a paciente recebeu 100 mg de cetoprofeno e 8 mg de nalbufina. Foi encaminhada à recuperação 
 pós-anestésica com dor na escala visual de dor 1/10. Nas 24 horas seguintes, a paciente manteve-se sem dor com 2 g 
de dipirona a cada 4 horas e 100 mg de tramadol a cada 6 horas. Discussão: Este parece ser o primeiro caso descrito 
de reparo de hérnia umbilical encarcerada cuja principal técnica anestésica utilizada tenha sido o ESP block. Na des-
crição original no âmbito de T5, após posicionamento do transdutor em posição parassagital e identificação dos 
músculos trapézio, romboide e eretor da espinha, a agulha, em plano, atravessa os músculos, em direção ao processo 
transverso. A base óssea confere segurança ao procedimento. A visualização da pleura reduz o risco de punção pleu-
ral inadvertida. Após aspiração negativa, são injetados entre 10 e 20 mL de anestésico no plano interfascial abaixo do 
músculo eretor da espinha, o que promove anestesia desde C7-T1 até T8. O efeito parece ser secundário à dispersão 
para os espaços paravertebrais, cobrindo ramos dorsais e ventrais dos nervos torácicos, bem como as fibras simpá-
ticas. Nesta paciente, a manipulação da via aérea poderia provocar, além da aspiração gástrica, lesões anatômicas, 
estresse pós-traumático por recall e adversidades advindas de hipoxemia, em caso de via aérea difícil, além de risco 
de hematomas durante punção do neuroeixo.
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1151 Bloqueio interpleural para cirurgia de 
carcinoma papilar encapsulado em 
paciente do gênero masculino
Taylor Brandão Schnaider, Hugo Ribeiro Bellato, Antônio Carlos Aguiar Brandão, 
Antônio Mauro Vieira, Raíssa Saraiva Caruso

Hospital das Clínicas da Universidade do Vale do Sapucaí, Centro de Ensino e Treinamento, 
Sociedade Brasileira de Anestesiologia, Pouso Alegre, MG, Brasil 

Introdução: O carcinoma papilar encapsulado tem incidência de 0,5 a 1% do total de canceres de mama, excepcio-
nalmente no gênero masculino, sendo diagnosticado com base em uma alteração geralmente notada pelo próprio 
paciente, já que não existe rastreamento em homens. Relato de caso: Paciente do gênero masculino, 43 anos de idade, 
pesando 98 kg, estado físico ASA P2, foi submetido à mastectomia esquerda e à pesquisa de linfonodo sentinela. 
A indução da anestesia geral foi realizada com propofol (0,2 mg.kg-1), cloridrato de alfentanila (40 mcg.kg-1) e besilato 
de atracúrio (0,6 mg.kg-1), e a manutenção, com oxigênio/ar comprimido e propofol (80 mcg.kg-1.min-1). O bloqueio 
interpleural foi executado no EIC5, linha axilar média, sendo o paciente colocado em céfalo-declive de 20 graus 
antes da realização do bloqueio, permanecendo nessa posição por aproximadamente 10  minutos  pós-bloqueio. 
 Utilizou-se agulha de Tuohy 17G, sendo administrados cloridrato de ropivacaína 0,75% (150 mg) e cloridrato de 
clonidina (3 mcg.kg-1), na velocidade de 1 ml.s-1. Durante o intraoperatório foi injetado cloridrato de lidocaína endo-
venosa (1,5 mg.kg-1.h-1). Discussão: A anestesia regional diminui a resposta neuroendócrina ao estresse operatório, 
elimina ou reduz a necessidade de anestesia geral e minimiza o requerimento de opioides, sendo de fácil trata-
mento os efeitos adversos que possam ocorrer. O cloridrato de lidocaína por via endovenosa diminui a intensidade 
da dor no pós-operatório imediato e reduz as alterações imunológicas induzidas pela cirurgia. No presente estudo, 
o paciente foi submetido à anestesia regional por via interpleural, combinada à anestesia geral e à lidocaína endo-
venosa; não foi administrado anestésico inalatório nem opioide no intraoperatório; no pós-operatório, o paciente 
apresentou dor leve, necessitando somente analgésico comum (dipirona). A analgesia intra e pós-operatória foi eficaz 
com as técnicas e os fármacos utilizados. O diagnóstico foi confirmado pelo laudo anatomopatológico.
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1156 Bloqueio quadro lombar II para 
hernioplastia inguinal extraperitoneal
Diogo Rodrigues dos Santos, Diogo Barros Florenzano de Sousa

Hospital Geral do Grajaú, São Paulo, SP, Brasil 

Paciente A.B., 65 anos, 48 kg, masculino, ASA III, portador de HAS, HBP, FA, IC, HAP (PSAP 60 mmHg) e IRC (Cl 
29 mL/min). Alérgico a dipirona e AINEs. Vem ao serviço para realizar hernioplastia inguinal direita por videolapa-
roscopia extraperitoneal. Refere ter tratamento cirúrgico convencional contraindicado em outro serviço por motivos 
de comorbidades associadas a alto risco intraoperatório relacionado à técnica anestésica disponível. Histórico de 
quadro de abdome agudo obstrutivo por hérnia inguinal encarcerada há 3 anos, sendo submetido à laparotomia. 
Após evento, evoluindo com IRC, sendo necessário diálise no pós-operatório. Faz uso de furosemida, atorvastatina, 
carverdilol, doxazosina, clonazepam e warfarin. Traz consigo exames laboratoriais normais (exceto U/Cr aumen-
tados), MAPA sem alterações pressóricas, ECG com fibrilação atrial, ECOTT com FE de 40%, aumento de AE e 
AD, dilatação de VE, VM e VAo espessadas, aberturas preservadas, DP discreto, contratilidade de VE preservada, 
PSAP de 60 mmHg (moderada), insuficiência VM e VT importantes, insuficiência VAo discreta. Internado, feita 
a ponte de coagulação com enoxa até o dia anterior à cirurgia. Ao exame físico, tinha bom estado geral, sem alte-
rações.  Aparelho cardiovascular com ritmo cardíaco irregular, FC 130 bpm. Ausculta respiratória sem alterações. 
 Restante  do exame físico normal. Mallampati 2, boa mobilidade e extensão cervical e abertura bucal adequada. 
Ausência de dentes na arcada dentária superior. Sem barba. TCLE assinado. Paciente levado à sala de cirurgia, posi-
cionado em decúbito dorsal, monitorizado. Iniciado sedação com 50  mcg de Fentanil, e TCI de propofol (alvo: 
0,4 mcg/mL), realizado bloqueio QL II à direita, guiado por US, feito 30 mL de ropi 0,5% e 75 mcg de clonidina, sem 
intercorrências. Feito bloqueio semilunar à esquerda com ropivacaína 0,375%, 12 mL, guiado por US, sem inter-
corrências. Aumentado alvo de TCI de propofol para 2 mcg/mL, passado máscara laríngea e mantido sob pressão 
de suporte. A cirurgia durou 50 minutos, realizou-se hernioplastia inguinal por videolaparoscopia extraperitoneal. 
 Utilizados atracúrio 20 mg, dexametasona 4 mg e ondansetrona 4 mg. Durante o intraoperatório, paciente evoluiu 
sem alterações pressóricas, PAM mantida acima de 70 mmHg, sangramento mínimo. Ao final, paciente acordado. 
Avaliada a dor pós-operatória nos momentos de 0, 1, 2, e 3 horas. Paciente negava queixas álgicas. Alta de RPA, para 
leito, na 3ª hora pós-operatória. Alta hospitalar 24 horas após, sem dor.
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1157 Raquianestesia em paciente com 
espondilodiscite tuberculosa prévia
Eduarda Schutz Martinelli, Nelsi Bertoncello, Antonio Feijó de Feijó

Hospital Nossa Senhora da Conceição, Porto Alegre, RS, Brasil 

Introdução: A tuberculose óssea é uma entidade cada vez mais rara na medicina atual. Quando ocorre, tende a aco-
meter principalmente a coluna vertebral, causando deformidade de sua estrutura. Muitos anestesiologistas podem 
ficar hesitantes na hora de administrar bloqueio regional quando não estão familiarizados com esses casos, por receio 
de exacerbar as condições prévias da doença ou por dificuldade de avaliar complicações. Pacientes que serão sub-
metidos à anestesia devem ter seu caso individualizado, considerando riscos e benefícios, a fim de avaliar a melhor 
técnica anestésica no momento. Relato de caso: J.P.L.S., masculino, 63 anos, proveniente de Porto Alegre, Rio Grande 
do Sul, espondilodiscite tuberculosa prévia, DPOC, ICFER, HAS e DM não compensadas. Interna para realização de 
arteriografia e desbridamento de membro inferior direito com possibilidade de amputação por osteomielite em pé 
diabético. Relata tratamento recente com RHZE para tuberculose óssea em coluna lombossacra. Paciente nega atual-
mente lombalgia, paresias, parestesias, limitações funcionais e incontinências. Após revisão da história do paciente e 
exame físico neurológico cuidadoso, optou-se por bloqueio subaracnoideo em altura lombar, com infusão de anesté-
sico local e opioide. Técnica anestésica e procedimento cirúrgico transcorreram sem complicações. Pós-operatórios 
imediato, recente e tardio ocorreram sem alteração de sintomatologia do paciente e sem complicações da conduta 
anestésica. Discussão: A avaliação pré-anestésica é particularmente importante nestes casos, com anamnese e exame 
físico adequados, bem como exame de imagem, quando disponível. Em situações específicas como esta, ou seja, 
procedimento de urgência, pacientes não compensados para realização de anestesia geral ou impossibilidade de blo-
queio periférico, a avaliação clínica do anestesiologista torna-se ainda mais relevante, devendo ser efetiva a fim de 
pesar riscos e benefícios da conduta. Neste caso optou-se por bloqueio subaracnoideo, visto que não há contraindi-
cação absoluta, uma vez que o paciente estava tratado clinicamente e assintomático. A decisão de utilizar anestesia 
regional ou geral nessas situações deve ser, portanto, individualizada caso a caso.
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1175 Realização de bloqueio oftálmico em 
paciente grave com olho perfurado
Willian Alves da Rocha, Rodrigo Fernandes Goulart, Omerio Hauck Silveira, Ana Beatriz Dias 

Hospital Geral de Palmas, Palmas, TO, Brasil 

Introdução: Em casos de perfuração ocular ha um grande embate quanto a técnica anestésica que melhor se adéque 
a uma situação emergencial que o paciente enfrenta. O objetivo neste relato é mostrar aplicabilidade do bloqueio 
peribulbar como excelente opção técnica. Relato de caso: Paciente idoso, A.P.S., 74 anos, com graves sequelas de 
hanseníase, tratando linfoma não Hodgkin, com história de perfuração ocular esquerda decorrente lagoftalmo. 
Havia história anterior de perfuração há 1 ano. Nova perfuração (2-3 mm com leve extrusão de íris às 7 horas), 
indicada a realização de transplante de córnea tectônico emergencial. Deu entrada no bloco cirúrgico, sem nenhum 
exame laboratorial ou avaliação clínica prévia, no período noturno. Foi monitorado com SpO2, ECG e PANI, apre-
sentando índices 96%, sinusal FC 66, 160 x 88 mmHg, respectivamente. Jejum adequado. Sedação consciente IV com 
diazepam 5 mg e fentanil 50 mcg, clonidina 45 mg. Após assepsia com iodo aquoso, feita a instilação de lidocaína 2% 
s/v e filme de lidocaína gel 2% na região caruncular. Realizado bloqueio oftálmico peribulbar, solução de levobupiva-
caína 0,75% s/v com hyalozima 100 UI/mL, sendo primeira punção caruncular, com agulha 13 x 4,5 volume 1,5 mL, 
e a seguinte inferoexterna, com 2 mL da solução. Não houve aumento da extrusão íris após bloqueio. Após 5 minutos 
do bloqueio, resultou acinesia dos movimentos horizontais, permanecendo parcialmente verticais, sem comprome-
ter o ato cirúrgico. Paciente permaneceu estável, sem queixas álgicas durante todo o ato operatório, que durou cerca 
de 1 hora 30minutos. Recebeu alta no dia seguinte e segue acompanhamento oftalmológico.  Discussão: Sabemos, 
hoje, que a laringoscopia pode aumentar a pressão intraocular (PIO) em 15-20 mmHg. Esses índices podem ser mais 
bem controlados se tivermos disponíveis videolaringoscópios, níveis ainda assim superiores quando comparados 
com uma técnica regional bem aplicada. Um bom bloqueio pode conseguir índices menores de alteração da PIO. 
Em pequenas lesões não são observadas diferenças em relação à qualidade final da visão comparando anestesia geral 
e bloqueio. Sempre importante avaliarmos o estado clínico e a colaboração paciente, bem como toda composição 
cirúrgica/anestésica. Cabe sempre a dúvida diante o embate jurídico a que possamos estar impostos. O grande pro-
blema não é o bloqueio, e sim a dificuldade no afastamento de culpa. Na AG evitamos apenas a “colocação da agulha” 
no mesmo sítio cirúrgico, mas os riscos podem até ser aumentados com essa escolha técnica aplicada. 
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1179 Complicação relacionada ao uso de dose 
elevada de morfina intratecal
Thiago Vinicius Froes Laurindo, Maurício Henrique Zanini Centenaro, Ademeri de Mattos 
Leão, Marisa Pizzichini, Alexandre Stellati Garcia

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, Curitiba, PR, Brasil 

A utilização de morfina intratecal é amplamente amparada pela literatura, sendo que desde 1979 é usada como 
opção no manejo de dor perioperatória, utilizada nas doses habituais de 50 a 100 mcg. Paciente masculino, 28 anos, 
branco, 80 kg, 187 cm, ASA I, submetido raquianestesia para hernioplastia inguinal. Após monitorização habitual, 
venóclise e sedação (midazolam 4 mg e fentanil 40 mcg), foi realizada raquianestesia com punção em espaço L3-L4, 
utilizando agulha Whitacre 27G com bupivacaína 0,5% hiperbárica 12,5 mg e morfina 100 mcg. O procedimento 
teve duração de 65 minutos, sendo ao final o paciente encaminhado sonolento para a recuperação pós-anestésica 
imediata. Evoluiu com depressão ventilatória, sendo encaminhado à UTI, onde houve piora do quadro necessitando 
de intubação orotraqueal (IOT). Após revisão dos procedimentos foi verificada a troca das ampolas de morfina de 
0,2 mg/mL pela de 10 mg/mL. Iniciada, de imediato, a infusão contínua de naloxone, no entanto o paciente evoluiu 
com edema agudo pulmonar, tendo seu uso suspenso. Progrediu com desmame ventilatório difícil por agitação psi-
comotora, permanecendo 5 dias em IOT. Recebeu alta hospitalar sem déficit neurológico ou cognitivo. Após a alta, 
apresentou novo episódio de confusão mental e alteração do comportamento, seguido por transtorno depressivo. 
Realizou acompanhamento ambulatorial, apresentando remissão dos sintomas e alta em 9 meses. A dupla checagem 
da medicação seria suficiente para evitar o erro. A agitação que dificultou o desmame da ventilação mecânica se deu, 
provavelmente, em decorrência das alterações hipóxicas evidenciadas na tomografia cerebral. A metódica checagem 
dos fármacos para se evitar erros na administração e a necessidade de suporte ventilatório precoce no paciente com 
intoxicação por opioides são medidas simples que podem evitar complicações fatais.
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1227 Os avanços da utilização da 
ultrassonografia pelos anestesistas para 
bloqueio de nervos periférico
Maria das Graças da Cruz Guedes, Marcio Pinto, Marcos Antonio, Wagner Silva, Leandra Roberta

Universidade Cidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: O presente trabalho busca questionar a eficiência da utilização da ultrassonografia (USG) pelos aneste-
sistas para o bloqueio de nervos periféricos, explicitando as evidências na literatura que mostram os benefícios do uso 
da USG como guia. Método: Revisão sistemática nas bases de dados PubMed, SciELO, LILACS e CAPS, utilizando 
os termos “ultrasonography”, “anesthesia”, “nerve block” e “peripheral nerves”. Foram encontrados 1.005 artigos que 
se enquadravam nos critérios acima, dos quais somente 40 tratavam-se de bloqueios nervosos com a utilização da 
USG. Destes, 19 estavam vinculados exatamente ao tema proposto (os avanços da utilização da ultrassonografia 
pelos anestesistas para o bloqueio de nervos periféricos), sendo excluídos 21 dos 40 por não abordarem os nervos 
periféricos, e sim bloqueios interfaciais, bloqueios do plexo celíaco, anestesia do neuroeixo, entre outros. Resultados: 
Durante a pesquisa foram encontrados diversos estudos que comprovam a eficácia da utilização da USG para o blo-
queio de nervos periféricos. As habilidades necessárias para fazer com sucesso o bloqueio desses nervos podem ser 
rapidamente aprendidas. Estudos demonstram que a técnica é um método operador dependente e que seu uso para 
o bloqueio anestésico demanda muita prática para se chegar à perfeição. Muitos estudos citam ainda a diminuição da 
quantidade de anestésicos quando se utiliza a USG para o bloqueio de nervos periféricos. Conclusões: O USG tem 
se mostrado uma importante ferramenta para os anestesistas atingirem os bloqueios dos nervos periféricos. O USG 
é operador dependente e os anestesistas precisam ter mais preparo durante sua formação para usá-lo. Estudos com a 
USG para bloqueio de nervos periféricos devem aumentar. 
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1231 Bloqueio plano eretor espinha com 
cateter e do plexo cervical em paciente 
submetido à esofagectomia
Raphaela Ferraz dos Santos Zanini, Luis Alberto Rodriguez Linares, Rafael Braz Pinto, 
Eduardo Giroud Joaquim, Frederico de Almeida Porto

Hospital Leforte Liberdade, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: Pacientes submetidos à esofagectomia total geralmente têm alta incidência de dor, dada a complexi-
dade cirúrgica. O bloqueio do plano eretor da espinha, descrito em múltiplos cenários clínicos, foi incluído para 
controlar a dor pós-operatória. Além disso, era preciso cobertura analgésica das incisões cervicais, sendo realizado 
o bloqueio cervical superficial. Relato de caso: Paciente masculino, 70 anos, ASA IV, portador de adenocarcinoma 
de esôfago; foi submetido a esofagectomia total, gastrectomia proximal, linfadenectomia mediastinal e retroperito-
neal, confecção de anastomose esôfago/tubo gástrico término-terminal, jejunostomia de Witzel e colecistectomia 
videolaparoscópicos. Realizada anestesia geral com fentanil, propofol e rocurônio; manutenção com sevoflurano, 
remifentanil e dexmedetomidina em infusão alvo-controlada. Ao final do procedimento cirúrgico, com paciente em 
posição supina e cabeça lateralizada a 45º, realizou-se bloqueio cervical superficial guiado por US e agulha Stimu-
loplex. Injetados 7 mL ropivacaína 0,2% à direita e 15 mL ropivacaína 0,375% com 75 ug de clonidina à esquerda. 
Posteriormente, realizou-se bloqueio do plano do eretor da espinha em decúbito lateral, guiado por US e agulha Sti-
muloplex. Injetados 30 mL ropivacaína 0,375% e passado cateter, sem intercorrências. Encaminhado paciente à UTI, 
extubado e sem queixas álgicas. Evoluiu sem dor nas primeiras 15 horas, sem uso de opioides de resgate. Realizada 
injeção com 20  mL ropivacaína 0,375% pelo cateter e posterior retirada, sem intercorrências. Discussão: O blo-
queio do plexo cervical superficial é muito bem indicado em condições dolorosas como dor pós-trauma, cervical e 
região clavicular, além de dor de origem oncológica. Devido à proximidade com estruturas vasculares, existe o risco 
de formação de hematoma. O bloqueio do plano do eretor da espinha é uma técnica mais simples e segura quando 
comparada ao bloqueio paravertebral torácico. O bloqueio nervoso contínuo, com a introdução de cateter, tem inú-
meras vantagens, como o prolongamento da anestesia, o menor risco de toxicidade e o alívio da dor pós-operatória. 
Conclusão: Os bloqueios interfasciais são cada vez mais populares pela segurança, menor utilização de opioides e 
menor estadia na UTI. Entretanto, ainda faltam estudos randomizados comparando-os com técnicas padrão-ouro, 
como peridural.
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1235 Bloqueio do gânglio esfenopalatino para 
tratamento de cefaleia após punção da 
dura-máter
Danilo Wolff Cardoso, Alexandre Stellati Garcia, Marisa Pizzichini, Thiago Vinicius Froes Laurindo, 
Lúcio Sordi Macedo

Santa Casa de Curitiba, Curitiba, PR, Brasil 

Introdução: Cefaleia após punção da dura-máter é uma complicação relativamente comum da anestesia do neu-
roeixo. O mecanismo neuromodulador, ainda não comprovado, pode estar relacionado com a diminuição da pressão 
intracraniana pela perda de líquor, com posterior vasodilatação intracerebral compensatória e dolorosa, ou tração 
das estruturas intracranianas sensíveis à dor. Em mais de 90% dos casos, o início dos sintomas começam em até 3 dias 
após o procedimento. O tratamento pode ser conservador, com suporte medicamentoso, ou intervencionista, com 
a utilização de tampão sanguíneo ou bloqueio local de nervo, como o bloqueio do gânglio esfenopalatino (BGEP). 
Relato de caso: Uma paciente de 38 anos, 162 cm, 65 kg, ASA 1 foi submetida à raquianestesia com agulha Quincke 
calibre 27G para correção de prolapso retal. Realizada uma única punção, utilizando 15 mg de bupivacaína 0,5% com 
glicose e 80 ug de morfina. A cefaleia holocraniana, que piorava com posição ortostática e melhorava com o decú-
bito, teve início oito horas após o procedimento, na enfermaria. Apesar de hidratação com 1.000 mL de cristaloide e 
analgesia com dipirona e anti-inflamatório venoso, dor intensa ainda era relatada. Após consentimento da paciente, 
procedemos com o BGEP bilateral, por 5 minutos, utilizando aplicadores com ponta de algodão embebida em ropi-
vacaína 1%. Após 10 minutos do término do procedimento, a paciente referiu alívio total da dor prévia. Negou dor no 
retorno ambulatorial após 7 dias. Discussão: O gânglio esfenopalatino tem cerca de 5 mm e localiza-se no interior do 
corneto nasal posterior. É um gânglio de predomínio parassimpático, responsável por vasodilatação intracraniana, e 
assim relacionado com o mecanismo de nocicepção da cefaleia. Seu bloqueio tem demonstrado resultados positivos, 
como alternativa menos invasiva, início de ação mais rápido e melhor perfil de segurança para o tratamento de cefa-
leia após punção dural em comparação com o tampão sanguíneo, ficando este restrito a casos refratários.
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1236 ESP block lombar na analgesia pós-
operatória de correção cirúrgica de fratura 
exposta de osso ilíaco
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Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil 

Introdução: O bloqueio do plano do eretor da espinha (Erector Spinae Plane block – ESP block) tem sido utilizado 
para analgesia de procedimentos cervicais, torácicos, mamários e, nos âmbitos lombares, para procedimentos tais 
como: excisão de lipomas, herniorrafias inguinais e artroplastia de quadril. É realizado no plano fascial entre o pro-
cesso transverso vertebral e o músculo eretor da espinha, guiado por ultrassonografia (USG). Há relatos do seu uso 
em cirurgia de artroplastia total de quadril, feito em L2, com dispersão céfalo-caudal do anestésico local no plano 
fascial, com resultados similares ao bloqueio compartimental do músculo psoas. Relato de caso: Paciente femi-
nina, 40 anos, etilista. Negava uso de medicamentos. Submetida à anestesia geral balanceada para realização de 
tratamento cirúrgico de fratura exposta de osso ilíaco direito, devido a acidente motociclístico. Após monitorização 
básica (cardioscopia, PNI, SpO2), indução anestésica em sequência rápida e manutenção com sevoflurano e remifen-
tanil alvo-controlada. Ao final do procedimento cirúrgico, antes do despertar, a paciente foi posicionada em decúbito 
lateral esquerdo e foi realizado o ESP block, para analgesia, em L3, guiado por USG (transdutor de alta frequência), 
com agulha A50. Injetados 20 mL de ropivacaína 0,5%, bilateralmente, no plano interfascial entre o músculo ere-
tor da espinha e processo transverso, e, após 30 minutos, realizada extubação. A paciente foi encaminhada para a 
SRPA, onde referiu dor 3/10, com melhora total após dipirona (2g EV). Mantida analgesia sem opioides, recebeu alta 
hospitalar após 36 horas. Discussão: O ESP block é uma técnica simples, de rápida execução e com baixo risco de 
complicações. Fornece anestesia e analgesia efetiva, com pouco ou nenhum bloqueio motor, que favorece a deambu-
lação e a movimentação precoce, além de diminuir o uso de opioides no pós-operatório.
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1244 ESP block em cirurgia ortopédica de coluna
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Introdução: O bloqueio do plano eretor da espinha, ou “ESP block”, é uma técnica anestésica, recentemente descrita, 
que consiste na injeção de anestésico local entre o músculo eretor da espinha e o processo transverso das vértebras, 
eficiente para analgesia peri e pós-operatória. O objetivo deste trabalho é relatar a utilização do ESP block em cirur-
gia de coluna torácica. Relato de caso: Paciente de 45 anos, feminino, ASA 2, encaminhada ao Hospital Universitário 
devido a dor em coluna torácica há 1 ano e com posterior diagnóstico de espondilodiscite, osteomielite piogênica 
de T8-T9 e provável tuberculose vertebral em T8. Optado por descompressão cirúrgica de T8-T9, artrodese de T7 a 
T11 e aspiração de conteúdo paravertebral para BAAR. Optou-se por anestesia geral combinada ao ESP block para 
analgesia. Monitorização padrão de cardioscopia, oximetria de pulso e pressão arterial não invasiva. Posicionada em 
decúbito lateral direito, com realização de ESP block no âmbito de T8, com o auxílio de ultrassom, e infiltração de 
20 mL de ropivacaína (0,5%). Indução anestésica foi realizada com sufentanil (35 mcg), propofol (150 mg), rocurô-
nio (40 mg) e manutenção com sevoflurano. Procedimento durou 210 minutos e realizou-se analgesia com morfina 
(4 mg), dipirona (2 g) e cetoprofeno (100 mg). Procedimento sem intercorrências e paciente encaminhada à SRPA 
sem queixas álgicas. No pós-operatório imediato foi prescrito dipirona (1 g) de 6/6 horas, sem uso de opioides de 
resgate nas primeiras 24 horas. Discussão: A anestesia e a analgesia evoluem com técnicas mais seguras e eficientes. 
O ESP block é uma técnica simples e segura, visto que a anatomia é de fácil localização pela ultrassonografia e não há 
estruturas em risco de lesão nas proximidades. Além disso, proporciona boa analgesia pós-operatória, com estudos 
evidenciando redução de até 70% do consumo de opioides no pós-operatório imediato. Seu uso pode se estender a 
segmentos cervicais, torácicos e abdominais. A anestesia geral associada ao ESP mostra-se uma alternativa interes-
sante para o manejo perioperatório e controle da dor pós-operatória.
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1252 Bloqueio de eretor da espinha em 
mastectomia unilateral simples
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Introdução: O bloqueio do eretor da espinha ainda é uma técnica anestésica nova, mas que já tem sido avaliado em 
uma gama maior de cirurgias. Sabe-se que ele tem ação similar ao bloqueio paravertebral e que promove analgesia 
em inervações segmentares torácicas ou abdominais, dependendo do nível do local da injeção, porém com riscos 
reduzidos quanto à técnica. Neste relato descreveremos o uso da técnica para a realização de mastectomia simples. 
Relato de caso: Paciente FGG, sexo feminino, 101 anos, 65 kg, ASA II, HAS, DM, hipotireoidea, encaminhada para 
realização de mastectomia simples, à esquerda, devido a um tumor do tipo ductal infiltrante, que respondeu mal à 
hormonioterapia, e, assim sendo, aumentou o seu tamanho de 2 para 5 cm. Devido ao fato de ser uma paciente ativa 
e com comorbidades controladas, foi então indicada a cirurgia em questão. Após monitorização ECG, oximetria 
de pulso e PANI, ofertado O2 sob cateter binasal a 3 L/min., optou-se pela técnica do bloqueio do eretor da espi-
nha guiado por ultrassom, em que foram injetados 20 mL de ropivacaína 0,5%, no plano interfascial entre o eretor 
da espinha e o processo transverso de T4 à esquerda, atingindo a dispersão necessária para o bloqueio; além disso, 
foram feitos intravenosos, ketamina 15 mg, propofol TCI com alvo de 1 mcg/mL, dipirona 2,5 g, cefazolina 2 g, 
dexametasona 4 mg e ondansetrona 4 mg. A paciente se manteve estável durante os 50 minutos de cirurgia, desper-
tando-se sem queixas álgicas e se mantendo assim até a sua alta hospitalar, três dias após o procedimento.  Discussão: 
O bloqueio do plano eretor da espinha se tornou uma ótima opção em analgesia de cirurgias de tórax e até abdome, 
também sendo usado, com sucesso, nos casos como o descrito neste relato, com o objetivo de anestesia para pro-
cedimento rápido, em que foi a melhor técnica possível, tendo em vista a idade e as comorbidades da paciente. 
Um bloqueio seguro no qual se identifica facilmente as referências anatômicas à ultrassonografia e se obtém analge-
sia e/ou anestesia com sucesso.
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1258 ESP block, uma alternativa aos bloqueios 
do neuroeixo para esplenectomia aberta
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Introdução: A anestesia regional tornou-se uma ótima opção para o resgate de alguns pacientes nos quais é difícil 
lidar com a dor no pós-operatório (por exemplo, crianças). Bloqueios nervosos interfásicos, tais como ESP block, 
são úteis, proporcionando analgesia para a dor pós-operatória. O ESP é um bloqueio interfascial em que o anesté-
sico local é colocado sobre ou abaixo do plano do músculo eretor da espinha, próximo de onde os nervos espinhais 
saem da espinha antes que eles comecem a se dividir. Relato de caso: Paciente de 7 anos, 43 kg, 1,27 m, ASA 1, sem 
comorbidades, com massa palpável em flanco esquerdo, identificada por ressonância abdominal como formação 
expansiva heterogênea na porção posteromedial do baço, de 4,3 x 3,8 cm. Foi submetido à esplenectomia aberta 
(acesso subcostal esquerdo), sob anestesia geral ESP à esquerda. Após a indução anestésica (técnica opioide free) e 
a intubação, foi realizado o bloqueio com o auxílio de ultrassonografia. Com o transdutor posicionado em T5, em 
um corte parassagital, a 3 cm da linha média, foram infundidos 20 mL de ropivacaína 0,375%, após a identifica-
ção dos músculos paraespinhais e do processo transverso de T5. Como complemento analgésico intraoperatório 
foi usada ketamina (0,1 mg/kg). Nenhuma intercorrência intraoperatória foi observada. Após o término do proce-
dimento, o paciente foi avaliado em três momentos: na recuperação pós-anestésica, no primeiro e segundo dias de 
 pós-operatório, por meio da Faces Pain Scale (FSP-R) para crianças. O paciente relatou dor (FSP-R = 2) apenas no 
primeiro dia de  pós-operatório, sendo esta controlada com doses pontuais de analgésico comum. Discussão: Neste 
caso,  observa-se que a realização de um bloqueio interfascial, além de diminuir os riscos relacionados à invasão do 
neuroeixo, como no caso dos bloqueios peridural ou subaracnoideo, garantiu, com uma única dose, analgesia satis-
fatória para o período pós-operatório. Trata-se de uma estratégia simples e segura, principalmente para pacientes que 
serão submetidos a alguma cirurgia torácica ou abdominal, como opção aos bloqueios do neuroeixo.
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1277 A importância da peridural para analgesia 
em paciente com dor crônica em cirurgia 
de coluna
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Introdução: A dor intraoperatória tem importante papel na gênese da resposta endócrino metabólica ao trauma por 
meio da ativação do sistema nervoso autônomo. Acredita-se que técnicas que promovem anestesia livre de estresse 
fisiológico estejam associadas à redução de complicações pós-operatórias. Relato de caso: Paciente de 33 anos, obesa, 
há 1 mês dormindo sentada. Deu entrada com dor extrema em coluna, para retirada de tumor intrarraquidiano. 
Ao chegar à sala estava sentada e com escala numérica analógica da dor (ENAD) 10. Monitorização com cardiosco-
pia, saturação de O2, pressão não invasiva. Realizado o acesso venoso com jelco 22, sedação com 5 mg de midazolam, 
50  mcg de fentanil. Feita peridural sob técnica asséptica, injetados 15  mL de novabupi 0,25%, 2  mg de morfina 
e 45  mcg de clonidina. Indução apenas com propofol 170  mg, cisatracúrio 16  mg, cetamina 20  mg. Feita  tam-
bém a anestesia periglótica com bupivacaína 0,25% 3 mL. Mantido anestesia venosa com propofol 100 mcg/min 
e remifentanil 0.1  mcg/min e cetamina 15  mg a cada hora. Analgesia com 2 g de dipirona e anti-inflamatório. 
Paciente permanece sem queixas na SRPA e no dia seguinte entra em contato com a equipe agradecendo, pois ficou 
assintomática desde a saída do bloco cirúrgico. Discussão: Na prática clínica, o uso da analgesia peridural para o 
manejo da dor aguda pós-operatória é a técnica de primeira escolha em cirurgias com extensa lesão tecidual, por blo-
quear mais efetivamente a resposta neuroendócrino metabólica ao estresse cirúrgico. Também diminui a incidência 
de complicações respiratórias, cardíacas, embólicas, hemorrágicas, insuficiência renal, sensação de dor em membro 
fantasma. Além disso, diminui a dor incidental, os tempos de íleo pós-operatório, de ventilação mecânica e de per-
manência em unidades de cuidados intensivos. 
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1287 Artigo de revisão: efeitos adversos no 
bloqueio peribulbar do nervo oftálmico
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Introdução: A anestesia local/regional vem ganhando importância nas cirurgias oftálmicas. O bloqueio do nervo 
oftálmico é feito principalmente via sub-Tenon, peribulbar e retrobulbar utilizando lidocaína 2%, bupivacaína 
0,5% ou ropivacaína 0,75% como principais opções anestésicas. O ácido hialurônico também pode ser adicionado, 
facilitando a velocidade de início e a qualidade do bloqueio. Metodologia: Foram usados os seguintes descrito-
res: “anhestesia”, “ophthalmic surgery”, “peribulbar” e “complications” por meio da ferramenta MeSH, que permitiu 
maior peculiaridade às referências a serem analisadas. Resultados e discussão: As principais complicações decor-
rentes do bloqueio regional podem ser classificadas em quatro grupos: associadas ao nervo óptico, perfuração do 
globo, hemorragia e miotoxicidade. Em um caso foi observada perfuração iatrogênica de mucocele frontoetmoidal 
com formação de abcesso orbitário secundário à anestesia peribulbar. Em outro, hipersensibilidade a hialuronidase 
apresentada com edema palpebral e periorbital, quemose conjuntival e proptose axial imediatamente após a injeção. 
Também houve relato, por intermédio da oftalmoscopia, de confirmação da retinopatia do tipo Purtscher Flecken 
em decorrência da anestesia. Outra complicação foi infiltração anestésica na bainha do nervo, que levou a perda 
aguda da visão, redução da percepção, hemorragia conjuntival, edema macular e hemorragia retiniana com aumento 
do nervo óptico. Apesar de raro, o acometimento do tronco encefálico pode ocorrer após infiltração no sistema ner-
voso central, levando a depressão respiratória, plegia e convulsões. Conclusão: O bloqueio peribulbar é mais bem 
tolerado que o retrobulbar, mas menos que o sub-Tenon. Apesar de raras, existem complicações na anestesia regio-
nal, e cabe aos anestesistas o conhecimento da anatomia ocular para melhor desempenho, não adiando o tratamento.
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1289 Bloqueio do nervo ciático em bomba 
de infusão contínua para debridamento 
e analgesia de MMII
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A combinação do bloqueio do nervo ciático e do canal dos adutores é satisfatória para pacientes submetidos à cirurgia 
de membros inferiores, podendo ser técnica alternativa ao bloqueio do neuroeixo ou à anestesia geral. Pela dificul-
dade técnica e pela falta de treinamento adequado, esse bloqueio ainda é pouco utilizado pelos anestesiologistas. 
Paciente masculino, 83 anos, 71 kg, P3 (DLP, HAS, insuficiência vascular periférica crônica, histórico de AVCi há 
40 anos, rim único), deu entrada no pronto-socorro com quadro de insuficiência arterial grave de MMII, possuindo 
úlceras de maiores proporções à esquerda. Avaliado pela equipe de Cirurgia Plástica e Vascular, descrevendo lesão 
complexa de perna E, com área extensa e perda de substância com necrose e fibrina aderidas, além de secreções 
serossanguinolentas. Exames laboratoriais com leucocitose, sem desvios. ECG dentro da normalidade. Abordagem 
cirúrgica: debridamento cirúrgico de tecidos desvitalizados e terapia por pressão negativa a seguir.  Conduta anes-
tésica: realizada anestesia geral balanceada, induzida com 100  mcg de fentanil, 100  mg de propofol e 20  mg de 
rocurônio. Mantido com sevoflurano. Realizado também bloqueio do nervo ciático bilateral via posterior, com visua-
lização direta com US e canal dos adutores em MIE. Utilizados agulha A 100 e kit estéril. Injetaram-se 12 mL de 
ropivacaína 0,75% em cada perna e 8 mL no canal dos adutores em MIE. Passado cateter para analgesia contínua em 
ambas as pernas. Mantida analgesia em bomba de infusão contínua com ropivacaína 0,2% 8 mL/h. Paciente extu-
bado sem intercorrência e mantido em observação na RPA por 1 hora, sem dores nas pernas. Alta para o leito com 
bomba de infusão e retirado cateter após 24 horas. A realização de bloqueio do nervo ciático por US é uma técnica 
satisfatória para pacientes submetidos a procedimentos em membros inferiores e pode ser uma alternativa a apenas 
anestesia geral ou bloqueio de neuroeixo. A instalação de cateter para analgesia contínua, além de ser extremamente 
satisfatória para o paciente, permite a continuação do tratamento mantendo uma analgesia adequada para manipu-
lação e fisioterapia. 
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1291 Amputação transtibial com técnica regional 
isolada em paciente com choque misto
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Introdução: Pacientes com doença vascular periférica rotineiramente necessitam ser submetidos a intervenções 
cirúrgicas por conta de membros isquêmicos e, não raramente, devido à vigência de infecções potencialmente fatais. 
A escolha anestésica é importante, pois pode estar diretamente relacionada a hipotensão e piora do quadro hemodi-
nâmico. Relato de caso: A.G.S., 64 anos, 85 kg, com diagnósticos de DPOC, DAC, IAM em parede inferolateral, que 
ocasionou dois episódios de PCR. Encontrava-se em CTI, com quadro de choque circulatório misto (cardiogênico e 
séptico), compensado. Necessitou de intervenção vascular em centro cirúrgico para amputação de MID no âmbito 
transtibial por vasculopatia periférica associada à infecção grave. Ao ser admitido, apresentava-se hipotenso, taqui-
cárdico (PA 100 x 60, FC 115) e utilizava máscara de Venturi para manutenção de boa oxigenação. Optou-se por 
bloqueio guiado por ultrassom associado a estimulador de nervo periférico dos nervos femoral e ciático poplíteo, 
ambos com 20 mL de ropivacaína a 1%. O procedimento transcorreu sem intercorrências, apenas com queda leve da 
PAS após sedação leve. Discussão: A sepse com instabilidade hemodinâmica coexiste com redução do inotropismo e 
da fração de ejeção, bem como com a vasodilatação periférica. Pacientes instáveis são um desafio anestésico, pois as 
opções rotineiras dos fármacos utilizados frequentemente provocam simpatólise com vasodilatação excessiva, evo-
luindo com piora hemodinâmica significativa. Embora existam dificuldades, tais como necessidade de método de 
imagem, maior latência e necessidade de aprimoramento técnico, em alguns casos, como no paciente deste relato, a 
melhor opção para estabilidade cardiovascular recai sobre o uso dos bloqueios periféricos.
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1335 Raquianestesia contínua associada 
a bloqueio do nervo femoral para 
artroplastia total de joelho
Leandro Ferreira Souza, Paulo Ricardo Rabello de Macedo Costa, 
Beatriz Lemos da Silva Mandim, Raphael e Almeida Carvalho, Danielle Gonçalves Borges

Centro de Ensino e Treinamento, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de 
Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil

Introdução: A raquianestesia contínua é uma técnica que permite a titulação da dose do anestésico de acordo com 
as necessidades cirúrgicas, o que implica anestesia com baixas doses e maior estabilidade hemodinâmica do que a 
raquianestesia com injeção única de anestésico. É uma opção relevante em cenários em que repercussões cardio-
vasculares representam risco de desfecho desfavorável, como em idosos ou pacientes de alto risco. Relato de caso: 
Paciente masculino, 73 anos, hipertenso, IC de etiologia desconhecida, IAM (há 36 meses). Em uso de enalapril, car-
vedilol, AAS, espironolactona, furosemida e sinvastatina. Exames bioquímicos e hematológicos sem alterações; ECG 
(RS com ESV, SAE, BDASE, zona eletricamente inativa em parede anterior extensa), ECO com FE 27% e disfunções 
sistólicas e diastólicas de VE. Submetido à artroplastia total de joelho esquerdo por gonartrose. Realizada raquianes-
tesia contínua, com punção mediana em L3-L4, agulha 17G Tuohy; saída de líquor claro, introdução de cateter de 
peridural sem parestesias ou refluxo de sangue, seguida de infusão de 7,5 mg de bupivacaína 0,5% hiperbárica e 50 μg 
de morfina. Nível do bloqueio sensitivo em T10. Optado por manter sedação leve para constante reavaliação de dor 
e bloqueio sensitivo, além de prevenir disfunções cognitivas no pós-operatório. Cirurgia realizada em 210 minutos, 
com dose única de anestésico em cateter espinhal, sem repercussões hemodinâmicas. Ao final do procedimento, foi 
realizado bloqueio femoral guiado por ultrassonografia (USG), com ropivacaína 0,5%, e retirado o cateter intratecal 
sem intercorrências. Paciente encaminhado para SRPA estável hemodinamicamente e sem dor. Alta hospitalar após 
dois dias em bom estado, sem queixas. Conclusão: A raquianestesia contínua ainda é opção em cenários de pacien-
tes com grande potencial de complicações pulmonares e cardíacas e com baixo risco de cefaleia pós-raquianestesia. 
O risco associado ao cateter (infecção, enovelamento) deve ser considerado, mas a combinação com o bloqueio de 
nervo periférico guiado por USG possibilitou analgesia multimodal e retirada precoce do cateter, além de ter favore-
cido deambulação e movimentação no pós-operatório imediato. 
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1365 Bloqueio analgésico do plano eretor 
da espinha para pieloplastia aberta
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Introdução: O bloqueio do plano do eretor da espinha (ESP) é uma técnica recente, segura e simples para analge-
sia visceral e somática para procedimentos cirúrgicos em região torácica e abdominal, fornecendo, de forma menos 
invasiva, uma alternativa ao bloqueio do neuroeixo. Relato de caso: Paciente mulher, 53 anos, hipertensa, paraplé-
gica por sequela neurológica de Trauma raquimedular submetida à pieloplastia aberta. Realizada anestesia geral com 
fentanil 100 mcg, propofol 120 mg e rocurônio 30 mg. Posicionada em decúbito lateral direito para procedimento 
cirúrgico. Manutenção com sevoflurane e remifentanil. Após três horas de procedimento, ainda sob anestesia geral, 
realizado bloqueio do plano eretor da espinha em decúbito lateral direito, sob técnica asséptica. Punção guiada por 
ultrassom em plano com injeção de ropivacaína 0,3% 20 mL entre o músculo eretor da espinha e o processo trans-
verso de T10. Paciente despertou estável hemodinamicamente, sem dor, assim permanecendo por 1 hora na sala de 
recuperação pós-anestésica e nas primeiras 24 horas pós-operatórias. Discussão: Paciente com lesão medular crô-
nica pode apresentar disreflexia autonômica como resultado de uma desorganização simpática abaixo do nível da 
lesão, podendo levar a respostas simpáticas exageradas acima do nível da lesão. Assim, apesar de o bloqueio neu-
roaxial não ser contraindicado, a realização do mesmo pode ser desafiador devido à dificuldade de posicionamento 
do paciente, espasmos e contraturas musculares, além do nível de o bloqueio ser difícil de precisar, dependendo da 
altura da lesão. Assim, o bloqueio do plano eretor da espinha mostrou-se como opção eficaz e segura para analgesia 
pós-operatória. 
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1388 Efeito analgésico do PEC block em 
mastectomias: ensaio clínico prospectivo, 
randomizado, simples cego
Huana Christina Rosa Nogueira, Antonio Vinicius De Assis Feitosa Junior, Fabrício Tavares 
Mendonça, Natalia Lobo Coelho, Eduardo Henrique Silva Bachiao

Hospital Base do Distrito Federal, Brasília, DF, Brasil 

Introdução: O bloqueio dos nervos peitorais (PEC block I e II) guiado por ultrassom fornece analgesia eficaz para 
as cirurgias da mama, com redução da dor e do consumo de anestésicos. Objetivo: Avaliar a dor peroperatória por 
meio do consumo de analgésicos opioides nas primeiras 24 horas. Método: Estudo prospectivo, simples cego, ran-
domizado, unicêntrico, e placebo controlado que comparou os efeitos do bloqueio dos nervos peitorais associado 
à anestesia geral balanceada em pacientes escaladas para mastectomia eletiva. Resultados: Das 35 participantes, 18 
foram distribuídas aleatoriamente no grupo PEC e 17, designadas para o grupo controle. Um número menor de 
pacientes do grupo PEC necessitou de fentanil intraoperatório (35 versus 80%; OR = 0,135; IC95% 0,032 ‒ 0,562; 
p = 0,004) e sua media de consumo também foi menor (50,0 ± 70,7 versus 152,9 ± 125,5; DM 102,94; IC95% 33,3 ‒ 
172,5; p = 0,005). O grau de satisfação da equipe cirúrgica foi melhor no grupo PEC, com maior prevalência do 
quesito muito satisfeito (88,9 versus 11,8%; p < 0,001). Os pacientes do grupo PEC consumiram menos tramadol no 
pós-operatório (11,1 versus 58,8%; OR 11,4; IC95% 1,98 66,3; p = 0,003), seu consumo médio também foi menor 
(11,11 ± 32,3 versus 82,3 ± 95,1; DM 71,2; IC95% 22,9 – 119,5; p = 0,005) e as pacientes demoraram mais tempo (em 
minutos) para solicitá-lo (495,0 ± 63,6 versus 134,0 ± 194,1; DM 361,0; IC95% 680,8 – 41,1; p = 0,011). A mediana 
de dor foi menor no grupo PEC tanto em repouso quanto sob esforço, respectivamente, na chegada da SRPA (0 [0 a 
2] versus 3 [2 a 5], p = 0,001) e (1 [0 a 2,5] versus 4 [2,75 a 6,25], p = 0,001), na alta da SRPA (1 [0 a 2] versus 2,5 [2 a 
3,25], p < 0,001) e (1 [1 a 3,25] versus 3 [3 a 5], p = 0,004), 12 horas de pós-operatório (1 [0,75 a 2] versus 2 [2 a 3], 
p = 0,046) e (2 [1,75 a 3] versus 3,5 [2,75 a 5], p=0,008) e 24 horas de pós-operatório em repouso (0 [0 a 1,25] versus 
1,5 [1 a 2], p = 0,021). O grau de satisfação das pacientes foi melhor no grupo PEC, com maior prevalência do que-
sito muito satisfeito (95 versus 25%; p < 0,001). Conclusão: Podemos concluir que o bloqueio dos nervos peitorais 
em mastectomias reduziu o consumo de analgésicos opioides no perioperatório e as escalas de dor nas primeiras 
24 horas de pós-operatório.
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1417 Bloqueios de parede torácica anterior 
(PECs I e II) para mastectomia radical
Felipe de Seixas Alves, Luiz Fernando dos Reis Falcão, Guinther Giroldo Badessa, 
Fernando Andrade Cardieri

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

O câncer de mama corresponde a 29% dos casos novos de câncer nos EUA, sendo a mastectomia um desfecho cirúr-
gico comum na doença — aproximadamente 40% das mulheres apresentarão dor aguda grave pós-operatória e, 
dessas, 50% evoluirão com dor neuropática crônica. Assim, a anestesia regional desempenha papel fundamental na 
mudança de desfecho. Este caso tem por objetivo relatar o emprego do PECs I e II na analgesia perioperatória de 
mastectomia radical. Relato de caso: Mulher, 61 anos, 63 kg e 1,52 m de altura, submetida à mastectomia radical à 
direita com linfadenectomia axilar ipsilateral por carcinoma ductal invasivo da mama. Feitos anestesia venosa total e 
bloqueio de parede torácica anterior para analgesia pós-operatória. No PEC I, posicionamos a sonda linear em região 
clavicular média ao nível da 3ª costela, oblíquo à coluna vertebral e medial ao processo coracoide. Agulhamento 
feito em plano, sendo infundidos 5mL de ropivacaína 0,75% e 5 mL de água destilada (hidrodissecção) entre mús-
culos peitoral maior e menor. No bloqueio PEC II, o probe foi posicionado em região axilar anterior, no âmbito da 
4ª costela, oblíquo em relação à coluna vertebral. Ao perfurarmos o ligamento de Gerdy, infundimos 10 mL de água 
destilada e 10 mL de ropivacaína 0,75% entre o peitoral menor e o serrátil anterior. A cirurgia se deu sem intercor-
rências, com tempo total de 4 horas 30 minutos. Paciente extubada em sala e levada à SRPA. Alta após 45 minutos, 
sem queixas de dor ou necessidade de analgesia de resgate. Discussão: Bloqueios peitorais foram descritos por como 
alternativas na analgesia da parede torácica anterior; sendo PEC I indicado para procedimentos superficiais limi-
tados ao músculo peitoral maior (inserção de próteses mamarias, cateteres de longa permanência) e PEC II para 
cirurgias mais profundas (mastectomias, esternotomias e esvaziamento axilar). Associados à anestesia geral, promo-
vem menos consumo de opioides no intraoperatório e, por conseguinte, menor incidência de NVPO, hiperalgesia e 
menor redução da função imunológica (humoral e celular). Comparados às demais técnicas anestésicas locorregio-
nais nessa topografia, como bloqueios peridural e paravertebral torácico, interescalênico, intercostal e interpleural, 
apresentam-se como alternativas menos invasivas, de mais fácil execução e menores complicações apesar da neces-
sidade do ultrassom na sua realização.
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1422 Bloqueio contínuo do plano eretor da 
espinha bilateral em revascularização 
miocárdica
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Introdução: A anestesia para cirurgia de revascularização miocárdica (CRVM) vem se modificando ao longo dos 
anos, evoluindo de técnicas baseadas em altas doses de opioides para as balanceadas, com menor quantidade desses 
fármacos e desmame precoce de ventilação mecânica. Objetivo: Descrever um caso de CRVM em que foi associado 
bloqueio contínuo do plano eretor da espinha bilateral (BPEEB) com cateter, para analgesia perioperatória de CRVM, 
associado à anestesia geral (AG). Relato de caso: Paciente de 75 anos, 74 kg, hipertenso e portador de doença renal 
crônica estágio 3 com história de IAM sem supra de ST 10 dias antes da cirurgia. Ao cateterismo, apresentou lesões 
graves em seis diferentes artérias (DP, VP, DA, DG1, DG2 e CX), sendo indicada CRVM. Estava em uso de clexane 
60 mg MID e havia 18 horas da última dose; de forma que foi optado por não utilizar a técnica anestésica padrão da 
instituição (raquianestesia alta AG) pelos riscos de hematoma. Então foi feito BPEEB guiado por ultrassom (US) e 
inserido cateter para analgesia pós-operatória. Submetido a CRVM com pontes MA-DA, PS-DG1-DG2 sequencial e 
PS-CX, com tempo de CEC = 72 min e Clamp = 50 min. Durante o intraoperatório foi utilizado um total de 40 mcg de 
sufentanil e, durante a esternotomia (fase de maior estímulo doloroso), haviam sido feitos apenas 20 mcg da referida 
droga 1 hora antes (na indução) e sem alterações dos sinais vitais. Paciente foi encaminhado à UTI sem uso de aminas 
vasoativas e extubado 3 horas após admissão na UTI com EVA 3/10. Foi realizada analgesia subsequente pelo cateter, 
de 12/12 horas, por 48 horas, mantendo EVA de, no máximo, 4/10. No 3º DPO foi retirado o cateter.  Discussão: O 
BPEEB com cateter é uma técnica descrita recentemente e concebida inicialmente para analgesia de fraturas de múlti-
plas costelas, conferindo boa analgesia da parede torácica. Por ser realizado com US e não adentrar o neuroeixo, não 
apresenta as contraindicações deste em relação à anticoagulação. Dessa forma, seu uso seria permitido em pacientes 
em uso ou que serão anticoagulados no perioperatório, podendo garantir boa analgesia e estabilidade hemodinâmica 
perioperatória, com efeito poupador de opioides. Conclusão: É possível associar o BPEEB com o objetivo de poupar 
opioides em pacientes de CRVM, garantindo um pós-operatório mais confortável aos mesmos. 
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1427 Bloqueio do plano eretor da espinha em 
lactante submetida à colecistectomia 
videolaparoscópica
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Introdução: A colecistectomia videolaparoscópica é uma cirurgia associada a relativa dor pós-operatória. O blo-
queio do plano eretor da espinha (BPES) guiado por ultrassom é uma técnica de anestesia regional inovadora que 
pode ser associada à terapia antálgica perioperatória, principalmente em um contexto de analgesia multimodal. 
Este caso tem por objetivo relatar a eficácia do BPES na analgesia pós-operatória da colecistectomia. Relato de caso: 
Paciente feminina, 33 anos, IMC 29, ASA I, em aleitamento materno exclusivo e alérgica a dipirona, submetida à 
colecistectomia videolaparoscópica eletiva. Realizada indução anestésica venosa com 30 mcg de sufentanil, 80 mg 
de lidocaína, 200 mg propofol e 60 mg de rocurônio. Manutenção com sevoflurano 2%. Cirurgia com duração de 
60 minutos e sem intercorrências. Paciente foi admitida na SRPA com dor escore 8/10 segundo a escala verbal numé-
rica (EVN). Realizado BPES guiado por USG com 20 mL de ropivacaína a 0,375% no âmbito de T8 bilateralmente 
com resposta analgésica satisfatória (EVN = 0) após 20 minutos. Paciente permaneceu sem queixas e alta hospitalar 
foi dada pelo cirurgião 24 h após cirurgia. Discussão: Analgesia venosa apresenta limitações para pacientes puérpe-
ras lactantes ou alérgicos, podendo ser substituída ou associada a técnicas analgésicas regionais. O músculo eretor da 
espinha é um grupo muscular composto pelos músculos iliocostal, dorsal longo e espinhal, com origem no sacro, em 
processos espinhosos lombares e na inserção nas vértebras torácicas altas. A infiltração de anestésico local no plano 
entre o músculo eretor da espinha e o processo transverso visa à difusão indireta da solução para o espaço para-
vertebral, possibilitando a dispersão desta no sentido craniocaudal, minimizando o risco de complicações, quando 
comparada essa técnica ao bloqueio paravertebral ou peridural. Dependendo do nível do bloqueio, o BPES garante 
analgesia segmentar das paredes torácica e abdominal, tendo sido descrito como efetivo no manejo da dor torácica 
neuropática e em herniorrafias inguinais. Agora se mostra como ferramenta de auxílio na analgesia multimodal pou-
padora de opioides em cirurgias videolaparoscópicas.
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1438 Bloqueio do plano do eretor da espinha 
para analgesia em hepatectomia parcial
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Introdução: Inicialmente descrito para a realização de analgesia pós-operatória para cirurgias torácicas, o bloqueio 
do plano do eretor da espinha (BPEE) pode ser eficaz também para analgesia intraoperatória durante a realização 
de procedimentos abdominais. Relatamos o caso de uso do BPEE para realização de hepatectomia parcial. Relato de 
caso: Paciente masculino, 54 anos, 94 kg, com antecedente de diabetes não insulino-dependente e tumor de cólon 
com metástase em hepática, foi internado para realização de hepatectomia parcial. Por recusa do paciente, a realiza-
ção de analgesia de neuroeixo foi contraindicada. Sendo assim, foi realizada anestesia geral balanceada e realizado 
o BPEE após a indução bilateralmente em T9-T10 com bupivacaína com vasoconstritor 2% sem necessidade de 
opioide de manutenção para analgesia. Após a cirurgia, o paciente foi extubado e levado à UTI, referindo escala 0/10 
de dor no pós-operatório imediato. Além disso, foi prescrita dipirona 2 g endovenosa 6/6 horas e o paciente foi enca-
minhado à equipe de controle de dor. No dia seguinte, o paciente apresentava escala verbal numérica de dor 0/10 ao 
repouso e 1/10 aos esforços, não havendo outras queixas. Após 96 horas e sem queixas de dor, o paciente teve alta 
hospitalar. Não foram relatados efeitos adversos durante a internação. Tanto equipe cirúrgica como paciente e fami-
liares relataram satisfação no controle de dor e evolução do paciente até a alta. Discussão: O uso do bloqueio BPEE 
no intraoperatório permitiu controle de dor eficaz tanto no intraoperatório como no pós-operatório, com alta pre-
coce e sem efeitos adversos perceptíveis, conforme propostas atuais do protocolo ERAS e de qualidade de controle de 
dor hospitalar, promovendo analgesia de boa qualidade e reduzindo o uso perioperatório de opioides. O BPEE apre-
senta menores efeitos adversos do que uso de opioides intravenosos, melhor qualidade da reabilitação motora, alta 
hospitalar precoce e maior satisfação do paciente.
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1448 PENG block na analgesia pós-operatória 
em cirurgia de necrose asséptica de 
cabeça de fêmur
Giuliana Hiromi Niimi Inoue, Luiz Alberto Rodriguez Linares, Pedro Paulo Kimachi, 
Claudia Marquez Simões, 

Hospital Sírio-Libanês, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: O PEricapsular Nerve Group (PENG) block consiste numa nova técnica de bloqueio regional desen-
volvida para analgesia de fraturas de cabeça de fêmur. O intuito dessa técnica seria abordar o nervo obturatório 
acessório (NOA) e os ramos articulares do nervo femoral (NF), sendo estes os principais responsáveis pela inerva-
ção da cápsula articular anterior do quadril, que é a região mais inervada dessa articulação. Esse bloqueio é realizado 
guiado por ultrassom, posicionando-se o transdutor convexo na região inguinal entre a espinha ilíaca anteroinferior 
(EIAI) e a eminência iliopúbica (EIP), na qual são visualizados a EIP, o tendão e o músculo iliopsoas, a artéria femo-
ral e o músculo pectíneo. A agulha é introduzida “in-plane” de lateral para medial, até que sua ponta atinja o plano 
musculofascial entre o tendão do músculo iliopsoas e o ramo púbico, no qual é injetado o anestésico local. Relato 
de caso: Paciente masculino, 66 anos, 80 kg, ASA 2, foi internado eletivamente para tratamento cirúrgico de necrose 
asséptica da cabeça do fêmur esquerdo, sob anestesia geral balanceada mais o PENG block com 20 mL de solução 
de ropivacaína a 0,375% com dexametasona 8  mg. O procedimento cirúrgico transcorreu sem intercorrências e 
não houve necessidade de complementação da analgesia com opioides durante todo o perioperatório.  Discussão: 
Essa  técnica foi desenvolvida após se observar que técnicas clássicas como o bloqueio do NF ou da fáscia ilíaca 
podem ter falhas na analgesia dessa articulação. Estudos em cadáveres mostraram que ramos articulares do NF e do 
NOA são consistentemente encontrados entre a EIAI e a EIP. Pacientes com necrose de cabeça femoral têm alto grau 
de dor na mobilização e podem desenvolver dor crônica, pois ocorre elevada liberação de catecolaminas e os episó-
dios de dor aguda levam a um aumento do consumo de oxigênio em tecidos já danificados, aumentando ainda mais a 
lesão tecidual. Nesse contexto, o PENG block se apresenta como uma alternativa anestésica e terapêutica, garantindo 
a analgesia e diminuindo o uso de opioides no perioperatório. Porém ainda são necessários mais estudos com rele-
vância estatística para consolidá-lo como opção analgésica para as diferentes patologias do quadril.
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1451 Bloqueio contínuo do plano eretor da espinha 
para nefrectomia em criança de 2 anos
Anastacia Dutra Ribeiro, Leonardo Garcia Wernersbach, Igor Japoni, 
Ivani Correia Mesquita, Marco Aurélio Damasceno Silva

Hospital Universitário Pedro Hernesto, Rio de Janeiro, Rj, Brasil 

O bloqueio do plano do músculo eretor da espinha é uma nova técnica para manejo de dor com execução mais 
simples e menos invasiva, comparada à peridural e ao bloqueio paravertebral, além de favorecer a inserção de cate-
teres para analgesia contínua. O bloqueio pode ser realizado com o paciente sentado ou decúbito lateral. É usado 
ultrassom com um transdutor linear em orientação longitudinal. Os planos musculares identificados são trapézio, 
romboide e eretor da espinha, além do processo transverso e espinhoso das vértebras. A agulha é inserida em plano 
na direção céfalo-caudal e a ponta deve ser identificada inferior à fáscia do eretor da espinha e superior ao processo 
transverso. É possível visualizar a dispersão do anestésico local. Relato de caso: Paciente feminina, 1 ano e 6 meses, 
10 kg, 83  cm, sem comorbidades. Exames físico, laboratoriais e de raio X de tórax normais. Cirurgia: nefrecto-
mia direita com fechamento de pielostomia. Proposta anestésica: anestesia geral associada a ESP block contínuo. 
Indução inalatória sob máscara com sevoflurano 8% oxigênio a 100% até plano anestésico, administrados fentanil 
10 mcg, lidocaína 10 mg, propofol 30 mg, rocurônio 10 mg. Intubação orotraqueal com TOT 4,0 mm sob larin-
goscopia direta, Cormack I; realizado ESP block, T9. Injeção de ropivacaína 0,15% clonidina 15 mcg 9 mL e, após, 
inserção de cateter de nervo periférico. Manutenção da anestesia com sevoflurano a 2%. Adjuvantes: dexametasona 
1,5 mg, sulfato de magnésio 300 mg e cetamina 5 mg. Analgesia pós-operatória: dipirona 500 mg e cetoprofeno 
10 mg, associado a repiques de anestésico local pelo cateter; após 6 horas do término da anestesia com ropivacaína 
0,15% 10 mL e 16 horas com ropivacaína 0,15% clonidina 15 mcg. A paciente permaneceu estável durante o período. 
Não houve necessidade de uso de medicação venosa para resgate de dor. Houve perda do posicionamento do cateter 
após 30 horas da cirurgia, tendo a paciente permanecido assintomática com dipirona 300 mg 6/6 horas. Discussão: 
Analgesia contínua do eretor da espinha é técnica eficaz na analgesia pós-operatória em lombotomias realizadas em 
crianças, reduzindo outras opções analgésicas no pós-operatório, como opioides, complicações por invasão no neu-
roeixo, e tempo de internação hospitalar.
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1462 Amputação transradial sob anestesia 
regional guiada por USG
Diana Alves Vilar Pereira, Vitor Borges Palau

Introdução: O advento do ultrassom trouxe inúmeros benefícios para a anestesia regional, se comparado à técnica de 
neuroestimulação. A possibilidade de visualização do anestésico sendo injetado perineural diminui a latência, o risco 
de punção vascular acidental e a incidência de falha, características importantes quando se deseja empregar essa téc-
nica com finalidade anestésica. Relato de caso: Paciente S.M.S., 38 anos, sexo masculino, branco, 90 kg, encefalopata 
crônico, epiléptico, admitido no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Federal do Andaraí em janeiro 
de 2019 por queimadura elétrica de terceiro grau em mão e antebraço direito. Evolui após 10 dias de internação com 
necessidade de abordagem cirúrgica de urgência para amputação de terço distal do membro. Paciente dá entrada 
em sala cirúrgica lúcido e orientado, é monitorizado (PANI, SpO2 e cardioscópio), realizada venóclise em membro 
superior esquerdo, seguida de sedação com 5 mg de midazolam e 60 mg de cloridrato de dextrocetamina. Adminis-
trados 150 mcg de clonidina. Após assepsia e antissepsia, realizado bloqueio guiado por USG com agulha A50x 22G, 
de nervo ulnar, radial e mediano no âmbito do cotovelo direito e do nervo musculocutâneo em região axilar. Injeta-
dos 3 mL de lidocaína a 0,5% e 3 mL de ropivacaína a 0,5% ao redor de cada nervo. Infiltração superficial com 5 mL 
de ropivacaína a 0,5% e 5 mL de lidocaína a 0,5% na região de colocação do garrote pneumático. O procedimento 
teve duração de 90 minutos e transcorreu sem intercorrências e com anestesia cirúrgica satisfatória. Logo após, o 
paciente foi encaminhado de volta ao Centro de Queimados. Discussão: O sucesso da anestesia regional depende da 
injeção do anestésico local em proximidade com o nervo. O acesso ao plexo braquial via cotovelo se faz com maior 
facilidade devido a melhor visualização das estruturas por USG, aumentando a chance de sucesso. O presente estudo 
demonstra a confiabilidade que esse tipo de bloqueio traz para cirurgias de mão e antebraço, representando impor-
tante alternativa aos pacientes em que não se deseja anestesia geral.
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1488 Bloqueio contínuo do plano do músculo 
eretor da espinha (ESP) para costectomia
Jhonny Pedro Mejia Mercado, Rodrigo Noboa da Silva, Paula Cristina Leitao Assunçao, 
Marco Aurelio Damasceno Silva, Ivani Correa Mesquita

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

Introdução: O bloqueio do plano do músculo eretor da espinha (ESP block) vem sendo cada vez mais consolidado 
na literatura por apresentar bons resultados no controle analgésico de cirurgias torácicas e de abdômen superior. 
Também possibilita a introdução de cateter, para analgesia contínua. Apresentamos um caso de ESP block contí-
nuo para costectomia não prevista. Relato de caso: Paciente masculino, 22 anos, 60 kg, 1,65 m, sem comorbidades 
 prévias, apresenta derrame pleural volumoso à esquerda e quadro clínico de aproximadamente 3 meses de evolução 
com anorexia, febre vespertina, diaforese e perda de peso. Nega tosse. Cirurgia proposta: pleuroscopia biópsia pleu-
ral. Monitorização não invasiva indução com fentanil 200 mcg IV propofol 150 mg IV lidocaína 80 mg IV rocurônio 
35 mg IV sevoflurano 2%. IOT com tot Robertshaw 35F seletivo à esquerda, confirmado com broncofibroscopia. 
No decorrer da cirurgia, foi informada, pelo cirurgião, a necessidade de costectomia devido à intensa fibrose, que 
impossibilitava a passagem do pleuroscópio. Optou-se então pelo bloqueio do plano eretor da espinha, guiado por 
ultrassonografia, nível T5, com injeção de 20 mL de ropivacaína a 0,5% e passagem de cateter, sem intercorrên-
cias. Utilizado kit de bloqueio de nervo periférico contínuo, com Ag Stimuplex 100 mm. Ao final da cirurgia, feito 
Sugammadex 200 mg IV extubação, sem intercorrências, Aldrete 9, sem queixas álgicas. O cateter foi mantido por 
48 horas, com infusão de ropivacaína 0,2% 20 mL a cada 24 horas e, neste período, paciente apresentou dor leve, 
relatada como EVA 2/10. Discussão: O ESP block é uma técnica descrita para o manejo de dor, não somente transo-
peratória, com também na neuralgia pós-herpética e em outras síndromes dolorosas da parede torácica. Foi a técnica 
de escolha, por ser pouco invasivo e apresentar baixo risco de complicações, quando comparado ao bloqueio peridu-
ral torácico e ao bloqueio paravertebral torácico, proporcionando analgesia perioperatória satisfatória.
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1493 Bloqueio do quadrado lombar tipo II 
para videolaparoscopia diagnóstica
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Introdução: O bloqueio do quadrado lombar (QL) mostrou bons resultados como técnica analgésica em cirur-
gias abdominais, com potencial para reduzir significativamente o consumo de opioides e ser uma opção válida aos 
bloqueios de neuroeixo. Relato de caso: J.P.M., masculino, 91 anos, ASAIII, 68 kg, admitido para realização de video-
laparoscopia diagnóstica de urgência devido a quadro de semioclusão intestinal e dor abdominal difusa com exames 
inconclusivos. Portador de FA crônica em uso de rivaroxaban 20 mg/dia, DPOC com carga tabágica 80 anos/maço e 
colectomia direita há 5 anos por adenocarcinoma. Paciente hemodinamicamente estável, sob monitorização padrão, 
optou-se pela anestesia venosa total precedida do bloqueio bilateral do QL tipo II como programação analgésica. 
O bloqueio guiado por ultrassonografia foi realizado com 15 mL de ropivacaína a 0,5%, de cada lado, com uma 
agulha Stimuplex A50® e o paciente em decúbito lateral. A indução anestésica foi feita com propofol (TCI), remi-
fentanil (TCI) e rocurônio (40 mg), e manutenção com propofol e remifentanil em TCI. A cirurgia durou 2 horas, 
com identificação e correção videolaparoscópica de bridas intestinais. O paciente permaneceu hemodinamicamente 
estável e não recebeu mais nenhuma outra medida analgésica. Foi extubado e encaminhado à SRPA sem queixas 
álgicas, e manteve-se assim até a alta hospitalar. Discussão: Evitar o consumo de opioides durante os períodos intra 
e  pós-operatório não é benéfico apenas para prevenir náuseas e vômitos ou íleo paralítico, mas principalmente por-
que pode limitar a imunossupressão, o que pode influenciar a recuperação imediata. Tanto o bloqueio de nervos 
periféricos quanto a analgesia peridural têm considerável vantagem sobre a analgesia venosa, porque ambos podem 
diminuir de modo significativo o consumo de opioides e os efeitos colaterais relacionados. O bloqueio do QL tipo 
II pode ser uma opção válida aos bloqueios de neuroeixo em pacientes que utilizam medicações anticoagulantes, já 
que seriam necessárias 72 horas de interrupção do rivoraxaban antes da realização de um bloqueio no neuroeixo. 
Como o bloqueio do quadrado lombar é executado em uma área de menor vascularização e facilmente compres-
sível, há menos relatos de complicações em relação às abordagens neuroaxiais e, teoricamente, o bloqueio do QL 
tem mínimo risco de complicações intra-abdominais ou lesões do plexo lombar, bem como potencial para fornecer 
algum grau de bloqueio visceral.
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1495 Bloqueio de nervo periférico para cirurgia 
de amputação na altura do joelho
Guilherme Augusto Rodrigues Costa, Bráulio Antônio Maciel de Faria Mota Oliveira, 
Izabela Campos Magalhães, Guilherme Nogueira Santana, Aline Medeiros

Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, MG, Brasil 

Introdução: O uso de antiplaquetários/anticoagulantes pode ser um desafio para anestesiologias na realização de 
cirurgias de amputação de MMII, uma vez que tais drogas contraindicam a realização de bloqueios de neuroeixo. 
A anestesia geral é a opção mais utilizada nessas situações; no entanto, nos casos de pacientes de alto risco, pode 
oferecer maiores taxas de complicações. Dessa forma, a utilização do bloqueio de nervos periféricos pode ser uma 
alternativa para esses doentes. Relato do caso: E.D.S, masculino, 84 anos, ASA 4, portador de HAS, cardiopatia 
isquêmica, dislipidemia e DAOP, com HPP de vários procedimentos para revascularização de MMII. Admitido pela 
cirurgia vascular devido à necrose seca de pododáctilos direitos e dor em repouso importante. Ao exame, não foram 
palpados pulsos femoral, poplíteo e tibial em MID. Aventada a hipótese de isquemia crítica e optado por angioplastia, 
sob anestesia geral, sem, entretanto, obter fluxo até o segmento femoral. No POI em CTI, evoluiu com EAP hiperten-
sivo com suspeita equivalente anginoso sendo iniciados mediadas anticongestivas/hipotensoras e protocolo de SCA 
com prescrição de AAS, clopidogrel e heparina. Posteriormente à estabilização do quadro, foi avaliado pela ortope-
dia, que indicou a desarticulação de joelho direito. Uma vez que o doente manteve uso de antiplaquetários e possuía 
história recente de instabilidade após anestesia geral, foi optado por realização do procedimento sob bloqueio de nn 
ciático e femoral direitos e sedação. Com o auxílio do estimulador de nervo periférico e utilizando as referências ana-
tômicas, foram localizados os nn femoral e ciático e injetada uma mistura de ropivacaína e lidocaína C/V. Uma vez 
obtido bloqueio, iniciou-se sedação com propofol em bomba de infusão e paciente permaneceu estável e em ventila-
ção espontânea durante a cirurgia, que teve duração aproximada de 2 horas. Retornou ao CTI acordado, estável e sem 
queixas álgicas. Discussão: O bloqueio de nervos periféricos pode ser uma alternativa às anestesias geral e neuroaxial 
em pacientes graves. Além da anestesia, o bloqueio oferece pouca repercussão hemodinâmica no intraoperatório e 
analgesia no pós-operatório. O objetivo deste relato de caso é demonstrar que a anestesia regional é uma opção viá-
vel para procedimentos radicais como a amputação de membros em doentes de alto risco.
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1496 Scalp block em paciente ASA III
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A indicação da técnica anestésica em pacientes graves é um desafio na prática do anestesiologista. O bloqueio de ner-
vos periféricos é uma alternativa importante na tentativa de promover menor impacto à homeostase do organismo. 
Apresentamos scalp block em paciente ASA III submetido a exérese de lesão de pele. Feminino, 71 anos, 70  kg, 
160 cm, ASA III, portadora de HAS, DM insulino-dependente, hipotireoidismo e sequelas motoras por AVCi pré-
vio. Indicada exérese de lesão extensa em couro cabeludo por carcinoma espino celular in situ com enxerto de pele. 
Realizado scalp block após monitorização básica; sedação com dexmedetomidina 0,5 mcg/kg/h. O bloqueio dos ner-
vos supratroclear, supraorbitário, auricular temporal, occipital maior e occipital menor foi realizado bilateralmente. 
Solução de ropivacaína a 0,2% 20 mL e lidocaína a 1% 10 mL foi injetada de maneira distribuída em forame supraor-
bitário direito (3 mL) e esquerdo (3 mL), região anterior ao tragus direito (4 mL)e esquerdo (4 mL); já os nervos 
occipitais menor e maior foram bloqueados com ropivacaína 0,3%, tendo como referência o processo mastoide e a 
proeminência occipital, 6 mL em cada lado. A paciente manteve-se estável durante o procedimento.  Encaminhada à 
Sala de Recuperação Pós-anestésica sem intercorrências. Alta hospitalar após 24 horas do procedimento, sem des-
compensação das condições clínicas prévias e sem relato de dor. O bloqueio periférico como técnica anestésica 
diminui a possibilidade de complicações cardiovasculares. A realização de scalp block é uma alternativa segura e efi-
caz para promover anestesia adequada durante a realização de procedimentos cirúrgicos extra e intracranianos, com 
estabilidade hemodinâmica e redução da resposta ao estresse por estímulo doloroso. Atualmente, a anestesia regional 
tem ganhado destaque como alternativa para os pacientes graves. É preferível optar por técnicas com menor impacto 
nas comorbidades apresentadas, gerando menor frequência de complicações cardiovasculares e respiratórias, que 
aumentam a morbidade e o tempo de permanência hospitalar desses doentes, além de melhorar a qualidade da anal-
gesia pós-operatória com diminuição do consumo de analgésicos. 
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1503 Bloqueio do quadrado lombar para 
proctocolectomia total robótica
Magno Ferreira Oliveira, Patricia Milanez, Anna Lucia Calaça Rivoli, 
Sylvio Valença de Lemos Neto, Bruna West Salles

Instituto Nacional do Câncer, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 

Introdução: O músculo quadrado lombar está localizado profundamente na região dorsal, com origem na crista 
ilíaca, ligamento iliolombar e inserção na 12ª costela e nos processos transversos de L1-L4. Quando o anestésico 
local é injetado na região lateral da borda do quadrado lombar, é denominado tipo I; e quando a injeção é rea-
lizada na borda posterior, é classificado como tipo II, podendo ser utilizado como alternativa aos bloqueios de 
neuroeixo. Relato de caso: Paciente masculino, 57 anos, 97 kg, IMC 37,89, hipertenso, eleito para proctocolectomia 
total robótica e jejunostomia terminal sob anestesia geral combinada. Pré-indução com dexmedetomidina em infu-
são contínua 6 mcg/kg/h por 10 min. Seguiu-se indução venosa com fentanil 300 mcg, lidocaína 100 mg, propofol 
200 mg e rocurônio 100 mg. A manutenção da anestesia foi realizada com sevoflurano 1,5% e infusões contínuas de 
dexmedetomidina 0,2 mcg/kg/h e rocurônio 0,2 mcg/kg/h. Para analgesia pós-operatória foi executado o bloqueio 
do quadrado lombar tipo I à esquerda e tipo II à direita guiado por ultrassonografia com injeção de ropivacaína 
0,2% 30 mL e 45 mcg de clonidina. Não houve intercorrências e ao fim do procedimento foram administrados 3 g 
de dipirona IV. O paciente foi observado na SRPA, não sendo necessário fazer suplementação analgésica, evoluiu 
sem queixas de náuseas, vômitos ou dor, houve deambulação precoce e não foi necessário o uso de opioides no 
 pós-operatório. A dor pós-operatória foi controlada com dipirona 2 g IV de 4/4 horas, sendo o paciente acompa-
nhado até o 5º dia de pós-operatório. Discussão: A cirurgia robótica vem contribuindo para o desenvolvimento de 
técnicas cirúrgicas mais precisas, com recuperação mais rápida do paciente e consequente menor tempo de inter-
nação, o que corrobora a utilização do bloqueio do quadrado lombar, que cumpre o seu papel com a possibilidade 
de disseminação de anestésico local para o espaço paravertebral, levando à analgesia somática e visceral da parede 
abdominal de forma segura, sendo uma alternativa interessante quando comparado aos bloqueios do neuroeixo. 
Outra vantagem é a diminuição do consumo de opioides no pós-operatório.
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1508 Amputação bilateral de quinto 
pododáctilo associado a drenagem de 
abcesso em face lateral de pé direito, sob 
anestesia regional guiada por USG
Luiz Augusto Mendes Teixeira, Felipe Hermont Jahara, Vitor Borges Palau, Júlia Regnier Batista

Hospital Federal do Andaraí, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 

Introdução: A qualidade do atendimento e a satisfação do paciente aumentam de forma inversamente proporcional 
à incidência de complicações; o emprego de diferentes e variados equipamentos e técnicas anestésicas deverá resul-
tar em menos complicações. A utilização do ultrassom em bloqueios periféricos deverá diminuir consideravelmente 
a necessidade de invadir o neuroeixo, seja por via epidural ou subaracnoidea, tanto quanto reduzir a necessidade 
de invadir a via aérea e, portanto, reduzir complicações. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 63 anos, negra, 
110 kg, hipertensa, diabetes mellitus tipo 2, insuficiência cardíaca congestiva NYHA IV, atendida no ambulatório de 
cirurgia vascular, em fevereiro de 2019, por necrose bilateral de quinto pododáctilo associada a abscesso em face late-
ral de pé direito: indicada cirurgia de urgência. Entrada na sala operatória lúcida e orientada, hipertensa, FC = 111, 
ortopneica, sendo monitorizada com PNI, cardioscópio e SpO2. Acoplada máscara de Hudson com O2 a 3 L/min, 
realizada venóclise em MSE com cateter 18-G, sendo administrados 3 mg de midazolam e 50 mcg de fetanil IV, 
mantendo cabeceira elevada em 30 graus. Após antissepsia com clorexidina alcoólica e colocação de campo estéril, 
foi realizado bloqueio de nervo isquiático via fossa poplítea em posição de Sims guiado por ultrassonografia, com 
agulha Quincke 22G, e foram injetados 10 mL de ropivacaína 0,5%, associada à lidocaína 1% perineural em ambos 
os membros. Realizada amputação bilateral de quinto pododáctilo e drenagem de abscesso em face lateral de pé 
direito, tendo a cirurgia duração de 60 minutos, sem intercorrências. No pós-anestésico imediato, foi encaminhada 
à enfermaria. Discussão: O bloqueio periférico guiado pelo ultrassom reduz o risco de intoxicação por anestési-
cos locais, de injeção intraneural e de outras complicações, aumentando a taxa de sucesso e a precisão do bloqueio. 
Por conseguinte, observou-se redução do risco de paciente que apresentava contraindicações relativas ao bloqueio 
de neuroeixo, considerando critérios de sepse pelo escore SOFA e dispneia ao repouso por ICC grave, diminuindo o 
tempo de internação e o custo hospitalar.
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1518 Bloqueio do quadrado lombar em 
criança submetida à nefrectomia 
videolaparoscópica
André dos Santos Carvalho, Rafaella Pellicciotti de Sousa, Debora Bonato, 
Daniel Escóssia de Melo Sousa, Pedro Hilton de Andrade Filho
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Introdução: O uso de técnicas de anestesia regional é um dos pilares da estratégia de analgesia poupadora de opioides, 
a qual busca recuperação acelerada pós-operatória. O bloqueio do quadrado lombar (BQL) guiado por ultrassono-
grafia (USG), por sua vez, tem se consolidado na literatura como técnica viável para cirurgias abdominais de grande 
porte em adultos e crianças. Relato de caso: G.C.S., 5 anos, 18 kg, submetida à nefrectomia videolaparoscópica por 
rim excluso devido a infecções de repetição do trato urinário. Realizados anestesia geral balanceada e planejamento 
de analgesia multimodal pós-operatória, optando-se, no período intraoperatório, por cetamina 10  mg logo após 
indução anestésica, infusão contínua de dexmedetomidina 0,5 mcg/kg/h após dose de 1 mcg/kg em 10 minutos e 
dipirona 600 mg após o término da cirurgia, seguidos de BQL tipo III com 0,2 mL de ropivacaína a 0,5% em paciente 
ainda em decúbito lateral e sob anestesia geral. Ao despertar, paciente referiu ausência total de dor, compatível com 
ausência de sinais clínicos indicativos de dor. A paciente foi encaminhada à Sala de Recuperação Anestésica, na qual 
permaneceu por cerca de uma hora. Após cerca de 4 horas do fim do procedimento, foi demandada a primeira anal-
gesia complementar, feita com 2 mg de nalbufina. Paciente recebeu alta hospitalar no primeiro dia de pós-operatório. 
Discussão: Analgesia multimodal diminui morbimortalidade perioperatória, porém a escolha da melhor forma de 
prover analgesia pós-operatória pode ser complexa. A utilização de técnicas de anestesia regional, entre elas o BQL, 
é capaz de reduzir ou até mesmo eliminar a demanda por opioides para controle da dor e, consequentemente, todos 
os malefícios associados. Porém, ainda são escassos na literatura os trabalhos que corroboram a utilização da técnica 
em cirurgias videolaparoscópicas e retroperitoneais. A técnica de BQL guiado por USG se mostrou uma opção viá-
vel de analgesia para cirurgias retroperitoneais, capaz de otimizar a estratégia de recuperação acelerada do paciente 
cirúrgico. Ainda são necessários mais estudos para esclarecimentos acerca das características e dos mecanismos da 
analgesia do BQL.
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1519 Benefícios do bloqueio regional sobre 
analgesia opioide no pós-operatório
Pedro Tiago Bonfitto, Alexandre Houriuchi, Emilo Carlos Del Massa, Dário Yamashiro, 
Marcelo Stucchi Pedott
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Para controle da dor, a anestesia regional tornou-se uma estratégia útil para poupar opioides e reduzir seus efeitos 
colaterais. Relato de caso: Paciente, sexo feminino, 58 anos, 75 kg, ASA II por hipertensão arterial sistêmica com 
tratamento medicamentoso, submetido pela terceira vez ao tratamento cirúrgico de troca de curativo a vácuo por 
queimadura de 3º grau em face anterior de coxa direita por óleo. Realizada anestesia geral, e indução com propo-
fol 160 mg, fentanil 200 mcg, cisatracúrio 80 mg. Mantido em ventilação mecânica com sevoflurano. Monitorizada 
com oximetria de pulso, cardioscopia contínua e pressão arterial não invasiva. Ao término da cirurgia foi realizado 
bloqueio do nervo femoral com agulha de Tuohy 18G guiado por ultrassonografia, com 20 mL de levobupivacaína 
sem vasoconstritor (LB) 0,25%. Feito cateterização do nervo com tunelização em tecido subcutâneo e seguimento da 
paciente por 4 dias consecutivos, com doses variadas de fármacos a seguir: dia 1, com 5 mL de LB 0,125% e 4 horas 
de analgesia. Dia 2 com 5 mL de LB a 0,250% e 8 horas de analgesia. Dia 3 com 10 mL de LB a 0,250% associado 
a 75 mcg de clonidina e 8 horas de analgesia. Dia 4 com 10 mL de LB a 0,350% associada a 150 mcg de clonidina 
e duração de 20 horas de analgesia. Nos 3 primeiros dias de pós-operatório houve necessidade de uso de morfina 
(4 mg) após o efeito da analgesia. Discussão: A anestesia regional com anestésicos locais (AL) e adjuvantes é usada 
no controle da dor, com redução do uso de opioides sistêmicos, menor risco de intoxicação com doses menores de 
AL e aumento da analgesia. Houve maior satisfação e menos dor com uso de AL, comparado a morfina e seus efei-
tos adversos. Como efeito adverso, houve bloqueio motor nas concentrações acima de LB 0,125% (Bromage 4). 
 Concluímos que o uso de AL e adjuvante no bloqueio regional promove controle da dor, reduz uso de medicações 
analgésicas tradicionais e seus efeitos colaterais, bem como pode promover deambulação precoce e maior satisfação 
ao paciente durante sua recuperação.
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1520 Anestesia regional para ressecção de 
melanoma extenso
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Introdução: A utilização da anestesia regional como técnica anestésica em pacientes graves é capaz de minimizar a 
incidência de alterações hemodinâmicas e complicações pulmonares perioperatórias. O bloqueio do nervo isquiático 
(BNI) guiado por ultrassonografia (USG), por sua vez, é uma técnica já bem consolidada, capaz de garantir analgesia 
para toda a região do membro inferior sob sua inervação. Este caso corrobora todos os benefícios de uma aborda-
gem poplítea do bloqueio do nervo isquiático, ideal para procedimentos realizados abaixo do joelho. Relato de caso: 
J.B.M., sexo masculino, 77 anos, 70 kg, 180 cm, portador de hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo II e Infarto 
agudo do miocárdio há cerca de 15 anos, com uso de stent metálico e antiagregação plaquetária desde então. Apre-
senta-se para ressecção de lesão cutânea extensa em região dorsal de pé direito com aspecto sugestivo de melanoma. 
A fim de minimizar riscos inerentes à técnica anestésica, optou-se por realização de BNI no âmbito da fossa poplí-
tea guiado por USG. Após sedação com 2,5 mg de midazolam e posicionamento em decúbito lateral, foi realizado o 
escaneamento da fossa poplítea com USG de probe linear e identificado o nervo isquiático na altura da sua divisão 
em nervos fibular e tibial. Cerca de 3 cm acima, por meio de uma abordagem em plano com agulha de 100 mm para 
estimulador de nervo periférico, foi realizada infiltração perineural de 20 mL de levobupivacaína a 0,375%. A cirur-
gia proposta foi realizada sem intercorrências. Após fim do procedimento, o paciente foi encaminhado à unidade de 
terapia intensiva sem qualquer queixa. Discussão: A utilização de bloqueios de nervos periféricos deve ser sempre 
considerada, a fim de reduzir riscos inerentes a técnica anestésica. Em procedimentos de membro inferior, a utiliza-
ção do BNI é capaz de minimizar repercussões hemodinâmicas e riscos de complicações pulmonares em relação a 
bloqueios de neuroeixo e anestesia geral, respectivamente. O uso do USG, por sua vez, possibilita a realização de blo-
queios em menor tempo de execução e com maior segurança. Por fim, este caso destaca a importância da anestesia 
regional como técnica principal em pacientes com múltiplas comorbidades e manejo clínico desafiador.
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1525 Bloqueio bilateral do plano eretor da 
espinha em cirurgia de colecistectomia 
Videolaparoscópica
Rebecca Midory Marques Monteiro, Carolina Rosa dos Reis Monteiro, Jose Carlos Canga, 
Desire Carlos Callegari, Esther Alessandra Rocha

Faculdade de Medicina do ABC, Santo André, SP, Brasil 

O bloqueio do plano eretor da espinha (ESP block) foi descrito em 2016 para aplicação em dor neuropática torácica 
e dor aguda pós-operatória. Desde então, vem se mostrando a eficácia desse bloqueio em várias abordagens cirúrgi-
cas, bem como risco reduzido de lesão direta de neuroeixo, infecção do SNC e hematoma peridural. O mecanismo 
de ação proposto é o bloqueio de ramos dorsais e ventrais de nervos torácicos espinais e fibras nervosas simpáti-
cas. Nos últimos anos, as publicações a respeito dessa abordagem vêm aumentando. Caso clínico: R.L.C., 26 anos, 
sexo masculino, peso 73 kg, altura 1,62 m, IMC 27.8 kg/m2, ASA1, foi submetido a colecistectomia por videolapa-
roscopia. A anestesia proposta foi o ESP block seguida de anestesia geral balanceada. Com o paciente em decúbito 
lateral direito, foram injetados 20 mL de ropivacaína 0,3% com agulha Stimuplex 22Gx2”-0,7 x 50 mm (BBraun SA., 
 Alemanha) na fáscia abaixo do músculo eretor da espinha bilateralmente, com o auxílio de USG (Sonosite Nano 
Maxx, USA). Posteriormente, procedeu-se à anestesia geral balanceada com fentanil 4 mg/kg, propofol 2,5 mg/kg, 
cetamina 0,4 mg/kg e atracúrio 0,7 mg/kg. O procedimento durou 1 hora e 20 minutos, período durante o qual o 
paciente manteve-se estável hemodinamicamente e recebeu sintomáticos comuns. Ao final, foi levado à RPA, por 
uma hora, sendo avaliado pela escala analógica de dor antes da alta com intensidade 0/10, sem necessidade de 
analgesia. Um dia após o procedimento, paciente foi novamente avaliado com a mesma escala, referindo dor inten-
sidade 3/10, que melhorou com dipirona 1.000 mg. A alta hospitalar ocorreu no primeiro PO sem queixas álgicas. 
 Discussão: O ESP block com injeção profunda de AL tem se mostrado cada vez mais eficaz, principalmente em 
abordagens torácicas e abdominais, com diminuição do uso de opioides no PO e da frequência de efeitos adversos. 
Estudos mostram que o AL penetra também no tecido conectivo e no espaço paravertebral, em que bloqueia raízes 
ventrais e dorsais e fibras simpáticas, sugerindo analgesia visceral e somática. Neste caso, o ESP block bilateral possi-
bilitou uma analgesia bem-sucedida tanto no intraoperatório quanto no pós-operatório, configurando-se como uma 
abordagem promissora para cirurgias abdominais videolaparoscópicas. 
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1533 Disfagia após bloqueio de plexo braquial 
via interescalênica
Ricardo Gil Ribeiro, Andrea Fogaça Soubhia, Idur Antônio Dacanal, Fernando Henrique 
Carvalhal Scangarelli, Nathália de Vargas Ethur

Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, RS, Brasil 

Introdução: O bloqueio de plexo braquial por via interescalênica (BPBI) tem se mostrado uma técnica efetiva para 
cirurgias do ombro. O objetivo do presente trabalho é relatar um caso de disfagia após realização de BPBI para tra-
tamento cirúrgico de luxação acromioclavicular. Descrição do caso: Paciente masculino, 51 anos, 81 kg, submetido 
a cirurgia para correção de luxação acromioclavicular. Previamente hígido, sem uso contínuo de medicações, uso 
eventual de bebidas alcoólicas (ASA II). Apresentava eletrocardiograma (ECG) e exames laboratoriais sem altera-
ções, com baixo risco cardiovascular. Foi proposta anestesia combinada: BPBI e AGB (anestesia geral balanceada). 
Após monitoração (ECG, oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva) e oxigênio via óculos nasal a 2 L/min, 
foi efetuada sedação com midazolam 2 mg IV e feito BPBI: agulha 50 mm, calibre 22G sob controle ecográfico e 
neuroestimulação. Após identificação ecográfica e por neuroestimulação, foi efetuada infiltração de 20 mL de ropiva-
caína 0,75%. Aproximadamente três minutos após a realização do bloqueio, o paciente apresentou-se inquieto e com 
queixa de disfagia. Não apresentava nenhuma alteração de sinais vitais, tampouco sinais e sintomas de intoxicação 
por anestésicos locais. Procedeu-se então a AGB. A cirurgia durou três horas e não teve intercorrências. Na Sala de 
Recuperação Pós-anestésica (SRPA) com o paciente acordado, constatou-se dificuldade para deglutição. Não apre-
sentava alterações no exame físico neurológico nem alterações hemodinâmicas. A reversão dos sintomas aconteceu 
cinco horas após a realização do bloqueio, ainda na SRPA. Em visita ao doente na enfermaria, cerca de 10 horas após 
o bloqueio, ele apresentava-se sem sintomatologia nenhuma, alimentando-se e em ótimo estado geral. Discussão: 
O BPBI tem se mostrado uma técnica eficaz, relativamente segura e com poucas complicações. Algumas complica-
ções, como síndrome de Horner, afonia, ronquidão e dispneia, já foram relatadas na literatura após realização dessa 
técnica. No entanto, pouco se sabe a respeito de disfagia como um efeito colateral de BPBI e a literatura é escassa a 
respeito do tema.
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1534 Bloqueio do plano eretor da 
espinha para cirurgia torácica
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Introdução: O bloqueio do plano eretor da espinha (ESP block) foi descrito em 2016, para tratamento de dor neu-
ropática do tórax. Tornou-se uma alternativa eficaz para controle da dor pós-operatória em cirurgias torácicas e 
abdominais. Relato de caso: Paciente feminina, 58 anos, 70 kg, submetida à nodulectomia em lobo superior de 
pulmão direito. Realizada monitorização e sedação com midazolam 2 mg. Iniciado o bloqueio à direita, nível T5, 
parassagital, guiado por ultrassom. Utilizado transdutor linear de alta frequência, a 3  cm da face lateral do pro-
cesso espinhoso. Injetados 20 mL de ropivacaína a 0,5% com adequada dispersão do anestésico local. O cateter foi 
então inserido no mesmo plano, sem dificuldades. Infundidos mais 10 mL da mesma solução pelo cateter e obser-
vada dispersão ao ultrassom. A seguir, feita indução venosa com fentanil 300  mcg, propofol 150  mg, rocurônio 
50 mg e intubação orotraqueal com manutenção em ventilação monopulmonar. Administrados adjuvantes à anes-
tesia geral: clonidina 75 mcg, cetamina 10 mg e sulfato de magnésio 2 g. Cirurgia transcorreu sem intercorrências. 
Paciente extubada ao final, sem queixas álgicas. Encaminhada à RPA, com dreno de tórax. No dia seguinte à cirur-
gia, não se queixou de dor, apesar do dreno e de estímulo de tosse. Realizada nova dose de 10 mL de ropi 0,3%. 
Cateter mantido por dois dias. Discussão: A dor é um fator de incremento da morbimortalidade em pacientes sub-
metidos a toracotomias. Vários fatores contribuem para o alto grau de dor no pós-operatório, como, por exemplo: 
tração das costelas e presença de drenos tubulares. A peridural torácica, até o momento, é a técnica de eleição para 
analgesia da parede torácica. Porém, após a descoberta do ESP block, este apresenta uma alternativa para analgesia 
nessas cirurgias, devido à facilidade de execução e à satisfatória analgesia pós-operatória. A dispersão do anestésico 
local é descrita por meio do forame costotransverso, atingido os ramos ventrais dos nervos intercostais. Conclusão: 
É um bloqueio de fáscia muscular, superficial, com vantagens à peridural de tórax. A não invasão do neuroeixo evita 
complicações, como hematoma espinhal, lesão nervosa e infecção do sistema nervoso central. Estudos clínicos adi-
cionais ainda são necessários. 
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1547 Anestesia regional no cardiopata grave
Bruno Sousa Pires, Jucélio Saraiva Borges, Anderson Alcoforado de Araújo, 
Emílio Carlos Del Massa, Anderson Sampaio Marui

Centro de Ensino e Treinamento, Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: Pacientes com vasculopatias comumente apresentam cardiopatias, diabetes mellitus, tabagismo e mui-
tos são anticoagulados. Nestes, as alterações hemodinâmicas decorrentes de bloqueio de neuroeixo ou anestesia geral 
podem causar complicações como infarto do miocárdio. Sendo assim, a técnica de bloqueio de nervos periféricos 
representa uma escolha adequada, com risco menor de complicações, principalmente se guiada por ultrassonografia. 
Paciente A.S.S., sexo masculino, 44 anos, 65 kg, sem alergias, ASA III, com história de diabetes mellitus, ex-tabagista 
abstêmio há 9 anos (12 maços-ano), angina instável há 5 anos com tratamento conservador (CATE sem abordagem) 
em uso de AAS, sinvastatina, metformina, glibenclamida e Insulina NPH. Ecocardiografia recente com FEVE = 
34%, acinesia anterior e septal, trombo intracavitário em VE e PSAP = 56 mmHg. Histórico de DAOP com amputa-
ções ascendentes de MIE. Admitido na internação devido à trombose venosa profunda de MIE e evoluiu com sepse 
e insuficiência cardíaca congestiva perfil C, em uso de varfarina durante a internação. Paciente deu entrada em SO 
com proposta de amputação de coxa esquerda, em uso de dobutamina 14 mcg/kg/min, consciente, orientado, em 
ventilação espontânea. Monitorizado com ECG, SpO2 e PANI. Após revisão de cateter central prévio, realizou-se 
sedação com midazolam 5 mg e fentanil 75 mcg EV, instalado cateter de oxigênio, realizado bloqueio de nervo femo-
ral, cutâneo lateral femoral, obturatório e isquiático no infraglúteo, guiado por ultrassonografia e estimulador de 
nervos periféricos com solução de levobupivacaína a 0,25%, lidocaína 0,5%, sem vasoconstritor, dexametasona 4 mg, 
clonidina 150 mcg MgSO4 200 mg, com total de 60 mL de solução. Paciente manteve estabilidade hemodinâmica 
durante o transoperatório. Ao fim da cirurgia, foi encaminhado à UTI, estável hemodinamicamente em uso de dobu-
tamina na mesma dose de entrada. Discussão: Considerando a disfunção ventricular, a hipertensão pulmonar e a 
terapia anticoagulante vigente, que nos distanciavam da indicação de bloqueio do neuroeixo, optamos pelo bloqueio 
de nervo femoral, cutâneo lateral femoral, obturatório e isquiático no infraglúteo, que proporcionou analgesia ade-
quada para o procedimento e estabilidade hemodinâmica, com menor risco de piora da ICC e eventos cardiológicos.
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1571 Provável injeção de anestésico local em 
neuroeixo após bloqueio interescalênico 
com auxílio de USG
Agnes Souza Oliveira Jansen Melo, Natalia Lucena de Moura, Gugatana Valente Miranda, 
Jucelio Saraiva Borges, Isabela Ferreira Santos Paiva

Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: O bloqueio interescalênico é indicado para pacientes submetidos a cirurgias de ombro, braço e cotovelo, 
proporcionando anestesia cirúrgica e analgesia pós-operatória. Este relato tem por objetivo descrever um prová-
vel caso de injeção inadvertida peridural. Relato de caso: E.H.R.S., 66 anos, ASA 3, sem alergias, 72 kg, submetida 
à osteossíntese eletiva de fratura de úmero proximal. Após monitorização com cardioscopia, PANI, oximetria de 
pulso e sedação com 100 mcg de fentanil e midazolam 1 mg, procedido a bloqueio interescalênico guiado por USG. 
Infusão de 15 mL de solução de levobupivacaína 0,25% com vasoconstrictor lidocaína 1% sem vasoconstrictor, após 
visualização de estruturas anatômicas e aspiração negativa de sangue. Paciente evolui com apneia e irresponsividade, 
porém pulsos centrais presentes e estabilidade hemodinâmica, além de pupilas isocóricas e fotorreagentes. Proce-
dido à ventilação sob máscara facial, seguida de indução anestésica e intubação orotraqueal após administração de 
150 mcg fentanil 10 mg cisatracúrio e 200 mg propofol. O procedimento ocorreu sem intercorrências, com duração 
de cerca de três horas, paciente extubada sem queixas, ausência de déficits motores ou neurológicos, tendo recebido 
alta dois depois. Discussão: As possíveis complicações deste bloqueio são: pneumotórax, toxidade de anestésico 
local, anestesia espinal total, síndrome de Horner, paralisia diafragmática, punção vascular, injeção subaracnoidea 
ou peridural. No nosso caso, apesar da ausência de pupilas dilatadas, a injeção inadvertida em neuroeixo deve ser 
considerada, devido à possibilidade de dispersão do anestésico local por proximidade de forame intervertebral e pela 
possibilidade de as bainhas subdurais acompanharem raízes nervosas. 
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1586 Bloqueio de nervo frênico para 
tratamento de soluços crônicos
Paula Cristina Ribeiro Andrade, Mateus Fagundes Goes, Carlos Andre Cagnolati, 
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Introdução: O soluço é um reflexo que ocorre por um espasmo diafragmático no momento da inspiração com 
o concomitante fechamento glótico, acompanhado de ruído característico, quando ocorre fechamento súbito da 
glote, produzindo vibração nas pregas vocais. Relato de caso: Paciente masculino, 32 anos, asiático, sem comorbi-
dades, com história de soluços crônicos há 1 ano, com emagrecimento importante nesse período por dificuldade 
de se alimentar; foram descartadas causas gástricas, neurológicas e cardiológicas previamente, sem resposta a trata-
mento conservador e farmacológico, foi admitido para realizar broncoscopia como último exame da investigação. 
Exame sob sedação com midazolam, fentanil e propofol. Após o término e descartadas causas pulmonares, foi rea-
lizado, pela equipe de anestesia, bloqueio de nervo frênico esquerdo guiado por ultrassom e neuroestimulador, com 
8 mL de ropivacaína 0,3% e clonidina 30 mcg. Paciente não apresentou queixas respiratórias após o bloqueio e efeitos 
adversos. Houve remissão imediata do soluço. O paciente fez acompanhamento durante 8 meses com o pneumolo-
gista e, nesse período, não teve mais nenhum episódio de soluço. Discussão: O mecanismo reflexo do soluço está 
ligado ao caminho aferente dos nervos vago e frênico e de fibras simpáticas que inervam os órgãos do tórax, entre 
outros, efetivado por estimulação do sistema nervoso central. Os nervos vago e frênico são membros do reflexo do 
soluço, e as fibras simpáticas torácicas de 6 a 12 associam o soluço a uma variedade de distúrbios intra-abdomi-
nais e intratorácicos. O nervo frênico, que é parte da via aferente e a principal parte eferente do reflexo do soluço, 
é composto principalmente do ramo anterior da raiz de C4. No entanto, ramos acessórios das raízes de C3 e C5 
podem contribuir. O bloqueio do nervo frênico pode ser realizado e repetido, se necessário, para soluços persisten-
tes, quando o tratamento conservador e farmacológico não é bem-sucedido.
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1587 Manejo anestésico para feocromocitoma: 
qual a melhor técnica?
Rafaella Pellicciotti de Sousa, Victor Pellicciotti de Sousa, Neliane Guedes Pretti, 
Talison Silas Pereira, Pedro Hilton de Andrade Filho

Hospital São Luiz - Unidade Jabaquara, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: O feocromocitoma é um tumor neuroendócrino responsável por 0,2-0,6% dos casos de hipertensão 
secundária. Trata-se de uma patologia de difícil manejo clínico-cirúrgico devido à grande labilidade hemodinâ-
mica. O preparo adequado e um arsenal terapêutico amplo e eficiente são essenciais para o manejo anestésico 
seguro. O preparo pré-operatório é realizado com o objetivo de tratar a hipertensão arterial, evitar a ocorrência de 
paroxismos e de corrigir hipovolemia. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 55 anos, portador de feocromo-
citoma diagnosticado devido a picos hipertensivos, com proposta cirúrgica de adrenalectomia videolaparoscópica. 
 Realizada avaliação pré-anestésica ambulatorial e iniciado preparo com alfa e betabloqueio por duas semanas com 
prazosina e propranolol. Admitido no centro cirúrgico, após administração de midazolam 15  mg intramuscular 
como medicação pré-anestésica, apresentando sinais vitais estáveis, controle pressórico adequado, calmo e colabora-
tivo. Puncionado acesso venoso e iniciada a administração de dexmedetomedina em infusão contínua 0,5 mcg/kg/h. 
Puncionada arterial radial com botão anestésico com lidocaína para monitorização de débito cardíaco. Realizadas 
indução anestésica com sufentanil, propofol e rocurônio e anestesia periglótica com neocaína 0,25% para intubação 
orotraqueal. Puncionado acesso venoso central sem intercorrências. Mantida anestesia com infusão contínua de dex-
metedomidina e propofol em bomba alvo-controlada. Ocorreram alterações hemodinâmicas apenas na manipulação 
do tumor, que foram controladas com nitroprussiato de sódio. Procedimento sem sangramento, com gasometrias 
arteriais mostrando valores normais de PaO2, bicarbonato, lactato e glicemia. Realizado bloqueio de quadro lombar 
guiado por ultrassonografia com administração de ropivacaína 0,375% para controle álgico e redução da necessi-
dade de morfina. Paciente extubado em sala, após três horas de cirurgia sem intercorrências e sem queixas de dor. 
Encaminhado à UTI em ar ambiente para cuidados pós-operatórios. Discussão: O sucesso cirúrgico e anestésico do 
manejo do feocromocitoma se encontra no preparo adequado pré-operatório e na condução do paciente visando à 
estabilidade hemodinâmica. O manejo anestésico multimodal associado ao bloqueio regional proporcionou o con-
trole adequado da pressão arterial.
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1597 Bloqueios dos nervos peitorais 
(PEC 1 e PEC 2) para anestesia de 
quadrantectomia em paciente idosa
Lorraine Ferreira Guimarães, Paulo Ricardo Rabello de Macedo Costa, 
Luciana Mariele Lopes, Beatriz Lemos da Silva Mandim, Roberto de Araújo Ruzi

Centro de Ensino e Treinamento, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil 

Introdução: A distribuição sensitiva das estruturas anatômicas envolvidas nas cirurgias de mama é pouco com-
preendida, o que torna a anestesia dessa região desafiadora. A peridural torácica e a anestesia geral são tidas como 
técnicas padrão para atingir esse objetivo, mas nem todos os pacientes apresentam condições cardiovasculares para 
a sua realização devido às suas possíveis complicações. Os bloqueios da parede torácica vêm se tornando uma alter-
nativa nesses casos. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 92 anos, sem comorbidades conhecidas, ex-tabagista, 
preditores de via aérea difícil (Mallampati: IV, distância mento tireoidiana < 6 cm, abertura bucal < 40 mm, exten-
são cervical < 2,5 cm), eletrocardiograma com sobrecarga atrial esquerda, ecocardiograma (FE: 54%, dupla lesão 
aórtica, insuficiência mitral e tricúspide moderada). Proposta cirúrgica de quadrantectomia de quadrante superior 
externo direito. Realizados PEC 1 e PEC 2 antes do procedimento cirúrgico sob sedação com clonidina, midazolam 
e fentanil, em doses ajustadas para idade e peso. Injetados 15 mL de ropivacaína 0,75% entre os músculos peitoral 
maior e menor (PEC1) e 15 mL de lidocaína com epinefrina a 1,5% entre os músculos peitoral menor e serrátil ante-
rior, guiado por ultrassonografia com o uso de agulha para bloqueio de plexo 0,7 x 50 mm. Paciente refere parestesia 
em quadrantes externos cinco minutos após injeção de anestésico, cirurgia realizada sem necessidade de comple-
mento da sedação e sem queixas álgicas. Paciente não necessitou de uso de opioide no pós-operatório imediato. 
 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, mastectomias, próteses mamárias, procedimentos em que a distensão desses músculos é dolorosa. 
O bloqueio produz analgesia pós-operatória e anestesia de boa qualidade, e pode ser usado em anestesia combinada 
ou como técnica isolada para anestesia da região de quadrantes mamários externos nos casos em que outras técnicas 
de anestesia forem ineficazes. 
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1599 Bloqueio infraclavicular contínuo 
para correção de sequela grave de 
queimaduras em criança
Pedro Hilton de Andrade Filho, Yuri Pinto Nunes, Débora Bonato, 
Marcelo Tabary de Oliveira Carlucci, Mirian Gomes Barcelos

Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, IAMSPE, São Paulo, SP, Brasil

Introdução: A utilização de anestesia regional guiada por ultrassonografia (USG) permite redução no uso de dro-
gas anestésicas no intraoperatório, além de minimizar o uso perioperatório de opioides sistêmicos e seus efeitos 
colaterais, aos quais as crianças são particularmente sensíveis. Bloqueios contínuos, por sua vez, garantem con-
trole satisfatório da dor, com a possibilidade de complementação da analgesia sempre que necessário. Relato de 
caso: L.M.O., masculino, 9 anos, 26 kg, portador de transtorno do espectro autista e múltiplas sequelas de quei-
maduras devido a acidente doméstico com explosão de botijão de gás há três anos. Apresenta-se para correção de 
deformidades osteoarticulares graves na mão, devido a retrações cicatriciais, com posterior implantação da mão em 
parede abdominal para extração de enxerto após 30 dias. Recebeu indução anestésica via inalatória com sevoflurano 
e infusão de 100 mcg de fentanil e 15 mg de atracúrio para intubação orotraqueal. Toda a analgesia complemen-
tar intraoperatória foi mantida com remifentanil. Após o término do procedimento, optou-se pela realização de 
bloqueio infraclavicular (BI) guiado por USG, com infusão inicial de 10 mL de ropivacaína a 0,2% e passagem de 
cateter perineural tunelizado para analgesia pós-operatória. Por se tratar de criança autista, foi mantida a analge-
sia via cateter por meio de duas doses diárias de ropivacaína a 0,25%, de forma que a movimentação da criança não 
ficasse restrita pela bomba de infusão. Foi mantido controle adequado da dor durante o pós-operatório, sem neces-
sidade de opioides complementares. O cateter foi retirado no 5º após o procedimento e o paciente recebeu alta no 
6º dia.  Discussão: No BI contínuo, o manejo do cateter perineural é relativamente simples e seguro pelo seu ponto 
de fixação na pele. A opção por doses programadas em bolus detrimento de infusão contínua em bomba deve ser 
considerada em crianças, para evitar restrição de mobilidade. Apesar dos poucos casos relatados na literatura de BI 
contínuo em crianças, essa técnica pode ser uma excelente opção de analgesia para aceleração da recuperação do 
paciente e sua maior satisfação com o controle da dor. 
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1600 Bloqueio pericapsular (PENG block) para 
cirurgia prolongada de fêmur 
em paciente jovem
Carolina Esteves Monnerat, Marco Aurelio Damasceno Silva, 
Paula Cristina Leitão de Assunção, Bruno Teixeira de Siqueira, Ivani Correa Mesquita

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

Introdução: Estudos recentes na literatura evidenciaram que, além dos nervos femoral e obturador, o nervo obtura-
dor acessório também tem papel importante na inervação sensitiva do quadril, em sua cápsula anterior. O bloqueio 
pericapsular deste grupo de nervos (PENG block) consiste na injeção de anestésico local entre o tendão do músculo 
psoas e o ramo do ísquio, por onde passam as fibras sensitivas desses três nervos, antes de imergir na cápsula articu-
lar, configurando-se, assim, um bloqueio puramente sensitivo. Relato de caso: Paciente masculino, 18 anos, 80 kg, 
1,70 m, sem comorbidades, vítima de acidente motociclístico, apresentando fratura diafisária de fêmur esquerdo. Pro-
posta cirúrgica de osteossíntese de fêmur com haste intramedular. Realizada monitorização não invasiva e sedação 
venosa com midazolam 5 mg, fentanil 100 mcg e infusão alvo-controlada de propofol com alvo regulado em 1,5 mcg.
mL-1. Realizada raquianestesia lombar simples L3 e L4, com agulha de Quincke 27G, injeção de bupivacaína isobárica 
18 mg e fentanil 20 mcg. Bloqueios sensitivo e motor satisfatórios. Administrados cefazolina 2 g, omeprazol 40 mg e 
dexametasona 10 mg IV. Ao final da cirurgia, feitos dipirona 3 g, bextra 40 mg e ondansetrona 8 mg, sendo também 
realizado o PENG block guiado por ultrassonografia, probe convexo, agulha de Stimuplex 100 mm, com injeção de 
ropivacaína 0,3% 20 mL. Por complicações do procedimento cirúrgico, o tempo total de cirurgia foi de 320 minu-
tos. Em 6 horas de pós-operatório o paciente apresentava dor EVA 2/10 e, após 12 e 24 horas, a dor mantinha-se 
EVA 2/10, com dor na cicatriz cirúrgica. Não bloqueamos o nervo cutâneo lateral femoral. Discussão: O bloqueio 
do nervo femoral, comumente utilizado para analgesia de cirurgia de quadril, apresenta a desvantagem de promover 
também bloqueio motor, o que, em alguns casos, pode dificultar a deambulação e a reabilitação precoces. O PENG 
block é um bloqueio mais profundo, cuja curva de aprendizado pode ser mais longa, porém tem demonstrado forne-
cer analgesia adequada do quadril, com bloqueio puramente sensitivo. 
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1610 Bloqueio infraclavicular contínuo 
para correção de fratura de úmero 
em gestante de 14 semanas
Pedro Hilton de Andrade Filho, Daniel da Escossia Melo Sousa, Alexandre Minoru Tome Horiuchi, 
Debora Bonato, Ronaldo Antonio da Silva

Hospital São Luiz Jabaquara, Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: Cirurgias não obstétricas em gestantes representam incidência de 0,15% do total de casos. A execução 
da anestesia para procedimentos de emergência na paciente obstétrica configura-se como desafio para o aneste-
siologista, especialmente pelo potencial teratogênico de certas drogas. Por isso, a escolha por técnicas de anestesia 
regional pode trazer maior segurança ao ato anestésico, tanto para a paciente e quanto para o feto. Relato de caso: 
E.T.L.F., 32 anos, 65 kg, IMC 23,9, G2P0A1, idade gestacional de 14 semanas, vítima de acidente automobilístico. 
Após atendimento inicial ao politrauma e constatação de vitalidade fetal preservada à cardiotocografia, paciente foi 
encaminhada ao centro cirúrgico para tratamento cruento de fratura em úmero distal esquerdo. Posicionada em 
decúbito dorsal com o membro em abdução, após sedação com fentanil 50 mcg associado a infusão alvo controlada 
de propofol 0,8-1 mcg/mL, optou-se por realizar bloqueio do plexo braquial via infraclavicular guiado por ultrasso-
nografia, com infusão de 15 mL de Ropivacaína 0,5%, com posterior passagem de cateter perineural para analgesia 
contínua. No período intraoperatório, paciente apresentou analgesia e bloqueio motor adequado, sem qualquer ins-
tabilidade hemodinâmica. No período pós-operatório foi mantida infusão contínua de ropivacaína 0,2% a um fluxo 
de 5 mL/h. Permaneceu em sala de recuperação anestésica por aproximadamente 100 minutos, sendo liberada após 
nova avaliação ultrassonográfica da vitalidade fetal. Discussão: O uso de técnicas de anestesia regional em gestan-
tes possibilita redução de riscos inerentes ao uso de drogas sistêmicas, alterações hemodinâmicas e até mesmo de 
complicações no manejo da via aérea necessário para anestesia geral. Nesse contexto, procedimentos de anestesia 
locorregional, tais como o descrito, tornam-se excelente opção de técnica anestésica nesse grupo de pacientes, por 
sua eficácia e segurança.
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1614 Bloqueio de quadrado lombar tipo 3 em 
paciente com sequela de síndrome de 
Guillain-Barré
Felipe Augusto Reis Marques, Marina Brunner Uchoa Dantas Moreira, Gisela Ribeiro 
Gomes Bogado, Sylvio Valença de Lemos Neto, Anna Lucia Calaça Rivoli

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

Introdução: Pacientes com contraindicações absolutas ou relativas ao bloqueio peridural podem ter como estraté-
gia de analgesia pós-operatória alguns tipos de bloqueio de nervos periféricos, como o quadrado lombar. Neste caso, 
relatamos um bloqueio de quadrado lombar tipo 3 em paciente idosa com sequela motora secundária à síndrome 
de Guillain-Barré. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 71 anos, 51 kg, ASA II, com paraparesia em membros 
inferiores devido à síndrome de Guillain-Barré, em uso regular de gabapentina. Cirurgia de Hartmann em 2016. 
Foi submetida à reconstrução de trânsito intestinal. Devido ao déficit neurológico, foi optado pela não realização 
de bloqueio de neuroeixo. No ato anestésico foi feita monitorização com cardioscópio, PANI, oxímetro de pulso e 
capnógrafo. Venóclise com cateter 20G e indução com 200 mcg de fentanil, 100 mg de lidocaína, 100 mg de propo-
fol e 50 mg de rocurônio. IOT sem intercorrências. Durante a cirurgia foram utilizados como adjuvantes: clonidina 
45 mcg, sulfato de magnésio 1 g, cetamina 20 mg, lidocaína 100 mg e mais 50 mcg de fentanil. Ao final da cirurgia, 
foram feitos dipirona 2 g, ondansentrona 8 mg e tenoxican 20 mg. Após 1 hora na SRPA, paciente evoluiu com dor 
em região de ferida operatória EVA 9/10. Foi então optado pelo bloqueio do quadrado lombar tipo 3. O procedi-
mento foi feito bilateralmente, guiado por USG, com injeção de 20 mL de ropivacaína 0,3% no plano fascial entre o 
músculo quadrado lombar e psoas maior de cada lado, observando-se a formação do “bolsão” de anestésico local. 
Após 1 hora do bloqueio, paciente relatou melhora da dor (EVA 4/10), recebendo alta da SRPA para enfermaria. 
No dia seguinte, paciente não tinha queixas álgicas, fazendo uso apenas de dipirona 1 g de 6 em 6 horas e não sendo 
necessários analgésicos de resgate. Discussão: O bloqueio peridural com passagem de cateter é uma estratégia muito 
usada para analgesia pós-operatória em cirurgias abdominais. Porém em pacientes em que se tem contraindicações 
de ser realizado, o bloqueio de quadrado lombar pode ser uma alternativa viável para analgesia. O tipo 3 pode gerar 
analgesia de T10 a L4, mas ainda são necessários estudos sobre a dispersão do anestésico local e se ele pode ser utili-
zado como único componente de analgesia pós-operatória. 
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1622 Bloqueio iPACK associado ao bloqueio do 
nervo safeno em artroplastia total de joelho
Eloisa Gasparini Saque, Verônica Pinheiro Santos, Denise Cardoso, 
Douglas Vicente Pinto Levier, Gustavo Marcinko
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Introdução: Cirurgias complexas do joelho estão frequentemente associadas à dor no pós-operatório. Existem 
diversas técnicas anestésicas que objetivam analgesia pós-operatória satisfatória e melhor recuperação dos pacien-
tes submetidos à artroplastia total do joelho (ATJ). No bloqueio infiltration between popliteal artery and capsule of 
knee (iPACK), injeta-se anestésico entre a artéria poplítea e a cápsula do joelho, permitindo o bloqueio de ramos dos 
nervos tibial, fibular comum e obturador, fornecendo analgesia para cápsula posterior sem prejuízo da motricidade. 
Já o bloqueio do nervo safeno no canal do adutor (ACB) oferece bloqueio sensitivo da região anteromedial. Relato 
de caso: J.F.S.N., 63 anos, histórico de TVP há 2 anos e AR, submetido a ATJ direito. Anestesia realizada com iPACK 
e ACB associados ao bloqueio subaracnoideo (BSA). Para o iPACK, foram utilizados 15 mL de ropivacaína a 0,3%, 
45 mg, e para o ACB, 10 mL a 0,5%, 50 mg. O BSA foi realizado com 16 mg de bupivacaína, sem morfina. Os adju-
vantes EV utilizados foram dexametasona e dipirona. O bloqueio motor finalizou após 200 min do BSA, momento 
no qual o paciente negou queixas álgicas. Após 11 horas da anestesia, paciente já havia mobilizado para realização 
de fisioterapia e referiu dor de intensidade 4/10. Recebeu cetoprofeno e dipirona duas horas antes da avaliação, sem 
necessidade de opioide. Negou episódios de NVPO. Alta após 3 dias de internação, sem intercorrências. Discussão: 
Este caso demonstra que o iPACK associado ao ACB possibilitou mobilização precoce do joelho operado com baixo 
escore de dor após a cirurgia. É concebível que o desempenho da fisioterapia seja superior devido à preservação da 
força muscular do quadríceps, diferentemente dos bloqueios do nervo femoral e/ou ciático. Outro comemorativo 
fala a favor de um bloqueio que poupe a musculatura e possibilite a fisioterapia precoce, como o histórico de TVP. 
Além disso, sabe-se dos diversos efeitos colaterais potenciais dos opioides, evitados no paciente em questão.
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1624 Pericapsular nerve group (PENG) block em 
fratura de colo do fêmur em criança
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Introdução: As fraturas do colo do fêmur em crianças são infrequentes, correspondendo a apenas 1% de todas as fra-
turas da infância. Correção cirúrgica é o tratamento definitivo na maioria dos pacientes. A analgesia perioperatória 
é essencial em pacientes pediátricos. Relato de caso: Paciente masculino, 6 anos, 21 kg. Submetido a osteossíntese 
de fêmur esquerdo com implante dinamic hip screw e enxerto ósseo ilíaco-femoral. Antecedente cirúrgico de cor-
reção de hidrocele e biópsia de fêmur (osteocondroma). Indução anestésica realizada com 50 mcg fentanil, 150 mg 
de propofol e 25 mcg de clonidina, com posterior intubação orotraqueal tubo 5.0 com cuff. Raquianestesia com agu-
lha Whitacre 27G em L4-L5 (bupivacaína isobárica 15 mg e fentanil 20 mcg). PENG block com agulha Quincke 22G 
e ropivacaína 0,375% — 55 mg. Manutenção anestésica com sevoflurano 1,5%. Ato cirúrgico sem intercorrências, 
com duração de 180 minutos. Em recuperação pós-anestésica apresentou queixa álgica (2/10) em local de retirada 
de enxerto ósseo, realizados 500 mg de dipirona com resolução completa do quadro. Discussão: A cápsula anterior 
do quadril é inervada pelo nervo obturatório (NO), pelo nervo obturador acessório (NOA) e pelo nervo femoral 
(NF). A cápsula anterior é a porção mais ricamente inervada da articulação. Os ramos articulares superiores do NF e 
NOA são consistentemente encontrados entre a espinha ilíaca anteroinferior (EIAI) e a eminência ileopúbica (EIP), 
enquanto o NO está localizado próximo ao acetábulo inferomedial. O transdutor linear foi inicialmente colocado em 
um plano transversal sobre a EIAI e então alinhado com o ramo púbico girando o transdutor no sentido anti-horário 
aproximadamente 45 graus. Nessa visão, EIP, o músculo e tendão do iliopsoas, artéria femoral e músculo pectíneo 
foram observados. Agulha foi inserida de lateral para medial em uma abordagem em plano entre o tendão do psoas, 
anteriormente, e o ramo púbico, posteriormente. Os bloqueios da fáscia ilíaca e do nervo femoral são estratégias 
analgésicas populares, porém a analgesia descrita é apenas moderada e a literatura sugere que o NO não é coberto. 
Essa nova abordagem para analgesia é promissora na redução do uso de opioides e controle álgico pós-operatório. 
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1631 Bloqueio da fáscia ilíaca para tratamento 
cirúrgico de fratura de fêmur
Fernanda Bassanezi, Dayane Regina Gessi Hass, Oscar Lazzarin Alonso, Guilherme de 
Holanda Cota

Associação Beneficente Bom Samaritano, Hospital Santa Rita, Maringá, PR, Brasil 

Introdução: A técnica anestésica mais comumente utilizada para cirurgias de quadril é o bloqueio subaracnoide 
associado, ou não, a sedação e bloqueios de nervos periféricos. Este relato tem como objetivo relatar uma técnica 
anestésica alternativa para pacientes com contraindicações ao bloqueio de neuroeixo. Relato de caso: Paciente do 
sexo feminino, 92 anos, 48 kg e 1,50 m de altura, estado físico PIII, com as seguintes comorbidades: ICO, IC, HAS, 
doença senil do idoso, AVC prévio e 5 episódios de AIT. Em uso de dupla antiagregação plaquetária: AAS e Mare-
van. Admitida no centro cirúrgico para realização de tratamento cirúrgico de fratura transtrocanteriana de fêmur. 
Uma vez que a dupla antiagregação plaquetária representa uma contraindicação ao bloqueio subaracnoide, optou-se 
pela realização de sedação associada ao bloqueio da fáscia ilíaca. Após a sedação com precedex (40 mcg) e cetamina 
(40 mg), realizou-se o bloqueio da fáscia ilíaca guiado por ultrassonografia (US), com 10 mL de bupivacaína 0,5% 
sem vasoconstritor associados a 10 mL de lidocaína 1% sem vasoconstritor. O procedimento transcorreu sem inter-
corrências, sendo a paciente encaminhada para a sala de recuperação pós-anestésica após o término. Na avaliação 
pós-operatória, a paciente negou queixas álgicas, sendo então encaminhada para a UTI. Na avaliação realizada em 
24 horas de pós-operatório, a paciente referiu dor, a qual foi adequadamente controlada com analgésicos não opioi-
des. A paciente recebeu alta no terceiro dia de pós-operatório. Discussão: Este relato de caso demonstra o emprego 
do bloqueio de fáscia ilíaca bem-sucedido no perioperatório como alternativa em pacientes em uso de antiagregação 
plaquetária ou com distúrbios de coagulação. No entanto, limitou-se a avaliar como os bloqueios nervosos periféri-
cos podem afetar a reabilitação, a deambulação precoce e/ou a mobilidade. 
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1642 Anestesia regional em paciente pediátrico
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Introdução: Anestesia regional é uma prática componente de nossa especialidade cada vez mais difundida e estabe-
lecida como uma potente forma de poupar medicamentos anestésicos intravenosos e inalatórios, além de excelente 
forma de analgesia. Ela pode ser realizada por meio da raquianestesia, da anestesia peridural e dos bloqueios de nervos 
periféricos. Estes últimos, quando guiados por ultrassonografia, tornam-se mais seguros e eficazes, sendo múltiplos 
tipos diferentes. No caso relatado foram feitos dois tipos de bloqueio, sendo o Canal dos Adutores e o Ciático, bila-
teralmente. O primeiro possibilita anestesia envolvendo a parte medial da perna, do tornozelo e do pé; já o último 
abrange a região posterior infrapatelar da perna. Relato de caso: Paciente J.P.C.B., 3 anos, 16 kg, apresentando seque-
las de neuropatia hipóxica periparto, com deficit de desenvolvimento, traqueostomizado, portando a síndrome do 
Pé Torto Congênito. Submetido à cirurgia ortopédica com alto potencial álgico devido à inserção de múltiplos pinos 
para fixação de ligamentos e articulações, além de quatro incisões ao todo. Portanto, optou-se por anestesia multimo-
dal, com total de quatro bloqueios periféricos para analgesia intra e pós-operatória. Anestesia geral com sevoflurano 
0,6 MAC e fentanil 30 mcg, mantendo BIS entre 40 e 60 durante as oito horas de procedimento.  Hidratação venosa 
com 10 mL/kg/h de solução cristaloide e débito urinário satisfatório. Foram realizados os bloqueios previamente à 
cirurgia, iniciando-se pelo canal dos adutores, seguido pelo ciático via poplítea em cada membro com assepsia ade-
quada, 4 mL de popivacaína a 0,3% por bloqueio, somando-se um total de 48 mg de ropivacaína. Discussão: Nosso 
objetivo, neste caso, foi poupar o máximo de fármacos, garantindo-se melhor padrão hemodinâmico intraoperatório 
e analgesia pós-operatória. Além disso, evitamos a invasão do neuroeixo do paciente, visto que haveria maior poten-
cial de complicações. Nosso seguimento por intermédio da Equipe de Dor anotou analgesia por 22 horas no total, 
sendo utilizada escala visual facial e agitação ou choro para interpretação. Nenhuma medicação opioide foi usada 
nesse período.
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1644 Bloqueio de parede torácica e plano 
transverso do abdômen em microcirurgia 
de reconstrução de mama
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Introdução: O câncer de mama tem altos índices de dor crônica pós-operatória e configura uma das mais difíceis 
de tratar, atingindo alta incapacitância, sendo seu manejo anestésico de muita relevância. O bloqueio de parede 
torácica anterior tem grande valor na prevenção da dor crônica, podendo conferir alta precoce, menor dependên-
cia de opioides e maior estabilidade hemodinâmica. Neste caso, relatamos uma paciente jovem, hígida, submetida 
à microcirurgia para reconstrução mamária em que optou-se realizar bloqueios de parede torácica anterior (PEC 
1 e 2), plano serrátil e plano transverso do abdome em anestesia opioid sparing. Relato de caso: Paciente feminina, 
31 anos, 67 kg, ex-tabagista, ASA II, submetida à mastectomia radical modificada à esquerda em 2016, associada à 
quimioterapia e à radioterapia adjuvantes. Nova proposta de reconstrução com retalho microcirúrgico do músculo 
reto abdominal e transverso irrigado pela artéria epigástrica perfurante. Foi puncionada veia com Jelco 18G, sedação 
com cetamina 20 mg e sulfato de magnésio 2 g venosos. Realizados bloqueios PEC 1 e 2 e de plano serrátil ante-
rior guiados por ultrassom, probe linear, agulha 30 x 0,8 cm e injeção de ropivacaína 0,4% 30 mL e dexametasona 
8 mg. Indução realizada com sufentanil 20 mcg, lidocaína 60 mg, propofol 100 mg e rocurônio 50 mg, intubação 
orotraqueal sem intercorrências. Manutenção realizada com sevofluorano. A cirurgia durou 11 horas, sem necessi-
dade de opioide no intraoperatório. A paciente acordou sem queixas álgicas. Após cirurgia, foi realizado bloqueio 
do plano transverso do abdome bilateralmente com injeção de ropivacaína 0,2% 15 mL em cada lado. A paciente foi 
encaminhada ao CTI sem queixas. Recebeu alta 3 dias após sem intercorrências. Discussão: Os bloqueios de parede 
torácica e abdominal podem ser uma alternativa à anestesia peridural, sem invasão de neuroeixo, proporcionando 
estabilidade hemodinâmica e mantendo analgesia eficiente peri e pós-operatória, sendo uma alternativa mais segura 
e com menor consumo de opioide. A dexametasona é descrita em bloqueios periféricos ao prolongar a sua dura-
ção. As técnicas escolhidas reduziram o uso de opioides com a paciente estável hemodinamicamente e sem dor no 
 pós-operatório, resultando em alta hospitalar precoce. 
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1653 Bloqueio de nervo pudendo bilateral 
para fistulectomia anal em paciente 
com insuficiência cardíaca
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Introdução: O bloqueio do nervo pudendo (BNP) foi primeiramente descrito como uma técnica para analgesia nas 
fases mais adiantadas do trabalho de parto. Guiado por ultrassom, atualmente vem sendo utilizado de maneira eficaz 
e segura em pacientes do sexo masculino submetidos a procedimentos anorretais ou urológicos. Relatamos a seguir 
o caso de um paciente submetido ao BNP para realização de fistulectomia anal. Relato de caso: Paciente sexo mas-
culino, 70 anos, portador de insuficiência cardíaca congestiva (ICC), em programação cirúrgica para correção de 
fístula anal. Relatou uso de digoxina e carvedilol e negou outras comorbidades. Ecocardiograma evidenciou fração 
de ejeção de 40%. Como técnica anestésica, foi realizado o bloqueio de nervo pudendo bilateral guiado por ultrassom 
com transdutor de baixa frequência, 2-5 MHz, via glútea. O paciente foi posicionado em decúbito ventral sob seda-
ção (2 mg de midazolam e 3 mcg de sufentanil) e, com uma agulha de neuroestimulador 100 mm, foram injetados 
5 mL de ropivacaína 0,5% em cada nervo. O transoperatório se deu sem intercorrências e o paciente se manteve sem 
queixas durante todo o pós-operatório imediato em sala de recuperação pós-anestésica. Discussão: Estudo prévio 
com pacientes submetidos à hemorroidectomia evidenciou que o BNP determina um alívio da dor significativa-
mente superior, um retorno mais rápido às atividades diárias e a necessidade reduzida de analgésicos em relação a 
pacientes que receberam anestesia geral. Para o paciente citado neste relato, o BNP mostrou-se uma técnica anesté-
sica comparável ou superior a outras vias de anestesia, como geral, raquidiana, caudal e anestesia local, especialmente 
por se tratar de um paciente com ICC. Técnicas de anestesia regional como esta minimizam o risco de complicações 
associadas à anestesia, incluindo retenção urinária e eventos cardiovasculares em pacientes com comorbidades sistê-
micas, além de um menor volume analgésico necessário no controle da dor pós-operatória. 
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1655 Bloqueio iPACK associado a bloqueio 
do nervo femoral para analgesia em 
artroplastia total de joelho
Daniellen Lins Lourenço, Esther Alessandra Rocha

Faculdade de Medicina do ABC, Santo André, SP, Brasil 

Introdução: O adequado tratamento da dor pós-operatória dos pacientes submetidos à artroplastia total de joelho 
requer o controle tanto da parte anterior quanto da parte posterior do joelho. Recentemente, uma técnica de blo-
queio periférico foi descrita pelo médico Sanjay Sinha, no qual há infiltração de anestésico entre a artéria poplítea 
e a cápsula posterior do joelho (iPACK) guiada por ultrassom, promovendo analgesia da parte posterior do joelho. 
O bloqueio do nervo femoral associado ao iPACK pode representar um impacto positivo para esses pacientes. Relato 
de caso: Paciente feminino, 79 anos, 78 kg, ASA II, portadora de hipertensão arterial, admitida para a realização de 
artroplastia total de joelho D. Após monitorização com eletrocardiografia contínua, oximetria de pulso e pressão 
arterial não invasiva, realizou-se sedação com clonidina 75 mcg e fentanil 50 mcg. Inicialmente, foi proposta uma 
raquianestesia associada a bloqueio de nervo periférico, porém foi impossibilitada devido à dificuldade técnica na 
realização da raquianestesia por severa escoliose lombar. Feito bloqueio do nervo femoral guiado por ultrassom e Sti-
muplex, agulha (22GX2”, 0.7 x 50 mm), com ropivacaína 0,5% 10 mL. O iPACK foi realizado logo em seguida guiado 
por ultrassom e Stimuplex, agulha (21GX4”,0.8 x 100 mm), com ropivacaína 0,5% 20 mL. A seguir, realizou-se indu-
ção anestésica com fentanil 100 mcg, propofol 100 mg, atracúrio 40 mg e manutenção anestésica com sevoflurano a 
1%, com BIS entre 45 e 50. Paciente manteve-se estável hemodinamicamente em todo intraoperatório, com tempo 
cirúrgico/anestésico de duas horas. A paciente não se queixou de dor após a recuperação da anestesia geral e iniciou 
fisioterapia na manhã do primeiro dia de pós-operatório com boa performance. Recebeu alta hospitalar no segundo 
dia de pós-operatório. Discussão: Ao bloquear os ramos terminais do nervo ciático, o iPACK pode ser utilizado para 
o tratamento de dor da parte posterior do joelho sem evoluir com fraqueza muscular. O bloqueio do nervo femoral 
ao promover analgesia anterior do joelho associado ao iPACK constitui-se em uma técnica alternativa e efetiva na 
diminuição da dor nesses pacientes, possibilitando fisioterapia precoce, diminuindo o uso de opioides e suas compli-
cações, bem como reduzindo o tempo de internação hospitalar. 
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1657 Bloqueio do plano eretor da espinha em 
paciente crítico
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Guinther Giroldo Badessa, Luiz Fernando dos Reis Falcão

São Camilo - Ipiranga, São Paulo, SP, Brasil 

O bloqueio do plano eretor da espinha (BPES) foi originalmente descrito para controle de dor neuropática torácica. 
Porém, vem se mostrando como uma alternativa anestésica promissora por proporcionar maior segurança, con-
forto e alta mais precoce para os pacientes submetidos a cirurgias torácicas e abdominais superiores. Relato de caso: 
Feminino, 96 anos, ASA III E, com insuficiência cardíaca, fibrilação atrial crônica, hipertensão arterial sistêmica e 
pulmonar moderada, submetida à laparotomia exploradora por abdômen agudo obstrutivo para tratamento cirúrgico 
de tumoração gástrica, volvo intestinal e hérnia diafragmática. Admitida em sala cirúrgica e monitorizada com ECG, 
oximetria de pulso, BIS, pressão arterial invasiva, com uso de flotrac e monitor EV 1000.  Apresentava-se sonolenta, 
responsiva a comando verbal com leve dispneia, saturando 96% em ar ambiente, sem droga vasoativa (DVA) e sinais 
vitais normais. Realizado BPES bilateral com 20 mL de ropivacaína 0,5% em cada lado e passagem de cateter epidu-
ral. Iniciada infusão de dobutamina 10 mcg/kg/min previamente à indução, com melhora do índice cardíaco (IC) de 
1.1 para 1.9. Realizada indução com fentanil, etomidato, propofol e rocurônio, seguida de intubação orotraqueal em 
sequência rápida e mantida com sevoflurano a 1%. Em seguida, puncionado acesso venoso profundo em veia jugular 
interna direita, com passagem de cateter Presep para monitorização da SVcO2 e RVP. Paciente manteve estabilidade 
hemodinâmica durante o procedimento. Ao término, realizado recrutamento alveolar, encaminhada paciente à UTI 
extubada, consciente, em respiração espontânea, sem queixa de dor, com máscara de O2 com reservatório 5 L/m, sem 
DVA e com sinais vitais estáveis. Discussão: O BPES foi originalmente descrito como a administração de anestésico 
local (AL) entre o músculo eretor da espinha e o processo transverso de T5, com dispersão craniocaudal. Promove 
analgesia somática e visceral, atingindo níveis de até T1-T9. O bloqueio guiado por ultrassom é de fácil execução, 
seguro, estável hemodinamicamente e reduziu o uso de opioides no intra e no pós-operatório. Mostrou-se uma estra-
tégia efetiva em reduzir complicações respiratórias pós-operatórias de pacientes críticos. 
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1659 Bloqueio de plano eretor da espinha 
para lobectomia VATS complicada com 
choque hemorrágico
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Introdução: A anestesia peridural é técnica de escolha para cirurgias torácicas, que podem envolver grande perda 
sanguínea e instabilidade havendo restrição na administração de anestésicos no neuroeixo. Novas técnicas de blo-
queio anestésico têm surgido como alternativa por baixa complicação e maior estabilidade hemodinâmica. Neste 
caso, relatamos a realização de bloqueio de plano eretor da espinha (ESP block) em bomba de infusão perioperató-
ria em cirurgia complicada com sangramento. Caso clínico: Paciente feminina, 46 anos, 156 cm, 82 kg, HAS, ASA 
II submetida à lobectomia superior esquerda videoassistida por adenocarcinoma pulmonar. Espirometria com vef1 
predito = 45%. Indicada anestesia geral com ESP block. Sedação para a técnica com cetamina 20 mg e fentanil 50 mg. 
Passagem de cateter entre plano eretor da espinha e processo transverso da vértebra t5, ecoguiado com agulha de 
Tuohy 16 g. Instalada infusão contínua com ropivacaína 0,2% e fentanil 5 mcg/mL. Indução realizada com fentanil 
250 mcg, lidocaína 200 mg, propofol 140 mg e rocurônio 100 mg. Intubação orotraqueal com Robertshaw 35F, com 
o auxílio de broncofibroscópio. A cirurgia durou 6 horas. Houve lesão de artéria subclávia, com sangramento de 
3 L. Paciente evoluiu com instabilidade hemodinâmica, PAM = 40 mmHg, acidose metabólica e claudicação de diu-
rese. Realizada transfusão de 3 concentrados de hemácia, 3 concentrados de plasma, albumina, reposição volêmica 
agressiva e doses tituladas de adrenalina 50 mcg. O sangramento durou 1 hora até a ligadura de artéria subclávia, 
sem interrupção da infusão contínua em plano eretor da espinha. A paciente foi extubada e encaminhada à enfer-
maria estável sem aminas vasoativas ou queixas álgicas. Discussão: A anestesia peridural reduz a morbimortalidade 
do paciente e tem benefícios sistêmicos consolidados. Contudo, seu efeito anestésico é comprometido na instabili-
dade hemodinâmica. O ESP block é eficiente para cirurgias torácicas e abdominais por conferir analgesia somática e 
visceral, sendo uma alternativa à anestesia peridural, proporcionando maior estabilidade, menor índice de compli-
cação, técnica relativamente simples e analgesia contínua. Neste caso, houve melhor manejo do choque com uso do 
ESP block, mantida em infusão para analgesia com evolução favorável e extubação da paciente sem queixas álgicas. 
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1661 Bloqueio anestésico do plano eretor da 
espinha para nefrostomia percutânea
Renan Faria Cardoso, Cirio Haddad Silveira, Maylynn Storti, Guilherme Magalhães Faria Neto, 
Luiz Fernando dos Reis Falcão

Hospital São Camilo - Santana, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: O bloqueio do plano eretor da espinha (BPES) foi originalmente descrito para controle de dor neu-
ropática torácica. Porém, vem se mostrando como uma alternativa anestésica promissora ao proporcionar maior 
segurança, conforto e alta mais precoce para os pacientes submetidos a cirurgias torácicas e abdominais superiores. 
Relato de caso: Masculino, 30 anos, 80 kg, 1,69 m de altura, etilista social, ASA II, submetido à nefrostomia percutâ-
nea direita devido a cálculo coraliforme. Admitido em sala operatória e monitorizado com cardioscopia, oximetria, 
pressão arterial não invasiva. Realizada indução com 20 mcg de sufentanil, propofol (TCI) alvo de 2,2 ng/mL e 80 mg 
de rocurônio, e mantida anestesia com propofol (TCI) de 1,8 ng/mL. Após intubação orotraqueal, o paciente foi 
posicionado em decúbito ventral horizontal (DVH) e foi realizado o BPES no âmbito de T5, à direita, com 20 mL de 
ropivacaína 0,375%, com o auxílio de ultrassom. Manteve estabilidade hemodinâmica durante todo o procedimento, 
que durou 2 horas, e ocorreu sem intercorrências. Ao término, administrados 200 mg de Sugammadex, sendo então 
extubado. Manteve-se no POI confortável, sem queixas álgicas, realizando fisioterapia respiratória sem restrições. 
Discussão: O BPES consiste na administração de anestésico local (AL) no plano entre o músculo eretor da espinha 
e o processo transverso de T5, com ampla dispersão craniocaudal. Reconhecido por promover excelente analgesia 
somática e visceral a nível torácico, atingindo níveis de até T1-T9. Foi realizado guiado com ultrassom mantendo o 
paciente em decúbito lateral ou sentado, porém mostrou-se também de fácil execução em DVH. Além disso, é con-
siderado seguro, rápido, estável hemodinamicamente, sendo uma alternativa eficaz como estratégia poupadora de 
opioides e seus efeitos colaterais, otimizando, assim, o tempo de recuperação dos pacientes cirúrgicos. 
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1664 Cateter no canal dos adutores com 
técnica longitudinal para analgesia 
em artroplastia de joelho
William Jaramillo Orozco, Maria Paula Saccol, Luisa Bordignon Felix de Oliveira, Nikolas Kim, 
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Introdução: Com o envelhecimento da população, houve acréscimo em cirurgias de artroplastia total de joelho 
(ATJ) em todo o mundo. Cerca de 25% dos pacientes apresentam dor importante no primeiro dia de  pós-operatório. 
Os bloqueios de nervo periférico contribuem para o alívio da dor nesses pacientes. Uma das técnicas descritas é o 
bloqueio do canal dos adutores (CDA), que, com o desenvolvimento da técnica e o uso guiado do ultrassom, per-
mite a realização da analgesia do CDA por meio de cateter, demonstrando vantagens em relação a outras formas 
de analgesia. O objetivo do presente relato é apresentar um caso de analgesia para ATJ com uso de cateter no CDA 
e suas vantagens. Relato de caso: Mulher, 53 anos, ASA III e história prévia de náuseas e vômitos pós-operatório. 
No  pós-operatório imediato da ATJ esquerdo, realizou-se a inserção de cateter na topografia do CDA com observa-
ção ultrassonográfica com probe linear e orientação longitudinal, paralelo à artéria femoral e ao nervo safeno. Foi 
então realizada analgesia via cateter a cada 6 horas por 48 horas. A paciente referiu ausência de dor e não neces-
sidade de uso de medicação para analgesia de resgate durante o internamento, evitando o uso de opioides. Além 
disso, foi possível a mobilidade precoce do membro com completa motricidade do quadríceps. Discussão: O blo-
queio do nervo femoral é uma técnica muito utilizada para analgesia pós-operatória de ATJ. O bloqueio do CDA 
permite analgesia semelhante a esse bloqueio, mas apresenta a vantagem de não causar fraqueza no músculo qua-
dríceps, melhorando, assim, a recuperação pós-operatória desses pacientes. Além disso, a analgesia com cateter tem 
demonstrado ser superior à técnica de injeção única nos bloqueios de nervo periférico, particularmente nas cirurgias 
ortopédicas. Entretanto, o efeito da analgesia por cateter depende de alguns fatores, entre eles o correto posiciona-
mento do cateter próximo ao nervo.
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1667 Tratamento minimamente invasivo para 
cefaleia pós-punção dural
Danilo Martins Correia, Marcelo Carneiro da Silva, Elialba de Farias Cascudo, 
Leandro Tonha de Castro, Jessyca Augusta Teixeira de Azevedo

Hospital Regional do Gama, Brasília, DF, Brasil

Introdução: A cefaleia pós-punção dural (CPPD) é uma complicação importante da anestesia do neuroeixo que gera 
sintomatologia incapacitante para as atividades diárias do paciente. O tampão sanguíneo peridural é considerado 
tratamento padrão para a CPPD com boa eficácia, porém apresenta riscos devido a sua invasividade que incluem dor, 
infecção e complicações neurológicas. O bloqueio do gânglio esfenopalatino (BGEP) é uma técnica alternativa que 
tem mostrado eficácia comparativa ao tratamento padrão, porém com menor invasividade, simples, segura e com 
alívio imediato e prolongado da dor. Descrição da série: Doze pacientes de ambos os sexos, idades e especialidades 
cirúrgicas variadas, com quadro típico de CPPD, foram submetidos ao BGEP via transnasal após a permanência do 
quadro álgico mesmo após as medidas clínicas adotadas. Fizemos o bloqueio 48 a 72 horas da punção dural, com 
total de 4 mL de anestésico local (AL) ropivacaína a 0,5% em cada narina. Foram introduzidos swabs nasais bilateral-
mente embebidos com AL, instilados 2 mL de AL em cada swab, aguardava-se 8 minutos, e mais 2 mL de AL eram 
instilados até completar o tempo de 16 minutos para a retirada dos swabs. Os pacientes eram avaliados ao término 
do procedimento, após 24 horas e a até a sua alta hospitalar. Para todos os pacientes foram explicadas as possibilida-
des de tratamento e dada a opção de escolha, sendo prescritos, após BGEP, 1 g de paracetamol e 130 mg de cafeína 
8/8 horas por 3 dias. Em três casos, a dor voltou em 24 horas, sendo necessária a realização de novo BGEP. Em um 
caso, após dois dias do procedimento, foi optado com a paciente pela realização do tampão sanguíneo, uma vez que 
ela se negou a repetir o procedimento anterior. Nos outros oito pacientes, o BGEP foi feito com sucesso, apresen-
tando melhora completa da dor e permitindo a alta hospitalar no dia seguinte. Discussão: CPPD é uma complicação 
autolimitada, incapacitante, fazendo necessário tratamento adequado e eficaz. Sua incidência varia de acordo com o 
calibre e o desenho da agulha, a idade, o sexo e o número de punções. O BGEP via transnasal bilateral com ropiva-
caína tem se tornado uma opção terapêutica para o tratamento de CPPD refratária a medidas clínicas.
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1670 Analgesia com cateter na bainha do reto 
abdominal para cirurgia de laparotomia
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Introdução: As cirurgias de parede abdominal estão associadas com intensa dor pós-operatória e a adequada anal-
gesia pode ser um desafio. Uma das técnicas anestésicas para esse tipo de cirurgia é o bloqueio da bainha do reto 
abdominal, que permite excelente analgesia e pode ser usado para diversos procedimentos. Com o uso guiado do 
ultrassom e o desenvolvimento da técnica ao longo dos anos, a utilização de cateter para bloqueio da bainha do reto 
pôde ser implementada, demostrando ótimos resultados. O objetivo deste trabalho é apresentar um caso em que 
foi realizada a técnica do bloqueio da bainha do reto abdominal com cateter para analgesia pós-operatória em uma 
cirurgia de laparotomia exploradora. Relato do caso: Paciente do gênero feminino, 62 anos, portadora de hiperten-
são arterial sistêmica, dislipidemia, depressão e obesidade, submetida à cirurgia de laparotomia exploradora. Após o 
término do procedimento cirúrgico, uma agulha foi introduzida bilateralmente na margem lateral do músculo reto 
abdominal na altura de T7, sob visualização por meio de ultrassom com probe linear, com orientação longitudinal. 
Após a visualização e identificação das estruturas no ultrassom seguiu-se à inserção do cateter. Foram então adminis-
trados 20 mL de levobupivacaína 0,25% em cada cateter. Manteve-se uma avaliação a cada 8 horas, sendo realizado 
analgesia via cateter durante as avaliações. Paciente não apresentou episódios de dor e não teve necessidade de medi-
cação analgésica de resgate. Durante o internamento a paciente apresentou boa funcionalidade, com deambulação 
e realização de atividades básicas precoces. Discussão: Pacientes com cateter na bainha do reto apresentam meno-
res escores de dor e menor necessidade de uso de opioides. A mobilidade precoce é a maior vantagem dessa técnica 
anestésica. É comum observar que pacientes que foram submetidos a essa técnica apresentaram capacidade de deam-
bular dentro das primeiras 48 horas de uma laparotomia. Esse fato demonstrou benefícios clínicos, como a redução 
de trombose venosa profunda e pulmonar, de atelectasias e de infecções respiratórias.
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1676 Bloqueio do plano do eretor da espinha 
para analgesia em nefrectomia em criança
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Introdução: Inicialmente descrito para a realização de analgesia pós-operatória para cirurgias torácicas, o bloqueio 
do plano do eretor da espinha (BPEE) pode ser eficaz também para analgesia intraoperatória durante a realização de 
procedimentos abdominais. Relatamos o caso de uso do BPEE para realização de nefrectomia parcial unilateral con-
vencional em criança. Relato de caso: Paciente feminina, 2 anos, 13 kg, com diagnóstico de duplicidade pielocalicial 
bilateral perda de função significativa em polo superior de rim esquerdo, foi internada para realização de nefrecto-
mia parcial unilateral aberta. Optou-se por realização de anestesia geral balanceada e, após indução, foi realizado o 
BPEE bilateralmente em T10-T11 guiado por USG utilizando 3 mg/kg de bupivacaína com vasoconstritor a 2%, sem 
dificuldade técnica. A manutenção anestésica foi realizada com sevoflurano e bloqueador neuromuscular. Após a 
cirurgia, paciente foi extubada em sala e levada à UTI sonolenta, calma e hemodinamicamente estável, evoluindo 
sem dor no 1º PO e dor à palpação difusa em abdome no 2º PO; mantendo dipirona EV de 6/6 horas e obtendo bom 
controle álgico, teve alta para enfermaria após o 5º PO devido à antibioticoterapia. Não foram relatados efeitos adver-
sos durante a internação. Tanto equipe cirúrgica como familiares relataram satisfação no controle de dor e evolução 
do paciente até a alta. Discussão: O uso do bloqueio BPEE permitiu um controle de dor eficaz tanto no intra como 
no pós-operatório, sem efeitos adversos perceptíveis, conforme propostas atuais do protocolo ERAS e de qualidade 
de controle de dor hospitalar, promovendo analgesia de boa qualidade e reduzindo o uso perioperatório de opioides, 
mostrando-se como alternativa para analgesia em cirurgias abdominais infantis. O BPEE apresenta menores efeitos 
adversos do que o uso de opioides intravenosos, melhor qualidade da reabilitação motora, alta hospitalar precoce e 
maior satisfação do paciente e seus cuidadores.
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1677 Bloqueio PEC II para analgesia pós-
operatória em cirurgia de mama
Danilo Martins Correia, Marcelo Carneiro da Silva, Elialba de Farias Cascudo, Leandro 
Tonha de Castro, Yvve Priscila Gatto

Hospital Regional Do Gama, Brasília, DF, Brasil 

Introdução: O câncer de mama é o câncer mais comum entre as mulheres, seu tratamento é multidisciplinar e a 
cirurgia de mama é a principal e mais efetiva intervenção terapêutica. A dor aguda pós-operatória é um fator de risco 
importante no desenvolvimento de dor crônica pós-mastectomia. O bloqueio dos nervos intercostais tipo II (PEC 
II) é uma modificação do PEC I, sendo injetado anestésico em punção única com injeção do anestésico local em dois 
sítios distintos, primeiramente na fáscia entre os músculos peitoral maior e menor e, em seguida, entre os múscu-
los peitoral menor e serrátil anterior. Relato de caso: Paciente de 51 anos, sexo feminino, 74 kg, com diagnóstico de 
câncer de mama, submetida à mastectomia radical esquerda. Realizado anestesia geral mista tendo sido realizado 
o bloqueio PEC II após a indução anestésica. O transdutor do ultrassom é colocado no nível médio intraclavicular, 
para localizar a artéria e a veia axilar, sendo movido lateralmente até os músculos peitoral maior e peitoral menor 
ao nível da terceira costela, na qual é introduzida a agulha e são injetados 10 mL de ropivacaína 0,5%. Em seguida, a 
agulha foi avançada até encontrar a fáscia entre os músculos peitoral menor e serrátil anterior e foram injetados mais 
20 mL de ropivacaína 0,5%. No intraoperatório a paciente recebeu 2 g de dipirona, 1 mg/kg de tramadol e 40 mg de 
bextra para analgesia, sendo prescrito 1 g dipirona 6/6 horas no pós-operatório. A dor foi avaliada na saída da sala 
de recuperação, 24 horas após o procedimento cirúrgico, não sendo constatado o uso de opioide ou outras medica-
ções de resgate no pós-operatório. Discussão: Um método eficaz de prevenção de dor pós-operatória é a realização 
de anestesia regional. O PEC II é uma anestesia regional simples e uma alternativa aos bloqueios paravertebrais e 
neuroaxiais convencionais para cirurgia mamária. A sua realização guiada por USG é simples, rápida com punção 
única e injeção de anestésico local em dois sítios distintos, proporcionando controle de dor aguda pós-operatória de 
melhor qualidade e, consequentemente, menos dor crônica.
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1686 Bloqueio do plano eretor da espinha na 
intervenção analgésica após lobectomia 
em paciente pediátrica
Danilo Martins Correia, Marcelo Carneiro da Silva, Elialba de Farias Cascudo, Leandro 
Tonha de Castro, Filipe Machado de Oliveira

Hospital Regional do Gama, Brasília, DF, Brasil 

Introdução: O bloqueio do plano eretor da espinha (ESP) ecoguiado tem se tornado opção terapêutica analgésica 
para procedimentos cirúrgicos toracoabdominais, tendo em evidência sua eficácia. O ESP se dá ao nível dorsal e para-
vertebral, sendo injetado o anestésico local entre o processo transverso da quinta vértebra torácica (T5) e o músculo 
eretor da espinha, proporcionando ao paciente analgesia pós-operatória prolongada. Relato de caso: Criança 3 anos 
e 10 meses, 15 kg, sexo masculino, submetida à toracotomia com lobectomia inferior esquerda devido a diagnóstico 
de malformação adenomatoide cística congênita. Realizada a anestesia geral inalatória, indução com sevoflurano, 
fentanil 3 mcg/kg, propofol 3 mg/kg e rocurônio 0,6 mg/kg. No intraoperatório foram realizados antibioticotera-
pia, dexametasona e dipirona. Após término do procedimento cirúrgico, paciente foi mantido em decúbito lateral, o 
transdutor foi posicionado no sentido longitudinal parassagital lateral ao processo espinhoso de T5 e foram visua-
lizados os três músculos superficialmente ao processo transverso, são eles: trapézio, romboide maior e eretor da 
espinha. A agulha foi direcionada no sentido cranial-caudal em direção ao processo transverso até o contato com o 
mesmo. Foram instilados 10 mL de ropivacaína 0,3% entre o músculo eretor da espinha e o processo transverso adja-
cente. Paciente acompanhado por 12 horas após procedimento sem apresentar evidência clínica de quadro álgico, 
fazendo uso de dipirona na dose de 50 mg/kg de 6/6 horas, sem a necessidade de droga de resgate. Discussão: O con-
trole de dor pós-operatória em cirurgias torácicas por meio do ESP tem se mostrado uma alternativa por ser uma 
técnica segura, de fácil execução e com poucos efeitos hemodinâmicos. O bloqueio do plano eretor da espinha se 
estende do comprimento da coluna toracolombar e esse plano permite extensa propagação crânio caudal e cobertura 
de múltiplos dermátomos. O anestésico local penetra anteriormente no tecido conectivo intertransverso e no espaço 
paravertebral, bloqueia as raízes nervosas ventrais e dorsais e os ramos comunicantes das fibras simpáticas, suge-
rindo possível analgesia visceral e somática, tendo a capacidade de promover analgesia da parede anterior do tórax.
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1696 Bloqueios periféricos em cirurgia de haste 
intramedular de tíbia: canal dos adutores 
e nervo ciático
Daniel Valente, Alesson Marinho Miranda, Nathalia Vianna de Matos Leite Vasconcelos, 
Rodrigo Teixeira Magalhães, Flavio Batista Rodrigues

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

Introdução: Os bloqueios de nervos periféricos, cada vez mais, apresentam-se como técnicas de escolha em diver-
sos contextos clínicos. Seja na prevenção da dor aguda no pós-operatório ou no manejo intraoperatório, pode-se 
afirmar, com respaldo na literatura atual, que essas abordagens trazem enormes benefícios. Relato de caso: Paciente 
feminino, 74 anos, 65 kg. AP: HAS e DM2. Refere antecedente de cefaleia pós-raquianestesia. Apresenta-se com 
quadro de fratura de tíbia à direita após acidente automobilístico, com indicação de fixação interna com haste intra-
medular por acesso infrapatelar. Monitorização básica, cateter nasal e sondagem vesical. Técnica anestésica: sedação 
e bloqueios periféricos: canal dos adutores e nervo ciático por abordagem poplítea. Sedação com midazolam 5 mg 
e fentanil 50 mcg. Manutenção com propofol 30 mcg/kg/min. Cada bloqueio foi realizado com o auxílio de USG, 
utilizando 20  mL de bupivacaína com vasoconstrictor 0,375% e 30  mcg de clonidina em cada sítio. Adjuvantes: 
dipirona 2 g, ondansetrona 4 mg, ranitidina 50 mg, dexametasona 2 mg. Tempo de cirurgia: 5 horas. Tempo de anes-
tesia: 6 horas. A paciente apresentou bloqueio do referido membro por 24 horas. Em seguida, apresentou retorno 
completo dos movimentos e sensibilidade, referindo ausência de dor por 48h. Recebeu alta no terceiro dia, com 
prescrição de analgésicos comuns e sem queixas. Discussão: A dor aguda no pós-operatório deve ser prevenida por 
meio de ações integradas em todo o perioperatório. Sem dúvida, a escolha da técnica anestésica tem grande relevân-
cia nesse aspecto. Pacientes que apresentam história de via aérea difícil, cefaleia pós-raquianestesia ou alguma outra 
contraindicação a anestesia geral ou neuroaxial podem se beneficiar do uso de bloqueios periféricos. Na paciente em 
questão, o uso dessa técnica proporcionou um intraoperatório sem intercorrências e uma excelente recuperação no 
 pós-operatório. Vale ressaltar o papel dos adjuvantes nesse contexto. A clonidina tem sido estudada como forma de 
melhorar e prolongar os bloqueios periféricos. Nesse sentido, mostra-se imperativo considerar os bloqueios periféri-
cos no arsenal de técnicas anestésicas disponíveis no arsenal do anestesiologista. 
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1718 PENG block para analgesia de artroplastia 
de quadril
Caroline Souto de Melo, João Paulo Jordão Pontes, Fernando Cássio do Prado Silva, 
Amanda Correa Vidica, Felipe Rodrigues Braz

Hospital Santa Genoveva, Uberlândia, MG, Brasil 

Introdução: Pericapsular Nerve Group (PENG) é uma técnica de bloqueio dos principais ramos nervosos anteriores 
da cápsula do quadril. Nesse bloqueio realiza-se analgesia dos nervos femoral, obturatório e obturatório acessório 
com o auxílio de ultrassonografia. Relato de caso: Paciente feminina, 67 anos, estado físico P2 devido à dislipidemia, 
foi submetida à artroplastia de quadril para tratamento de osteoartrose em quadril direito. Na sala cirúrgica, foram 
realizados acesso venoso periférico 20G e monitorização convencional. Recebeu cefazolina 2 g endovenosa, realizado 
sedação com 2,5 mg de midazolam e 25 mcg de fentanil. Após isso, foi posicionada em decúbito lateral esquerdo e 
realizada anestesia subaracnoidea com 15 mg de bupivacaína isobárica e 50 mcg de morfina, na altura de L4/L5 com 
agulha Quincke 27G. Instalado bloqueio em T10. A cirurgia teve duração de 105 minutos e não houve intercorrên-
cias. Após a cirurgia, foi feito o bloqueio em região pélvica inferior direita e posicionado o probe convexo em posição 
transversal à espinha ilíaca anterior, alinhado com o ramo ísquio-púbico. Nessa posição, a eminência ílio-púbica, o 
tendão do músculo iliopsoas, a artéria femoral e o músculo pectíneo são observados. Foi inserida uma agulha de 18G 
de lateral para medial in plane entre o tendão do músculo psoas e o ramo púbico. Após a aspiração negativa, foram 
injetados lentamente 40 mL levobupivacaína a 0,25% e observada a dispersão do fluido abaixo do tendão. Paciente 
foi avaliada com 6, 12 e 24 horas do pós-operatório e não apresentou dor ao repouso e à movimentação, também não 
apresentou bloqueio motor. Discussão: O bloqueio regional auxilia na analgesia e diminui o uso e os efeitos adversos 
dos opioides no período perioperatório. Pensando nisso, foi desenvolvida essa técnica em que realiza-se a analgesia 
ao bloquear os nervos da articulação coxo femoral: nervos femoral, obturatório e obturatório acessório. Apesar de 
ser uma proposta nova de analgesia, tem sido descrito resultados satisfatórios, principalmente em fraturas de fêmur.
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1747 Alta precoce e redução de dor crônica 
com uso de cateter intraneural contínuo. 
Série de casos
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Rebecca Zanellato Melo, Luciana Xavier

Hospital São Luiz - Jabaquara, São Paulo, SP, Brasil 

O uso do cateter intraneural é uma realidade atualmente na prática anestésica. Altas precoces e menos queixas de 
dor pós-operatórias têm evidenciado maior acolhimento da técnica em hospitais particulares. Sabendo sobre a falta 
de um anestésico ideal de alta duração, com pouco comprometimento da função motora, o uso de cateter contínuo 
é uma excelente alternativa para múltiplas abordagens. Trazemos séries de casos de usos de cateteres com resul-
tados satisfatórios em nosso serviço. Paciente 87 anos, HAS, DM tipo 2, DRC não dialítico, IAM, ICC com FE de 
35%, apresentou queda da própria altura com fratura de olécrano e correção cirúrgica com colocação de prótese. 
Após 40 dias, evolui com foco infeccioso da ferida operatória, com necessidade de retirada da prótese e múltiplas 
sessões de desbridamento e curativo a vácuo. Optado por bloqueio supraclavicular intraoperatório e controle de 
dor pós-operatória. O paciente foi submetido a sessões subsequentes com utilização do cateter de forma satisfató-
ria. Paciente 88 anos, HAS, dislipidêmica, IAM com ICC diastólica, apresentou queda da própria altura com fratura 
de colo de fêmur direito. Apresentava fenômeno de Raynaud em dedos de membros superiores e inferiores, o que 
não permitia o uso do capnógrafo e monitorização invasiva da pressão arterial, e sintomas de descompensação da 
função ventricular, com edema de ambos os membros inferiores e edema pulmonar não drenável evidenciado pelo 
raio X de tórax. A equipe anestésica optou pela realização de raquianestesia contínua. Para o controle de dor pós-
-operatória foi optado por passagem de cateter em fáscia ilíaca. A paciente foi acompanhada pelo grupo da dor do 
hospital com resposta satisfatória à dor pós-operatória, sem necessidade de analgesia venosa. Discussão: Foram evi-
denciados benefícios em cada um dos pacientes submetidos à implantação do cateter. Estes casos são pioneiros em 
nosso serviço e têm servido como base para expandir o estudo. Observamos altas precoces e diminuição de dor crô-
nica desses pacientes, quando comparados com pacientes que não receberam essa técnica. Ainda precisamos de um 
número maior de pacientes.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1. Capdevila X, Pirat P, Bringuier S, Gaertner E, Singelyn F, Bernard N, et al. Continuous peripheral nerve blocks in hospital wards 

after orthopedic surgery: a multicenter prospective analysis of the quality of postoperative analgesia and complications in 

1,416 patients. Anesthesiology. 2005;103(5):1035-45. 

Conflito de interesses: nada a declarar.

Fonte de fomento: nenhuma.

Tipo de trabalho: Relato de caso



ANESTESIA REGIONAL

Sao Paulo Med J. 2019; 137(Suppl)     291

1754 Uso de clonidina como adjuvante em 
bloqueio periférico: complicações e 
diagnósticos diferenciais
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Introdução: O uso de bloqueio periférico aumentou na prática anestésica. Existe o risco de lesão de nervo periférico, 
com taxas altas de 8-10%, que podem ser minimizadas pelo uso de ultrassonografia. O uso de adjuvantes a anesté-
sicos locais também vem crescendo, e é possível encontrar na literatura diversos relatos de substâncias usadas tanto 
para prolongar o efeito do bloqueio como para diminuir o tempo de latência. O uso de clonidina prolonga o tempo 
do bloqueio em duas horas, segundo a literatura, sem relatos de neurotoxicidade. Relato de caso: Paciente do sexo 
masculino, 37 anos, ASA III por uso de drogas ilícitas (último uso há 30 dias), história de etilismo, tabagismo, epi-
lepsia em uso de carbamazepina e diazepam, nega alergias e cirurgias prévias, sem preditores de via aérea difícil, 
sem alterações em exame físico, peso de 56 kg. Em programação de redução aberta com fixação interna por fratura 
ulnar esquerda. Foi submetido a bloqueio axilar guiado por USG, com infusão de 30 mL de bupivacaína sem vaso-
constrictor a 0,25% associada a clonidina 30 mcg, sedado com 2 mg de midazolam, 50 mcg de fentanil e mantido 
em bomba de infusão contínua de propofol. Procedimento de 4 horas, sem intercorrências; recebeu alta da RPA com 
déficit motor em região de nervo radial, ulnar e mediano. Após 24 horas do bloqueio, paciente ainda mantinha déficit 
motor, melhorando apenas 96 horas após, mantendo déficit em região de nervo ulnar e edema importante, síndrome 
compartimental descartada. Após um mês do procedimento, paciente retorna a ambulatório da ortopedia, avaliado 
por equipe anestésica, apenas déficit motor e hipoestesia em região de nervo ulnar. Discussão: Apesar de serem uma 
técnica segura, os bloqueios de nervo periférico não são isentos de complicações. Neste caso, uma lesão de nervo 
ulnar, evidenciada um mês após o procedimento, que pode ser feito diagnóstico diferencial entre uso de adjuvantes e 
toxicidade, lesão pelo bloqueio, ou lesão direta durante a cirurgia. Como a lesão que persistiu após um mês, foi ape-
nas no território do nervo ulnar, a equipe cirúrgica considerou que houve lesão durante o procedimento cirúrgico. 
Mais estudos precisam ser feitos para o uso dessa substância como adjuvante nos bloqueios periféricos.
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1757 PEC II para mastopexia
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Introdução: A anestesiologia está em constante mudança, sempre buscando tornar os procedimentos cirúrgicos 
menos dolorosos e o internamento hospitalar mais curto. A anestesia regional veio tornar esses objetivos ainda mais 
factíveis, pois permite uma analgesia eficaz e segura, levando à redução do uso de hipnóticos e opioides. Caso clínico: 
L.C.M., 19 anos, ASA 1, 58 kg, realizará mastopexia bilateral por hipertrofia mamária. Monitorização com cardios-
cópio, oxímetro e PA não invasiva, indução venosa com fentanil 200 mcg, propofol 180 mg e 30 mg de atracúrio, 
manutenção com propofol dose alvo de 1,5 mcg/mL. Realizado bloqueio peitoral II, bilateral, com 60 mL de ropiva-
caína a 0,0265%, sob assepsia, com o auxílio de ultrassonografia. A paciente apresentou despertar tranquilo e sem dor 
e não necessitou de terapia analgésica suplementar durante as 24 horas de internação. Discussão: No PEC I o anes-
tésico é inserido entre os músculos peitoral maior e menor, anestesiando os nervos peitoral medial e peitoral lateral, 
permitindo procedimentos sobre o músculo peitoral maior. No PEC II há o acréscimo de se inserir o anestésico entre 
o músculo peitoral menor e o músculo serrátil, para anestesiar os ramos cutâneos anteriores dos nervos intercostais, 
intercostobraquiais e torácicos longos, permitindo procedimentos semelhantes ao PEC I, porém com algumas adi-
ções. A anestesia regional para mastopexia e outros procedimentos mamários também pode ser feita por meio de 
bloqueio intercostal de T2-T7, visto que a inervação peitoral é fornecida principalmente pelos ramos anteriores dos 
4º, 5º e 6º nervos intercostais que surgem dos nervos torácicos da coluna vertebral (T4-6), no entanto a necessidade 
de múltiplos agulhamentos torna essa técnica cansativa e desagradável ao paciente quando acordado.
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1764 Bloqueio de nervos safeno nos âmbitos tibial 
e ciático em paciente com enxerto femoral
Camila Lobo Ferreira, Lorena Lopes Pinheiro da Silva, Talison Silas Pereira, 
Layla Melize Santos Menezes, Laiza Marques Moreira Melo

Hospital do Servidor Público Estadual, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: O uso da ultrassonografia para bloqueios de nervos periféricos agregou eficácia e segurança à técnica. 
É possível visualizar, em tempo real, a aproximação da agulha e a dispersão do anestésico local ao redor da estru-
tura nervosa, além de identificar a presença de variações anatômicas, garantindo altas taxas de sucesso do bloqueio. 
Apesar disso, não há consenso na literatura sobre o uso da técnica em pacientes anticoagulados ou com distúrbios 
da coagulação, porém, torna-se técnica de escolha nos casos em que as comorbidades prévias do paciente elevam a 
morbidade pela anestesia geral. Relato de caso: N.A.B., do sexo masculino, 60 anos, 75 kg, ASA III, coronariopata, 
portador de DPOC e de doença arterial periférica. Em dupla antiagregação plaquetária. No 3º PO de enxerto femo-
ral comum para femoral superficial, evolui com piora de lesão trófica prévia em quarto pododáctilo direito com 
presença de fibrina e hiperemia, com indicação de amputação transmetacarpiana de 4º pododáctilo de pé direito. 
Após monitorização básica, realizado bloqueio ciático direito infraglúteo safeno no âmbito tibial guiado por USG, 
com injeção de 20 mL de ropivacaína 0,375% e 75 mcg de clonidina, sob sedação leve. Procedimento sem intercor-
rências. Encaminhado à RPA. Evoluiu sem dor e sem déficits neurológicos. Discussão: Tem se tornado comum nos 
depararmos com pacientes anticoagulados com indicação de procedimentos cirúrgicos de urgência. A suspensão de 
anticoagulantes não é isenta de risco. Estudos apontam que a interrupção da aspirina (AAS) aumenta a incidência de 
eventos trombóticos em 3,4%. O hematoma espinhal é a complicação hemorrágica mais grave do bloqueio de neu-
roeixo devido ao efeito catastrófico do sangramento do canal medular não expansível e não compressível. No caso 
descrito, além das medicações utilizadas, o paciente era portador de comorbidades cardiopulmonares importantes, 
as quais aumentariam sua morbimortalidade ao ser submetido aos efeitos hemodinâmicos e ventilatórios de uma 
anestesia geral.
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1145 Síndrome de infusão do propofol: revisão 
da literatura
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Universidade de Santo Amaro, Faculdade de Medicina de Santo Amaro, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: A síndrome de infusão de propofol (SIP) é um conjunto raro de eventos adversos, quase sempre de 
evolução fatal, que ocorrem após a infusão contínua de altas doses de propofol. Pode acometer adultos e crian-
ças, embora tenha maior prevalência em crianças. A fisiopatologia ainda não está esclarecida. O aparecimento de 
acidose metabólica após o início da infusão de propofol, sem que outra causa possa ser encontrada, pode ser um 
marcador precoce da síndrome, e o desenvolvimento de bloqueios do ramo precordial direito com elevações do seg-
mento ST, nas derivações V1 a , pode ser o primeiro sinal da instabilidade cardíaca. Método: O trabalho é baseado 
em uma revisão sistemática da literatura utilizando as bases de dados SciELO, LILACS e PubMed. O levantamento 
foi efetivado de forma sistemática incluindo estudos publicados entre os anos de 1998 e 2016, em língua portu-
guesa e inglesa, totalizando 21 artigos. Resultados: As doses citadas na literatura como desencadeadoras da SIP são 
maiores que 5 mg/kg/h por período superior a 48 horas. Artigo publicado em 2001 foi o primeiro a destacar que a 
dose cumulativa de propofol é o principal fator de risco para o seu desenvolvimento. Em 2016, encontrou-se aci-
dose metabólica em 90% dos casos de SIP, seguida de 75% de alterações cardíacas, sendo essas em maior número 
no grupo mortalidade, sugerindo que esses sinais podem ser preditores de morte. De todas as outras características 
da SIP que parecem aumentar a probabilidade de morte, apenas a presença de TCE e febre foram significativamente 
relacionadas à mortalidade. Alguns autores concluíram que fatores genéticos podem estar envolvidos. Encontram-
-se casos em que foram administradas baixas doses ou em tempo menor, que podem ocorrer devido ao conjunto 
idade e aos genótipos das enzimas CYP2B6 e UGT1A9, os quais alteram a farmacocinética e a farmacodinâmica do 
propofol. Conclusão: A SIP manifesta-se predominantemente com doses altas e infusões prolongadas de propofol, 
embora haja sinais que aparecem com infusões menos duradouras e outros que independem da dose administrada. 
Acomete adultos e crianças, e os sinais principais de aparecimento da síndrome são insuficiência cardíaca, acidose 
metabólica, arritmia, alterações eletrocardiográficas e rabdomiólise.
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1148 Restauração espontânea da circulação 
após RCP: um relato de caso do 
fenômeno de Lázaro
João Vitor Uzelotto Lopes, Lucas Giurizatto Rodrigues, Marcello Victor Rodrigues 
Cavalcante Leite, Raphael Vieira Dias, Teófilo Augusto Araújo Tiradentes

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Marília, Marília, SP, Brasil 

Introdução: O retorno espontâneo da circulação na ausência de assistência, após falha RCP, é uma condição rara 
conhecida como autorressucitação (AR) ou fenômeno de Lázaro. Segue o relato que se enquadra nas característi-
cas do fenômeno. Relato de caso: Paciente masculino, 75 anos, ASA IV, submetido à neurocirurgia para drenagem 
de hematoma subdural. História AVC há 6 anos com déficit motor, HAS, uso de atenolol, clonazepam, rosuvasta-
tina e clopidogrel. Recebido na SO contido, agitado, dispneico e monitorização rotina. Provável VAD, venóclise em 
MSD Abocath 20G, PANI 165 x 110, rit. sinusal, StO2 88%, FC122. Ofertado O2 100%. Indução anestésica feita com 
remifentanil, etomidato, e lidocaína s/v, após laringoscopia CL IIB, IOT com Bougie com sucesso, feito cisatracú-
rio. Paciente evoluiu com hipotensão e bradicardia, ttos com atropina e etilefrina. Anestesia mantida com sevo e 
remifentanil BIC. Feita punção VFD, iniciado nora por não melhora da hipotensão, apesar das tentativas de cor-
reção sucessivas. Após 20 minutos e doses crescentes de nora, ainda com hipotensão de difícil controle, início de 
dobut., evoluindo para AESP. Aberto protocolo RCP. Após terceiro ciclo, apresentou um TV, feita desfibrilação e 
continuadas as manobras de RCP. Após quarto ciclo, verificou-se a presença de pulso em art. femoral E, porém, 
segundos após, apresentou nova PCR em assistolia. Mais 10 ciclos de RCP e a equipe optou por encerrar o caso. 
Nesse momento — após cessarem as manobras de reanimação — acoplado ao VM em VCV, sem PEEP, e continuado 
DVA. Alguns momentos depois, notou-se ritmo organizado com infra ST, com pulso fraco, e hipotensão. Suspensa 
a cirurgia, após 15 minutos de monitorização, paciente voltou a apresentar bradicardia — AESP — assistolia, sem 
novas tentativas de reanimação. Discussão: AR ou FL é pouco conhecida, definida REC sem assistência após PCR. 
Alguns mecanismos sugeridos como explicação são auto-PEEP, hiperventilação, alcalose, hipercalemia, duração pro-
longada para início do efeito de algumas drogas e ausência da observação minuciosa dos sinais vitais. Alguns autores 
sugerem a monitorização com ECG contínuo dos pacientes após o final da assistência à PCR por 10 minutos. Todos 
os relatos sobre o FL têm em comum RCE sempre após RCP. O FL é uma condição rara que agrava devido ao conhe-
cimento limitado, necessário realizar mais pesquisas para melhorar a assistência.
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1153 Convulsão por peridural 
lombar contínua (PDLC)
Ligia Borela Perfeito Potenza, Flávio Fernandes, Sérgio Pinto De Oliveira, Beatriz Vaz Romani, 
Eduardo Manso de Carvalho Andrade

Hospital São Francisco e Maternidade Sinhá Junqueira, Ribeirão Preto, SP, Brasil 

Introdução: O presente caso relata uma complicação da PDLC com injeção inadvertida intravascular de anesté-
sico local, com imediata convulsão tônico-clônica. A peridural lombar contínua é uma técnica muito utilizada em 
cirurgia plástica, reduzindo o sangramento e proporcionando conforto no pós-operatório. Essa redução se deve à 
diminuição da PA, porém toxicidade sistêmica por injeção intravascular acidental e outras são complicações da 
técnica. Relato de caso: Paciente I.R.C., sexo feminino, 40 anos, 1,60 m de estatura, ASA I, admitida para lipoaspi-
ração e prótese mamaria sob anestesia peridural lombar contínua e sedação. No pré-anestésico, semiologia clínica e 
laboratorial normais. Pós-venopunção (cateter nº 20) em veia periférica (RL-1.500 mL) foi monitorizada no padrão 
ASA, ECG (5 derivações), SpO2 e PANI (PA 130 x 80 mmHg, FC = FP = 85 bpm). Realizada a peridural, sob seda-
ção com fentanil (50 mcg) e midazolam (5 mg) no nível L1L2 e por identificação do espaço (Dogliotti), administrada 
dose teste de 5 mL lidocaína a 2% com adrenalina. Pós-respostas negativas a efeitos indesejáveis, procedeu-se à pas-
sagem do cateter cefálico até o nível T9T10. Com a paciente em DDH, fez-se injeção de lidocaína 2% (15 mL) com 
vasoconstritor e imediatamente a paciente passou de confusão mental para embotamento, midríase e convulsões 
tônico-clônicas generalizadas. Nesse momento, a aspiração do cateter revela grande refluxo de sangue. Interrup-
ção imediata do AL, entubação (nº 7.0), propofol (100 mg), BNM com cisatracúrio (10 mg), pós-oxigenação (FIO2 
100%), manutenção da anestesia (sevoflurano 2 a 3%, e FIO2 50%). Estando com estabilidade cardiovascular e neu-
rológica, o procedimento foi realizado. O retorno anestésico e a extubação (atropina 1 mg e neostigmina 2 mg) não 
tiveram intercorrências. Medicação complementar foi dipirona (2 g), cetorolaco (30 mg), dexametasona (10 mg), 
ondansetrona (4 mg) IV. Encaminhada à SRPA, teve recuperação e alta hospitalar normais. Discussão: Várias com-
plicações dos bloqueios espinais são possíveis e devemos nos atentar à injeção intravascular. Houve um verdadeiro 
“cateterismo venoso” e, como não foi realizada dose teste também pelo cateter, tivemos convulsão, apneia, porém sem 
alterações cardiovasculares graves; ressaltamos que a dose teste deva ser realizada em vários momentos da peridural, 
inclusive na passagem do cateter de peridural. 
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1164 Reação alérgica grave em paciente pediátrico
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Centro de Ensino e Treinamento, Centro Médico de Campinas, Campinas, SP, Brasil 

Introdução: Reações alérgicas a medicamentos em crianças e adolescentes são raras. Nessa população, as alergias 
alimentares são mais comuns. Os medicamentos são a quarta causa de alergia em crianças e adolescentes. Este relato 
mostra uma reação alérgica grave ocorrida em um adolescente e que foi tratada com sucesso. Relato de caso: Menino 
de 12 anos, 47 kg, chegou ao hospital com fratura exposta de hálux. Era portador de asma e rinopatia alérgica. 
Fazia uso contínuo de ritalina e impramina para controle de transtorno de atenção. No momento, não estava em 
tratamento para asma. Ao chegar à sala operatória, foi monitorizado, realizada a venopunção com cateter 22G e rea-
lizada a técnica de indução da anestesia geral em sequência rápida, precedida de pré-oxigenação com O2 a 100%, com 
midazolam (2 mg), fentanil (100 mcg), propofol (150 mg) e rocurônio (30 mg), por via venosa, seguida de intubação 
orotraqueal e manutenção da anestesia com sevoflurano e N2O. Foi administrado 1,5 g de cefazolina, a pedido do 
cirurgião, logo após a indução da anestesia. Cinco minutos após o início da infusão do antibiótico o paciente apresen-
tou broncoespasmo grave, hipotensão arterial, taquicardia e rash cutâneo. Foi feito o diagnóstico de reação alérgica 
grave e rapidamente iniciado o tratamento com infusão de solução fisiológica a 0,9% e bolus de 50 mcg de adrena-
lina administrado 9 vezes, seguido de utilização de adrenalina em infusão contínua na dose de 1 mcg/min devido à 
hipotensão arterial refratária. Também foram administrados metaraminol e hidrocortisona, por via venosa, difeni-
dramina por via IM e salbutamol por via inalatória. O estado de choque devido à reação alérgica grave foi revertido 
em 30 minutos. O cirurgião lavou o ferimento e fez a osteossíntese, como havia planejado, e o paciente foi conduzido 
à UTI sedado e intubado. Na UTI, após 5 horas, o paciente foi extubado e evoluiu sem intercorrências. Discussão: 
A anafilaxia em crianças é mais rara do que em adultos, dentro do período peroperatório. Os antibióticos são os 
maiores causadores de reações alérgicas graves em crianças, principalmente nos pacientes com história de asma ou 
alergia alimentar. O tratamento utilizado resultou em melhora clínica rápida e bom desfecho para o paciente. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
1. Sommerfield DL, Sommerfield A, Schilling A, Slevin L,  Lucas M, von Ungern-Sternberg BS. Allergy alerts – the incidence of 

parentally reported allergies in children presenting for general anestesia. Paediatr Anaesth. 2019;26(2):153-60. https://doi.

org/10.1111/pan.13541

Conflito de interesses: nada a declarar.

Fonte de fomento: nenhuma.

Tipo de trabalho: Relato de caso



COMPLICAÇÕES EM ANESTESIA

Sao Paulo Med J. 2019; 137(Suppl)     298

1170 Avaliação analgésica da cetamina na cirurgia 
cardíaca com circulação extracorpórea
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Hospital Angelina Caron, Cuiabá, MT, Brasil 

Introdução: A cetamina tem propriedades analgésicas, tolerância a opiáceos e efeito dissociativo. Por fornecer 
estabilidade cardiovascular, neuroproteção e mínimas alterações sobre o sistema respiratório, além de ação anti-in-
flamatória, o interesse por essa droga aumentou, principalmente na cirurgia cardíaca. O objetivo foi avaliar analgesia 
e redução no consumo de opioides em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea. 
Materiais e métodos: Estudo duplo-cego, prospectivo, randomizado por tabela eletrônica de números aleatórios. 
Incluídos 71 pacientes no grupo controle e 65 no grupo cetamina. A amostra foi calculada pela tabela “worst posto-
perative at rest”, necessitando de 130 casos para poder de 80%, nível de significância de 5% e diferença clinicamente 
significativa de 1,5%. A avaliação analgésica foi avaliada quantitativamente pelo teste de Mann-Whitney e qualitati-
vamente pela escala audiovisual. O consumo de opioide foi avaliado quantitativamente no intraoperatório pelo teste 
t de Student e qualitativamente no pós-operatório para necessidade de opioide adicional. Valores de p < 0,05 indicam 
significância estatística. Resultados: Verificou-se significância em relação à melhora da analgesia no grupo cetamina 
durante o 1º PO, com redução da escala de dor com mediana 6, enquanto no grupo controle foi 8. Embora estudos 
demonstrem efeito preemptivo da cetamina, não houve diferença na redução da dose de opioide adicional entre os 
grupos, já que no grupo controle e da cetamina 42 e 46% dos pacientes necessitaram de dose adicional, respectiva-
mente. Apenas um paciente apresentou delírio, dificultando a compreensão neuroprotetora da cetamina. A presença 
de náuseas e vômitos foi encontrada em 15 pacientes no grupo cetamina e em 9 no grupo controle. Discussão: 
O fenômeno wind up associa-se à ativação dos receptores NMDA. Quando esses receptores são ativados, ocorre a 
amplificação e o prolongamento das respostas, implicadas na hiperalgesia, podendo desenvolver memória celular 
para dor e aumentar a resposta ao estímulo nocivo. Por meio do seu efeito antagonista de receptores NMDA, a ceta-
mina bloqueia esses mecanismos prevenindo a sensibilização central. A melhora da analgesia foi apenas significativa 
no 1º PO durante o repouso no grupo cetamina, verificada por menor solicitação espontânea por medicamentos, 
com redução da escala de dor. Já em relação à redução de consumo de opioides, apesar do efeito preemptivo da 
cetamina, não houve significância estatística. Poucos trabalhos fundamentam o bloqueio da sensibilização central, 
principalmente relacionada à cirurgia cardíaca. Embora propicie analgesia no pós-operatório imediato e em repouso, 
a cetamina não reduziu o consumo de opioides, havendo necessidade de aguardar maior número de estudos para 
avaliar sua importância na analgesia preemptiva.
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1174 Manejo da via aérea em paciente 
portador de síndrome de Hunter
Pedro Leite Capeto, Fernanda Pereira Leal, Sergius Arias Rodrigues de Oliveira

Hospital Central da Aeronáutica, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 

Introdução: A deficiência da enzima iduronato-2-sulfatase caracteriza a Mucopolissacaridose tipo II, doença que 
leva ao acúmulo de glicosaminoglicanos no tecido conjuntivo. Podem ocorrer deformidades esqueléticas, insta-
bilidade atlanto-axial, obstrução de via aérea por edema de mucosa, pneumopatias, miocardiopatias e disfunção 
neurológica. Relato de caso: M.V.V.P., masculino, 20 anos, 52 kg, 1,25 m, portador de síndrome de Hunter, apneia 
obstrutiva do sono e hipoacusia, internou para procedimento de timpanomastoidectomia, apresentando deformida-
des craniofaciais e de caixa torácica, macroglossia, índice de Mallampati IV, interincisivos com distância maior que 
3 cm, pescoço fixo, curto e com circunferência de 46 cm, distância tireomentoniana menor que 6 cm, sem protru-
são mandibular ou instabilidade cervical. Apresentava SpO2 de 98% em vigília, polissonografia com 27 episódios de 
apneia, estreitamento de traqueia na radiografia de tórax e ecocardiograma sem alterações significativas. A indução 
anestésica foi feita com lidocaína e propofol, após pré-oxigenação e monitorização básica, com subsequente difi-
culdade de ventilação sob máscara e SpO2 de 46%. Após uso de cânula de Guedel, hiperextensão cervical e tração 
mandibular, houve melhora do quadro. A observação das pregas vocais foi feita por videolaringoscopia, com abun-
dante secreção, sem que houvesse êxito para intubação traqueal (IT) com guia. A segunda tentativa evidenciou 
edema de laringe e a IT foi realizada com bougie pela fenda vocal. Após a extubação, a hipersecretividade dificultou 
a ventilação, exigindo aspiração e uso de cânula nasofaríngea. Posteriormente, na enfermaria, o paciente apresentou 
broncoespasmo e necessidade de suporte ventilatório em UTI. Discussão: A avaliação pré-anestésica deve ser minu-
ciosa, focando nos estigmas da síndrome e mitigando riscos. Durante a anestesia devem estar presentes distintos 
dispositivos para acesso à via aérea, bem como anestesiologista com experiência em uso de broncofibroscópio — o 
que não havia neste caso. A anestesiologista do caso optou pela indução, pois já havia usado a mesma técnica com 
sucesso no mesmo paciente. Contudo, vale destacar que teria sido mais apropriada uma abordagem com manuten-
ção da patência das vias aéreas e uma estratégia de proteção na extubação, utilizando trocador de tubos. 
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1184 Insuficiência respiratória aguda por lesão 
definitiva do nervo laríngeo recorrente 
após tireoidectomia
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Guilherme Costa Ramos, Eduardo Vicensotti

Centro de Ensino e Treinamento, Centro Médico de Campinas, Campinas, SP, Brasil 

Introdução: A paralisia no nervo laríngeo recorrente em tireoidectomias tem incidência de 5 a 6%. É mais frequente 
nas reoperações e pode ocorrer em outras situações. Relato de caso: Paciente feminina, 52 anos, 77 kg, 150 cm, 
estado físico ASA II devido à hipertensão arterial controlada com atenolol e losartan, foi submetida à tireoidectomia. 
Apresentava exames físico e laboratoriais normais. Na sala operatória, foram realizadas venopunção e monitori-
zação habitual, seguidas da indução da anestesia geral com midazolam 2 mg, fentanil 350 mcg, propofol 100 mg e 
rocurônio 40 mg, por via venosa. Foi realizada a intubação traqueal sob laringoscopia direta, manutenção da anes-
tesia com oxigênio e sevoflurano e iniciada ventilação mecânica. A anestesia teve duração de 75 minutos. A paciente 
foi extubada na sala operatória em boas condições e apresentou um leve estritor inspiratório. O cirurgião foi infor-
mado, examinou a paciente e, em seguida, ela foi transportada para a sala de recuperação pós-anestésica (SRPA). 
Cinco minutos após a chegada na SRPA, apresentou obstrução respiratória grave, dessaturação, agitação e queda 
do nível de consciência. Imediatamente foi ventilada sob pressão positiva com oxigênio e encaminhada para a sala 
de cirurgia. A ventilação sob pressão positiva manteve a saturação de oxigênio acima de 90%. Foi realizado exame 
das cordas vocais com o dispositivo óptico aScope e observada a paralisia da corda vocal devido à provável lesão do 
nervo laríngeo recorrente. Em seguida, foi reintubada após indução de anestesia geral realizada com fentanil, pro-
pofol e rocurônio e realizada traqueostomia. No final, o rocurônio foi revertido com sugamadex, a ventilação sob 
máscara foi mantida e o cirurgião fez a traqueostomia sob anestesia local. A paciente foi encaminhada à unidade de 
terapia intensiva, manteve-se bem e recebeu alta hospitalar no quarto dia pós-operatório. Discussão: A integridade 
do nervo laríngeo recorrente pode ser monitorada por potenciais evocados no intraoperatório. Porém, há estudos 
que não mostram superioridade da monitorização em relação à visualização do nervo. Neste caso, a paciente apre-
sentou insuficiência respiratória aguda, que foi prontamente diagnosticada e tratada, porém a paciente vive com 
traqueostomia até os dias atuais. 
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1187 Hipertermia maligna em um paciente 
com doença de Graves durante 
tireoidectomia total
Gabriel Souza Cury, Helga Cristina Almeida da Silva, José Luiz Gomes do Amaral, 
Joilson Moura Santos, Pamela Vieira Andrade

Centro de Ensino e Treinamento, Anestesiologia e Centro de Estudo, Diagnóstico e Investigação 
de Hipertermia Maligna, Hospital São Paulo, Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal 
de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: Hipertermia maligna (HM) e crise tireotóxica são complicações anestésicas raras, mas de característi-
cas clínicas similares, sendo o diagnóstico diferencial um desafio em pacientes com fatores de risco concomitantes. 
Relato de caso: Homem de 31 anos com doença de Graves há 2 anos, tratado com propiltiuracil, agendado para tireoi-
dectomia total. Exames pré-operatórios: T3 118 ng/dL (70 – 195), T4L 7,9 ng/dL (0,9 – 2,4) e TSH < 0,03 μUI/mL 
(0,5 – 5,0). Sem antecedente pessoal/familiar relevante. Sinais vitais e exame físico normais, exceto pelo aumento 
volume tireodiano. Submetido à anestesia geral: indução venosa com midazolam, fentanil, propofol e atracúrio. 
Manutenção com halotano e óxido nitroso. Após 2 horas da indução, paciente apresentou taquicardia (frequên-
cia cardíaca 140 bpm) e hipertermia (temperatura 38,5ºC), sendo realizadas medidas de analgesia e antipirexia. 
Quando evoluiu com temperatura de 44ºC e fração expirada de CO2 80 mmHg, suspeitou-se de HM e anestésicos 
inalatórios foram interrompidos, realizada hidratação venosa, aplicação de compressas geladas e instilação de soro 
resfriado nas sondas nasogástrica e vesical. Evolução: duas paradas cardiorespiratórias (PCR), revertidas com mano-
bras de ressucitação cardiopulmonar, drogas e desfibrilação. Realizado bolus de dantrolene 1,5 mg/kg com melhora 
da temperatura corporal, porém persistência da taquicardia e hipotensão. Ao término da cirurgia, paciente foi enca-
minhado à unidade de terapia intensiva intubado, com droga vasoativa. Devido ao sangramento persistente e choque 
hemodinâmico, foi realizada revisão da hemostasia seis horas após o procedimento. O paciente manteve hipotensão 
refratária, evoluiu com nova PCR e óbito 14 horas após o fim do primeiro procedimento. Seu filho, com dismor-
fismos faciais e escoliose, foi submetido à biópsia muscular para investigação com o teste de contratura muscular 
in vitro, padrão-ouro na HM, que resultou positivo e confirmou a suscetibilidade à HM. Discussão: A HM é um 
distúrbio genético hipermetabólico do músculo esquelético, desencadeado por halogenados e/ou succinilcolina. 
As manifestações clássicas incluem elevação de temperatura, da curva de capnografia, taquiarritmias, acidose res-
piratória e rigidez muscular. Nota-se uma grande semelhança com os sinais e sintomas apresentados durante uma 
crise tireotóxica. É essencial que o anestesista faça diagnóstico e tratamento precoces para reduzir morbimortalidade. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1. Nishiyama K, Kitahara A, Natsume H, Matsushita A, Nakano K, Sasaki S, et al. Malignant Hyperthermia in a Patient with Graves’ 

Disease during Subtotal Thyroidectomy. Endocr J. 2001;48(2):227-32.

Conflito de interesses: não

Fonte de fomento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

Tipo de trabalho: Relato de caso



COMPLICAÇÕES EM ANESTESIA

Sao Paulo Med J. 2019; 137(Suppl)     302

1191 Choque anafilático e síndrome látex-fruit
Guilherme Weiss Ribas, Ezequiel Milani Machado, Emerson Alexandre Penteado de Carvalho, 
Tiele Rikimaru Caron, Amanda Taisa Aguiar

Hospital Angelina Caron, Curitiba, PR, Brasil 

Introdução: Anafilaxia é uma reação alérgica grave, de início súbito e potencialmente fatal; e o choque anafilático 
consiste na sua manifestação mais grave, rara em anestesias. As principais substâncias causadoras de choque anafilá-
tico em anestesia são bloqueadores neuromusculares, látex e antibióticos. A incidência da alergia ao látex aumentou 
devido ao uso frequente de produtos de borracha natural. Estudos têm associado a alergia ao látex com a alergia a 
frutas (abacate, castanha, banana, kiwi e mamão). Relato de caso: Paciente feminina, 37 anos, alérgica a camarão e 
jaca e submetida a procedimentos cirúrgicos prévios. Submetida à gastroplastia redutora e após 20 minutos do início 
da cirurgia evoluiu com choque anafilático e parada cardiorrespiratória, sendo interrompida após confecção da ente-
ro-entero anastomose. Após reanimação cardiovascular, a triptase sérica dosada foi de 117 mcg/L (valor de referência 
< 11 mcg/L) e mantida em unidade de terapia intensiva até estabilização. Reabordada após 10 dias para conclusão do 
procedimento inicial, evitando os principais agentes causadores de anafilaxia (ambiente livre de látex, não utilização 
de antinflamatório não esteroidal e relaxantes musculares). Segundo procedimento realizado sem intercorrências. 
Encaminhada ao alergologista, o qual solicitou testes alérgenos que confirmaram moderado grau de sensibilização 
ao látex. Discussão: A incidência de anafilaxia em adultos é de 1 em 6 a 20 mil casos, e desses, 0,7 a 10% se apresen-
tam na forma mais grave (parada cardiorrespiratória e outros desfechos fatais). O látex é o agente responsável em até 
17% dos casos de anafilaxia e está relacionado à presença de alergia a alimentos (11%). Os sintomas iniciam de 25 a 
290 minutos após a indução anestésica com marcada hipotensão, taquicardia, broncoespasmo e, raramente, parada 
cardiorrespiratória. Afirmar que o látex é a causa da anafilaxia no intraoperatório é difícil, já que não existe um sinal/
sintoma patognomônico. Mas a combinação de fatores de susceptibilidade (alergia a frutas/verduras), exposição pré-
via ao látex durante cirurgias e sintomas sugestivos no intraoperatório devem sempre levantar a suspeita da síndrome 
látex-fruit. A dosagem da triptase sérica pode sugerir o choque anafilático como causa da parada cardiorrespiratória, 
mas para definir o agente causal, recomenda-se dosagem de imunoglobulina E específica. 
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1204 Despertar intraoperatório
Natália Moles dos Santos, David Ferez
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Introdução: Após mais de 167 anos da primeira demonstração pública de anestesia geral, o despertar intraoperatório 
(DIO) ainda é uma preocupação, ocorrendo em 0,1 a 0,2% das anestesias gerais. O mecanismo para que ocorra pode 
ser por desequilíbrio entre os efeitos depressores do agente anestésico e os efeitos estimulantes da agressão cirúrgica, 
predispondo à superficialização e, eventualmente, ao explícito recordar. Além disso, há fatores de risco predisponen-
tes, como episódio anterior de DIO, uso crônico de benzodiazepínicos ou opioides, sexo feminino, depressão etc. 
Método: O presente estudo é uma revisão bibliográfica para analisar os motivos do DIO. Discussão: Foram selecio-
nados dois artigos sobre o mesmo tema, mas com metodologias diferentes. O primeiro estudo se baseou na literatura 
já disponível para rever os fatores de risco conhecidos e realizou uma abordagem sistemática dos pacientes nas 
diferentes fases do percurso hospitalar (pré, intra e pós-operatório), com o propósito de diminuir os casos de DIO. 
No segundo artigo, foi realizado um estudo de caso com uma senhora de 63 anos que possuía carcinoma de mama 
e comorbidades como diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, depressão, obesidade e ansiedade. 
Com pouco mais de 30 minutos de cirurgia, a paciente apresentou resposta adrenérgica, e ao acordar da anestesia, 
referiu lembrar da dor da incisão realizada. Conclusão: Conclui-se que quanto mais fatores de risco o paciente tiver, 
mais chances ele tem de despertar durante a cirurgia. 
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1209 Pneumotórax complicando quadro de 
náuseas e vômitos pós-operatórios
Raphael Vieira Dias, João Vitor Uzelotto Lopes, Marcello Victor Rodrigues Cavalcante Leite, 
Victor Cáppia, Teófilo Augusto Araújo Tiradentes

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Marília, Marília, SP, Brasil 

Introdução: Nauseas e vômitos pós-operatórios (NVPO) são uma das principais complicações pós-anestésicas com 
maior índice de queixa pelos pacientes. Esse relato tem o objetivo de reforçar a profilaxia de forma incisiva, com ênfase 
na complicação quando o tratamento ideal e diagnóstico são negligenciados. Relato de caso: Paciente feminino, 
40 anos, em preparo para quadrantectomia de mama esquerda com reconstrução e linfonodo sentinela. Na avaliação 
pré-anestésica, nega comorbidades, medicações em uso, alergias e cirurgias anteriores. História familiar de câncer 
de mama em parentes de primeiro grau. Sem preditores de via aérea difícil, chegou na sala operatória tranquila, sem 
medicação pré-anestésica, feita monitorização habitual e venóclise 20 G  em membro superior esquerdo. Indução 
com remifentanil em bomba de infusão contínua, cisatracúrio e propofol, intubação orotraqueal sem intercorrências, 
manutenção com sevoflurano 2% e remifentanil. Ao final do procedimento, feito dipirona 2 g, morfina 5 mg, teno-
xicam 40 mg e reversão do bloqueio neuromuscular com neostigmina e atropina, e ondansetrona.  Extubação sem 
intercorrências, e na recuperação pós-anestésica se queixou de NVPO, feito bromoprida. No dia seguinte o cirur-
gião solicitou avaliação da anestesia devido a NVPO intermitentes, porém progressiva com aumento dos episódios 
de náuseas, seguidas de vômitos, de difícil controle com medicação antiemética, sendo suspensa a antibioticotera-
pia, havendo melhora do quadro, recebendo alta. Após uma semana, procurou novamente o cirurgião com queixa de 
hipertensão arterial sistêmica e tosse seca, sendo encaminhada ao cardiologista: exame físico ausculta com murmú-
rios vesiculares diminuídos e rudes à direita, raio-X de tórax com velamento de limites imprecisos em linha média de 
pulmão direito, encaminhado à cirururgia torácica, sendo feito diagnóstico de pneumotórax. Indicada drenagem de 
tórax, com saída de ar e líquido serosanguinolento compatível com derrame pleural traumático. Após uma semana 
com dreno, evoluiu com resolução completa do quadro. Discussão: NVPO podem ser uma experiência tão desagra-
dável que os pacientes com frequência as classificam como pior do que a dor pós-operatória. A sua prevenção em 
pacientes de alto risco melhora significativamente as avaliações pós-operatórias de bem-estar e satisfação. Embora a 
experiência de NVPO seja geralmente autolimitada, NVPO podem levar a complicações médicas raras, porém gra-
ves, tais como aspiração gástrica, deiscência de sutura, ruptura do esôfago, enfisema subcutâneo ou pneumotórax. 
Não encontramos na literatura, relato de pneumotórax associado a NVPO, porém a gravidade do quadro torna impe-
rativa a profilaxia e o tratamento eficaz da complicação.
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1210 Crise miastênica no pós-operatório 
imediato de cirurgia laparoscópica
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Juliana Thomaz Menck
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Introdução: A miastenia gravis é uma doença autoimune rara que acomete a junção neuromuscular. O manejo 
anestésico da fadiga e fraqueza muscular é essencial para evitar complicações respiratórias. A escolha da técnica 
anestésica deve levar em conta o estado clínico, drogas utilizadas no tratamento e suas interações anestésicas. 
Caso  bloqueadores neuromusculares sejam utilizados, a monitorização do bloqueio é fundamental para certifi-
car-se de que não haja bloqueio residual ao extubar. Relato de caso: Paciente O.M.C.F., feminino 76 anos, ASA 
II, portadora de hipertensão, dislipidemia e depressão. Sem diagnóstico prévio de miastenia, cirurgia prévia cesa-
riana.  Pré-operatório com ecocardiograma de estresse negativo para isquemia. Liberada como baixo risco cirúrgico. 
Submetida à cirurgia de Nissen por videolaparoscopia, indução com fentanil, propofol e cisatracúrio (dose usual), 
procedimento sem intercorrências. Extubada no pós-operatório imediato e encaminhada à sala de recuperação pós-
-anestésica.  Evoluiu com sonolência, hipoventilação e bradicardia importante. Reintubada na sala de recuperação 
pós-anestésica e encaminhada para a unidade de terapia intensiva; após diversas investigações e tentativas de extuba-
ção, foi realizada traqueostomia e aventada a hipótese de miastenia gravis, que foi confirmada através de anticorpos 
e eletroneuromiografia. Discussão: Avaliação pré-anestésica detalhada é de extrema importância nos casos de mias-
tenia gravis. É necessário avaliar o grau de fraqueza muscular para predizer a necessidade de suporte ventilatório no 
 pós-operatório e a cautelosa monitorização do bloqueio. A intubação orotraqueal sem bloqueio neuromuscular ou 
em baixas doses pode ser necessária. A reversão do bloqueio neuromuscular com uso de anticolinesterásicos é con-
troversa pelo risco de desencadeamento de crise colinérgica. O uso de rocurônio ou vecurônio em doses moderadas 
e reversão com sugamadex tem demonstrado melhores resultados. Com a preocupação de se evitar depressão respi-
ratória pós-operatória, o uso de opioides com potencial de acúmulo deve ser evitado. O remifentanil apresenta perfil 
farmacológico adequado para o perioperatório. No caso em questão, a falta do diagnóstico prévio pode ter contri-
buído para o desfecho ruim. 
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1217 Hipertermia maligna, diagnóstico 
precoce e condução adequada
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Introdução: Hipertermia maligna (HM) é uma síndrome clínica hereditária de alta letalidade, desencadeada por 
fármacos como a succinilcolina e anestésicos inalatórios. A desordem hipermetabólica pode resultar em hiperter-
mia, rigidez muscular, hipóxia, exantema, hipercapnia e arritmia. O diagnóstico e o tratamento precoces reduzem a 
mortalidade e aumentam a sobrevida do doente. Relato de caso: Paciente de 8 meses de idade com proposta cirúr-
gica de correção de comunicação interatrial (CIA). Antecedentes pessoais e familiares. Admitido no centro cirúrgico 
em ar ambiente, sem acesso venoso periférico, com sinais vitais: pressão arterial 87 x 38 mmHg, frequência cardíaca 
160 bpm, saturação de O2 100%. Paciente induzido com sevoflurano, ao atingir a hipnose foi realizada punção de 
acesso venoso periférico, complementada indução anestésica com fentanil 3 mcg/kg, proprofol 3 mg/kg e relizada 
intubação orotraqueal com cânula 3,0 sem intercorrências e mantido com anestesia inalatória. Realizada punção de 
acesso venoso central guiado por ultrassonografia e cateterismo de artéria radial sem intercorrências. Após 30 minu-
tos de cirurgia, iniciada circulação extracorpórea (CEC) com dose prime contendo 300 mL de concentrado de 
hemácias. Na saída de CEC, paciente evoluindo com febre, taquicardia e elevação da capnografia. Hipótese inicial foi 
lesão pulmonar associada à transfusão (TRALI) devido ao contato com hemoderivados, porém em poucos minutos 
o paciente evoluiu com elevação drástica da capnografia, sendo identificada a possibilidade de HM. Realizado um 
rápido diagnóstico dados sintomas presuntivos e iniciado tratamento direcionado: suspensão de administração de 
anestésico inalatório, troca do sistema ventilatório, fração inspirada de oxigênio de 100%, resfriamento com gelo 
e administração de dantrolene sódico 2,5 mg/kg em bolus. Após 90 minutos de tratamentos intensivos e término 
da cirurgia de emergência, o paciente foi encaminhado à unidade de terapia intensiva com quadro clínico estável. 
Na alta hospitalar, foi encaminhado para investigação, que concluiu diagnótico de HM e alertou todos os familiares. 
Conclusão: A avaliação pré-anestésica auxilia a identificar fatores de risco para HM através de antecedentes pes-
soais e familiares. Nos casos de emergência não há alternativa além do censo clínico e conhecimento das patologias 
para fazer o diagnóstico. Na suspeita diagnóstica, devem ser evitados fatores desencadeantes da HM. O diagnóstico 
rápido e precoce e o reconhecimento da existência da HM, associados ao tratamento direcionado, são definitivos 
para o desfecho positivo.
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1220 Parada cardiorrespiratória em cirurgia 
eletiva: como conduzir?
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Introdução: As novas diretrizes de ressuscitação cardiopulmonar e atendimento cardiovascular de emergência da 
American Heart Association determinam uma diretriz com alto nível de evidência e grande impacto na redução de 
morbimortalidade. Relato de caso: Paciente de 35 anos, sexo feminino, com proposta cirúrgica de miomectomia. 
Antecedentes pessoais: dois abortos prévios, sem comorbidades. Admitida no centro cirúrgico em ar ambiente com 
sinais vitais estáveis, para cirurgia eletiva. Realizada sedação com midazolam 3 mg e fentanil 50 cmg endovenosos 
(EV) para realização de raquianestesia. Paciente sentada, realizada antissepsia em região toracolombar com clo-
rexidine alcóolica e punção única mediana e atraumática em altura de L2–L3 com saída de líquor cristalino com 
injeção de anestésico local (neocaína pesada 12,5 mg e morfina 80 mcg) na velocidade adequada. Após 70 minutos 
de cirurgia, a paciente evoluiu com perda da consciência súbita e ritmo de assistolia em cardioscopia. Rapidamente 
foi solicitada ajuda, checada a monitorização e iniciadas medidas preconizadas pelo suporte avançado de vida em 
cardiologia (ACLS) com reanimação cardiorrespiratória, intubação orotraqueal e administração de adrenalina EV 
a cada três minutos. Simultaneamente à ressuscitação, foram aventadas hipóteses diagnósticas principais com fato-
res de risco prováveis. Após seis ciclos de ressuscitação, paciente retorna à circulação espontânea com necessidade 
de drogas vasoativas. Realizado ecocardiograma em sala cirúrgica e evidenciado aumento relevante de ventrículo 
direito, sendo aventada a hipótese mais provável de tromboembolismo pulmonar. Paciente encaminhada ao setor de 
hemodinâmica para trombectomia mecânica, uma vez que estava com sangramento ativo proveniente da cirurgia. 
Após 30 dias de internação com cuidados adequados em unidade de terapia intensiva, recebeu alta hospitalar sem 
sequelas. Conclusões: O treinamento adequado associado a uma equipe capacitada promove um atendimento rápido 
e efetivo à parada cardiorrespiratória. A massagem cardíaca efetiva, de acordo com guidelines, e a identificação de 
causas reversíveis permitem uma perfusão cerebral adequada, com chances de retorno à circulação espontânea. Uma 
parada cardiorrespiratória assistida e bem conduzida altera o desfecho e promove aumento de sobrevida aos pacien-
tes. Por isso, tamanha importância do treinamento contínuo de profissionais de saúde em eventos adversos para uma 
terapêutica adequada com resposta rápida e efetiva.
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1222 Bloqueio do gânglio esfenopalatino 
como alternativa no tratamento de 
cefaleia pós-punção dural
Bárbara de Queiroz e Bragaglia, Anna Carolina Rodrigues Jácome, Lucas Vieira Rodrigues, 
Werlley Meira de Oliveira, Renato Santiago Gomez

Instituto Mario Penna, Hospital Luxemburgo, Belo Horizonte, MG, Brasil 

Introdução: Cefaleia pós-punção dural (CPPD) é uma complicação relativamente comum da raquianestesia ou da 
punção dural inadvertida (PDI), durante a localização do espaço epidural com a agulha de Touhy. Pode ser debi-
litante, mantendo o paciente acamado por vários dias. Relato de caso: Paciente de 25 anos de idade submetida à 
anestesia peridural com agulha Touhy de calibre 18 para cirurgia plástica, que apresentou CPPD incapacitante menos 
de 48 horas depois. Com o objetivo de uma resolução mais imediata e importante da dor, realizamos um tampão san-
guíneo epidural (TSE), após explicação e consentimento, através de técnica asséptica e de perda de resistência, como 
a primeira. No entanto, a paciente permaneceu com CPPD quase tão incapacitante quanto antes. Foi então subme-
tida a um bloqueio transnasal do gânglio esfenopalatino (BTGE) bilateral com dois aplicadores com as pontas de 
algodão embebidas em lidocaína 2% com vasopressor, monitorizado com cardioscopia, pressão arterial não invasiva 
e oximetria de pulso. O procedimento foi realizado inserindo um aplicador em cada narina, introduzidos paralela-
mente ao assoalho no nariz e avançando até que resistência fosse sentida. Essa resistência representa o contato com 
a parede posterior da nasofaringe. Cada aplicador foi deixado no local durante 10 minutos, antes de serem repostos 
com outros aplicadores embebidos na solução e deixados por mais 10 minutos. O alívio dos sintomas foi relatado 
durante esse tempo de espera, resultando em alívio sem recorrência. Discussão: O TSE é o tratamento  padrão-ouro. 
Tem uma eficácia de até 96%, mas carrega os mesmos riscos que outros procedimentos epidurais, incluindo PDI, 
infecção e complicações neurológicas. O BTGE é geralmente usado para tratar condições crônicas, mas estudos de 
caso recentes o utilizaram para tratar a CPPD com ótimos resultados. É uma técnica não invasiva, de baixo risco e 
pode ser tão eficaz quanto o TSE. Como o BTGE é uma modalidade de tratamento não invasiva e de baixo risco, 
que pode ser tão eficaz quanto a TSE para o tratamento da CPPD, pode ser oferecida a pacientes antes do TSE. 
No entanto, faz-se necessário ser estudado em uma população maior e contra grupo controle para determinar sua 
verdadeira eficácia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Gaiser RR. Postdural Puncture Headache: an evidence-based approach. Anesthesiol Clin. 2017;35(1):157-67. https://doi.

org/10.1016/j.anclin.2016.09.013

2. Cohen S, Sakr A, Katyal S, Chopra D. Sphenopalatine ganglion block for postdural puncture headache. Anaesthesia. 

2009;64(5):574-5.

Conflito de interesses: não

Fonte de fomento: não

Tipo de trabalho: Relato de caso



COMPLICAÇÕES EM ANESTESIA

Sao Paulo Med J. 2019; 137(Suppl)     309

1223 Mielite transversa e seus cuidados 
anestésicos
Laíse Neves Zamai, Ana Cláudia Zon Filippi

Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 

Introdução: Mielite transversa (MT) é uma doença inflamatória e desmielinizante da medula espinhal, que causa 
hipoestesia e fraqueza motora bilateralmente. Pacientes que possuem MT, como qualquer outro paciente, podem 
necessitar de cirurgia no decorrer da vida. O uso indiscriminado de anestésicos no mesmo sítio de ação da doença 
pode, além de causar uma injúria direta nas fibras, levar à neurotoxicidade, alterando a evolução da doença. O obje-
tivo do trabalho foi mostrar a importância dos cuidados anestésicos que se deve ter na abordagem desses pacientes 
portadores de MT. Relato de caso: Paciente J.S.P.F., sexo feminino, 34 anos, portadora de MT diagnosticada há 
2  anos, em tratamento, apresentando um quadro de metrorragia, tendo como diagnóstico miomatose uterina. 
Foi programada uma miomectomia e a anestesia de escolha foi anestesia geral mista de infusão contínua e optou-
-se pela não utilização de bloqueadores neuromusculares, após parecer da neurologia. Foi realizada anestesia geral 
mista de indusão contínua, com propofol, remifentanil e anestésico inalatório sevofluorano. No ato anestésico foram 
evitados bloqueios do neuroeixo e bloqueadores neuromusculares. Após tempo cirúrgico de duas horas, houve recu-
peração completa, não havendo intercorrência durante ou após a cirurgia. Discussão: Há escassez de informação 
sobre a escolha de técnicas anestésicas e o efeito da anestesia na progressão da doença. Optou-se por anestesia geral 
no intuito de evitar a abordagem no neuroeixo, buscando não causar nova agressão à medula espinhal através da 
introdução de anestésicos locais e opioides. Também foi levantada a questão sobre a real funcionalidade do bloqueio 
local, sendo indagado se esse tipo de bloqueio seria passível de falhas. A intenção ao optar por não fazer uso dos 
bloqueadores neuromusculares foi evitar hipercalemia e um possível prolongamento do tempo de recuperação do 
paciente pela incerteza do comportamento desse tipo de bloqueio em pacientes com MT. O uso de anestesia geral 
venosa mista foi considerado eficiente; a paciente não teve sintomas de exacerbação da doença durante a interna-
ção e o tempo de recuperação após o ato anestésico foi satisfatório. A luta contra a MT é árdua e pode perdurar por 
anos. O cuidado com a técnica anestésica escolhida pode fazer a diferença na evolução da doença e na qualidade de 
vida desses pacientes. 
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1224 Síndrome de abstinência em anóxia 
neonatal grave
Carolina Hiratsuka, Thiago Ramos Grigio, Marcelo Vaz Perez, Laura Moreno de Barros, 
Rodrigo Teixeira Magalhães

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

Introdução: A síndrome de abstinência neonatal (SAN) é caracterizada pelo surgimento de determinados sinais/
sintomas após a retirada abrupta de medicações, podendo manifestar-se através de distúrbios do sono, aumento do 
tônus muscular, hiperreflexia, presença de nervosismo/tremores, diarreia, diaforese, taquicardia, choro excessivo, 
irritabilidade, taquipneia, crises de apneia, convulsões e, ainda, manifestações do trato digestório como vômitos, 
diarreia, regurgitação e deglutição insuficiente. Relato de caso: Recém-nascido adequado para a idade gestacio-
nal, pesando 3.140 g, a termo, gestação sem intercorrências e antecedente materno de hipertensão arterial sistêmica 
e diabetes mellitus tipo 2. Mãe negava uso de álcool, tabaco e drogas ilícitas. Durante o parto, apresentou anóxia 
neonatal grave (ANG) e necessidade de ventilação mecânica. Iniciado protocolo de hipotermia e uso de opioides. 
Após 30 dias, iniciado desmame de sedação/analgesia para início de extubação. Evoluiu com taquipneia, taquicardia, 
diarreia, irritabilidade, choro e agitação excessivos, sendo aventada hipótese de SAN. Após tentativas sem sucesso 
de extubação e interrupção das medicações, solicitado seguimento pelo Grupo da Dor da Santa Casa, que sugeriu 
diminuição de estímulos sonoros/visuais e introdução de metadona 0,3 mg de 6 em 6 horas com redução gradual e 
resgate com morfina 0,05 mg/kg. Após dois meses foi obtido desmame definitivo de opioides. Discussão: A SAN tem 
uma incidência maior em neonatos a termo. Apesar de ser mais comumente encontrada em neonatos filhos de mães 
usuárias de drogas e de gestantes com pré-natal inadequado, deve ser sempre suspeitada diante do quadro clínico 
sugestivo. Atualmente, o número de casos relatados tem aumentado na literatura, o que pode ser explicado por um 
aumento no uso de opioides e de drogas ilícitas na população, ou ainda, devido à melhoria do diagnóstico/compila-
ção de dados nas últimas duas décadas. A SAN reflete uma disfunção de atenção e de tônus, do sistema autonômico 
e da integração sensorial, o que pode explicar uma possível associação com a ANG, dada a fragilidade neurológica 
desses pacientes. Com o aumento dos casos de SAN, tanto o diagnóstico quanto o correto manejo são de extrema 
importância no desenvolvimento neurológico em longo prazo desses neonatos.
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1243 Náuseas e vômitos no pós-operatório: 
atualizações sobre um pequeno grande 
problema da anestesia
Pedro Victor Martins Vasconcelos, Fernanda Laurinavicius Abrantes, Rodrigo Teixeira 
Magalhães, Thiago Ramos Grigio

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: Náuseas e vômitos no pós-operatório (NVPO) constituem um problema comum e de grande impacto 
aos pacientes submetidos à anestesia. Sua incidência se situa em torno de 30%, podendo chegar a 80% em pacientes 
de alto risco, e representam o sintoma mais indesejado após uma cirurgia. Além disso, são responsáveis por pro-
longar o tempo de permanência na sala de recuperação pós-anestésica e no hospital. Relato de caso: R.C.M.M., 
feminino, 29 anos, internada para realização de nefrectomia total esquerda. Paciente referia quadros esporádicos de 
dor lombar associada a náuseas e vômitos e por vezes infecção de trato urinário iniciados oito anos atrás. Na ava-
liação pré-anestésica constatou-se que a paciente não era tabagista e realizara anteriormente hemorroidectomia sob 
raquianestesia e sedação com NVPO. A nefrectomia durou cerca de 3 horas sob anestesia venosa total com propo-
fol e foram administrados dexametasona 10 mg endovenoso (EV) após indução anestésica e ondansetrona 8 mg EV 
ao final do procedimento. Na sala de recuperação pós-anestésica, a paciente queixou-se de náusea e apresentou um 
episódio de êmese. Realizou-se dimenidrinato 30 mg EV com melhora parcial de náuseas. Foi então administrado 
droperidol 1,25 mg com remissão de náuseas. Encaminhada à enfermaria com prescrição de ondansetrona 8 mg 
de 8 em 8 horas e droperidol 0,625 mg de 6 em 6 horas. Não apresentou náuseas ou vômitos nas 24 horas seguin-
tes.  Discussão: Os fatores de risco para maior incidência de NVPO são: pacientes do sexo feminino, jovens, história 
prévia de NVPO ou de cinetose, não tabagistas, uso de anestesia inalatória e/ou óxido nitroso, uso de opiodes no 
pós-operatório, tipo de cirurgia (maior em colecistectomia, cirurgias ginecológicas e videolaparoscópicas), aneste-
sia geral (quando comparada à anestesia regional) e duração da cirurgia. É recomendada a associação de agentes na 
profilaxia medicamentosa, especialmente em pacientes com risco moderado a alto de NVPO. Agentes recomendados 
incluem: antagonistas dos receptores 5HT3, droperidol e dexametasona. A avaliação pré-operatória cuidadosa dos 
pacientes e a escolha criteriosa de técnicas anestésicas, associadas a profilaxias recomendadas, resultam em melho-
res desfechos de NVPO. 
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1249 Apneia do sono e anestesia ambulatorial: 
uma revisão narrativa dos últimos cinco anos
Rozan El-Mafarjeh, Noemy Matos Hirokawa, Nathália Martins Fonseca, David Ferez 

Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: A síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) é a desordem respiratória mais comum, sendo carac-
terizada por apneia e hipopneia recorrentes, com duração ≥ 10 segundos durante o sono. Sua prevalência está 
aumentando, entretanto, é uma condição subdiagnosticada; e cerca de 80% dos pacientes desconhecem possuir a 
doença. É de extrema importância identificá-la na avaliação pré-anestésica, devido ao alto risco de complicações intra 
e pós-operatórias; e o anestesiologista tem papel importante nesse diagnóstico. Atualmente existem diversas ferramen-
tas disponíveis para rastreamento pré-operatório dessa condição. Método: Realizada pesquisa de artigos publicados 
nos últimos cinco anos na base de dados PubMed utilizando os descritores “apneia do sono” e “anestesia ambula-
torial”. Foram descartados os artigos publicados há mais de cinco anos; e apenas dois artigos foram selecionados. 
 Resultado: Pacientes com SAOS possuem maior predisposição à alteração do tônus dos músculos faríngeos em con-
dições de sono e, sobretudo, durante anestesia. Assim, a preservação da permeabilidade das vias aéreas superiores 
(VAS) é prioridade. Os agentes anestésicos diminuem a sensibilidade à hipóxia e hipercarbia e deixam as VAS mais 
instáveis, ocorrendo graves episódios de apneia, dessaturação e internações não planejadas no pós-operatório. Para o 
diagnostico, o padrão-ouro é a polissonografia, mas ela é impraticável no pré-operatório, assim, as diretrizes da Society 
for Ambulatory Anesthesia recomendam o uso do questionário STOP-Bang, pois é simples, rápido e apresenta as mais 
altas validade metodológica e precisão no diagnóstico de SAOS. Ainda, existem outras opções com a mesma sensibili-
dade, porém menos práticas. Conclusão: O manejo anestésico desses pacientes é desafiador devido à via aérea difícil, 
sensibilidade aos anestésicos gerais e controle pós-operatório. Assim, os anestesiologistas e suas equipes devem con-
siderar a implementação do rastreamento para diagnóstico da SAOS como parte da consulta  pré-anestésica, a fim de 
reduzir os riscos e eventos adversos existentes. Para essa finalidade, o questionário  STOP-Bang tem se mostrado alta-
mente eficaz, preciso e é o que possui mais validação para uso em pacientes cirúrgicos. 
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1250 Administração subtecal inadvertida de 4 mg de 
morfina em paciente com pré-eclâmpsia grave
Bárbara de Queiroz e Bragaglia, Anna Carolina Rodrigues Jácome, Klaus Morales dos Santos 

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil 

Introdução: A raquianestesia é especialmente utilizada em gestantes pela menor exposição fetal a anestésicos, assim 
como pela eficácia, segurança e baixo custo. A farmacodinâmica da morfina intratecal se resume em latência de 
60 minutos e duração de 18 a 24 horas. Relato de caso: Gestante com quadro de pré-eclâmpsia grave, na qual houve 
administração inadvertida de 4 mg de morfina intratecal por troca de ampolas. O ato anestésico-cirúrgico trans-
correu sem demais intercorrências. Em função da pré-eclâmpsia, já era previsto o pós-operatório em centro de 
terapia intensiva. O tratamento instituído foi a administração de 0,4 mg de naloxona em bolus lento, seguidos de 
0,1 mg/h em infusão contínua. A paciente manteve-se sonolenta no pós-operatório imediato, apresentou frequên-
cia respiratória normal, porém com dessaturação (88 a 90%) bem controlada com uso de cateter nasal a 2 a 3 L/min. 
Com 24 horas da administração inadvertida, a paciente não se encontrava mais sonolenta, mas edemaciada e neces-
sitando de oxigênio em máscara facial a 5 L/min para manter saturação adequada. Após 48 horas da anestesia, 
apresentava-se alerta, lúcida, orientada, mantendo estabilidade hemodinâmica e respiratória e exames laboratoriais 
em melhora. Discussão: A morfina e outros agonistas mu, quando em doses suficientes, causam diminuição da 
ventilação minuto e do volume corrente, além de apresentar efeitos diretos e indiretos na respiração, ao diminuir a 
resposta à hipóxia e alterar a curva de resposta ao CO2. Os relatos de sobredose de morfina intratecal são poucos e os 
protocolos de seu tratamento inexistem. As sobredoses intraoperatórias descritas na literatura ocorreram por troca 
da ampola de morfina, como no caso apresentado, ou em caso de perfuração inadvertida e não detectada da dura-
-máter durante anestesia peridural. Os tratamentos descritos são: drenagem liquórica, infusão venosa de naloxona, 
administração epidural de medicamento agonista/antagonista como a nalbufina e suporte ventilatório. Não existem 
estudos randomizados que avaliem a eficácia desses. A dupla checagem do medicamento antes de sua administração 
é fundamental na prevenção da superdosagem de opioide intratecal. Estudos e protocolos abordando o tratamento 
da sua ocorrência não existem e o instituído neste caso foi baseado em outros relatos publicados.
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1255 Falha em raquianestesia
Adriel Costa do Espírito Santo, Julize Akemi Muchel D’ouro, Adriane Cavalcante Saraiva, 
Christiane Rodrigues da Silva

Hospital Universitário Getúlio Vargas, Manaus, AM, Brasil 

Introdução: A raquianestesia é uma das técnicas de anestesia regional mais seguras e utilizadas no meio anestésico 
por ser de fácil realização, baixo custo e com bom perfil de segurança. A falha ocorre quando o bloqueio apresen-
ta-se insuficiente para a realização do procedimento, sendo necessária associação de outra técnica. Relato de caso: 
Paciente feminina, 57 anos, 75 kg, ASA II, com diagnóstico de hérnia inguinal, admitida em centro cirúrgico para a 
realização de herniorrafia inguinal à esquerda. Monitorizada padrão. Realizada raquianestesia sob técnica asséptica. 
Punção única, mediana à direita, atraumática, em espaço intervertebral L3–L4, visualizado líquido cefalorraqui-
diano normotenso e cristalino. Administrados bupivacaína hiperbárica 15 mg e fentanil 20 mcg, permanecendo 
o paciente em cefalodeclive por 5 minutos. Paciente evoluiu com bloqueio motor e sensitivo do lado esquerdo e 
bloqueio sensitivo com discreto bloqueio motor do lado direito. Foi realizada antissepsia e assepsia do local cirúr-
gico e posicionamento da paciente. Após 15 minutos, a paciente evoluiu com perda do bloqueio motor e sensitivo 
do lado direito e após 30 minutos passou a movimentar o lado esquerdo e queixar dor à manipulação cirúrgica. 
 Procedida então indução anestésica com propofol 150 mg, lidocaína 70 mg, succinilcolina 80 mg e fentanil 300 mcg 
endovenosos (EV), com intubação orotraqueal em sequência rápida. Manutenção da anestesia com sevoflurano a 
2%. Ao término do procedimento, paciente extubada sem intercorrências. Realizada analgesia com toragesic 30 mg 
mais tramadol 100 mg EV. Discussão: A incidência de falhas após anestesia subaracnoidea varia de 0,5 a 17% nos 
estudos. Pesquisas mostraram que a identificação correta dos pontos anatômicos do paciente, o posicionamento ade-
quado durante a realização da punção, a experiência do anestesiologista e a flexibilidade da coluna vertebral, bem 
como características do líquido cefalorraquidiano  são fundamentais para o sucesso do bloqueio. No caso relatado 
houve bloqueio efêmero e parcial apesar de volume e doses suficientes, ilustrando a necessidade de ampliar o campo 
de estudo para elucidar as possíveis falhas do procedimento.
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1265 Dismorfismos, alterações 
neuromusculares e ortopédicas e a 
hipertermia maligna
Vitor Maciel de Sousa Pinto, Andréia Machado Cétolo, Pamela Vieira Andrade, 
José Luiz Gomes do Amaral, Helga Cristina Almeida da Silva

Centro de Ensino e Treinamento, Anestesiologia Escola Paulista de Medicona, Universidade 
Federal de São Paulo, Hospital Universitário São Francisco de Assis, Centro de Estudo, Diagnóstico 
e Investigação de Hipertermia Maligna - HSP/EPM/UNIFESP, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: Hipertermia maligna (HM) é reação hipermetabólica à anestesia com agentes inalatórios halogenados 
e/ou relaxante muscular succinilcolina, potencialmente fatal, associada a mutações que desencadeiam liberação des-
controlada de cálcio nas fibras musculares esqueléticas. Suas manifestações incluem hipercarbia, rigidez muscular, 
hipertermia, taquicardia e, sem tratamento, rabdomiólise, hipercalemia e aumento do nível sérico de mioglobina 
e creatinoquinase. Dismorfismos e alterações neuromusculares e ortopédicas podem ocorrer. Relato de caso: 
Menina, 3 anos, antecedente pessoal de prematuridade (30 semanas), mas desenvolvimento neuropsicomotor e 
crescimento adequados. Cirurgia: realinhamento de aparelho extensor de joelhos, por instabilidade/luxação pate-
lar. Familiares negavam outras comorbidades, alergias, cirurgias prévias ou uso de medicação contínua. Anestesia 
geral: indução com 50% O2/50% N2O, sevoflurano, alfentanil, propofol e cisatracúrio e manutenção com sevoflu-
rano N2O. Após 50 minutos da indução, notou-se taquicardia (frequência cardíaca 140 bpm) e aumento da fração 
expirada de CO2 (fração expirada de CO2 46 mmHg). Após 2 horas do procedimento, com incremento da ETCO2 
(máximo 100 mmHg), temperatura 38,4°C e taquicardia (frequência cardíaca 150 bpm), foi diagnosticada HM e 
foram interrompidos procedimento cirúrgico e agentes inalatórios, iniciando-se resfriamento com compressas de 
álcool. Após essas medidas, houve melhora da hipercarbia, porém hipertermia se acentuou (temperatura 39,1°C). 
Após 1 hora da interrupção do procedimento, foi administrado dantrolene 2,5 mg/kg e houve melhora de tem-
peratura (36,6°C), fração expirada de CO2 (45 mmHg) e frequência cardíaca (130 bpm). Exames: hipernatremia 
(154 mEq/L), creatinoquinase 304 UI/L (normal até 190), acidose metabólica (pH 7,18; bicarbonato 13,8 mEq/L e 
excesso de bases -14,6). Criança enviada para unidade de terapia intensiva em ventilação espontânea, quatro horas 
após o início da anestesia, com alta hospitalar após três dias. No serviço de HM, detectou-se antecedente de hérnia 
inguinal na criança e na mãe, estrabismo no avô paterno e patela móvel na tia paterna. Ao exame, a criança apre-
sentava dismorfismos (hipertelorismo ocular, ptose palpebral, palato alto/arqueado), fraqueza muscular em face e 
quatro membros com hipotonia, hipotrofia e hiporreflexia. Discussão: Este relato evidencia a importância do fenó-
tipo na avaliação pré-anestésica. 
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1266 Inserção acidental de cateter de peridural 
em região intra-abdominal
Tuanny Thales Moraes da Silva, Lucas Eduardo da Fonseca Andrade, Maurício Pedrini 
Junior, Cristiano Garcia Gonçalves, Celia Regina Oliveira e Oliveira

Hospital Universitário Mário Palmério, Universidade de Uberaba, Uberaba, MG, Brasil 

Introdução: A anestesia peridural foi popularizada em 1931 com a descrição, feita por Achille Mario Dogliotti, da 
técnica de identificação do espeço peridural pela perda de resistência, difundindo-se como técnica anestésica e anal-
gésica para diversos procedimentos cirúrgicos. Embora, em mãos experientes, seja uma técnica segura e com baixo 
índice de eventos adversos, há relatos de complicações como cefaleia pós-punção dural, lombalgia, injeção em sítio 
inadvertido e complicações neurológicas. O objetivo deste relato é descrever um caso de inserção acidental de cate-
ter de peridural em região intra-abdominal e suas repercussões para o paciente. Relato de caso: Paciente do sexo 
feminino, 67 anos, foi submetida à cirurgia de adrenalectomia por vídeo, sob anestesia geral associada à peridural 
contínua. Paciente apresentava deformidade em coluna torácica e lombar. Foi realizada punção entre L1–L2 com 
agulha Tuohy 17G, utilizando a técnica de Dogliotti, sendo administrados 15 mL de ropivacaína a 0,4% associados a 
50 mcg de fentanil e 100 mcg de morfina. Procedimento sem intercorrências. Durante o ato cirúrgico foi observada 
a presença do cateter de peridural no interior da cavidade abdominal. O mesmo foi retirado sob visualização direta 
acompanhada através do vídeo. A analgesia da paciente foi realizada por via endovenosa com morfina 5 mg, cetopro-
feno 100 mg, dexametasona 10 mg e dipirona 2 g. Após extubação, paciente negava dor, parestesias, défices motores 
ou sinais de trauma mecânico. Discussão: Lesões neurológicas associadas à peridural são raras, tendo uma incidên-
cia de 0,03 a 0,1%, considerando todas as formas de bloqueio de neuroeixo. As queixas mais comuns são parestesias 
e défices motores transitórios, seguidos por paraplegia e lesões das raízes da cauda equina por toxicidade anestésica, 
infecção/bacteremia ou trauma mecânico. Abscessos peridurais ou meningite possuem baixa incidência. O hema-
toma peridural tem uma incidência estimada em 1 caso para 150 mil procedimentos anestésicos. Já a isquemia 
medular associada à anestesia peridural ocorre em situações de exceção, já que a utilização de soluções de anestési-
cos locais, contendo epinefrina, não estão em pleno contato com a medula espinhal. O caso relatado apresenta uma 
forma de complicação diferente das retratadas na literatura. Porém, a inserção intra-abdominal do cateter de peridu-
ral não trouxe lesões para a paciente.
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1274 Abrasão de córnea após cirurgia de 
artrodese de coluna lombar
Francisco Juarez Filho, Raíssa Rachid Lima Amin, Maioi Wanderley Neves, Carla Caroline 
Coelho Guedes de Sousa, Fabio André da Fonseca Correa

Hospital Porto Dias, Belém, PA, Brasil 

Introdução: A abrasão de córnea é uma alteração do epitélio, com perda de células. É a lesão ocular mais comum 
após cirurgia não oftalmológica e deve o anestesiologista evitar essa complicação, utilizando pomadas oftalmoló-
gicas, oclusão com gaze continuamente umedecida com soro fisiológico ou até mesmo aproximação das pálpebras 
com esparadrapo. Uma vez instalada a possibilidade de abrasão corneana, o tratamento inicial deve ser instituído 
para alívio dos sintomas até avaliação com especialista. Relato de caso: A.F.B., 30 anos, realizou cirurgia de artro-
dese de coluna lombar 3 níveis, monitorização multiparamétrica, realizada anestesia geral endovenosa com propofol 
120 mg, fentanil 250 mcg, cisatracúrio 12 mg, cetamina 30 mg, mantido com propofol e remifentanil em bomba alvo-
-controle, paciente mantido em decúbito ventral por 2 horas e 30 minutos, e após extubação apresentou visão turva, 
sensação de corpo estranho, dor e fotofobia em olho direito. Ao exame físico, conjuntiva tarsal e bulbar hiperemiada 
2/4 e lacrimejamento em olho direito. Optado por realizar tratamento com pomada oftálmica contendo acetato de 
retinol, aminoácidos, metionina e cloranfenicol, colírio lubrificante e oclusão ocular com gaze até avaliação oftal-
mológica. Após 12 horas do ocorrido e avaliação do oftalmologista, que manteve tratamento, paciente apresentou 
melhora e no retorno com 7 dias, regressão total do quadro. Discussão: A abrasão de córnea ocorre por contato da 
córnea com alguma superfície (campos cirúrgicos, máscara facial, dedos do anestesiologista) durante o preparo do 
paciente, exposição ou ressecamento por fechamento inadequado da pálpebra durante a cirurgia. O uso de lubri-
ficante ocular ou pomada, assim como a simples oclusão palpebral com esparadrapo diminuem o risco de lesão. 
Os sintomas são: sensação de corpo estranho, lacrimejamento, fotofobia e dor intensa com a movimentação ocular; 
o diagnóstico fidedigno apenas é comprovado através da lâmpada de fenda, no entanto, o anestesiologista deve estar 
atento que esses sintomas, associados à cirurgia, podem se tratar de abrasão corneana e instituir o tratamento, que é 
baseado no repouso ocular com tampão e uso de pomada antibiótica. A regeneração do epitélio costuma ocorrer em 
24 horas, porém pode haver sequela permanente. 
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1284 Infarto do miocárdio perioperatório em 
cirurgia não cardíaca, em paciente sem 
comorbidades
Erika Mizuno Viana, Diana Carvalho de Paola, Adriano Campagnoli, Carlos Darcy Alves Bersot, 
Marcelo Grisólia Gonçalo

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

Introdução: Em pacientes maiores de 45 anos que realizam cirurgias não cardíacas, complicações como arritmias, 
infarto agudo do miocárdio (IAM) e morte por causas cardíacas ocorrem em 5% dos pacientes. Dentre as complica-
ções, o IAM é o mais comum. Relato de caso: A.F.M., 56 anos, 75 kg, ASA I, esportista e sem alergias, a ser submetido 
a uma herniorrafia inguinal esquerda. Exames laboratoriais, eletrocardiograma e radiografia de tórax dentro da nor-
malidade; risco cirúrgico e sinais vitais sem alterações. Optado por realizar técnica de raquianestesia e sedação. 
Houve monitorização com cardioscopia, oximetria de pulso, capnografia e pressão arterial não invasiva. Iniciado o 
procedimento de sedação com midazolam (4 mg) e fentanil (80 mcg) endovenosos (EV), seguido de raquianestesia 
com solução anestésica contendo bupivacaína hiperbárica (12,5 mg), fentanil (25 mcg) e clonidina (15 mcg). Após a 
incisão cirúrgica, paciente apresenta hipotensão (70 x 43 mmHg) e bradicardia (42 bpm), sendo o tratamento com 
efedrina refratário. Paciente sem sintomas. Inicada bomba de fenilefrina, sem melhora. Observa-se supradesnivela-
mento de segmento ST de 9 mm em cardioscopia. Suspeitando-se de IAM, foi solicitado que se encerrasse a cirurgia 
pela equipe cirúrgica. Paciente foi medicado com ácido acetilsalicílico (200 mg) via oral (VO), solicitados exames 
laboratoriais e eletrocardiograma, que mostra infarto de parede anterior de V1–V4, além de aumento gradual da tro-
ponina. Paciente apresentou taquicardia sinusal (113 bpm), iniciado metoprolol (5 mg) EV e clopidogrel (300 mg) 
VO. Realizada punção arterial esquerda pela técnica de Seldinger, para pressão invasiva; além de punção venosa pro-
funda em veia jugular interna esquerda. Solicitado, então, vaga em unidade fechada, além de cateterismo cardíaco. 
Paciente evoluiu com hipertensão arterial de difícil controle, sendo iniciado tridil em bomba de infusão contínua, 
além de dor precordial com irradiação para membro superior esquerdo e mandíbula. Paciente realizou cateterismo 
cardíaco, o qual evidenciou pressões cavitárias normais e artéria circunflexa com lesão grave após ramo marginal. 
O IAM em pacientes hígidos submetidos a cirurgias não cardíacas é definido como o aumento da troponina em asso-
ciação com alterações eletrocardiográficas ou sintomas. Pacientes com alto risco de IAM perioperatório devem ter 
sua troponina dosada de 6 em 6 horas no dia da cirurgia e até o terceiro dia pós-operatório, pois o aumento isolado 
perioperatório pode representar um processo crônico, ao invés de agudo.
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1288 Broncoespasmo grave após intubação 
orotraqueal
André Oliveira de Melo, José Eduardo Smilgevicius Silva, Cinthia Indelli Araújo Moraes Barros, 
Carlos Darcy Alves Bersot, Marcelo Grisolia Gonçalo

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

Introdução: Diversas são as complicações relacionadas ao procedimento anestésico, sendo as principais as respira-
tórias. A manipulação das vias aéreas e as modificações na fisiologia pulmonar, relacionadas à anestesia e cirurgia, 
representam elementos fundamentais na morbimortalidade no período perioperatório. Relato de caso: Paciente do 
sexo masculino, 20 anos, 90 kg, sem comorbidades ou alergias, a ser submetido à adenoamigdalectomia com exa-
mes pré-operatórios e sinais vitais normais. Foi realizada a monitorização com cardioscopia, oximetria, capnografia 
e pressão arterial não invasiva. Iniciada a indução anestésica, após pré-oxigenação, com lidocaína, propofol, fentanil, 
rocurônio, e efetuada a intubação orotraqueal (IOT), sob laringoscopia direta, sem intercorrências. Após a IOT, o 
paciente evoluiu com dessaturação, redução de expansão de hemitórax direito e sibilância em ambos os hemitóraces. 
Tratado com hidrocortisona e salbutamol inalatório, e mesmo após manobras de recrutamento alveolar (em ventila-
ção espontânea, válvula liberadora de pressão ajustada para pressão de 30 cm H2O e bolsa reservatória pressionada 
por 30 segundos), manteve dessaturação. Radiografia de tórax evidenciou atelectasia de todo o hemitórax direito. 
Em face às condições ventilatórias, o paciente foi encaminhado ao centro de terapia intensiva em ventilação mecâ-
nica (volume controlado, com volume corrente de 500 mL; frequência respiratória 12 irpm; PEEP 7 cmH2O; fração 
inspirada de O2 100%). Discussão: A incidência de broncoespasmo na anestesia geral é de aproximadamente 0,2%, 
alcançando até 2% em pacientes com história de asma ou outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas. A ocor-
rência desse evento é maior no período de indução anestésica, podendo corresponder a 44%, seguido da manutenção 
da anestesia (36%) e, com menor importância, no período de extubação e recuperação anestésica (20%). Dada a 
grande incidência de eventos respiratórios indesejados, em especial o broncoespasmo durante o período periope-
ratório, cabe ao anestesiologista saber reconhecer os sinais clínicos de sua apresentação, atentar para os possíveis 
diagnósticos diferenciais, bem como estar preparado para instituir o tratamento adequado e eficiente do broncoes-
pasmo, objetivando diminuir a morbimortalidade do paciente. 
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1296 Edema pulmonar ex-vacuum
Daniel Rodrigues Alves Soares, Luana Magalhães Bernardo, Leonardo Padovani Trivelato, 
Cassiano Hamacek de Freitas

Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, MG, Brasil 

Introdução: O edema pulmonar por pressão negativa (EPPN) é uma entidade rara, caracterizada por esforço res-
piratório importante em pacientes com obstrução alta de via aérea. A incidência reportada varia de 0,05 a 0,1% 
dos atos anestésicos. No entanto, acredita-se que o EPPN ocorra mais comumente do que é documentado, uma 
vez que muitos casos possivelmente não são diagnosticados. Relato de caso: Trata-se de paciente do sexo mascu-
lino, de 32 anos, ASA II por sobrepeso, submetido à septoplastia com amigdalectomia e sinusectomia com anestesia 
geral balanceada. A cirurgia intercorreu com sangramento aumentado e após a extubação o paciente apresentou 
laringoespasmo com queda importante de saturação. O paciente foi encaminhado para a sala de recuperação pós-a-
nestésica, onde foi admitido em insuficiência respiratória. Encontrava-se sonolento, confuso e taquidispneico com 
hipoxemia refratária ao alto fluxo de oxigênio por máscara facial. Foi levantada a hipótese de edema pulmonar 
ex-vaccum, tendo-se optado por encaminhar o paciente para o centro de terapia intensiva. Radiografia de tórax 
feita após a admissão na terapia intensiva evidenciou edema pulmonar e confirmou a hipótese. O paciente foi sub-
metido ao tratamento conservador com suporte ventilatório com máscara facial e diuréticos e evoluiu com melhora 
clínico-radiológica do quadro, tendo recebido alta do centro de terapia intensiva após 36 horas. Discussão: O EPPN 
caracteriza-se pela instalação rápida de edema pulmonar não cardiogênico com hipoxemia severa. Acomete princi-
palmente adultos jovens e hígidos, que são capazes de gerar pressões intratorácicas muito negativas com consequente 
extravasamento de fluido capilar para os alvéolos e para o interstício pulmonar. Dentre as causas de obstrução alta 
de via aérea,  podem-se citar laringoespasmo pós-extubação, obstrução do tubo orotraqueal, tumores de laringe e 
epiglotite. Observa-se hipoxemia persistente, apesar da oferta de alto fluxo de oxigênio, saída de secreção espumosa 
rósea pela boca e aparecimento de novo infiltrado pulmonar em radiografia de tórax. Trata-se de complicação poten-
cialmente fatal, que requer um diagnóstico precoce e a instituição imediata de tratamento. A síndrome tem evolução 
limitada, com resolução espontânea após 12 a 48 horas, sendo necessário tratamento com suporte ventilatório não 
invasivo com pressão positiva ou intubação orotraqueal. Diuréticos também podem ser utilizados.
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1304 Transplante coração-pulmão
Rafael Gonçalves Ribeiro, Guilherme Pastorelli Bonjorno, Luiz Guilherme Villares da 
Costa, Alexandre Pereira de Oliveira, Raffael Pereira Cezar Zamper

Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: O transplante coração-pulmão (TxCP) é o procedimento de escolha para receptores com disfun-
ção cardiopulmonar avançada. Deve ser reservado a pacientes nos quais o transplante de órgão duplo é a única 
opção terapêutica restante. Relato de caso: A.Y.B.B., mulher, 47 anos com indicação de TxCP devido à síndrome de 
 Einsenmenger (SE) e tromboembolismo pulmonar crônico secundário a uma comunicação interatrial. Ecocardio-
grama anterior ao TxCP com fração de ejeção de 66%, pressão sistólica de artéria pulmonar (PSAP) de 101 mmHg 
e pressão sistólica de ventrículo direito de 120 mmHg. Optado por bloqueio eretor da espinha e indução com 20 mg 
de etomidato, 12 mg de cisatracúrio e 50 mcg de fentanil. Mantida com propofol e remifentanil em infusão contínua, 
associados a óxido nitroso. Durante o intraoperatório, recebeu 3 L Plasma Lyte, 6G Hemocomplettan, 2 UI de con-
centrado de hemácias, 2 aféreses de plaquetas, 5 frascos de Beriplex e 900 mL do Cell-Saver. Mantida em circulação 
extracorpórea durante 3h10min e isquemia do órgão de 4h15min, encaminhada para a unidade de terapia intensiva 
intubada, em uso de noradrenalina e vasopressina. Com uma semana de pós-operatório a paciente encontrava-se 
estável, sem drogas vasoativas, com drenos de tórax sacados e em unidade semi-intensiva com ecocardiograma de 
controle com fração de ejeção 72%, PSAP 29 mmHg, sem alterações. Discussão: A indicação mais comum para o 
TxCP é a cardiopatia congênita complexa com SE. O TxCP também é indicado em pacientes com doença pulmonar 
avançada associada à disfunção ventricular esquerda severa e pacientes com hipertensão pulmonar idiopática com 
disfunção ventricular direita. Um total de 4.054 TxCP em adultos foi realizado de 1982 a 2017, 58 no último ano, de 
acordo com o relatório 2018 da Sociedade Internacional de Transplante de Coração e Pulmão (ISHLT). Entre 2007 
e 2017, nenhum centro fora da Europa e dos Estados Unidos realizou mais de 3 TxCP em um ano; e a taxa de sobre-
vivência foi de 71% após 3 meses, 63% após 1 ano, 44% após 5 anos e 32% após 10 anos; e as principais causas de 
morte após 1 ano foram a falha do enxerto e infecção. A taxa de mortalidade intraoperatória é de 16,8%, segundo 
a ISHLT. Apesar da alta mortalidade precoce, há benefícios claros do TxCP em pacientes selecionados, oferecendo 
sobrevivência em pacientes com disfunção cardíaca grave e anomalias congênitas complexas com hipertensão pul-
monar coexistente.
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1305 Embolia pulmonar maciça após ressecção 
vertebral e artrodese lombar
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Introdução: O tromboembolismo pulmonar (TEP) é uma complicação frequente no per-operatório, requer diagnós-
tico precoce e tratamento eficiente para um melhor prognóstico. Manifesta-se no intraoperatório por significativa 
alteração hemodinâmica e permeia diversos diagnósticos diferenciais. Relato de caso: Homem, 69 anos, com hiper-
tensão arterial sistêmica, coronariopata, ASA III. Metástase em vértebra lombar (L4) com lombalgia refratária. 
Proposta cirúrgica de ressecção vertebral parcial e artrodese lombossacral (L2–S1). Anestesia combinada: peridu-
ral e geral balanceada, em posicionamento ventral. Manutenção com remifentanil em bomba infusora e sevoflurano 
(1,2  CAM). Realizado cateterismo arterial, acesso venoso central guiado por ultrassonografia e monitorização do 
débito cardíaco, índice cardíaco e cariação do volume sistólico. Evolui com aumento progressivo da pressão parcial de 
CO2 e queda progressiva da relação PO2/FiO2. Hipotensão arterial tratada com infusão de noradrenalina e queda do 
débito cardíaco tratado com milrinona. Dessaturação mantida após checagem do normoposicionamento do tubo oro-
traqueal (TOT) por ausculta, ectoscopia e broncofibroscopia. Procedida a troca do TOT e ajustes ventilatórios, sem 
sucesso. Encaminhado à unidade de terapia intensiva. Ecocardiograma transtorácico com disfunção aguda do ventrí-
culo direito, pressão sistólica de artéria pulmonar estimada de 50 mmHg. Realizado Angiotomografia de tórax com 
diagnóstico de TEP maciço. Optado, então, por circulação extracorpórea (ECMO), com sucesso em 5 dias, tratado 
com anticoagulação estabelecida pela ECMO. Paciente recebeu alta para casa após 14 dias de internação, em uso de 
anticoagulante. Discussão: Paciente com TEP, sendo o principal diagnóstico diferencial o pneumotórax, descartado 
por ausência de outros comemorativos. Ecocardiograma transesofágico é a ferramenta mais acurada no intraoperató-
rio, por ser realizado sem a interrupção do procedimento cirúrgico. No caso exposto, o decúbito ventral representou 
empecilho à sua realização. Choque associado a TEP é indicação de trombectomia mecânica ou trombólise, deven-
do-se considerar os riscos de sangramento no período pós-operatório imediato. Monitorizar a eficácia da intervenção 
é um desafio. Pode ser usada a dosagem de lactato plasmático, marcador sensível de hipóxia tecidual, que caso seja 
persistente, demonstra lesão celular irreversível, o que está associada ao desfecho adverso. O uso do ECMO possui 
indicações restritas e se apresenta como uma medida paliativa, enquanto o tratamento da embolia é estabelecido.
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1313 Exérese de feocromocitoma por 
videolaparoscopia “opioide free”
Rafael Teruel Berto, Anderson Lachowski, Oscar Lazzarin Alonso, Fernanda Pestana 
Biatto, João Carlos Dias Junior

Hospital Bom Samaritano, Maringá, PR, Brasil 

Introdução: O uso de opioides pode estar associado ao crescimento tumoral e metástase, além dos seus paraefeitos 
já conhecidos. Este relato de caso tem como objetivo descrever um procedimento anestésico videolaparoscópico para 
ressecção de um feocromocitoma sob a técnica de “opioide free”. Relato de caso: Paciente G.S.O., feminino, 48 anos, 
58 kg, ASA III, tabagista, com diagnóstico de feocromocitoma. Paciente foi preparado com alfa-bloqueador (pra-
zosina 4 mg por dia durante 10 dias) e após foi adicionado um beta-bloqueador (metoprolol 50 mg até a data do 
procedimento cirúrgico), completando 14 dias de preparo pré-anestésico. Realizada anestesia peridural com geral 
balanceada; anestesia geral: pré-oxigenação, indução venosa com propofol 2 mg/kg, cetamina 0,25 mg/kg, droperi-
dol 1,125 mg, dexmedetomidina 0,5 mcg/kg, lidocaína 2 mg/kg, sulfato de magnésio 40 mg/kg e atracúrio 0,5 mg/kg. 
Manutenção com sevoflurano e com bomba de infusão contínua de lidocaína, sulfato de magnésio, clonidina a 
1  mL/kg/h e dexmedetomidina a 0,5 mcg/kg/h. Durante o procedimento, a pressão arterial média oscilou entre 
80 e 110 mmHg antes do clampe, manejado com nitroprussiato de sódio, e após o clampe, entre 60 e 80 mmHg, 
manejado com noradrenalina. Procedimento durou 4 horas e 30 minutos, sem intercorrências. Realizado analgési-
cos não opioides e antieméticos. Extubada dentro de sala cirúrgica, não relatando qualquer desconforto imediato. 
 Encaminhada para o centro de tratamento e terapia intensiva, permanecendo por 24 horas. Apresentou dores discre-
tas no pós-operatório, sendo manejadas com analgésicos não opioides. Discussão: Nossa hipótese foi que a anestesia 
“opioide free” poderia ser uma técnica que beneficiaria a paciente, já que há estudos que mostram que o uso de 
opioide pode estar correlacionado com crescimento tumoral e metástases perioperatórias. Em vista disso, a paciente 
se portou bem, apresentando oscilações hemodinâmicas compatíveis com o quadro e que foram adequadamente 
tratadas. Concluímos que o intuito de reduzir os paraefeitos dos opioides e de uma recuperação precoce foram alcan-
çados. A técnica demanda estudos para que se avalie sua real efetividade e eficiência, principalmente em oncologia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Connery LE, Coursin DB. Assessment and therapy of selected endocrine disorders. Anesthesiol Clin North Am. 2004;22(1):93-

123. https://doi.org/10.1016/S0889-8537(03)00111-1

2. Boland JW, Pockley AG. Influence of opioids on immune function in patients with cancer pain: from bench to bedside. Br J 

Pharmacol. 2018;175(14):2726-36. https://doi.org/10.1111/bph.13903

Conflito de interesses: não

Fonte de fomento: não

Tipo de trabalho: Relato de caso



COMPLICAÇÕES EM ANESTESIA

Sao Paulo Med J. 2019; 137(Suppl)     324

1314 Prolongamento do tempo de despertar 
após anestesia geral em paciente com 
pseudocolinesterase atípica
Flávio Henrique Braga Cerqueira, Aniele Pontes Soares Bebiano de Amorim, Daniel Vieira 
de Queiroz, Tiago de Souza Bandeira, Fernanda Conde Patricio

Centro de Ensino e Treinamento, Professor Fabiano Gouvea do Hospital Federal dos Servidores do 
Estado, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 

Introdução: Deficiência de butirilcolinesterase é uma alteração genética ou adquirida no metabolismo de ésteres 
da colina. As consequências mais descritas são a paralisia prolongada e a apneia após a administração de succinil-
colina ou mivacurio. É uma condição às vezes negligenciada pelo anestesiologista devido à sua raridade, mas com 
grande potencial mórbido. Relato de caso: Mulher, 63 anos, ASA II e sem preditores de via aérea difícil. A cirurgia 
proposta era uma retirada de cisto em epiglote. Passado de cirurgias sem intercorrências. Realizada intubação oro-
traqueal em sequência rápida com uso de succinilcolina sem intercorrência. Administrado cisatracúrio e mantido 
com sevoflurano. Duração de cirurgia de 45 minutos. Após o término, realizada reversão do bloqueio neuromus-
cular com neostigmine e atropina, sem uso de monitorização da transmissão neuromuscular. Não houve retorno à 
ventilação espontânea. Apresentou taquicardia e hipertensão, sendo tratadas com clonidina. Pela suspeita de cura-
rização, colocou-se monitorização da transmissão neuromuscular, mostrando 0 do trem de quatro estímulos, e 0 na 
contagem pós-tetânica. Retornado sevoflurano e realizado midazolam. Paciente encaminhada à terapia intensiva 
em ventilação mecânica para recuperação do bloqueio após 2 horas. Evoluiu com pneumonia associada à ventilação 
mecânica e broncoespano, não sendo possível extubação. Traqueostomizada para desmame de ventilação mecânica, 
com um tempo total de 7 dias de internação na unidade de terapia intensva e com relato de lembranças da curari-
zação.  Discussão: Bloqueio neuromuscular induzido pela succinilcolina é prolongado quando a concentração ou 
atividade da enzima é diminuída. Vários fatores, genéticos ou adquiridos, diminuem sua atividade. Embora interven-
ções tenham sido descritas na literatura para acelerar a recuperação, elas podem representar um risco desnecessário. 
O melhor e mais seguro “tratamento” é permitir que o indivíduo se recupere espontaneamente. Este caso enfatiza a 
importância do uso de monitorização da transmissão neuromuscular, pois além de ter sido utilizado um bloqueador 
adespolarizante desnecessariamente, foi utilizado neostigmine (que agrava a curarização residual) e não foi feito o 
diagnóstico a tempo de impedir um despertar ainda curarizada. Também reforça a importância do uso de monito-
rização do nível de consciência.
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1317 Neuropraxia após raquianestesia e litotomia
Richell Bastos Vale, José Abel de Almeida Neto, Marcos Rangel Lorenzo, Thiago Alves 
Cavalcante, Vinicius de Almeida Fonseca

Hospital Municipal da Piedade, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 

Introdução: Pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos em posição de litotomia podem apresentar neuro-
praxia, sendo a lesão do nervo fibular comum a mais frequente. Esse nervo pode ser danificado pela distensão e 
compressão entre a cabeça da fíbula e a armação do suporte para a perna em litotomia. As principais manifesta-
ções da lesão são: incapacidade de realizar extensão dos dedos, dorsiflexão e eversão do pé. Relato de caso: M.P.S., 
feminina, 75 anos, índice de massa corporal 32 kg/m2, ASA P2. Procedimento cirúrgico: histerectomia vaginal 
com colpoplastia anterior e posterior. Realizada raquianestesia única em L2–L3 com agulha de Quincke 25G sem 
intercorrências. A paciente foi colocada em posição litotômica e assim permaneceu durante todo o procedimento 
cirúrgico, por 5 horas. A paciente evoluiu no primeiro dia de pós-operatório com queda do pé, parestesia, hipoeste-
sia térmica e dolorosa em região dorsal do pé direito dificultando a deambulação. Após avaliação da neurologista, foi 
diagnosticada neuropraxia do nervo fibular comum, sendo iniciado citoneurin de 12 e 12 horas por 30 dias, pred-
nisona 20 mg pela manhã durante 5 dias e fisioterapia com escovação local. Na reavaliação após 30 dias, a paciente 
ainda presentava dificuldade para deambular sem bengala; e na reavaliação com 90 dias da cirurgia, apresentou 
melhora total dos sintomas, já conseguindo realizar todos os movimentos do pé e deambulando sem necessidade de 
bengala.  Discussão: As neuropraxias são lesões graves, porém evitáveis, que elevam o tempo de internação e con-
sequentemente os custos hospitalares. Podem ocorrer durante qualquer procedimento cirúrgico, independente da 
sua duração. Observamos que pacientes com índice de massa corporal > 30 kg/m2 apresentam maior risco de lesões 
perioperatórias, uma vez que o aumento da massa adiposa pode comprimir os vasos sanguíneos e estruturas nervo-
sas, assim diminuindo a perfusão dos tecidos. Concluímos que o devido acolchoamento dos suportes para apoio dos 
membros, a reavaliação neurológica sistemática dos pacientes sob esse risco e o precoce início do tratamento nos 
casos acometidos podem diminuir os índices de morbidade e o tempo de duração desses sintomas.
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1321 Hipotensão refratária: insuficiência 
adrenal, um diagnóstico a ser considerado
Marcela Pereira de Souza Leite, Michaella Fernandes Alencar, Andrea Silva Santos, 
Marcio Chaves Craveiro de Melo, Rodrigo Bernardes de Oliveira

Hospital Vila da Serra, Instituto Materno Infantil, Belo Horizonte, MG, Brasil 

Introdução: A insuficiência adrenal é uma doença de etiologia diversa, associada à baixa produção de glico e mine-
ralocorticoides. No perioperatório, a causa mais comum é a administração exógena de corticoide, que resulta em 
atrofia do córtex adrenal e consequente incapacidade de produzir seus hormônios. Relato de caso: M.J., 57 anos, sexo 
masculino, obeso (índice de massa corporal 44), portador de hipertensão arterial sistêmica, artrite gotosa e apneia do 
sono, sem cirurgias anteriores. Em uso de anti-hipertensivos, antinflamatórios e analgésicos. Admitido para realiza-
ção de artrodese L4L5 e L5S1. Exames pré-operatórios sem alterações significativas, normotenso. Indução anestésica 
com fentanil, cetamina, midazolam, propofol, lidocaína, atracúrio e manutenção com sevoflurano 1,5% e remifen-
tanil. Monitorização com cardioscopia, saturação periférica de O2, pressão intra-abdominal, fração expirada de CO2 
e analisador de gases. Após posicionamento, paciente evoluiu com hipotensão arterial refratária (pressão arterial 
média de 50 a 55 mmHg) a efedrina e fenilefrina e oligúria (0,25 mL/kg/h) a despeito da adequada reposição volê-
mica. No transcurso da cirurgia, manifestou piora do quadro, com pressão arterial média de 40 mmHg, optando-se 
pela infusão contínua de noradrenalina. Os parâmetros hemodinâmicos mantiveram-se inalterados. Gasometria 
evidenciava acidose metabólica e hipercalemia. Aventou-se a possibilidade de choque neurogênico, sepse, falên-
cia miocárdica e insuficiência adrenal aguda. Realizado eletrocardiograma, sem sinais de isquemia. Feita prova 
terapêutica com dose de 500 mg de hidrocortisona venosa, com resposta imediata e extremamente favorável dos 
parâmetros hemodinâmicos. Encaminhado ao centro de terapia intensiva intubado, estável, com infusão de noradre-
nalina em baixas doses e pressão arterial média de 70 mmHg. Evoluiu favoravelmente, recebendo alta após 36 horas. 
 Discutido caso com o paciente, que informou o uso de cortidoide intramuscular dez meses antes do procedimento. 
Discussão: Indivíduos que recebem corticoides podem apresentar adrenais atróficas, que podem persistir por até um 
ano após a última dose. As crises adrenais agudas se manifestam mais quando os pacientes são submetidos à aneste-
sia geral. Sinais e sintomas incluem hipotensão, choque cardiocirculatório refratário, hiponatremia e hipercalemia. 
Caso haja suspeição, o paciente deve ser tratado como portador de insuficiência adrenal, sendo imprudente esperar 
pela confirmação diagnóstica. 
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1325 Edema pulmonar por pressão negativa 
após extubação, pós-cirurgia ortopédica
Vinicius Luiz Pitaluga Campelo, Tiago Cortes de Carvalho, Anna Lima de Melo, 
Edwin Baur Junior, Alexandre Xavier Ferreira

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

Introdução: O edema agudo de pulmão por pressão negativa ocorre geralmente em resposta à obstrução das vias 
aéreas superiores, onde desenvolve-se aumento da pressão intratorácica, que desencadeia transudação de líquido 
para o interstício pulmonar. A literatura atual sobre sua epidemiologia é escassa. Pacientes jovens, saudáveis e atlé-
ticos parecem ter maior predisposição. A incidência da condição em termos gerais é de aproximadamente 0,05 a 
0,1%. Relato de caso: Paciente de 15 anos, estado físico P2, admitido em centro cirúrgico para tratamento de fratura 
da diáfise da tíbia e cotovelo esquerdo. Realizada raquianestesia com bupivacaína 0,5% (20 mg) hiperbárica e mor-
fina (80 μg); e indução de anestesia geral com fentanil (150 μg), propofol (120 mg), lidocaína 2% (60 mg) e atracúrio 
(25 mg). Manutenção com sevoflurano e remifentanil, hidratação total de 2000 mL de cristaloides, procedimento 
com duração de 250 minutos. Após a extubação, iniciou quadro de laringospasmo com dessaturação, aprofundado 
plano com propofol (60 mg) e ventilado com pressão positiva. Após 10 minutos, evoluiu com tosse produtiva, expec-
toração de líquido róseo-avermelhado e estertores pulmonares difusos. Feito furosemida (10 mg), sem melhora do 
quadro. Mantido paciente em ventilação não invasiva com pressão positiva; após uma hora, apresentou diminuição 
significativa do desconforto respiratório e da expectoração. Encaminhado à sala de recuperação pós-anestésica com 
saturação de 94% em máscara de Venturi. Radiografia apresentou aumento da trama vascular peribrônquica, exames 
bioquímicos e gasometrias normais. Paciente manteve-se no pós-operatório por duas horas, estável hemodinamica-
mente, com melhora completa do quadro respiratório. Conclusão: O edema agudo de pulmão por pressão negativa, 
apesar de apresentar baixa incidência, é uma condição potencialmente fatal. Após o diagnóstico, deve ser instituído 
tratamento de suporte necessário para hipoxemia o mais breve possível. Diuréticos são frequentemente administra-
dos, mas seu uso é controverso e pode ser desnecessário.
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1326 Suspeita de embolia aérea em 
ressecção de tumor cerebral 
confirmada em angiotomografia
Gabriel Sprenger Dalla Stella, Mariana Fagundes Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva, 
Daniela de Andrade

Instituto de Neurologia de Curitiba, Curitiba, PR, Brasil 

Introdução: A embolia aérea é uma ameaça durante neurocirurgias em posição sentada. O anestesiologista deve saber 
identificar e manejar tal complicação. Relato de caso: Paciente masculino, 69 anos, 1,87, 88 kg, com hipertensão arte-
rial sistêmica, em uso de nitredipina, submetido à ressecção de tumor frontal à direita com ácido 5-aminolevulínico, 
sob anestesia geral venosa total, decúbito dorsal, cabeceira elevada 30 graus. Durante o procedimento, foi mantida 
capnografia em torno de 35 mmHg. Após 3 horas de anestesia, subitamente apresentou queda da capnografia para 
25 mmHg e dessaturação, sem instabilidade hemodinâmica. Coletada gasometria arterial com pressão parcial de 
CO2: 55 mmHg e saturação de O2 94%. Equipe anestésica e cirúrgica optou por dar continuidade ao procedimento 
mediante a estabilidade do quadro. Após o término, levado para angiotomografia de tórax, afastado tromboembo-
lismo pulmonar e identificadas pequenas bolhas de ar na veia cava, compatível com embolia aérea. Levado intubado 
para a unidade de terapia intensiva. Extubado no mesmo dia, sem intercorrências. Não houve transgressão de gran-
des vasos ou complicações que justificassem embolia. Discussão: A embolia gasosa caracteriza-se pela entrada de 
ar através do campo operatório ou comunicação do meio ambiente com a vasculatura, produzindo efeitos sistêmi-
cos. As craniotomias com o paciente sentado são classificadas como de alto risco para embolia aérea, diferente deste 
caso, no qual o paciente estava em decúbito dorsal e cabeceira elevada. Deve ser considerado como diagnóstico dife-
rencial quando: hipotensão inexplicada ou diminuição súbita de fração expirada de O2 em cirurgias com alto risco. 
A discrepância entre valores de pressão parcial de CO2 e fração expirada de CO2 solidifica ainda mais a suspeita diag-
nóstica. Diversos métodos podem ser utilizados para confirmação dessa complicação. Deve-se enfatizar a prevenção 
(hidratação, posicionamento) e o pronto reconhecimento desse evento, utilizando as ferramentas disponíveis (flui-
dos, inotrópicos, O2) no manejo dos pacientes.
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1333 Síndrome coronariana aguda em cirurgia 
não cardíaca
Jéssica Nogueira Peixoto, Jeniffer Almeida Corrêa do Nascimento, Ana Maria da Costa da 
Silva, Carlos Darcy Alves Bersot

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

Introdução: Atualmente, indivíduos com múltiplas doenças têm sido submetidos a cirurgias, logo, espera-se 
aumento das complicações cardiovasculares associadas, por alterações de oferta/consumo de oxigênio miocárdico. 
Relato de caso: Homem, 57 anos, hipertenso, tabagista (30 maços/ano), história de angioplastia coronariana e colo-
cação de três stents prévios, com doença arterial obstrutiva periférica sintomática e ectasia de aorta abdominal com 
oclusão parcial de artéria ilíaca bilateral. Em uso de monocordil, bisoprolol, losartana, anlodipino, ezetimiba, cilos-
tazol, ácido acetilsalicílico, clexane, rosuvastatina e omeprazol. No pré-operatório, foi solicitado um ecocardiograma 
de estresse (positivo para isquemia induzida) e nova coronariografia, que não demonstrou necessidade de outro 
stent. Proposto by pass aorto-bifemoral. Na sala operatória, monitorização com cardioscópio, oxímetro, capnógrafo, 
venóclises J16G, 20G, veia jugular interna direita, linha arterial radial esquerda e monitorização hemodinâmica com 
Vigileo. Realizada raquianestesia com bupivacaína isobárica 10 mg e morfina 80 mcg, anestesia geral com lidocaína 
60 mg, etomidato 20 mg, fentanil 300 mcg, rocurônio 50 mg e intubação orotraqueal. Durante a cirurgia, paciente 
apresentou instabilidade hemodinâmica com necessidade de noradrenalina e dois concentrados de hemácias, além 
de supradesnivelamento de ST, intermitente na derivação V5 ao cardioscópio, evoluindo para taquicardia ventricu-
lar monomórfica não sustentada com melhora espontânea. Tempo de clamp aórtico 2 horas e 37 minutos. Ao final, 
o paciente foi extubado e no pós-operatório foi realizada curva de marcadores miocárdicos, com primeiro set nega-
tivo e outros dois positivos, corroborando a hipótese de infarto agudo do miocárdio. Discussão: No intraoperatório, 
diagnosticar infarto agudo do miocárdio é difícil, pois alterações no eletrocardiograma são sutis e/ou transitórias e 
elevações enzimáticas têm limitada sensibilidade e especificidade. Associada às comorbidades, a cirurgia possui alto 
risco cardiovascular, sendo fundamental a monitorização adequada e o tratamento agressivo de dor, anemia, hipo-
termia, hipoxemia e hipotensão. 
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1336 Traqueostomia emergencial após falha de 
intubação por fibrobroncoscopia em via 
aérea difícil
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Instituto de Neurologia de Curitiba, Curitiba, PR, Brasil 

Introdução: O manejo de via aérea é tema de muita relevância para o anestesiologista, visto que a hipóxia é a princi-
pal causa de morte e danos neurológicos graves em pacientes com via aérea difícil. Relato de caso: Mulher, 55 anos, 
plano de desbridamento de ferida operatória em coluna lombar. Portadora de obesidade, dislipidemia, hipotireoi-
dismo e artrite reumatoide. Via aérea difícil conhecida previamente, sendo chamada equipe de cirurgia torácica para 
auxílio na indução anestésica. No dia anterior à cirurgia, sedação inadvertida em unidade de terapia intensva e diver-
sas tentativas de intubação. Paciente monitorada com cardioscópio, oximetria, pressão arterial invasiva e monitor de 
bloqueio neuromuscular. Administrados midazolam, fentanil e lidocaína. Impossibilidade de intubação com fibro-
broncoscopia devido a edema de pregas vocais. Foi solicitado o uso de relaxante neuromuscular, por cirurgião torácico 
experiente, a fim de tentar facilitar a entrada do dispositivo, como em intubações anteriores dessa paciente, porém com 
novo fracasso. Não foi possível a ventilação sob máscara facial com cânula guedel e iniciou um quadro de dessatura-
ção progressiva. Nesse momento foi utilizado o sugammadex e passada uma máscara laríngea. Mesmo com o disposto 
supraglótico, a paciente não ventilava sob pressão positiva. Com a ação rápida do sugammadex, houve retorno de ven-
tilação espontânea, porém, devido ao edema de vias áreas, essa era muito ruim, mantendo saturação baixa. Devido à 
situação “não ventilo, não intubo”, foi mantida a máscara laríngea enquanto era realizada a traqueostomia de emer-
gência. Cirurgia realizada sem intercorrências e paciente encaminhada à unidade de terapia intensiva. Apesar de os 
algoritmos de via aérea difícil da Sociedade Americana de Anestesiologia optarem por cricotireoidostomia como pri-
meira opção, em detrimento de traqueostomia, em situações emergenciais “não intubo, não ventilo”, no caso relatado 
foi realizada a segunda opção por escolha do cirurgião, que possui grande experiência e rapidez em tal procedimento. 
Essa escolha foi reforçada, já que houve retorno da ventilação espontânea, mesmo que de forma precária, mantendo 
uma certa saturação de oxigênio. E também, pelo fato de obter-se uma via aérea cirúrgica definitiva, para segurança, 
visto que a paciente sabidamente iria ser submetida a outras anestesias gerais e sedações para novos procedimentos, 
após o desbridamento de ferida. Discussão: A intubação com fibrobroncoscópio e paciente acordado é considerada 
padrão-ouro para casos de via aérea difícil conhecida. Nesses pacientes, a curarização e falha na intubação podem 
resultar na situação de emergência “não intubo, não ventilo”, que pode ser fatal. A intubação mais segura é a reali-
zada com o paciente sob ventilação espontânea e sedado, ou apenas com anestesia tópica. O método é contraindicado 
quando o fibrobroncoscópio não consegue avançar pela via aérea, como em casos de compressões e estenose das vias 
respiratórias. Caso haja falha na intubação, a prioridade é a ventilação e oxigenação do paciente. Em algumas situações 
de obstrução de via aérea, há estudos que mostram benefício do uso de bloqueadores neuromusculares, especialmente 
após a introdução do sugammadex, reversor específico do rocurônio. Em casos emergenciais, uma via aérea cirúrgica, 
como a cricotireoidostomia ou traqueostomia, pode ser necessária, embora não esteja isenta de complicações. 
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1339 Edema pulmonar por pressão negatva
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Introdução: O edema pulmonar por pressão negativa (EPPN) ocorre após uma grande pressão intratorácica negativa 
gerada por inspiração vigorosa espontânea contra uma via aérea obstruída, levando a edema pulmonar agudo e hipo-
xemia grave. Em anestesiologia, situações comuns como laringoespasmo e obstrução de via aérea superior podem 
desencadear essa complicação, que apresenta considerável morbidade e exige diagnóstico e tratamento imediatos. 
Relato de caso: Paciente masculino, 25 anos, tabagista (ASA II), admitido para drenagem de hematoma mamá-
rio bilateral após correção de ginecomastia. Na sala cirúrgica, foi realizada monitorização contínua, pré-oxigenção, 
indução venosa com fentanil, propofol e vecurônio. Intubação orotraqueal sem intercorrências e anestesia mantida 
com O2 e sevoflurano, em ventilação mecânica. A cirurgia transcorreu por 1 hora e 30 minutos, sendo realizada a 
reversão do bloqueio neuromuscular, ao final. Após extubação, apresentou queda de língua, laringoespasmo e des-
saturação importante. Foi colocada cânula orofaríngea e realizada ventilação sob pressão positiva, não revertendo o 
quadro. Na ausculta pulmonar, apresentou estertores difusos bilaterais. Foram administrados 80 mg de furosemida 
e mantido em ventilação por pressão positiva. Após alguns minutos, houve melhora da saturação e quando des-
perto, foi levado ao centro de terapia intensiva com suplementação de O2 sob máscara de Hudson. Manteve terapia 
diurética ao longo do dia, sem necessidade de ventilação não invasiva. Recebeu alta do centro de terapia intensiva 
para enfermaria no dia seguinte, estável hemodinamicamente e eupneico em ar ambiente. Alta hospitalar após três 
dias. Discussão: Nesse contexto, a incidência estimada de EPPN pós-extubação é de aproximadamente 0,01 a 0,1% 
durante a anestesia geral. Em um estudo retrospectivo de caso-controle, o EPPN foi relatado com mais frequência em 
pacientes saudáveis (ASA I e II), jovens e do sexo masculino. Em geral, o EPPN é uma condição benigna, que resulta 
em recuperação completa dentro de 12 a 48 horas. No entanto, pode ser uma verdadeira emergência pós-anestésica, 
cabendo ao anestesiologista saber reconhecer os sinais clínicos, atentar aos possíveis diagnósticos diferenciais e estar 
preparado para instituir o tratamento adequado, com o objetivo de reduzir a morbimortalidade do paciente.
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1343 Regurgitação de conteúdo gástrico em 
paciente portador de balão gástrico 
submetido à anestesia geral
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Introdução: O esvaziamento gástrico é fundamental para evitar a regurgitação e a broncoaspiração em pacientes 
submetidos à anestesia geral. Portadores de balão gástrico podem representar um desafio para esse esvaziamento. 
Relato de caso: Homem, 59 anos, submetido à redução cirúrgica de fratura de ossos nasais. Paciente obeso (índice de 
massa corporal 35,9), portador de diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica. Usuário de metformina e anlo-
dipino. Dezesseis dias antes da cirurgia, havia se submetido à colocação de balão gástrico via endoscópica com jejum 
pré-operatório de oito horas. Ausência de resíduo gástrico durante a realização de endoscopia para introdução do 
balão. Realizado jejum pré-operatório de oito horas. Para indução anestésica foi realizada pré-oxigenação e ventila-
ção com máscara facial a oxigênio a 100%. Administrados fentanil, propofol e rocurônio, sendo realizada intubação 
orotraqueal após total relaxamento neuromuscular. Intubação sem intercorrências, utilizando cânula de tamanho 
número 8. Procedimento cirúrgico sem intercorrências. Ao fim da cirurgia, notou-se que o paciente apresentava 
conteúdo de regurgitação em orofaringe. Realizada passagem de sonda orogástrica com aspiração de grande quanti-
dade de aspirado gástrico. Revertido bloqueio neuromuscular e realizada extubação do paciente. Cânula orotraqueal 
se apresentava sem conteúdo gástrico. Paciente com bom padrão ventilatório e ausculta pulmonar sem estertores ou 
crepitações. Discussão: O uso da ultrassonografia pré-operatória é útil para avaliar a presença de conteúdo gástrico. 
Realizada na região antral, ela pode identificar com precisão o volume de conteúdo dentro de todo o órgão, sendo 
importante em pacientes em que não se pode garantir o total esvaziamento gástrico. Pacientes portadores de balão 
gástrico, entretanto, representam uma limitação a esse método, pois sua presença impossibilita a obtenção de uma 
imagem de qualidade do estômago, que possa excluir com segurança a presença de algum resíduo. Nesses casos, 
então, opta-se por classificar o paciente como “estômago cheio” e realizar a indução da anestesia em sequência rápida, 
a fim de se evitar um quadro de broncoaspiração.
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1344 A importância da avaliação pré-anestésica 
em manejo de via aérea difícil
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Introdução: A dificuldade no manejo de via aérea difícil em anestesia pode levar a graves situações. A falha em asse-
gurar uma via aérea patente pode levar a uma lesão hipóxica cerebral ou até mesmo à morte em questão de minutos. 
Desse modo, a avaliação precoce de uma via aérea difícil permite que o médico anestesiologista minimize os riscos 
potenciais de morbidade para esse cenário. Relato de caso: G.F., sexo masculino, 63 anos, 90 kg, sem alergias, a ser 
submetido à prostatectomia radical devido à neoplasia de próstata. Portador de papilomatose de laringe desde os 
13 anos. O paciente já fora submetido a mais de cem microcirurgias de laringe, traqueostomia e lobectomia inferior 
direita. Exames laboratoriais e eletrocardiograma dentro da normalidade; radiografia de tórax mostrando ausên-
cia de lobo inferior direito, risco clínico cirúrgico liberado como ASA II devido à hipertensão arterial controlada 
(losartana 50 mg) e sinais vitais sem alterações. Via aérea: Mallampati 1 com boa mobilidade de pescoço e abertura 
bucal. Relato anestésico prévio identificou dificuldade de intubação orotraqueal (IOT) pela presença de lesões larín-
geas ativas, além do fato de o paciente não ter ventilado mesmo após IOT, com reversão anestésica, rebaixamento 
de consciência e dessaturação, sendo novamente intubado e encaminhado ao centro de terapia intensiva. Para o ato 
anestésico descrito neste relato, houve monitorização com cardioscopia, oximetria de pulso, capnografia e pressão 
arterial invasiva. Foi optado por realizar técnica de IOT acordado, com pré-oxigenação adequada, usando dexmede-
tomidina em bomba de infusão e anestesia tópica em via aérea com lidocaína spray, sem sucesso. Assim, mudou-se 
a técnica de IOT para sequência rápida, utilizando para indução: lidocaína 2% (80 mg), propofol (200 mg), alfenta-
nil (2.000 mcg) e succinilcolina (100 mg) endovenosos. Laringoscopia Cormmack I, sem visualização de lesões em 
laringe, optando-se por tubo siliconado número 7,5; obtendo curva de capnografia. Por fim, optou-se por extubação 
acordado, com recuperação anestésica em sala cirúrgica, sem intercorrências. Este caso exemplifica a importância 
da avaliação pré-anestésica, além da descrição correta das dificuldades encontradas no ato anestésico para que haja 
uma maior taxa de sucesso em futuros procedimentos, implementando estratégias para redução de riscos e a criação 
de plano anestésico, visto que a dificuldade de conseguir uma laringoscopia direta e intubação traqueal varia de 1,5 
a 13% em pacientes submetidos à cirurgia eletiva.
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1345 Anestesia segura em paciente com 
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Introdução: Hipertermia maligna (HM) é um estado hipermetabólico raro, que ocorre em indivíduos suscetíveis 
expostos aos anestésicos voláteis ou à succinilcolina. No Brasil, Santa Catarina destaca-se pela grande incidência de 
casos. Relato de caso: Mulher, 68 anos, natural de Santa Catarina, hipertensa em uso de atenolol, ASA II, sem alergias 
ou vícios, índice de massa corporal 24,5; em ambulatório pré-anestésico para mastectomia radical à esquerda por 
neoplasia ductal invasiva e mamoplastia à direita. Exames laboratoriais sem alterações. História pregressa de oofo-
rectomia bilateral e artroscopia de joelho esquerdo, com anestesia raquidiana e sedação, sem intercorrências. Tio e 
primo de primeiro grau faleceram de HM após anestesia geral, porém a paciente e demais familiares nunca realiza-
ram teste diagnóstico. No dia da cirurgia, ventilou-se o aparelho de anestesia Avance GE por cerca de 30 minutos 
com um balão de respiração acoplado e foram retirados os vaporizadores eletrônicos. Trocados os circuitos de res-
piração e a cal sodada. Havia 16 frascos de dantrolene no hospital. Reservada vaga em unidade de terapia intensiva. 
Excluída succinilcolina da caixa de medicações. Monitorização com oxímetro, pressão arterial não invasiva, eletro-
cardiografia, termômetro esofágico, sondagem vesical, analisador de gases e capnógrafo. Após venóclise em membro 
superior direito calibre 18G, indução anestésica endovenosa com midazolam, sufentanil, propofol e rocurônio. 
Intubação orotraqueal sob laringoscopia direta. Manutenção anestésica com bomba de infusão alvo-controlada de 
propofol e remifentanil. Extubada ao final de 180 minutos sem intercorrências. Esteve internada sob monitorização 
por 24 horas. Na alta hospitalar, encaminhada para São Paulo para realização do teste de contração halotano-cafeína 
(TCHC). Discussão: Adequada avaliação pré-anestésica delineou uma anestesia segura para a paciente. A moni-
torização foi direcionada para as alterações precoces encontradas na HM. O dantrolene, associado ao tratamento 
inespecífico, pode reduzir a mortalidade de 80 para quase 7%. Sabe-se que a dose inicial é de 2,5 mg/kg do antídoto, 
e que cada frasco contém 20 mg, sendo 36 frascos o estoque mínimo hospitalar recomendado. No caso, o restante da 
medicação poderia ser solicitada ao hospital referência em HM da região, o qual situa-se a 10 minutos de carro do 
primeiro. O padrão-ouro para o diagnóstico tardio da HM é o TCHC, história clínica pessoal ou familiar suspeita 
para HM está entre as indicações formais para sua realização. 
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1346 Uso da ultrassonografia no 
manejo de capnotórax em cirurgia 
videolaparoscópica
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Introdução: A ultrassonografia é uma ferramenta que vem sendo utilizada desde a segunda metade do século XX, 
já sendo um pilar da anestesia regional. No entanto, vem surgindo na prática intraoperatória como um método de 
grande valia para o anestesiologista, uma vez que é capaz de prover de maneira não invasiva, rápida e com elevada 
acurácia, informações que auxiliam o diagnóstico, o manejo e a conduta de condições com alta morbimortalidade 
durante o procedimento anestésico-cirúrgico. Relato de caso: Paciente feminina, 76 anos, submetida à gastrectomia 
parcial videolaparoscópica devido a câncer gástrico, portando volumosa hérnia hiatal a ser corrigida no procedi-
mento. Quarenta minutos após insuflação do pneumoperitônio, inicialmente transcorrido sem intercorrências, 
durante a manipulação da hérnia hiatal houve alteração de parâmetros cardiovasculares e ventilatórios, tais como 
taquicardia, hipotensão arterial, dessaturação de oxigênio, elevação da pressão de pico pulmonar e elevação de gás 
carbônico expiradora (EtCO2). Para auxiliar no diagnóstico diferencial, dentre outras medidas, buscou-se o ultrassom 
para avaliação pulmonar. Fora suspeitada a presença de capnotórax em hemitórax esquerdo, pela não visualização do 
deslizamento entre as pleuras parietal e visceral, além de, a partir do modo M, observarmos a presença do patoló-
gico “sinal da estratosfera”, conhecido também como “sinal do código de barras”, enquanto o hemitórax contralateral 
apresentava-se sem alterações. Após ajuste dos parâmetros ventilatórios e obtendo melhora clínica da paciente, dis-
cutiu-se com a equipe cirúrgica e a conduta expectante foi consensual, com acompanhamento a cada 30 minutos 
por meio da ultrassonografia. Dessa forma, foi possível perceber a involução do capnotórax de maneira satisfatória, 
com reexpansão pulmonar progressiva, iniciada em base pulmonar até o ápice, ao final da cirurgia, com resolução 
completa. Discussão: A avaliação pulmonar através do ultrassom é um tema de crescente interesse na avaliação de 
pacientes críticos, muitas vezes aplicado por não radiologistas. Como essa técnica baseia-se no fato de que todas as 
agressões agudas reduzem a aeração pulmonar, o ultrassom pulmonar pode fornecer informações complementares 
ao exame físico e à impressão clínica, com a vantagem de ser realizado à beira do leito. 
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1347 Tratamento de choque anafilático com 
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Introdução: Os casos de hipersensibilidade às cefalosporinas crescem a cada dia pelo maior número de prescri-
ções dessa medicação para tratamento de infecções comuns, levando à maior sensibilização. O choque anafilático 
tem como mecanismo a vasodilatação arteriolar através do óxido nítrico, que aumenta o GMPc no endotélio vascu-
lar. O azul de metileno é um inibidor da GMPc-sintase, usado nos casos refratários à terapia tradicional. Relato de 
caso: Paciente de sexo feminino, 43 anos, ASA II por hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo 2, obesa, sem aler-
gias, com proposta de cirurgia bariátrica. Realizada anestesia combinada, bloqueio subaracnoideo com bupvacaína 
hiperbárica 15 mg e morfina 0,1 mg e anestesia geral balanceada. Administrados, na indução anestésica, fentanil, 
propofol e succinilcolina; e após intubação orotraqueal, atracúrio. Sem intercorrências. Iniciada infusão de cefa-
zolina 2 g diluída em soro fisiológico 0,9%, com alteração hemodinâmica em cerca de 30 segundos, apresentando 
hipotensão, 50 x 20 mmHg, não responsiva a vasopressor, frequência cardíaca de 140 bpm e urticária difusa. Diante 
disso, foi encerrada a administração do antibiótico e foram iniciadas medidas como expansão volêmica, administra-
ção endovenosa de corticoides, anti-histamínicos e adrenalina, associadas ao suporte hemodinâmico com pressão 
arterial invasiva, punção de cateter venoso central com infusão de noradrenalina, com melhora parcial do quadro. 
Após insucesso diante desse manejo e do uso de adrenalina, foi optado por azul de metileno na dose de 1,5 mg/kg 
intravenoso e a paciente teve melhora dos parâmetros hemodinâmicos. A cirurgia foi suspensa e a paciente foi 
encaminhada para a unidade de terapia intensiva, em ventilação mecânica, onde evoluiu bem, com alta após cinco 
dias. Como seguimento, realizou testes em picada e intradérmico imediato, com resultado positivo para cefazolina. 
 Discussão: A fisiopatologia do choque anafilático é parcialmente conhecida, relacionada ao óxido nítrico e vasodila-
tação por aumento do GMPc. O azul de metileno se encaixa no tratamento refratário ao inibir a produção do GMPc 
e combater a vasodilatação. Além disso, ele não altera e até aumenta o débito cardíaco. Portanto, seu uso mostra-se 
benéfico em situações como a descrita. 
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1349 Parada cardiorrespiratória em raquianestesia
Daniella Loureiro dos Santos, Thaís Chaves Pinheiro, Larissa Naves Fort

Hospital Stella Maris, Guarulhos, SP, Brasil 

Introdução: A parada cardiorrespiratória (PCR) é uma das complicações do bloqueio subaracnoideo. Sua incidência 
é variável e a principal causa dessa condição envolve a redução da frequência cardíaca por diminuição de pré-carga 
e bloqueio das fibras cardio-aceleradoras. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 45 anos, ASA I, submetido à 
herniorrafia inguinal bilateral. Sedado com midazolam 5 mg e fentanill 50 mcg. Realizado bloqueio subaracnoideo 
em L3–L4 com agulha whitacre 27G e infundidos bupvacaína hiperbárica 15 mg e morfina 0,1 mg, sem intercorrên-
cias. Após o procedimento, o paciente foi mantido em sala de recuperação anestésica por 120 minutos, até preencher 
os critérios para enfermaria, pontuando 0 na escala modificada de Bromage e 9 no índice de Aldrete e Kroulik, com 
saturação de 94% em ar ambiente, pressão arterial de 115 x 78 mmHg e frequência cardíaca de 55 bpm. Cerca de 
40  minutos depois, apresentou rebaixamento do nível de consciência, queda de saturação para 82%, frequência 
cardíaca de 43 bpm e assistolia. Após cinco minutos de reanimação, o paciente apresentou ritmo sinusal. Foi enca-
minhado para a unidade de terapia intensiva, onde evoluiu satisfatoriamente, com condições de retornar ao leito 
em 24 horas. Discussão: A incidência da PCR após raquianestesia tem uma considerável variação, sendo entre 1,3 
e 18 casos para cada 10 mil. No entanto, sua causa é melhor definida, envolvendo o predomínio do sistema nervoso 
parassimpático. Como fatores de risco, incluem-se frequência cardíaca basal menor do que 60 bpm, ASA I, menores 
de 50 anos e tônus vagal aumentado. Portanto, é possível identificar três fatores no relato supracitado. Situações como 
essa reforçam a importância da vigilância no pós-operatório imediato e ressaltam a necessidade de testar a altura do 
bloqueio, no intuito de prever e prevenir tal complicação. 
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1352 Paciente não acordou da anestesia: 
importância da patologia forense na 
elucidação do caso
Anderson da Silva Costa, Tandara Maria Ponte Costa, Lígia Carneiro Bulcão, Lúsio Araújo 
Lopes Júnior, Rayssa Custódio Araújo

Perícia Forense do Estado do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil 

Introdução: Acidentes automobilísticos são frequentes e representam um desafio ao manuseio anestésico cirúrgico. 
Relato de caso: Homem, 40 anos, vítima de queda de moto, foi estabilizado e posteriormente submetido à cirur-
gia eletiva. Chegou ao hospital com história de acidente de trânsito há seis meses com fratura de tíbia esquerda. 
Usava capacete. Foi submetido à cirurgia para correção da fratura e não acordou da anestesia. Família alegou erro 
médico durante o procedimento. Recebido material em dois recipientes contendo solução fixadora, identificados 
como “coração”, ‘”fragmentos de pulmões D e E”, “fragmentos de rins D e E” e “fragmentos de cerebelo”. Macroscopia: 
(A) fragmento de rim medindo 5,0 x 6,0 x 4,0 cm, acompanhado de fragmento de pulmão medindo 8,0 x 6,5 x 6,0 cm, 
compacto e pouco aerado; (B) cfragmento de rim medindo 6,0 x 4,5 x 5,0 cm, acompanhado de fragmento de pulmão 
medindo 8,0 x 6,0 x 6,5 cm, compacto aos cortes e apresentando trombo intravascular. Acompanha ainda cerebelo 
medindo 7,0 x 7,0 x 4,0 cm e coração pesando 430 g, com espessura de ventrículo esquerdo, septo e ventrículo direito 
de 1,5; 1,6 e 0,5 cm, respectivamente. Este, apresentando hipertrofia concêntrica de ventrículo esquerdo, além de 
trombo em câmaras direita e esquerda com extensão para artéria pulmonar. Apresenta aterosclerose coronariana 
leve. Microscopia: secções mostrando em rins, coração, cerebelo e pulmão, vasos sanguíneos menores obliterados 
por microtrombos de fibrina e acompanhados por estruturas fúngicas filamentosas e espessas em dicotomização em 
ângulos de 90º, semelhantes a Mucor (evidências pela coloração especial ácido periódico-Schiff). Nos tecidos do 
entorno, presença de necrose. Em coração, notam-se ainda áreas de calcificação miocárdica. Em pulmão, presença de 
trombo intravascular em vaso de grande monta (artéria pulmonar ou ramos de maior calibre), com áreas de infarto 
associadas. Presença de aterosclerose coronariana leve. Discussão: Tromboembolismo pulmonar de grande monta 
com área de infarto pulmonar associado, microangiopatia trombótica difusa associada a áreas de infarto em múlti-
plos orgãos e à mucormicose invasiva, com acometimento de cerebelo, coração, pulmões e rins, hipertrofia cardíaca 
leve e calcificação miocárdica em áreas, aterosclerose coronariana leve, trombos intracardíacos. Após os resultados 
patológicos, foi confirmado quadro compatível com tromboembolismo pulmonar maciço, com microtrombos car-
díacos originados do pulmão, afastando-se da hipótese aventada de erro médico. 
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1359 Hematoma subdural pós-raquianestesia
Lhaís dos Santos de Almeida, Bruna Cândida Carvalho de Oliveira, Rodrigo de Lima e 
Souza, Marcelo Giovannoni de Assis

Hospital Madre Teresa, Belo Horizonte, MG, Brasil 

Introdução: Dentre as técnicas de bloqueio de neuroeixo, a raquianestesia firmou-se como método seguro. Embora 
acondicione alto perfil de segurança, não consiste em conduta isenta de complicações, destacando-se cefaleia pós-
-raquianestesia (CPR), aracnoidite, síndrome da cauda equina e hematoma subdural (HSD). A CPR cataloga uma 
incidência de até 9,4%; e o HSD pauta-se como rara e desfavorável consequência. Relato de caso: Paciente do sexo 
feminino, 66 anos, dislipidêmica, ASA II, admitida para varicectomia. Realizada punção subaracnoidea única com 
agulha Whitacre® calibre 27G. Sem intercorrências, alta hospitalar sem queixas. Ao décimo dia pós-operatório 
(DPO), apresentou cefaleia, característica de CPR, submetida a tratamento clínico, com repouso, hidratação e anal-
gésicos. Ao vigésimo DPO, admitida com cefaleia intensa, visão turva, diplopia e pico hipertensivo. Tomografia 
computadorizada (TC) e ressonância nuclear magnética não evidenciaram alterações compatíveis com a sinto-
matologia. Devido à persistência da queixa álgica, foi efetuado bloqueio esfenopalatino, sem sucesso. Optado por 
realização de blood patch, com melhora relativa. Entretanto, evoluiu com cefaleia intensa, náusea, confusão mental, 
pico hipertensivo e paresia à esquerda. TC mostrou coleção subdural frontotemporoparietal esquerda, com efeito 
de massa e desvio de linha média. Submetida à craniotomia descompressiva com drenagem do hematoma, evo-
luindo sem déficits. Discussão: A CPR é uma complicação frequente da raquianestesia. O extravasamento de líquor 
pode acarretar em hipotensão liquórica, desencadeando cefaleia de aparecimento súbito, com piora em posição 
ortostática. De manifestação clínica semelhante à CPR, o HSD pós-raquianestesia constitui uma complicação rara 
e potencialmente letal. A teoria da perda de massa liquórica compõe a patogênese, devido à perda de líquor, cau-
sando tração de estruturas cerebrais. A drenagem venosa do cérebro ocorre através de veias pontes, frágeis no espaço 
subdural, e quando tracionadas, podem levar à ruptura e ao sangramento. Outros fatores desencadeantes da HSD 
pós-raquianestesia são: agulha calibrosa e bisel cortante, múltiplas tentativas, atrofia cortical e uso de anticoagulan-
tes. De ocorrência infrequente, o relato de caso mostra um evento com potencial catastrófico, que deve ser incluso na 
lista de diagnósticos diferenciais diante da avaliação de CPR. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1. Davies JM, Murphy A, Smith M, O’Sullivan G. Subdural haematoma after dural puncture headache treated with epidural blood 

patch. Br J Anaesth. 2001;86(5):720-3. https://doi.org/10.1093/bja/86.5.720

Conflito de interesses: não

Fonte de fomento: não

Tipo de trabalho: Relato de caso



COMPLICAÇÕES EM ANESTESIA

Sao Paulo Med J. 2019; 137(Suppl)     340

1360 Acidente vascular encefálico em paciente 
submetido à cirurgia urológica sob 
anestesia geral
Caio Júlio César Soares de Oliveira Filho, Rodrigo Santos Roseira, Erick Freitas Curi, 
Eliana Cristina Murari Sudre, Vivianne Ambrozim Bicas

Hospital Santa Rita de Cássia, Vitória, ES, Brasil 

Introdução: O acidente vascular encefálico (AVE) perioperatório em cirurgias não cardíacas tem incidência de 0,05 
a 0,7%, com impacto direto na recuperação, na morbidade e na mortalidade. Dentre todas as especialidades, cirur-
gias urológicas apresentam incidência menor. Relato de caso: Paciente de 64 anos, masculino, portador de cálculo 
coraliforme, antecedente de sepse urinária, insuficiência cardíaca grave, 13 stents, revascularização miocárdica, car-
diodesfibrilador implantável, hipertensão arterial, diabetes tipo I, hipotireoidismo, fibrilação atrial paroxística e 
doença renal crônica estágio 4. Proposta de ureterorrenolitotripsia, em avaliação pré-anestésica: Mallampati III, 
distância esterno-mento < 12,5 cm, pescoço curto e alto risco embólico, orientada dose terapêutica corrigida de eno-
xaparina, suspensão 24 horas antes da cirurgia e retorno no pós-operatório. Na cirurgia, monitorizou-se o paciente 
conforme Resolução do Conselho Federal de Medicina n° 2.174/2017, indução com sufentanil 35 mcg, atracúrio 
50 mg, propofol em infusão contínua de 2,5 ng/mL, intubação orotraqueal, com uso de videolaringoscópio, manu-
tenção com remifentanil 2 ng/mL, com estabilidade hemodinâmica em todo o ato. No despertar, apresentou quadro 
de hemiplegia esquerda, afasia e desvio do olhar conjugado. Realizada angiotomografia, com afilamento do fluxo 
de contraste em segmento M1 de artéria cerebral média. Indicada arteriografia, com oclusão da porção distal da 
artéria carótida interna direita. Realizada trombectomia e passagem de stent, reestabelecendo fluxo, com estenose 
persistente às tentativas de angioplastia. Dois dias após, o paciente apresentou súbita queda do nível de consciência, 
nova tomografia com edema cerebral difuso e desvio de linha média de 2 cm, avaliado pela neurologia, Glasgow 3, 
ausência de reflexos de tronco, iniciado protocolo de morte encefálica, evoluindo a óbito antes do fim do protocolo. 
Discussão: O AVE perioperatório é o déficit neurológico que ocorre na cirurgia ou em até 30 dias após, tem alta 
mortalidade, por conta do efeito sinérgico entre as alterações inflamatórias do pós-operatório e difícil diagnóstico. 
A principal causa é a cardioembólica, com os fatores de risco: idade avançada, fibrilação atrial, cirurgias de urgência, 
hipotensão e hipoxemia intraoperatória. Assim, é necessário analisar os fatores relacionados ao paciente e à cirurgia, 
para traçar medidas para prevenção desse agravo.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1. Ko SB. Perioperative stroke: pathophysiology and management. Korean J Anesthesiol. 2018;71(1):3-11. https://doi.org/10.4097/

kjae.2018.71.1.3

Conflito de interesses: não

Fonte de fomento: não

Tipo de trabalho: Relato de caso



COMPLICAÇÕES EM ANESTESIA

Sao Paulo Med J. 2019; 137(Suppl)     341

1371 Pseudocolinesterase atípica
Ivis Machado Costa, Wivaldo Garcia de Almeida Neto, Ivai Saião Aranha Falcão de 
Azevedo, Jessyca Paula Lumena Ottoni Guedes, Natalia Steffani Maier

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus Francisco Beltrão, Francisco Beltrão, PR, Brasil 

Introdução: A pseudocolinesterase atípica é uma síndrome rara, de origem genética ou adquirida, e se caracteriza 
pela deficiência de metabolização de certas drogas, como a succinilcolina. Relato de caso: Paciente feminina, 42 anos, 
índice de massa corporal 31, ASA II, submetida à cirurgia ambulatorial para reajuste de volume em balão intragás-
trico. Passado anestésico sem intercorrências. Paciente com monitorização multiparamétrica, foi desnitrogenada 
com O2, realizada indução em sequência rápida com 200 mcg de fentanil, 150 mg de propofol e 80 mg de succinil-
colina; e intubação orotraqueal, Cormack 3. Mantida anestesia com propofol em bolus e ventilação com sistema 
aberto kt-5 ofertando O2 100%. O procedimento durou 35 minutos, sem intercorrências. No quinquagésimo minuto, 
sem o retorno da consciência e movimentos ventilatórios, levantou-se a possibilidade da paciente ser portadora de 
pseudocolinesterase plasmática atípica. Paciente foi mantida sedada com bolus inicial de midazolan e propofol em 
bomba, até a metabolização da droga. As tentativas de despertar ocorreram nas horas 2, 4 e 6 após o procedimento. 
Na sexta hora, a paciente estava consciente, mantendo os olhos abertos ao comando e sustentando a cabeça levan-
tada. Realizou-se a extubação e o internamento para observação. Após o evento, foi solicitado exame de colinesterase 
plasmática, cujo resultado se mostrou abaixo da dosagem normal. A paciente relatou memória intraoperatória e para 
isso foram ofertados cuidados psicológicos pelo trauma sofrido, assim como uma carta do serviço de anestesiologia 
orientando que sempre mencionasse o ocorrido, de forma ativa, ao seus médicos. Discussão: Diante de um qua-
dro de apneia prolongada, a paciente necessitou de suporte ventilatório e sedação, a fim de evitar extubação, induzir 
amnésia e concluir a metabolização da droga no organismo. Devido à ausência de monitor neuromuscular, parâ-
metros clínicos como a sustentação da cabeça e olhos abetos a comando guiaram a extubação segura. Excluídos os 
diagnósticos diferenciais, há forte suspeita para síndrome da pseudocolinesterase atípica, reforçada pelo baixo nível 
dessa enzima. O estudo genético prossegue em andamento. A avaliação pré-anestésica é de extrema importância 
para futuros procedimentos que a paciente vier realizar, uma vez que a apneia prolongada impõe riscos ao paciente.
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1380 Anestesia em paciente com 
angioedema hereditário
Daniela Nunes Oliveira, Anita Perpétua Carvalho Rocha de Castro, Catharina Borges de Oliveira, 
Felipe Augusto Ribeiro Valadares, Zenon Rei de Brito Borges

Santa Casa da Bahia, Hospital Santa Izabel, Salvador, BA, Brasil 

Introdução: O angioedema hereditário (AEH) é uma doença genética autossômica dominante com prevalência apro-
ximada de 1 em 50 mil, caracterizada por deficiência quantitativa e/ou qualitativa da enzima inibidora de C1-esterase 
(C1-INH). Na via inflamatória da bradicinina, a C1-INH controla a conversão de calicreína em bradicinina, regu-
lando a vasodilatação e o aumento da permeabilidade vascular. Dessa forma, pacientes com deficiência da C1-INH, 
na presença de fatores desencadeantes, podem apresentar sintomas de angioedema não responsivo a anti-histamí-
nicos, corticoides e epinefrina. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 34 anos, portadora de AEH, admitida 
para realização de endoscopia digestiva alta (EDA). Em uso de ácido tranexâmico e anticoncepcional oral com pro-
gesterona para tratamento da doença de base. Solicitados, em avaliação pré-anestésica, reserva de vaga em unidade 
fechada e plasma fresco congelado, conforme orientação do médico assistente. Submetida à EDA sob anestesia geral 
venosa sem intercorrências e com duração de 15 minutos. Após o procedimento, a paciente apresentou edema em 
mãos e face, sendo administrado ácido tranexâmico 500 mg, com melhora gradual do quadro. Paciente mantida em 
observação em unidade aberta por 24 horas sem novas crises, recebendo alta com orientações. Discussão: O AEH é 
uma doença genética rara e, por isso, pouco conhecida pelos profissionais de saúde. Os pacientes podem apresentar 
quadro de angioedema de pele e mucosas na presença de fatores desencadeantes como estresse, infecção, alterações 
hormonais, uso de inibidores da enzima conversora de angiotensina e procedimentos cirúrgicos. No contexto da 
anestesiologia, o conhecimento da doença tem importância no manejo de possíveis complicações, como edema de 
vias aéreas. O manejo do quadro agudo é feito com ácido tranexâmico e, em casos mais graves, reposição do con-
centrado de C1-INH, antagonistas do receptor de bradicinina, inibidores da calicreína e plasma fresco. Identificação 
precoce de possíveis complicações e instituição de terapêutica adequada são essenciais para garantir melhor prog-
nóstico para esses pacientes. 
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1383 Edema agudo do pulmão após extubação 
traqueal com lanringoespasmo
Antônio Rodrigues de Pontes Neto, Tatiane Linhares, Bruno Farah Alvarenga, Cairo José 
Alves Vieira, Luciana Nascimento Cossi

Santa Casa de Misericórdia de Franca, Franca, SP, Brasil 

Introdução: O edema agudo do pulmão por pressão negativa (EAPPN) é bem conhecido, raro (≈ 0,1%) e pouco 
diagnosticado. A importância da fisiopatologia, do padrão radiológico e dos fatores de risco é primordial para sua 
suspeição, diagnóstico e prevenção precoce sem piores desfechos. Relato de caso: Paciente de 78 anos, 53 kg, abdome 
agudo vascular, doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca congestiva, fibrilação atrial crônica, uso 
de varfarina e ácido acetilsalicílico, submetida à laparotomia de emergência. Exame físico: via aérea difícil, cardio-
patia, ASA IV, hipocorada (3/4), desidratada (3/4). Pressão arterial 160 x 90 mmHg; frequência cardíaca 160 bpm; 
frequência respiratória 28 irpm e tomografia computadorizada de abdome mostrando pneumatose em intestino 
delgado. Realizada anestesia geral balanceada com fentanila 150 mcg, etomidato 12 mg e cisatracúrio 7,5 mg e sevoflu-
rano 01 CAM, sem intercorrências na ventilação mecânica ou cirurgia. Na extubação, obstrução por laringoespasmo 
e queda da saturação de O2, agitação, taquipneia, tiragem intercostal, secreções rosadas, roncos, estertores bolho-
sos, dispneia com cianose e saturação de O2 68%. Iniciada ventilação com pressão expiratória final positiva (PEEP) e 
suporte apenas em 40 minutos, estável, encaminhada ao centro de terapia intensiva, internada por 9 dias, tendo alta. 
Discussão: O esforço inspiratório contra a glote causa pressões intratorácicas negativas se transmitem ao interstício 
pulmonar diminuindo as pressões perivasculares no leito capilar, favorecendo a transudação de fluidos do capi-
lar para o interstício e é mais prevalente após a extubação, mas pode ocorrer de 2 a 3 horas após o laringoespasmo. 
O esforço expiratório gera pressões positivas (auto-PEEP) no interstício pulmonar, que se opõem à transudação de 
fluido. Posteriormente, a desobstrução resulta num aumento do retorno venoso, aumentando a pressão hidrostática, 
favorecendo a transudação. Devem-se excluir diagnósticos diferenciais como insuficiência respiratória aguda, pneu-
monia aspirativa, tromboembolismo pulmonar, microembolia gordurosa e outros edemas agudos de pulmão, como 
por opioides e cardiogênicos. Conclusão: A suspeita precoce, diagnóstico e tratamento baseado na clínica e, se hou-
ver tempo hábil, radiografia do tórax podem auxiliar na condução do caso. A terapia é a ventilação com PEEP ou 
pressão positiva contínua de vias aéreas, podendo ser intubado ou não; terapia medicamentosa não se mostra eficaz. 
O prognóstico é bom em sua maioria e melhora em torno de 24 horas. 
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1391 Parada cardiorrespiratória súbita em 
paciente submetido à herniorrafia 
videolaparoscópica
Thiago Gadelha Batista dos Santos, Ruy Leite de Melo Lins Filho, Victor Cesar Torres Ferreira, 
Sérgio Veloso da Silveira Menezes, Gustavo César de Melo Calado

Hospital das Clínicas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil 

Introdução: A isquemia miocárdica perioperatória é ocorrência incomum, em geral relacionada à taquicardia e/ou 
à hipotensão arterial em pacientes com doença coronariana. O caso apresentado ilustra a interação de múltiplos 
fatores perioperatórios que podem ter provocado evento isquêmico em paciente submetido à herniorrafia inguinal 
videolaparoscópica. Relato de caso: Paciente masculino, 72 anos, asma brônquica controlada, tabagista, hipertenso, 
história de edema agudo de pulmão há 20 anos. Em uso de carvedilol, espironolactona e enalapril. Ao eletrocar-
diograma, fração de ejeção de 66%, dimensões cavitárias normais, função sistólica de ventrículo esquerdo (VE) 
normal e alteração de relaxamento do VE. Foi submetido à herniorrafia inguinal videolparoscópica sob anestesia 
geral balanceada com duração de cinco horas. Extubado ao final do procedimento; evoluiu com dessaturação e 
parada cardiorrespiratória (PCR) em fibrilação ventricular, sendo reintubado; e iniciadas as manobras de reani-
mação, incluindo massagem cardíaca externa, desfibrilação e administração de epinefrina. Após o terceiro choque, 
houve mudança do ritmo para assistolia. Após 30 ciclos de massagem cardíaca externa em protocolo de assistolia, 
sem retorno à circulação espontânea, as manobras foram interrompidas. Encaminhado ao Serviço de Verificação de 
Óbitos, foi constatada a causa da morte por edema agudo de pulmão secundário a infarto agudo do miocárdio e ate-
rosclerose cardiovascular. Discussão: Na maioria dos casos de síndrome coronariana aguda perioperatória (SCAP), a 
angina é silenciosa, apresenta-se com infradesnivelamento de ST e quase sempre é precedida de taquicardia. O evento 
isquêmico costuma ocorrer no final do procedimento cirúrgico ou ao despertar da anestesia, quando há aumento do 
tônus simpático associado à atividade pró-coagulante. Anemia, dor e hipotermia também contribuem para a gênese 
das SCAP. O paciente em questão apresentava risco aumentado para isquemia pós-operatória e foi submetido a pro-
cedimento em que as alterações hemodinâmicas são profundas: a insuflação do pneumoperitônio. O tempo cirúrgico 
prolongado pode ter agravado esses efeitos. No presente relato, apesar do preparo pré-operatório com o uso de beta-
bloqueador, não houve introdução de aspirina e não fazia uso de estatinas. Fica evidenciado que pacientes de risco 
para SCAP devem ser submetidos à avaliação pré-operatória rigorosa e ter otimizadas as medidas protetoras. 
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1394 Choque anafilático em paciente 
submetida à ressecção de condrossarcoma 
de membro inferior direito
Patricia Mayumi Honda, Flávia Maria Leite Virgínio dos Santos, João Gilberto Maranho, 
Sandro Anelli Pinotti, Marilia Barbiere Lima

Hospital Amaral Carvalho de Jaú, Jaú, SP, Brasil 

Introdução: Reações anafiláticas durante anestesia são eventos raros, porém quando ocorrem podem ter evolu-
ção rápida e fatal. Relato de caso: Paciente feminina, 40 anos, 80 kg, 1,59 m, ASA I, em uso de dipirona e tramadol, 
com histórico de alergia a frutos do mar, tinha como proposta cirúrgica desarticulação de membro inferior direito: 
hemipelvectomia por condrossarcoma. Antibioticoprofilaxia feita 30 minutos antes da anestesia (cefazolina 2 g). 
Submetida à anestesia combinada: raquianestesia (100 mcg de morfina, 10 mcg de sufentanil e 15 mg de bupivacaina 
isobárica) e geral balanceada. Indução com 300 mcg de fentanil, 60 mg de lidocaína 2%, 140 mg de propofol e 50 mg 
de rocurônio. Anestesia mantida com desflurano CAM 6% (O2 e ar). Acesso venoso central em veia jugular interna 
direita e pressão arterial invasiva em artéria radial esquerda, ambos guiados por ultrassonografia. Administrados 
rexametasona 10 mg, ranitidina 50 mg, clonidina 30 mcg, cetamina 20 mg e parecoxibe 40 mg. Cerca de 1,5 hora 
após o início da anestesia e 30 minutos após administração dos últimos agentes, a paciente apresentou quadro de 
choque anafilático grau III: broncoespasmo, que não se reverteu com puffs de salbutamol, angioedema de face, hipo-
tensão severa (pressão arterial 50 x 30 mmHg) e taquicardia (frequência cardíaca 130 bpm). Houve melhora após 
200 mcg de adrenalina intravenosa (IV), noradrenalina 0,3 mcg/kg/min, 3000 mL de cristaloides (Plasma Lyte), 
difenidramina 50 mg e hidrocortisona 1 g. Optado pela troca do agente inalatório para sevoflurano CAM 2% e do 
relaxante muscular para cisatracúrio. Procedimento foi suspenso e paciente encaminhada à unidade de terapia inten-
siva, extubada após 12 horas, sem intercorrências. Discussão: A anafilaxia usualmente ocorre logo após a indução, 
mas pode ocorrer a qualquer momento com todos os agentes potencialmente alergênicos. O diagnóstico durante o 
ato anestésico é mais difícil, porque na maioria das vezes os pacientes estão sob anestesia geral, mascarando a sinto-
matologia referida. Muitos fármacos administrados durante a anestesia podem induzir alterações diretas no sistema 
cardiovascular e/ou respiratório, confundindo o anestesiologista. É comum a não observação de lesões cutâneas, pois 
geralmente o paciente tem o corpo encoberto por campos cirúrgicos. Conclusão: Anafilaxia perioperatória é uma 
condição clínica severa, à qual o anestesiologista deve sempre estar atento para diagnosticar e tratar o mais precoce-
mente possível, reduzindo a morbimortalidade dessa entidade. 
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1395 Via aérea difícil imprevista devido à 
angioedema de úvula
Manuela Domingues da Silva, Roseni Lopes Bertini Bueno, Emerson José Mainardes, 
Carlos Rogério Degrandi Oliveira

Hospital Guilherme Álvaro, Santos, SP, Brasil 

Introdução: Angioedema é definido como edema localizado e autolimitado do tecido subcutâneo ou submucoso, 
devido ao aumento temporário da permeabilidade vascular, causado pela liberação de mediadores vasoativos. 
Pode  estar relacionado a doenças congênitas, infecções, reações alérgicas e traumas. Entretanto, na maioria dos 
pacientes a causa não é identificada. O objetivo deste relato é apresentar um caso de obstrução imprevista das vias 
aéreas devido a angioedema de úvula durante a indução anestésica em paciente agendada para mastectomia. Relato 
de caso: Paciente do sexo feminino, 62 anos, ASA PS II, hipertensa em uso de enalapril. Não apresentava predito-
res de via aérea difícil. Realizada monitorização e venóclise com cateter 18G. Foi pré-medicada com midazolam 
e cefazolina. Realizada indução com fentanil, propofol e cisatracúrio. Durante a laringoscopia, observou-se uma 
tumoração globosa, de superfície lisa, que impedia a visualização da laringe e a intubação orotraqueal. Mantida 
com ventilação sob máscara, com dificuldade. Como não apresentava melhora, foi optado pela reversão farmaco-
lógica das drogas. Realizada traqueostomia pela equipe cirúrgica, sem intercorrências. Encaminhada à unidade de 
cuidados  semi-intensivos, evoluiu com melhora do quadro, confirmada pela laringoscopia. Discussão: O angioe-
dema uvular pode evoluir rapidamente e tomar proporções que exigem o manejo emergencial das vias aéreas. O uso 
de antibióticos ou de inibidores da enzima conversora da angiotensina pode estar relacionado com o desenvolvi-
mento do quadro. As medidas iniciais envolvem a administração de anti-histamínicos, corticoides e/ou adrenalina. 
 Independente da causa, do grau de obstrução e dificuldades de ventilação, os guidelines de via aérea difícil devem 
ser seguidos. Tratando-se de casos não antecipados, que geram impossibilidade de ventilação e/ou intubação orotra-
queal, intervenções imediatas tornam-se necessárias. No caso descrito, as condições clínicas permitiram a realização 
do acesso cirúrgico invasivo da via aérea. 
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1412 Taquicardia ventricular e síndrome 
coronariana aguda após infiltração com 
solução de epinefrina
Vinícius Farias Esteves do Bonfim, Daniel Vieira de Queiroz, Marcelo Sampaio Duran 

Centro de Ensino e Treinamento Fabiano Gouvea, Hospital Federal dos Servidores do Estado, Rio 
de Janeiro, RJ, Brasil 

Introdução: A infiltração de sítios cirúrgicos com soluções vasoconstritoras é uma técnica comumente usada para 
hemostasia. O uso de soluções de epinefrina (1:200.000) é bem estabelecido, porém, pequenas doses de epinefrina 
podem levar a efeitos cardiovasculares adversos, como hipertensão arterial, taquiarritmias, síndrome coronariana 
aguda, edema agudo de pulmão e parada cardíaca. Apresentamos o caso de uma paciente que evoluiu com taquicardia 
ventricular após a infiltração local com solução de epinefrina e com infarto agudo do miocárdio no pós-operatório. 
Relato de caso: Mulher de 45 anos, 58 kg, hígida, submetida à correção cirúrgica de anomalia dento-facial. Indução 
de anestesia geral com midazolam, fentanil, propofol, cisatracúrio e lidocaína. Intubação nasotraqueal sem inter-
corrências. Manutenção com sevoflurano. Dez minutos após infiltração submucosa do sítio cirúrgico com 5 mL de 
solução de epinefrina 1:100.000, evoluiu com bigeminismo, sucedido por taquicardia ventricular monomórfica sus-
tentada e hipertensão arterial. Foi iniciada dose de ataque de amiodarona 300 mg, com retorno ao ritmo sinusal. 
A paciente foi despertada e relatou quadro de dor torácica, eletrocardiograma com inversão de onda T em parede 
ântero-septal e elevação de troponina. Iniciados aspirina e clopidogrel e encaminhada para a unidade coronariana, 
onde recebeu o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio sem supra de ST e submetida à cineangiocoronariografia. 
O exame foi negativo para doença coronariana e as enzimas miocárdicas normalizaram. A paciente recebeu alta em 
poucos dias, assintomática. Discussão: A infiltração técnica não é isenta de riscos. Mesmo pequenas doses de epi-
nefrina, ou outras drogas vasoativas, podem levar a efeitos adversos cardiovasculares graves. O anestesiologista deve 
estar atento às alterações hemodinâmicas que podem ocorrer no momento da infiltração e estar pronto para prover 
as medidas de suporte adequadas. Cabe ainda ressaltar a importância de se manter alto nível de suspeição para even-
tos coronarianos agudos no perioperatório, visto que mesmo pacientes sem fatores de risco podem estar sujeitos a 
episódios isquêmicos em razão de um desbalanço entre a oferta e o consumo miocárdico de O2 (infarto agudo do 
miocárdio tipo 2).
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1415 Choque anafilático pelo corante azul 
patente em cirurgia de mama
Henrique Amorim Oliveira, Marcelo Nunes Afonso Teixeira, Nathalia Gouveia de Araujo 
Ferreira, Anna Lucia Calaça Rivoli, Sylvio Valença de Lemos Neto

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

Introdução: A biópsia do linfonodo sentinela (BLS) visa evitar a linfadenectomia total em portadoras de câncer 
de mama indicadas para cirurgia. Um dos métodos para identificar o linfonodo é a injeção subcutânea do azul. 
Contudo,  reações ao corante têm sido relatadas em proporções superiores às reações anestésicas de forma geral, 
merecendo atenção. Relato de caso: Paciente feminina, 44 anos, 160 cm, 65 kg, ASA II, hipertensa controlada. 
Nega alergias e cirurgias prévias. Proposta a ressecção segmentar de mama direita com BLS a partir da marcação 
com azul patente e anestesia geral balanceada. Puncionado acesso periférico jelco 20 em membro superior esquerdo 
e administrada cefazolina 2 g na sala de recuperação da anestesia. Após 10 minutos, paciente é admitida em sala ope-
ratória, monitorizada com cardioscópio, oxímetro de pulso e pressão não invasiva. Pré oxigenada com O2 a 100%, 
indução anestésica com fentanil 100 mcg; lidocaína 60 mg; propofol 200 mg; rocurônio 40 mg; sevoflurano de manu-
tenção a 1%. Intubação orotraqueal com tubo orotraqueal 7,5 mm e administrados 2 mL do azul em mama logo em 
seguida. Após 10 minutos, apresentou frequência cardíaca de 150 bpm em ritmo regular, hipotensão, dessaturação e 
queda da capnometria. Feitas 3 doses de adrenalina 100 mcg IV em intervalos de 2 minutos, hidrocortisona 500 mg 
IV e hidratação, sem melhora. Puncionada veia jugular interna direita e artéria femoral direita. Instalada adrenalina 
em bomba infusora, 0,2 mcg/kg/min, com melhora hemodinâmica após 20 minutos. Nesse momento apresen-
tou edema facial, sobretudo em lábios, esses de coloração azulada. Transferida para o centro de terapia intensiva 
intubada, estável hemodinamicamente, com infusão de adrenalina e midazolam. Evoluiu com melhora do duplo 
produto, sendo extubada 12 horas após admissão e com alta no terceiro dia de pós-operatório. Discussão: Cerca de 
2,7% da população é alérgica ao azul patente; e manifestações como as descritas representam 3,2 a 8% das reações. 
É válido então discutir acerca da técnica da BLS indicada, já que ela tem aumentado a morbidade dos procedimentos. 
Além disso, deve-se avaliar a possibilidade de realização prévia do teste cutâneo com azul patente. E na impossibi-
lidade disso, o anestesista deve ter um alto grau de suspeição desse diagnóstico para que o tratamento seja precoce. 
É importante ainda que o paciente seja acompanhado, pois pode ocorrer novo episódio de hipotensão seis a oito 
horas após o evento inicial.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1. Maranhão MVM, Nóbrega DKA, Anunciação CEC, Maia BAB, Mariano PVD. Reação alérgica ao corante azul patente em cirurgia 

de mama: relato de caso. Rev Bras Anestesiol. 2016;66(4):433-6.

Conflito de interesses: não

Fonte de fomento: não

Tipo de trabalho: Relato de caso



COMPLICAÇÕES EM ANESTESIA

Sao Paulo Med J. 2019; 137(Suppl)     349

1419 Mixoma ventricular: análise 
ecocardiográfica e acesso cirúrgico
Jean Beltoso Sena, Lucas Araújo Borges de Moura, Fábio de Vasconcelos Papa

Centro de Ensino e Treinamento, Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: Mixoma é o tumor cardíaco primário mais comum, com uma incidência maior no sexo feminino, porém 
a sua localização no ventrículo esquerdo é extremamente rara. Nós descrevemos um caso no qual, com o uso da eco-
cardiografia transesofágica (ETE), foi possível obter a localização exata do tumor, auxiliando a equipe cirúrgica 
na melhor abordagem para a sua retirada. Relato de caso: Paciente de 52 anos, assintomática, com tumoração em 
parede ventricular esquerda (achado de exame de rotina), submetida à esternotomia para sua ressecção. A ETE mos-
trou uma massa aderida em parede ântero-septal do ventrículo esquerdo, de características homogêneas, medindo 
1,6 x 1,3 cm, pediculado sugestivo de mixoma ventricular. Devido à sua localização ecocardiográfica em parede 
ântero-septal, a via de acesso cardíaco, que estava planejada para ser através de uma atriotomia esquerda e transmi-
tral, foi alterada para transaórtica, facilitando a sua abordagem, diminuindo a chance de lesão do aparato subvalvar 
mitral, permitindo a exposição completa da região a ser operada e a retirada total do tumor. Após um tempo curto 
de circulação extracorpórea (50 minutos), a massa nas mesmas características das descritas pela ETE foi retirada e o 
anatomo-patológico confirmou a suspeita de mixoma ventricular. A paciente se recuperou bem e teve alta hospitalar 
no terceiro dia de pós-operatório. Discussão: Apesar de ser o tumor primário cardíaco mais comum, a localização 
ventricular de um mixoma é muito rara (3% de todos os casos). Os pacientes podem ser assintomáticos, apresen-
tar queixas inespecíficas (fadiga, febre, perda de peso) ou ter manifestações decorrentes de embolização do tumor 
(acidente vascular cerebral), arritmias, obstrução mecânica da via de saída do ventrículo esquerdo ou morte súbita. 
A sua excisão completa é mandatória, visto que o risco de recorrência não é raro, estando relacionado à ressecção 
incompleta ou predisposição familiar. A ETE é a modalidade diagnóstica mais precisa para identificação, localização 
e caraterização do tumor, inclusive assistindo a equipe cirúrgica no planejamento do melhor acesso para sua retirada, 
limitando assim o tempo cirúrgico e permitindo a ressecção completa. O ecocardiograma transtorácico funciona de 
maneira efetiva no seguimento clínico desses pacientes e na vigilância de recidiva tumoral. 
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1424 Lesão de via aérea em paciente 
anticoagulado e em choque séptico: como 
o anestesista deve atuar?
Luis Alberto Rodriguez Linares, Raphaela Ferraz Dos Santos Zanini, Fernanda Pereira 
Lopes, Eduardo Henrique Giroud Joaquim, Luiza Pereira Lopes

Hospital Leforte Liberdade, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: As lesões de via área no centro cirúrgico são cada vez menos frequentes, devido ao grande arsenal 
de técnicas e dispositivos relacionados à intubação traqueal. Um novo desafio são os pacientes provenientes de 
outros setores, que tiveram suas vias aéreas manipuladas por outros profissionais. Relato de caso: Paciente de 58 
anos, sétimo dia pós-operatório de transplante de medula óssea, ASA V por choque séptico e isquemia intestinal. 
Paciente apresentou quadro de insuficiência respiratória e foi intubado na unidade de terapia intensiva, sob laringos-
copia direta. Encaminhado ao centro cirúrgico para laparotomia de emergência devido a quadro de abdome agudo. 
Na admissão em sala cirúrgica, apresentava sangramento difuso rutilante pelo nariz e boca. Instalada monitorização 
invasiva avançada e iniciados dobutamina, cálcio e bicarbonato, com melhora do débito e índice cardíaco. O san-
gramento persistia pelo nariz e boca, porém sem sinais através da sonda nasogástrica. O quadro não era justificado 
por existência prévia de plaquetopenia ou alterações no tempo de coagulação e suspeitou-se de lesão de via aérea. 
Realizada laringoscopia direta e evidenciado coágulo estruturado, pendente em palato mole, além de uma malfor-
mação anatômica na junção de palatos mole e duro. Solicitado broncofibroscópio, com dificuldade da passagem por 
desvio acentuado do septo e sangramento ativo. Solicitada avaliação da otorrinolaringologia, que evidenciou lesão 
nos cornetos e na epiglote. Após resolução do quadro abdominal, foram realizados tamponamento nasal e sutura da 
epiglote. Paciente encaminhado à unidade de terapia intensiva com débito cardíaco preservado e melhora do padrão 
gasométrico. Discussão: Lesões de via aérea são cada vez mais raras e estão associadas à má técnica e à falta de equi-
pamentos. Em vários hospitais existe o time de resposta rápida ou o time de via aérea difícil, o qual deve ser acionado 
diante de qualquer dificuldade desse tipo. Além disso, na presença de sangramento de via aérea, deve-se evitar a 
passagem de equipamentos nasais e avaliar a presença de lesões supraglóticas. Ao receber no centro cirúrgico um 
paciente proveniente da unidade de terapia intensiva, é imprescindível a avaliação minuciosa da via aérea e realiza-
ção do ABC para o rápido diagnóstico de possíveis lesões. 
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1432 Intubação impossível em paciente com 
preditores de ventilação e via aérea difícil
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do Prado Silva

Santa Genoveva Complexo Hospitalar, Uberlândia, MG, Brasil 

Introdução: A via aérea difícil (VAD) constitui importante causa de morbimortalidade em anestesia e pode envol-
ver situações desafiadoras. Uma avaliação pré-operatória adequada, lançando mão de vários preditores de VAD, e 
a utilização de equipamento adequado podem evitar falhas no manejo de via aérea e antecipar medidas protetoras. 
Relato de caso: Paciente de 58 anos, masculino, 43 kg, 163 cm, estado físico P3, ex-tabagista, portador de carcinoma 
de laringe recidivado, tratado previamente com quimioterapia e radioterapia cervical, apresenta-se para ressecção 
cirúrgica do tumor. Ao exame físico, apresentava ausência de elementos dentários, limitação da flexo-extensão do 
pescoço, distância tireomentoniana < 6 cm, Mallampati classe III, estridor inspiratório associado a esforço ventila-
tório, saturando 88% em ar ambiente. Apresentava exame de fibronasoendoscopia mostrando estenose subglótica 
importante. Após monitorização com eletrocardiografia, oximetria de pulso e pressão arterial não invasiva, foi ins-
talada venóclise periférica e oferecido oxigênio a 100% sob máscara facial. O paciente foi posicionado sobre trapézio 
de Simoni e optado pela técnica de intubação acordada com fibroscópio. Foram administrados clonidina 40 mcg 
e fentanil 40 mcg intravenoso para sedação. Em seguida, foi realizado bloqueio glossofaríngeo bilateral com 4 mL 
de lidocaína a 2%. Foi posicionada cânula VAMA e utilizado fibroscópio flexível com visualização de estenose sub-
glótica importante com pequeno orifício, sendo realizadas duas tentativas de passagem do aparelho sem sucesso. 
Houve piora transitória do estridor inspiratório. Devido à impossibilidade de intubação, foi solicitada a confecção de 
traqueostomia pelo cirurgião. Após seu término, foi iniciada anestesia geral com propofol 80 mg, fentanil 150 mcg e 
rocurônio 30 mg. Na manutenção, utilizou-se sevoflurano a 2%. A cirurgia ocorreu sem intercorrências. O paciente 
foi acompanhado à unidade de terapia intensiva para o pós-operatório e evoluiu de maneira satisfatória. Discussão: 
A combinação de dificuldade de ventilação e de intubação difícil/impossível pode representar um grande risco para 
o paciente. Mesmo com utilização de técnicas, material e preparo adequado, a intubação orotraqueal foi impossível, 
sendo a via aérea garantida por traqueostomia para realização da cirurgia.
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1433 Anestesia para endoscopia: só sedação?
Julian Fernando López Mora, Vera Coelho Teixeira, Fernando Hernades de Meneses, 
Daiane Gonçalves Pinto, Kezia Betânia da Silva

Hospital Felicio Rocho, Belo Horizonte, MG, Brasil 

Introdução: O tromboembolismo pulmonar (TEP) perioperatório possui mortalidade de 15%. Sinais e sinto-
mas clássicos não ocorrem em pacientes sob anestesia geral, criando um desafio diagnóstico para o anestesista. 
 Trata-se de um caso de TEP maciço após a remoção endoscópica de um corpo estranho (palito de dente) que perfu-
rou o duodeno e se alojou na veia renal. Relato de caso: Paciente G.S.C., sexo masculino, 67 anos, 70 kg, hipertenso, 
dislipidêmico e coronariopata grave com implante de seis stents. Em uso de atenolol, rosuvastatina e clopidogrel. 
Função biventricular preservada, fração de ejeção de 69% e pressão sistólica da artéria pulmonar de 24 mmHg. 
Admitido com dor abdominal após ingestão de pamonha. Tomografia computadorizada de abdome evidenciou 
palito de dente transfixando parede do duodeno e atingindo o seio renal direito, com extremidade no interior da veia 
renal. Agendada retirada endoscópica. Clopidogrel suspenso sete dias antes. Monitorização intraoperatória: cardios-
copia, pressão não invasiva, fração expirada de CO2 (EtCO2), analisador de gases e oxímetro de pulso. Puncionado 
acesso venoso periférico 14G. Induzida anestesia geral com fentanil 200 mcg, lidocaína 70 mg, propofol 100 mg e 
cisatracúrio 8 mg. Manutenção com sevoflurano 1 CAM. Procedimento sem intercorrências. Três minutos após a 
remoção do endoscópio, ocorreu queda abrupta de EtCO2 com instabilidade hemodinâmica. Feita efedrina sem res-
posta. Melhora hemodinâmica e ventilatória após administração de adrenalina. Realizada monitorização invasiva 
da pressão arterial, puncionado acesso venoso central e iniciadas noradrenalina a 0,1 mcg/kg/min e dobutamina 
a 5  mcg/kg/min. Paciente encaminhado ao centro de terapia intensiva estável. Angiotomografia evidenciou TEP 
maciço bilateral, sendo prescrita anticoagulação terapêutica. Alta do centro de terapia intensiva após 72 horas e hos-
pitalar 5 dias depois sem déficits. Discussão: O TEP participa do diagnóstico diferencial de hipoxemia, hipotensão, 
taquicardia e redução aguda da EtCO2, principalmente se associado ao aumento da pressão parcial de CO2. A redu-
ção abrupta do EtCO2 é um sinal precoce de TEP em pacientes sob anestesia geral, porém, pode ser mascarada por 
outras causas de queda do débito cardíaco como sepse ou sangramento. Monitorização adequada, interpretação de 
sinais clínicos e tratamento precoce são pontos essenciais na sobrevida dos pacientes. 
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1446 Broncoespasmo grave e persistente após 
indução anestésica
Natalia de Paula Piccolo, Fernanda Lourenço Furigo, Marcelo Ribeiro de Guimarães 
Queiroz, Fabio Luis Ferrari Regatieri, Maycon Luiz Silva Oliveira

Centro de Ensino e Treinamento, Instituto Paulista de Anestesia e Reanimação – Itapevi, 
São Camilo Pompeia, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: Reação anafilática intraoperatória é rara e pode gerar grande morbimortalidade. Broncoespasmo agudo 
em pacientes em ventilação mecânica aumenta a pressão inspiratória, gera hiperinsuflação e diminui a complacên-
cia pulmonar por aprisionamento de ar pulmonar, diminuindo a ventilação alveolar e gerando hipercapnia. Relato 
de caso: Paciente masculino, 55 anos, 96 kg, ASA I, alérgico a penicilina benzatina, história anestésica de raquia-
nestesia e sedação para artroscopia de joelho. Em programação de nefrectomia para tumor renal. Sedação com 
midazolam 3 mg e fentanil 50 mcg, anestesia peridural com 20 mL de ropivacaína 0,5% e morfina 2 mg, anestesia 
geral com fentanil 200 mcg, propofol 1% 150 mg e rocurônio 100 mg. Intubação orotraqueal com tubo 7,5. Manu-
tenção com propofol a 2%. Após ser posicionado em decúbito lateral, apresentou dificuldade ventilatória com padrão 
restritivo à capnografia e volume corrente (VC) de 150 mL. Reposicionado em decúbito dorsal. Tratado para bron-
coespasmo com salbutamol 2 puffs, hidrocortisona 500 mg, cetamina 30 mg e adrenalina 20 mcg sem melhora. 
Há elevação de fração expirada de CO2 de 35 para 80. Observado rash cutâneo, sem prejuízo hemodinâmico, aven-
tada hipótese diagnóstica de reação anafilática. Administrados adrenalina 20 mcg e salbutamol 2 puffs novamente, 
sem melhora. Gasometria arterial com acidose respiratória. Pedido raio-X de tórax com suspeita de pneumotórax. 
 Passado dreno de tórax, sem melhora. Paciente mantinha padrão restritivo há cinco horas. Optado por administrar 
prednisolona 40 mg e salbutamol 2 puffs. Após 10 minutos, apresentou melhora do padrão respiratório, aumento do 
volume corrente e queda de fração expirada de CO2 para 40. Nova gasometria arterial com normalização de valo-
res. Cirurgia suspensa. Encaminhado à unidade de terapia intensiva (UTI) intubado, estável hemodinamicamente. 
Extubado após dois dias e recebeu alta da UTI. Alta hospitalar após cinco dias, encaminhado ao pneumologista e 
alergista. Não houve seguimento clínico com equipe médica. Discussão: Reconhecer uma reação anafilática pode 
ser difícil, principalmente em pacientes sob anestesia geral. O tratamento deve ser implantado assim que houver 
suspeita. Neste caso, o seguimento clínico poderia confirmar a hipótese de reação anafilática como causa do bron-
coespasmo persistente e possibilitaria a reprogramação cirúrgica. 
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1450 Anestesia em paciente portador de 
síndrome de Cornelia de Lange
Paula Fiorani Pennabel, Monica Braga da Cunha Gobbo, Lara Santos Costa, 
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Pontifícia Universidade Católica, Campinas, SP, Brasil 

Introdução: A abordagem anestésica de pacientes sindrômicos é um desafio para os anestesiologistas. Uma das 
doenças genéticas raras é a síndrome de Cornelia de Lange, caracterizada por anormalidades congênitas envolvendo 
múltiplos sistemas, com malformações cardíacas, gastrointestinais e musculoesqueléticas, assim como retardo men-
tal. Algumas das características fenotípicas presentes nessa síndrome são: presença de braquicefalia, hipertrofia de 
cílios, sobrancelhas unidas, hirsutismo e implantação baixa das orelhas. O diagnóstico dessa síndrome é sobretudo 
clínico. A confirmação molecular pode ser útil em casos duvidosos. Os principais desafios no manejo anestésico são: 
via aérea difícil, risco de aspiração por refluxo gastroesofágico e baixa motilidade esofágica. Relato de caso: M.M.G., 
6 meses, masculino, peso 2,2 kg, altura 46 cm, deu entrada em nosso serviço com diagnóstico de broncoaspiração. 
Paciente manteve-se em ventilação não invasiva e nutrição parenteral. Apresentou venóclise de difícil punção em 
leito de unidade de terapia intensiva pediátrica, sendo programadas traqueostomia e flebotomia de urgência. Admi-
tido em sala operatória sem acesso venoso, em jejum. Realizada indução inalatória com sevoflurane e puncionada 
veia superficial na glabela. Posteriormente foram realizados fentanil e propofol. Tomou-se o cuidado de não uti-
lizar succinilcolina nem cetamina, pelo risco de desencadear crises convulsivas. Laringoscopia direta evidenciou 
Cormack 3a, intubação orotraqueal com tubo 3,5 sem cuff, sem lesões aparentes. Paciente mantido em ventilação 
mecânica. O procedimento teve duração de 240 minutos devido à dificuldade na flebotomia. Paciente manteve-se 
estável, com saturação de O2 95 a 100%, sem intercorrências. Como havia história de refluxo gastroesofágico, foi 
realizada profilaxia aspirativa no período perioperatório. Foi tomado cuidado para evitar qualquer forma de infec-
ção respiratória com nebulização adequada e antibioticoprofilaxia. Discussão: O manejo anestésico da síndrome de 
Cornelia de Lange é muito desafiador devido à natureza multissistêmica da doença. Apesar de o caso relatado ser 
um procedimento realizado em caráter de urgência, a condução de tais casos requer uma avaliação pré-anestésica 
minuciosa dos fatores de risco, assim como uma preparação adequada. Neste caso, por exemplo, tomou-se o cuidado 
de não utilizar succinilcolina e cetamina pelo risco e predisposição à precipitação de crises convulsivas inerentes ao 
quadro neurológico da síndrome. Nesses casos, faz-se necessária também a abordagem multidiciplinar e vigilância 
pós-operatória.
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1463 Laringoespasmo e edema pulmonar por 
pressão positiva após rinosseptoplastia
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Hospital Regional de Sobradinho, Brasília, DF, Brasil 

Introdução: O edema pulmonar por pressão negativa é uma doença rara, com incidência em torno de 0,1% dos 
pacientes, entretanto, quando associado ao laringoespasmo, a incidência pode chegar a 3%. A associação das duas 
complicações é uma condição potencialmente grave e fatal, o que exige do anestesiologista, rápida intervenção e 
aplicação de condutas terapêuticas. Relato de caso: Paciente feminina, de 45 anos, 90 kg, foi submetida à rinos-
septoplastia. Admitida consciente, eupneica e monitorizada com oximetria, cardioscopia e pressão arterial não 
invasiva. Pré-oxigenação e indução anestésica por sequência rápida com fentanil, lidocaína, succinilcolina e propofol. 
 Apresentou laringoscopia prejudicada por presença de sangue e de coágulos em orofaringe. Intubação orotraqueal 
na segunda tentativa com cânula aramada. Manutenção anestésica com propofol em bomba de infusão. Ao término 
do procedimento cirúrgico, após atropina 1 mg e neostigmina 2,5 mg, foram administrados rocurônio 50 mg, rani-
tidina 50 mg, ondansetrona 8 mg e dipirona 2 g. A cirurgia transcorreu em três horas e não houve intercorrências, 
seguida de aspiração oral de secreções e extubação da paciente. Apresentou, então, laringoespasmo grave com res-
piração irregular, estridor, tiragem intercostal, crepitações pulmonares disseminadas bilateralmente e dessaturação 
progressiva até 41%. Sem resposta à ventilação com pressão positiva. Após infusão de succinilcolina e propofol, foi 
reintubada. Ventilação mecânica com O2 a 100%, sevoflurano a 2% e ventilação com pressão expiratória final positiva 
de 8 cm H2O, com melhora lenta e progressiva da saturação. Feita hidrocortisona endovenosa (EV) 150 mg, naloxona 
0,08 mg, furosemida 80 mg e doses sequenciais de adrenalina, com melhora da saturação periférica de O2 para 98% 
após uma hora e meia, com fração inspirada de O2 de 50% e melhora da ausculta pulmonar. Paciente encaminhada 
à sala de recuperação pós-anestésica, manteve saturação periférica de O2 95% com suporte de O2 3L/min, tendo alta 
após 4 horas. Discussão: O edema pulmonar por pressão negativa é uma entidade que traz complicações clínicas 
importantes e que pode evoluir com óbito. A detecção de fatores de risco e o diagnóstico clínico ágil, através de sinais 
e sintomas característicos, como insuficiência respiratória pós-extubação, podem modificar de forma substancial o 
prognóstico do paciente, no entanto, deve-se ressaltar que é uma complicação à qual qualquer paciente está sujeito. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1. Bhattacharya M, Kallet RH, Ware LB, Matthay MA. Negative-Pressure Pulmonary Edema. Chest. 2016;150(4):927-33. https://doi.

org/10.1016/j.chest.2016.03.043 

Conflito de interesses: não

Fonte de fomento: não

Tipo de trabalho: Relato de caso



COMPLICAÇÕES EM ANESTESIA

Sao Paulo Med J. 2019; 137(Suppl)     356

1466 Manejo anestésico de choque hipovolêmico 
em portador de síndrome de Swyer
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Introdução: Síndrome de Swyer é uma disgenesia gonadal pura 46, XY (1 a 2 em cada 100 mil nascidos vivos), com 
fenótipo feminino sem ambiguidade genital. Tem dutos genitais internos femininos (útero, trompas, porção supe-
rior da vagina) e gônadas disgenéticas. Risco elevado (20 a 30%) de desenvolver gonadoblastoma e disgerminoma. 
A ressecção do tumor pode levar a alterações hemodinâmicas como choque. Relato de caso: Portador de síndrome 
de Swyer, 15 anos, feminino, 54 kg, 1,75 m, sem alergias, submetida à laparotomia exploradora por massa abdominal 
de provável etiologia ovariana. ASA I sem preditores de via aérea difícil. Monitorização com oximetria de pulso, pres-
são arterial não invasiva e cardioscopia. Obtido acesso vascular periférico, pressão arterial invasiva na artéria radial 
direita e cateter central duplo lúmen em veia jugular interna direita. Ansiólise (midazolam 3 mg e fentanil 50 mcg). 
Optado por anestesia peridural contínua com cateter 18G para analgesia pós-operatória. Injeção de 7 mL de bupi-
vacaína com vasoconstrictor 0,25%. Indução anestésica com fentanil 100 mcg, propofol 100 mg, rocurônio 30 mg 
e intubação orotraqueal com tubo n° 7,0. Mantida em ventilação mecânica controlada a volume. Profilaxia  para 
náuseas e vômitos pós-operatórios e refluxo gastroesofágico. Após duas horas, paciente apresentou instabilidade 
hemodinâmica por choque hipovolêmico (etiologia hemorrágica, não prevista pela equipe cirúrgica). Curvas de 
lactato crescentes (1,4 - 1,6 - 1,7 mmol/L), medidas de cálcio iônico (1,02 - 1,01 - 1,1 mmol/L) e delta CO2 > 5 em 
gasometrias arteriais seriadas. Ressuscitação volêmica com 2.500 mL de cristaloides, O2CH (536 mL), noradrenalina 
0,05 a 0,1 ug/kg/min, 1 g de gluconato de cálcio a 10%. Choque hipovolêmico resolvido. Ao final da cirurgia, realiza-
dos 2 mg de morfina em cateter peridural, reversão de bloqueio neuromuscular com sugamadex 200 mg e extubação 
sem intercorrências. Encaminhada para a unidade de terapia intensiva. Discussão: O manejo anestésico precoce 
do choque hipovolêmico modifica o prognóstico de sobrevida. Medidas de ressuscitação hemodinâmica através de 
terapia guiada por meta são importantes para normalizar perfusão periférica, pressão arterial média, pressão venosa 
central, saturação venosa central de O2 e índice cardíaco. Avaliação da responsividade do paciente permite manejo 
de hipoperfusão tecidual e disfunções múltiplas de órgãos. 
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1468 Hemorragia pontina e isquemia 
cerebelar no pós-operatório imediato de 
sinusectomia endoscópica
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Introdução: A incidência de acidente vascular encefálico (AVE) no perioperatório é de 0,1% em 523.059 pacientes 
submetidos a procedimentos cirúrgicos não cardíacos, não neurológicos e não vasculares. Esse tema tem sido alvo 
de diversos estudos científicos nos últimos anos, devido a morbidade e mortalidade altas; e fatores de risco poten-
cialmente modificáveis têm sido identificados. O AVE é uma complicação cerebral rara após a cirurgia endoscópica 
funcional de seios nasais, que é realizada para tratar a sinusite crônica. Relato de caso: Paciente de 75 anos, portador 
de hipertensão arterial, asma e sinusite crônica, que desenvolveu rebaixamento do sensório e hemiparesia à direita na 
sala de recuperação pós-anestésica no pós-operatório imediato de sinusectomia eletiva, procedimento que ocorreu 
sem intercorrências anestésicas ou cirúrgicas. Uma tomografia computadorizada craniana, realizada quatro horas 
após o aparecimento de sintomas neurológicos, revelou hemorragia pontina, isquemia cerebelar difusa e hemorra-
gia subaracnoidea de fossa posterior. O paciente foi entubado novamente e encaminhado aos cuidados de terapia 
intensiva. O tratamento de suporte e a ventilação mecânica garantiram a estabilidade fisiológica, porém o paciente 
desenvolveu, como sequela permanente, síndrome piramidal deficitária à direita. Discussão: AVE perioperatório 
está associado a morbidade e mortalidade significativas, com uma incidência que pode ser subvalorizada, princi-
palmente em cirurgias não cardíacas. Os estudos crescentes com interesse na identificação de pacientes em risco de 
acidente vascular cerebral perioperatório têm evidenciado relação entre sinusite crônica e risco de AVE intraopera-
tório, independentemente da idade e do sexo. Esse tema é relevante para contribuição na detecção de fatores de risco 
e desenvolvimento de estratégias que podem evitar essa complicação. Esse caso ilustra uma possível relação entre as 
duas entidades clínicas e uma possível complicação relacionada.
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1473 Infarto agudo do miocárdio com 
evolução para óbito durante laparotomia 
exploradora: o papel do anestesiologista
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Introdução: Os principais mecanismos postulados na causa de isquemia miocárdica perioperatória são a rup-
tura da placa arterial coronariana e desequilíbrios entre oferta e demanda de oxigênio do miocárdio. Relato de 
caso: Paciente masculino, 38 anos, branco, 60 kg, 170 cm, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2, 
insuficiência renal crônica, tabagista pesado, usuário de cocaína, infarto agudo do miocárdio (IAM) prévio com 
angioplastia há 5 anos. Foi encaminhado à cirurgia de urgência após diagnóstico de pneumoperitôneo há 12 horas. 
Exames  pré-operatórios normais. Chega ao centro cirúrgico alerta, sinais vitais estáveis. Realizada punção de acesso 
venoso central, monitorizado com pressão não invasiva, oximetria, cardioscopia em DII e V5, capnógrafo, tentativa 
de punção arterial para cateterização radial ou femoral sem sucesso. Feita indução de anestesia geral com fentanil 
250 mcg, rocurônio 120 mg, propofol 200 mg e manutenção com sevoflurano. Após 50 minutos do início da cirurgia, 
devido à hipotensão, iniciou-se noradrenalina em bomba de infusão em doses tituladas de 4 a 8 mcg/min. Decor-
rida uma hora, apresentou ao escope infradesnível de ST e inversão de onda T. Foi solicitada troponina. Após 20 
minutos, houve queda da capnografia e ritmo de fibrilação ventricular (FV). O paciente recebeu desfibrilação e 
manobras de reanimação, em seguida apresentou nova FV, realizada nova desfibrilação e continuação das manobras. 
Houve breve retorno à circulação espontânea, seguido de nova parada cardiorrespiratória (PCR) em atividade elé-
trica sem pulso com saída de secreção rósea espumosa pelo tubo orotraqueal. Após 50 minutos de manejo da PCR, o 
paciente evoluiu para assistolia. Durante o manejo inicial da PCR, o resultado da troponina foi divulgado pelo labo-
ratório: 0,26; sendo provável o diagnóstico de IAM, dentre outros possíveis. Discussão: Os fatores contribuintes para 
o aumento na demanda de oxigênio pelo miocárdico são: resposta simpática à dor, trauma e inflamação; bem como 
a redução do suprimento de oxigênio do miocárdio, que ocorre por anemia, hipóxia, hipotensão e trombose arterial 
pela hipercoagulabilidade perioperatória. O anestesiologista precisa estar atento a esses fatores e deve atuar ativa-
mente para minimizar o risco de isquemia miocárdica e evolução para infarto agudo no perioperatório.
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1475 Azul de metileno: mais uma 
casualidade no tratamento da 
anafilaxia perioperatória?
Thaís Jorge Ribeiro, Vagner Corradini Simões de Lima

Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, São Sebastião do Paraíso, MG, Brasil 

Introdução: A anafilaxia perioperatória constitui uma situação potencialmente fatal e imprevisível, podendo mime-
tizar múltiplos diagnósticos diferenciais. A incidência estimada é de 1 em 3 a 20 mil, com mortalidade entre 3 e 
10%. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 19 anos, ASA I, submetida à anestesia geral combinada para pro-
cedimento cirúrgico eletivo, colecistectomia videolaparoscópica. Monitorizada com cardioscopia, pressão arterial 
automática (método oscilométrico) e oximetria de pulso. Imediatamente após indução anestésica com midazolam, 
fentanil, propofol e rocurônio, apresentou taquicardia, diminuição da saturação de hemoglobina (SpO2), pressão 
arterial indetectável pelo método oscilométrico, pulsos periféricos finos, contudo, sem reações cutâneas. Suspeitou-
-se de vasoplegia decorrente do uso de bloqueador neuromuscular. Realizou-se intubação orotraqueal com ventilação 
mecânica com oxigênio a 100%. Iniciado bolus endovenoso (EV) de hidrocortisona e metaraminol. A despeito des-
sas medidas, houve queda contínua da pressão arterial sistólica (PAS). Realizada, a seguir, adrenalina subcutânea e 
repetida dose após 5 minutos. Parâmetros de monitorização se mantiveram. Iniciou-se adrenalina endovenosa (EV), 
após 20 minutos da reação anafilática, sem melhora. Administraram-se, então, após 30 minutos do início do quadro, 
azul de metileno EV, quando houve melhora significativa da pressão arterial diastólica para 65 e PAS para 105. O pro-
cedimento cirúrgico proposto foi suspenso. Extubou-se a paciente após infusão de neostigmine, atropina e naloxona. 
Transferida ao centro de terapia intensiva estável hemodinamicamente, em respiração espontânea e sem drogas 
vasoativas. Discussão: A morbimortalidade secundária a reações anafiláticas pode ser evitada se o diagnóstico e o 
tratamento precoces forem instituídos. Conforme já descrito, o azul de metileno é empregado em casos de anafilaxia 
refratária à adrenalina. Uma vez que atua em diferentes sítios da cascata inflamatória, inibe a óxido nítrico sintase, 
impedindo a formação de guanilato ciclase, responsável pelo relaxamento do tecido muscular liso e vasodilatação. 
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1483 Complicação pós-cateterização 
venosa central
Hugo Arão Costa Brasil Filho, Danielle Bandeira Lima, Ivandete Coelho Pereira, 
Mirlane Guimarães de Melo Cardoso

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil 

Introdução: Cateteres venosos centrais (CVCs) são ferramentas úteis na prática clínica, não só para administração de 
medicamentos ou líquidos, mas também para mensuração de variáveis hemodinâmicas, especialmente nos pacien-
tes cirúrgicos e em terapia intensiva. Embora sejam procedimentos relativamente seguros, podem estar associados 
a complicações, como pneumotórax, hemotórax, tamponamento cardíaco, sepse, trombose e mau posicionamento, 
sendo, portanto, o objetivo deste relato, aduzir inserção de veia jugular interna durante punção de subclávia. Relato 
de caso: Paciente do sexo feminino, parda, 19 anos, ASA II, programada para tireoidectomia total com esvaziamento 
cervical bilateral sob anestesia geral. Após monitorização padrão e sob plano anestésico, foi submetida à catete-
rização de veia subclávia direita. No intraoperatório, durante o esvaziamento cervical em nível 4, foi constatado, 
sob visualização direta, posicionamento do CVC em veia jugular interna (VJI) direita; sendo optato por conduta 
expectante, deu-se proseguimento ao ato cirúrgico. Paciente foi acompanhada até alta hospitalar sem apresentar 
complicação inerente ao procedimento. Discussão: Uma importante e comum complicação na colocação de cateter 
central em veia subclávia é sua inserção na VJI ipslateral. Isso ocorre em cerca de 5% dos pacientes, podendo levar 
ao aumento de tromboflebite, trombose e medidas imprecisas da pressão venossa central. Algumas manobras para 
redução da incidência do extravio CVC para a VJI, como a manobra de Ambesh  —  oclusão manual da VJI durante 
a canulação da veia subclávia  — , podem ser realizadas para detecção da ponta do cateter. Portanto, estar ciente das 
complicações imediatas e tardias relacionadas à colocação de CVC faz parte do gerenciamento, sobretudo para des-
fechos favoráveis dos pacientes que serão submetidos a esses procedimentos. 
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1486 Edema agudo de pulmão por pressão 
negativa após mordida de tubo traqueal
Cristiane de Pauli Bernardin, Juliana Thomaz Menck, Rohnelt Machado de Oliveira

Hospital Nossa Senhora das Graças, Curitiba, PR, Brasil 

Introdução: O edema pulmonar por pressão negativa (EPPN) é uma complicação relacionada à obstrução de via 
aérea superior, rara (incidência de 0,1%) e grave. É mais comum em jovens, do sexo masculino, hígidos, por gerarem 
maior diferença de pressão pulmonar, mais comum no período pós-extubação. Relato de caso: Paciente feminino, 
31 anos, ASA II, portadora de hipotireoidismo, ansiedade e infertilidade, submetida à cirurgia de laparoscopia por 
endometriose sob anestesia geral, sem intercorrência intraoperatória. Após reversão do bloqueio neuromuscular, a 
paciente iniciou ventilação espontânea e, ainda no momento pré-extubação, apresentou agitação e mordida do tubo 
traqueal por alguns segundos. A paciente, após ser chamada pelo nome, abriu a boca conforme pedido e foi extu-
bada normalmente. Evoluiu, após alguns segundos, com queda na oximetria de pulso e taquidispneia, com melhora 
da saturação periférica de O2 após ventilação manual com pressão positiva sob máscara. Levada à sala de recupera-
ção pós-anestésica, manteve-se acordada, com queixa de dispneia, tosse com secreção rósea e saturação periférica de 
O2 85% em máscara de névoa. À ausculta pulmonar, apresentou estertores crepitantes, pincipalmente em bases pul-
monares. Foi feita, então, elevação da cabeceira, iniciado diurético e pedido de vaga em unidade de terapia intensiva 
(UTI). Radiografia de tórax evidenciou infiltrado bilateral sem aumento de área cardíaca. Apresentou melhora gra-
dual da radiografia toráxica, 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. É causada por uma inspiração forçada contra uma obstrução de via aérea superior, que pode ocor-
rer por corpo estranho, laringoespoasmo ou, como nesse caso, obstrução do tubo traqueal. O tratamento é feito com 
centilação com pressão positiva. Nos pacientes que não responderem à ventilação não invasiva, a intubação traqueal 
deve ser realizada para melhor suporte ventilatório. O uso de corticoides e diuréticos não está indicado. O prognós-
tico, na maioria das vezes, é favorável. 
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1487 Anafilaxia e polineuropatia do doente crítico
Artur Assis Rodrigues, Fernanda Brito Crysostomo, Eduardo Manso de Carvalho 
Andrade, Marcelo Oliveira Vicentini, Caio Eduardo Vilela Soprano

Hospital São Francisco, Ribeirão Preto, SP, Brasil 

Introdução: Anafilaxia é uma reação grave e potencialmente fatal de hipersensibilidade mediada por imunoglobu-
lina E (IgE). Devido a diversas formas clínicas de apresentação, seu diagnóstico torna-se difícil no perioperatório. 
A polineuropatia do doente crítico (PPC) é uma neuropatia axonal aguda desenvolvida durante o tratamento de 
pacientes graves. Relato do Caso: M.G., feminino, 48 anos, ASA I, colecistectomia videolaparoscópica eletiva, na 
avaliação pré-anestésica desconhecia alergias. Durante indução anestésica com propofol, sufentanil e cisatracúrio, 
observou-se piloereção. Foi necessário uso de guedel para ventilação manual e na ausculta pulmonar havia sibilos 
globais, roncos e diminuição do murmúrio vesicular em base bilateral. Após intubação orotraqueal com sucesso 
em segunda tentativa, constatou-se broncoespasmo classe II, tratado com doses de brometo de ipratrópio fenoterol, 
seguido de hipotensão, taquicardia, diminuição da saturação periférica de O2 95%. Após 10 mg de efedrina, manteve 
hipotensão seguida de rash cutâneo e angioedema, que foram tratados com 100 mcg de adrenalina (repetidas quatro 
vezes), posição de Trendelenburg e expansão volêmica com 2 L de cristaloide. Iniciada infusão contínua de nora-
drenalina 0,12 mcg/kg/min, hidrocortisona 1 g, difenidramina e monitorização com pressão arterial média, pressão 
venosa central e ultrassonografia point of care. Após estabilização, foi encaminhada para a unidade de terapia inten-
siva, evoluindo com melhora hemodinâmica, pulmonar e de angioedema somente após 24 h em sedação. No quarto 
dia de internação hospitalar (DIH) a paciente despertou, após primeira tentativa sem sucesso, mas com PPC. Alta no 
sexto DIH com encaminhamento ao neurologista e imunologista para investigação do quadro. Discussão: A anafila-
xia é responsável por 3 a 10% das fatalidades no perioperatório, com incidência de 1 em 10 a 20 mil procedimentos. 
Os antibióticos e bloqueadores neuromusculares são responsáveis por 47 e 33%, respectivamente, das reações em 
questão. Ocorreu choque anafilático grau B, pela escala francesa, o qual foi rapidamente reconhecido e tratado pre-
cocemente com adrenalina. Os cuidados intensivos foram imperativos para evitar um desfecho pior. A PPC é uma 
desordem neuromuscular que acarreta fraqueza generalizada e dependência prolongada de ventilação mecânica. 
A paciente está sob investigação do agente causal, aguardando para remarcar o procedimento. 
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1489 Corpo estranho em via aérea após 
intubação orotraqueal difícil
José Nilceu Dória Pereira Júnior, Magda Lourenço Fernandes, Márcia Rodrigues Neder 
Issa, Tadeu Faria Lobato, André Luiz Parreira Gomes

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

Introdução: A respiração mediante um tubo endotraqueal não é fisiológica, entretanto essencial, em muitas situa-
ções. As complicações laríngeas após intubação orotraqueal (IOT) são diversas, assim como a sua gravidade. 
O objetivo deste relato foi discutir a complicação após intubação traqueal com o uso de fio guia para IOT. Relato 
de caso: Paciente de 45 anos, masculino, apresentando fratura das vértebras T12 e L1 após acidente, tinha pro-
posta cirúrgica de artrodese tóraco-lombar. Estado físico ASA I, com preditores de via aérea difícil: Mallampati IV e 
retrognatismo. Indução anestésica realizada com midazolam 5 mg, remifentanil 0,3 mcg/kg/min e propofol 1 mg/kg, 
realizada tentativa de IOT utilizando tubo aramado 7,5 com auxílio de fio guia e lidocaína gel como lubrificante, 
sem sucesso. Tentada também intubação com guia de Bougie e videolaringoscópio, sem sucesso. Optou-se então 
por intubação com auxílio de fibroscópio, realizada sem intercorrências. A cirurgia, com duração de seis horas, 
transcorreu sem anormalidades e o paciente foi extubado na sala. Despertou sem queixas e foi encaminhado para o 
centro de terapia intensiva, onde permaneceu em observação por 24 horas, tendo alta para enfermaria. No décimo 
dia pós-operatório, apresentou crise de tosse e percebeu objeto estranho na boca, que foi retirado com os dedos. 
 Tratava-se de objeto metálico cilíndrico, de 10 cm, curvo, identificado como um pedaço do fio-guia utilizado na pri-
meira tentativa de intubação. O paciente relatou incômodo na garganta desde o término da cirurgia, mas não relatou 
antes pois se alimentava e não tinha tosse ou dor. Os exames físico e de imagem realizados posteriormente estavam 
normais. O paciente teve alta no décimo terceiro dia pós-operatório. Discussão: O conhecimento dos preditores de 
via aérea difícil nos alertam para os riscos relacionados ao manuseio da via aérea. No presente relato, o fio guia de 
tubo resultou em complicação ímpar, que merece ser divulgada. Tendo em vista que temos recursos mais novos, efi-
cazes e seguros para abordagem da via aérea, como a fibroscopia, o uso do fio guia deve ser evitado. Portanto, além 
de seguir o algoritmo de via aérea difícil, cuidados especiais com o manuseio de equipamentos durante a intubação 
traqueal devem ser adotados para minimizar os danos aos pacientes. 
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1494 Bigeminismo intraoperatório: 
arritmia ventricular 
Danielle Bandeira Lima, Christiane da Silva Rodrigues, Mayara da Silva Ferreira, 
Hugo Arão Costa Brasil Filho, Julize Akemi Muchel Douro

Hospital Universitário Getúlio Vargas, Manaus, AM, Brasil 

Introdução: Os batimentos ventriculares ectópicos são o distúrbio mais comum do ritmo cardíaco, surgindo frequen-
temente em pessoas sadias. Em sua grande maioria são de curta duração e causam efeitos hemodinâmicos mínimos, 
porém, têm o potencial de evoluir para fibrilação ventricular e assistolia cardíaca. Relato de caso: Paciente feminino, 
52 anos, sem comorbidades, índice de massa corporal 24,9 kg/m2, pressão arterial (PA) admissional 120 x 80 mmHg 
, frequência cardíaca (FC) 77 bpm, Goldman I, ASA I, com proposta de safenectomia. Em monitorização contínua 
com cardioscópio, oxímetro e pressão arterial não invasiva. Realizado bloqueio subaracnoideo em L3–L4 com agu-
lha Quincke 26G e bupivacaína 0,5% pesada 18 mg e fentanil 20 mcg, associados à sedação com midazolam 2 mg e 
fentanil 25 mcg. Após uma hora de procedimento, paciente evoluiu com extrassístoles em bigeminismo recorrente, 
apresentando como parâmetros: PA 100 x 45 (70) mmHg, FC 66 bpm, saturação periférica de O2 de 98%. Foi adminis-
trada lidocaína 2% 1,5 mg/kg intravenosa, com melhora imediata do ritmo. Não ocorreram novas alterações durante o 
procedimento. Paciente encaminhada para a sala de recuperação pós-anestésica. Discussão: A arritmia é uma das com-
plicações cardiovasculares mais comuns durante a anestesia; sua ocorrência tem sido relatada em 70% dos pacientes 
submetidos à anestesia geral. Entre as causas relacionadas estão o estado físico do paciente, o procedimento cirúrgico e a 
anestesia. O anestesiologista deve eliminá-las e gerenciar a condição. Quando ocorrem múltiplas (> 5 batimentos/min), 
multifocais ou bigeminais associados a distúrbios hemodinâmicos ou a arritmias piores, requerem tratamento imediato 
e pode-se administrar lidocaína, assim como outras drogas antiarrítmicas. 
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1499 Pneumotórax após bloqueio 
interescalênico com neuroestimulador 
não funcionante
Victor Cenize Guardia, Luis Marcio de Assis Pellizzon, Jaime João Jorge, Luis Fernando 
Rodrigues Maria, Marcos Rodrigues Pinotti

Faculdades Integradas Padre Albino, Centro de Estudo e Treinamento Catanduva, Catanduva, SP, Brasil 

Introdução: As técnicas de bloqueio regional em plexo braquial podem estar associadas a complicações periopera-
tórias. Muitas vezes não conseguimos diminuir essa incidência devido à falta de materiais adequados ou pela falha 
de checagem de seu funcionamento. Descrevemos um caso de pneumotórax após tentativa de bloqueio regional 
interescalênico com neuroestimulador não funcionante. Relato de caso: Paciente L.M.T., 25 anos, sexo masculino, 
peso 75 kg, ASA I, apresentando fratura de punho direito. Cirurgia proposta: redução de fratura associada à fixa-
ção com fio de Kirschner. Realizada sedação com midazolan 3 mg e fentanil 50 mcg endovenosos (EV), bloqueio 
interescalênico com ropivacaína 0,75% 20 mL. Técnica de bloqueio interescalênico auxiliado com agulha própria 
do neuroestimulador com assepsia no local de punção. Após 10 segundos de procura de estímulo adequado guiado 
pelo estimulador, o aparelho teve sua bateria descarregada e não havia bateria reserva no hospital. Optou-se por 
continuar com o bloqueio regional somente guiado por parestesia com a mesma agulha. Após parestesia satisfató-
ria referida pelo paciente, foi injetado o anestésico local com sucesso, sem necessidade de complementar com outro 
tipo de analgesia EV. Terminada a cirurgia em 60 minutos, o paciente foi encaminhado para a sala de recuperação 
pós-anestésica (SRPA) acordado e sem queixas. Após 40 minutos em observação na SRPA, apresentou quadro de 
desconforto respiratório, saturando 95% com cateter de oxigênio 2 L/min, pressão arterial 130 x 80 mmHg, frequên-
cia cardíaca 92 bpm e murmúrio vesicular diminuído à direita. Solicitado raio-X de tórax, que evidenciou presença 
de pneumotórax à direita. Decidido por drenagem de tórax, com melhora do quadro de desconforto respiratório, 
obtendo alta da SRPA após seis horas de observação do paciente, sem intercorrências. Discussão: Procedimentos 
 anestésicos-cirurgicos podem gerar complicações durante o período perioperatório, portanto, devemos estar sem-
pre vigilantes para prevenir e fazer o diagnóstico o mais rápido possível para melhorar o prognóstico do paciente. 
Uma das formas de se reduzir essa incidência seria a checagem correta do material a ser utilizado e o auxílio de 
ultrassonografia, pois permite a visualização direta das estruturas a serem anestesiadas.
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1504 Reação anafilática perioperatória ao uso 
de ceftrioxona
Danielle Bandeira Lima, Mayara da Silva Ferreira, Christiane Rodrigues da Silva, 
Barbara de Barros Leite, Ellen da Encarnação Onety de Souza

Hospital Universitário Getúlio Vargas, Manaus, AM, Brasil 

Introdução: A reação de hipersensibilidade imediata ocorre em 1 em 5 a 10 mil anestesias com mortalidade em 3 a 
9% dos casos. Os órgãos-alvo são mucosas, pele, aparelhos respiratório, cardiovascular e gastrintestinal. Os principais 
agentes etiológicos envolvidos são antibióticos, bloqueadores neuromusculares e látex. Relato de caso: Paciente femi-
nino, 56 anos, portadora de hipertensão arterial sistêmica em uso de enalapril 20 mg/dia, ASA II, alérgica à dipirona. 
Procedimento proposto: pieloplastia. Realizada antibioticoprofilaxia com ceftriaxona 2 g e indução anestésica com 
fentanil 5 mcg/kg, atracúrio 0,6 mg/kg e propofol 1 mg/kg. Realizada intubação orotraqueal e manutenção com sevo-
flurano. Após 20 minutos da indução, a paciente evoluiu com placas eritematosas difusas, angioedema, hipotensão 
(pressão arterial 80 x 30 mmHg), hipocapnia (fração expirada de CO2 22 mmHg) e broncoespasmo. Administrado 
volume (1 L de cristaloide), etilefrina 3 mg, hidrocortisona 1 g, nebulização com brometo de ipratrópio e fenoterol, 
obtendo melhora do quadro. Paciente foi extubada, mantida em observação na sala de recuperação pós-anestésica 
(SRPA) e reprogramado o procedimento cirúrgico. Em investigação ambulatorial, realizou prick test e teste intra-
dérmico com ceftriaxona, cujo resultado foi positivo após 30 minutos. Foi sugerido evitar o uso de bloqueadores 
neuromusculares devido à associação com liberação de histamina. Após dessensibilização com prednisona (20 mg) 
e loratadina (10 mg) por 6 dias e troca de antibiótico por clindamicina 600 mg, a paciente foi submetida novamente 
ao procedimento. Realizada indução com remifentanil em bomba de infusão contínua, lidocaína (1 mg/kg), pro-
pofol (3 mg/mL) e rocurônio (0,6 mg/kg). Paciente entubada e mantida em ventilação mecânica com sevoflurano 
sem intercorrência. Ao término do procedimento foi encaminhada à SRPA. Discussão: A reação anafilática pode 
ser confundida com hipovolemia ou profundidade no plano anestésico. Os sinais precoces são ausência de pulso, 
dificuldade na ventilação, diminuição da saturação e dos valores de dióxido de carbono expirado. Independente do 
mecanismo, o espectro clínico varia de urticária benigna a colapso cardiovascular e pulmonar; e a parada cardíaca 
pode ser o único sinal presente. O rápido diagnóstico e a instituição precoce do tratamento são essenciais para o 
sucesso no manejo desses pacientes. 
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1506 Complicação neurológica associada ao 
bloqueio de neuroeixo
Enderson Dias Alves de Oliveira, Ana Catarina Ferreira dos Santos, Joana Trevizan Rampi, 
Fernanda Cabral Ferrari, Luana Adamy Lenhardt

Hospital Municipal Getúlio Vargas, Sapucaia do Sul, RS, Brasil 

Introdução: A anestesia neuroaxial é uma técnica segura e amplamente utilizada. Complicações neurológicas 
associadas ao procedimento são raras, variando de 0,001 a 0,07%. Os fatores de risco contribuintes para o déficit 
neurológico após anestesia incluem isquemia, lesão traumática direta dos nervos durante a inserção do cateter/agu-
lha, injeção de anestésicos ou substâncias tóxicas, injeção em espaços inapropriados, hematoma neuroaxial, infecção 
e desastres vasculares. Relato de caso: Paciente F.T.S., feminino, 38 anos, quadro de trombose venosa profunda 
há 4 anos, alérgica à dipirona, apresentando miomatose uterina e hipermenorreia. Plano cirúrgico: histerectomia 
total abdominal com salpingectomia. Técnica anestésica: monitorização contínua, raquianestesia (bloqueio subarac-
nóideo sob assepsia com clorexidina, punção com agulha de Quincke 27G entre L2–L3, líquido cefalorraquidiano 
claro, normotenso, utilizada bupivacaína 15 mg, morfina 80 mcg e clonidina 60 mcg, procedimento sem intercor-
rências) sedação (midazolam e fentanil). Após um dia, evoluiu com dor em ferida operatória e membro inferior 
esquerdo com paresia, parestesia e formigamento. Eco doppler e D-dímeros normais. Evoluiu com melhora da dor 
e leve melhora da paresia e parestesia distal após uso de opioide e corticoide. Leucocitose (24.800) bastões 0%, soli-
citados exames culturais normais. Avaliação pela neurocirurgia sugeriu eletroneuromiografia. Teve alta hospitalar. 
Eletroneuromiografia: exame mostra que houve comprometimento radicular discreto (grau I/V) de quarta e quinta 
lombar e primeira sacra esquerda, com sinais reinervatórios atuais. Sendo indicada fisioterapia motora e tratamento 
com amitriptilina 25 mg/dia e paracetamol/codeína 500/30 mg se dor. Discussão: Como descrito na literatura, o 
manejo da lesão nervosa, a identificação e intervenção precoces melhoram os desfechos nos casos de complicações 
hemorrágicas, infecciosas ou inflamatórias, entretanto, lesões isquêmicas, por neurotoxicidade e trauma direto, têm 
poucas medidas terapêuticas. O tratamento das lesões nervosas após anestesia costuma ser de suporte e sintomático. 
Medicamentos para o tratamento da dor neuropática e terapia motora para reabilitação devem ser precocemente 
empregados. Sintomas neurológicos estão associados a vários fatores, não se devendo recomendar o abandono da 
via subaracnoide para anestesia.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1. Gamermann PW, Stefani LC. Lesões neurológicas após anesthesia neuroaxial. In: Gamermann PW, Stefani LC, Felix EA, eds. 

Rotinas em anestesiologia e medicina perioperatória. Porto Alegre: Artmed; 2017. p. 524-33.

Conflito de interesses: não

Fonte de fomento: não

Tipo de trabalho: Relato de caso



COMPLICAÇÕES EM ANESTESIA

Sao Paulo Med J. 2019; 137(Suppl)     368

1516 Análise dos chamados do time de 
resposta rápida no pós-operatório: 
estudo observacional e descritivo
Lucas Seiki Mestre Okabayashi, Vanessa Giaretta, Luana Seminotti Giaretta,  
Claudia de Souza Gutierrez, Luciana Paula Cadore Stefani

Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil 

Introdução: A identificação do paciente com sinais de deterioração clínica e a intervenção precoce por uma equipe 
capacitada podem melhorar desfechos. Times de resposta rápida (TRR) possuem um importante papel nos proces-
sos de reconhecimento, manejo clínico e escalonamento do cuidado nos pacientes de risco. Este estudo analisa os 
chamados do TRR no pós-operatório em até 30 dias e as variáveis relacionadas. Métodos: Foram analisados os cha-
mados do TRR em uma coorte de pacientes com idade superior a 16 anos submetidos a procedimento cirúrgico 
no período entre 01/01/2017 e 31/12/2017. Cirurgias sob anestesia local, procedimentos diagnósticos e obstétri-
cos foram excluídos. Variáveis como idade, cirurgia, classificação ASA, natureza da cirurgia (eletiva ou urgência), 
motivo do chamado, transferência para a unidade de terapia intensiva (UTI) e morte em até 30 dias foram analisa-
dos. Resultados: A incidência de chamados do TRR foi de 6,33% (n = 246). A mortalidade na amostra foi de 5,38% 
e a mortalidade dos pacientes atendidos pelo TRR foi de 20,0%. Cerca de 16,73% (n = 41) dos pacientes foram 
encaminhados à UTI após atendimento e 4,89% (n = 12) para o bloco cirúrgico. Os pacientes do sexo masculino cor-
responderam a 51,02% (n = 125) da amostra, com idade média de 64,18 anos. Em relação à classificação ASA: 3,27% 
ASA I; 34,69% ASA II; 52,24% ASA III; 8,98% ASA IV; e 0,82% ASA V. Quanto à cirurgia, 54,47% (n = 134) foram 
classificadas como procedimentos de grande porte e 19,91% (n = 49), de urgência. Conclusão: O conhecimento das 
principais variáveis relacionadas à deterioração clínica no pós-operatório pode auxiliar no processo de estratificação 
de risco e escalonamento do cuidado.
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1527 Anestesia para correção de fístula vesico-retal 
em paciente com hipertensão pulmonar
Werlley Meira de Oliveira, Renato Gomez Santiago, Lucas Vieira Rodrigues,  
Barbara de Queiroz e Bragaglia, Anna Carolina Rodrigues Jácome

Hospital Luxemburgo, Instituto Mario Penna, Belo Horizonte, MG, Brasil 

Introdução: No paciente anestesiado, a percepção de posições incômodas é reduzida ou mesmo eliminada. Isso é 
especialmente importante quando já existe alguma condição de base como a hipertensão arterial pulmonar (HAP), 
onde alterações hemodinâmicas causadas pelo posicionamento somadas ao efeito depressor dos anestésicos podem 
não ser bem toleradas e resultar em exacerbação dos níveis pressóricos no leito pulmonar. Relato de caso: Paciente 
masculino, 61 anos, foi agendado para cirurgia de correção de fístula vesico-retal. Classificado como ASA III, 
tinha uma história de hipertensão arterial sistêmica, retocolite ulcerativa e HAP leve (pressão sistólica de artéria 
pulmonar = 43 mmHg), classe I (OMS, 1998), sem acometimento de câmaras cardíacas direitas. Foi realizada raquia-
nestesia com agulha do tipo ponta de lápis 27G, utilizando 5 mg de bupivacaína hiperbárica e 80 mcg de morfina. 
Ele permaneceu sentado por 5 minutos, sendo testados o bloqueio sensitivo ao nível da punção e o bloqueio motor 
(Bromage = 3), considerados satisfatórios. O paciente foi então colocado em decúbito dorsal e procedeu-se à intuba-
ção orotraqueal utilizando fentanil, etomidato e cisatracúrio, com o plano anestésico mantido com sevoflurano por 
via inalatória. Optou-se pela intubação pela tolerabilidade do posicionamento em mesa cirúrgica, uma vez que os 
níveis de sedação exigidos poderiam causar hipóxia e hipercapnia, não desejáveis em um paciente com HAP. Ele foi 
colocado em “posição de canivete” (Kraske) e foi acomodado um coxim entre as cristas ilíacas para permitir melhor 
movimentação do abdome e consequente aumento da capacidade residual funcional. O procedimento durou duas 
horas, o paciente foi extubado em sala operatória e encaminhado ao centro de terapia intensiva estável hemodinami-
camente, com bom padrão respiratório em ar ambiente, sem queixas álgicas e sem bloqueio motor (Bromage = 0). 
Discussão: Atentar-se para o correto posicionamento em mesa cirúrgica é fundamental na prevenção de lesões e 
alterações hemodinâmicas indesejadas, como por exemplo a compressão do tórax e abdome, que causaria aumento 
nas pressões de pico inspiratória e diminuiria a capacidade residual funcional, respectivamente, e a ocorrência de 
hipóxia e hipercapnia, que aumentam a resistência vascular pulmonar. Minimizar esses fatores contribuíram para o 
bom desfecho do caso.
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1538 Intubação nasal às cegas em paciente 
acordado com via aérea difícil
Rodolfo Luciano Cecílio Filho, Catia Sousa Govêia, Silval José Alves Filho, Edson Wander 
Xavier da Rocha, Adriana Navarro Machado de Abreu

Hospital das Forças Armadas, Brasília, DF, Brasil 

Introdução: A via aérea difícil (VAD) é desafio na prática anestésica. Abscessos submandibulares e submentonia-
nos podem distorcer a anatomia, impedindo a visualização e diminuindo o espaço para a instrumentação da via 
aérea. A intubação com o paciente acordado aumenta a segurança frente à VAD, e a via nasal às cegas é alternativa 
à fibroscopia. Relato de caso: Paciente de 21 anos, 70 kg, 1,76 m. Extração dentária há quatro dias, uso irregular 
de antibióticos, evoluindo com abscessos submandibular e submentoniano, com disfagia. Abertura oral < 1 cm, 
distância tireo-esternal > 12 cm e dificuldade para protrusão mandibular. À tomografia cervical: edema em áreas 
submandibular esquerda e submentoniana, desvio de linha média e presença de gases. Após seu consentimento e 
preparação da equipe para acesso cirúrgico de emergência, procedeu-se à intubação nasal às cegas com o doente 
acordado. Infusão venosa de dexmedetomidina (1 mcg/kg em 10 minutos e manutenção a 0,5 mcg/kg/h), cetamina 
(20 mg), fentanil (100 mcg) e midazolam (4 mg). Anestesia nasal com lidocaína em gel e bloqueio transmembrâ-
nico do nervo laríngeo superior com lidocaína a 2%. A intubação foi guiada por opacificação e saída de ar pelo tubo 
traqueal, ao comando de inspiração profunda. Após confirmação por capnografia com paciente ainda consciente e 
colaborativo, foi induzida anestesia geral. Procedimento transcorreu sem intercorrências, com saída expressiva de ar 
durante drenagem do abscesso. Ao final, foi extubado e encaminhado à sala de recuperação pós-anestésica estável 
e sem queixas. Discussão: A intubacão orotraqueal pode ser impossibilitada pelo comprometimento anatômico e a 
broncofibroscopia é a escolha do algoritmo da VAD. Porém, na sua indisponibilidade, a intubacão nasal às cegas com 
sedação consciente pode representar uma valiosa alternativa, pois é de simples realização e há vantagem na manu-
tenção da ventilação espontânea em caso de falência da técnica. Conclusão: A alteração anatômica da via aérea por 
infeccção não é rara, desafiando seu acesso seguro. A intubação com paciente acordado apresenta como contraindi-
cação absoluta apenas a recusa do paciente. A via nasal, neste caso, mostrou-se eficaz, com técnica simples, segura e 
de baixo custo frente à indisponibilidade de broncofibroscopia. 
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1540 Cantotomia de emergência em hematoma 
peribulbar após bloqueio oftálmico
Rafaela Feitosa Anselmi, Catia Sousa Govêia, Larissa Goveia Moreira, Camila Beltrão 
de Araújo, Luís Cláudio de Araújo Ladeira

Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil 

Introdução: O hematoma peribulbar relaciona-se com sangramento e compressão dentro do espaço intraorbitá-
rio fechado. É raro, porém pode resultar na perda permanente da visão, necessitando assim de rápido diagnóstico e 
tratamento. Entre as principais causas, destacam-se traumas, cirurgias e anestesias oftálmicas. Relato de caso: Sexo 
feminino, 68 anos, passou por avaliação pré-anestésica no mês anterior à cirurgia proposta e apresentava enxaqueca, 
dislipidemia, hipotireoidismo, artrite e labirintite. Em uso de levotiroxina, rosuvastatina e cloreto de magnésio. 
 Exames laboratoriais sem alterações e parecer do cardiologista com baixo risco cardiológico, apta para realização 
da vitrectomia anterior. O ato anestésico iniciou-se com sedação com midazolam (3 mg), fentanil (30 mcg) e pro-
profol (30 mg), seguida de bloqueio oftálmico peribulbar (punção medial e inferior) com bupivacaína 0,5% (30 mg). 
Paciente evoluiu com hematoma peribulbar de formação imediata e súbita, aumento da pressão intraocular (PIO), 
reflexo óculo-cardíaco e frequência cardíaca mínima de 35 bpm. Administrados atropina (0,5 mg), clonidina (45 mcg) 
e manitol 20% (150 mL). Foi imediatamente indicada e realizada cantotomia, com reversão do quadro, estabilidade 
hemodinâmica e controle da PIO. Após a resolução do quadro, procedeu-se à vitrectomia. Na sala de recuperação 
pós-anestésica, paciente admitiu estar em uso de ácido acetilsalicílico. No pós-operatório, não apresentou perda 
visual e foi feita a reconstrução da pálpebra inferior. Discussão: O hematoma peribulbar é uma emergência médica 
que requer prontos diagnóstico e tratamento para diminuir as chances de perda da visão. Pode ocorrer devido ao 
aumento da PIO, seguida por oclusão arterial, diminuição da pressão de perfusão e consequente neuropatia óptica 
isquêmica. O rápido aparecimento dos sinais e sintomas aponta para uma provável origem arterial do sangramento, 
o que implica maior gravidade do quadro e maior chance de sequelas. Estudos evidenciam que menor intervalo de 
tempo entre diagnóstico e tratamento é associado à maior probabilidade de recuperação total e menor probabilidade 
de cegueira, sendo a cantotomia a conduta com maior valor preditivo positivo de recuperação completa do paciente. 
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1550 Anestesia para cirurgia de escoliose em 
paciente geneticamente susceptível à 
hipertermia maligna
Michaella Fernandes Alencar, Gabriela Maria Mendonça Chaves, Marcela Pereira de 
Souza Leite, Gustavo de Paula Tofani, Renata da Cunha Ribeiro

Hospital Vila da Serra, Instituto Materno Infantil, Belo Horizonte, MG, Brasil 

Introdução: Hipertermia maligna (HM) é uma síndrome clínica hereditária caracterizada pelo desequilíbrio na 
homeostase do cálcio no musculo esquelético. Indivíduos geneticamente susceptíveis respondem à administração 
de anestésicos inalatórios e bloqueadores neuromusculares despolarizantes com hipertermia, taquicardia, acidose, 
rigidez muscular esquelética e hipermetabolismo acentuado. A HM pode ser fatal, a menos que seja tratada imediata-
mente com dantrolene e medidas de suporte. Relato de caso: Paciente E.S.G., sexo feminino, 12 anos, admitida para 
realização de correção cirúrgica de escoliose. História paterna de HM e história pessoal de asma brônquica, rinite alér-
gica e resultado de biópsia muscular que evidenciou teste positivo para halogenados e cafeína. Em uso de corticoide 
inalatório. Monitorização com cardioscópio, saturação periférica de O2, pressão intra-abdominal, fração expirada 
de CO2, índice biespectral, termômetro esofágico e estimulação elétrica neuromuscular.  Submetida à anestesia geral 
venosa, indução anestésica com remifentanil e propofol. Analgesia realizada com metadona. No transcurso da cirur-
gia, evoluiu com sangramento exacerbado e labilidade pressórica. Optou-se pela administração de doses de efedrina 
em bolus, com resposta favorável dos parâmetros hemodinâmicos. Gasometrias obtidas no perioperatório evidencia-
ram resultados dentro dos parâmetros normais. Não houve necessidade de transfusão de hemoderivados. Ao término 
do procedimento, paciente extubada, reassumida ventilação espontânea sob cateter nasal e encaminhada ao centro 
de terapia intensiva (CTI). Evoluiu favoravelmente e teve alta do CTI com 36 horas de pós-operatório.  Discussão: 
A garantia de anestesia segura para pacientes com HM requer conhecimento prévio do diagnóstico ou da potencial 
susceptibilidade através da história clínica do paciente ou familiar. O teste de contratura com cafeína e halotano tem 
valor clínico. De forma geral, a correlação entre os resultados desses dois testes é boa e consegue assegurar que anes-
tésicos apropriados sejam administrados a esses pacientes. Quando a susceptibilidade à HM é conhecida, o uso de 
anestésicos alternativos pode evitar que uma crise de HM seja desencadeada. Cuidados específicos no aparelho de 
anestesia também são recomendados, a fim de evitar que o paciente seja exposto a anestésicos voláteis. 
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1552 Parada cardiorrespiratória no perioperatório
Renata Maia de Souza, David Ferez, Thiago Zampari Ferreira, Fernanda Ramyza de Sousa 
Jadão Correia, Kleber Jordão de Souza

Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: O ato anestésico-cirúrgico predispõe ao acontecimento de complicações no período perioperató-
rio. As disritmias podem acometer em torno de 60% desses pacientes. Relato de caso: Paciente M.E.C.S., 59 anos, 
feminino, ASA II, etilista, tabagista, cesareana e laqueadura tubária prévias. Indicada clipagem microcirúrgica de 
aneurisma gigante de artéria cerebral média esquerda e liberada com baixo risco cardiológico. Optou-se por aneste-
sia venosa total com uso de doses habituais de fentanil, propofol, rocurônio e remifentanil. A cirurgia decorreu com 
sucesso após seis horas, mantendo estabilidade hemodinâmica e exames intraoperatórios de controle dentro da nor-
malidade. Iniciada extubação com pausa da infusão contínua das drogas e reversão do bloqueio neuromuscular com 
sugamadex. Paciente evolui com índice biespectral em ascensão e ventilação espontânea. Após evento de esforço 
respiratório com tosse, evoluiu com bradicardia sinusal súbita não responsiva a atropina e parada cardiorrespira-
tória (PCR) em assistolia. Iniciadas manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) e, após 20 minutos, paciente 
retornou ao ritmo sinusal, mantida em intubação orotraqueal e transportada para a unidade de terapia intensiva. 
Seis horas depois, paciente evolui bem, com desmame ventilatório, estabilidade hemodinâmica e boa resposta neu-
rológica. Discussão: A PCR é o evento adverso mais grave do período perioperatório, que apesar de ter tido sua 
incidência reduzida, é potencialmente fatal e tem taxa de sobrevivência imediata de 50%. Costuma ser precedida 
de bradidisritmias graves e consequente assistolia. Uma das principais hipóteses relacionadas à etiologia do quadro 
foi a de reflexo vagal, que pode ter sido deflagrado pela manobra de Valsalva realizada durante a tentativa de extu-
bação, expressada por tosse. Tal estimulação é importante causa de bradicardia, podendo causar diferentes graus de 
bloqueios atrioventriculares e assistolia no periperatório. É importante também citar a possível relação do uso do 
sugamadex que, apesar de rara, pode ter como efeitos indesejáveis a hipotensão e a bradicardia severa, culminando 
em PCR após sua administração. Não há dados de incidência na literatura, apenas casos isolados na pós-comercia-
lização da droga. Visto este relato de caso, devemos ressaltar a importância das manobras de RCP e da necessidade 
de capacitação dos profissionais. 
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1558 Instabilidade hemodinâmica pós-isquemia-
reperfusão musculoesquelética
Mateus Fagundes Góes, Fernanda Bazzani Kretzer, Leandro Criscuolo Miksche,  
Gabriel dos Santos Taquinio, Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo

Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, SP, Brasil 

Introdução: A oclusão arterial aguda (OAA) é a urgência vascular mais comum. A isquemia prolongada leva a sofri-
mento celular, inflamação, acidose e metabolismo aneróbio. Ao se restaurar a reperfusão do membro, há produção 
de radicais livres de oxigênio e propagação inflamatória, as quais acentuam as lesões locais e sistêmicas. A síndrome 
de isquemia-reperfusão (I/R), por sua fisiopatologia multifatorial, pode culminar na amputação do membro, trom-
boembolismos, lesões de órgão-alvo ou mesmo choque circulatório irreversível. Relato de caso: Paciente C.C.P., 
masculino, 66 anos, admitido para fasciotomia de urgência e fixação transarticular do joelho devido à lesão por esma-
gamento há 3 horas. Realizada a técnica peridural contínua. Arteriografia intraoperatória identificou lesão completa 
da artéria poplítea, sendo necessário um bypass femoropoplíteo distal no mesmo tempo cirúrgico. Encaminhado à 
sala de recuperação assintomático nas primeiras 12 horas. No dia seguinte, apresentou sinais de OAA secundária 
à obstrução da prótese. Uma tromboembolectomia emergencial foi iniciada sob anestesia geral. O paciente per-
maneceu estável até o momento imediato à reperfusão. Cursou com hipoperfusão tecidual sistêmica à despeito de 
ressuscitação volêmica com cristaloides. Iniciada noradrenalina em 0,6 µg/kg/min para manter uma pressão arte-
rial média de 65 mmHg. Optou-se por iniciar dobutamina 10 µg/kg/min pela suspeita de choque cardiogênico. 
Nesse instante, houve melhora progressiva da hemodinâmica e perfusão da microcirculação com início do clearence 
de lactato. No segundo dia em unidade de teraia intensiva, notou-se inviabilidade do membro, sendo submetido à 
amputação, sem intercorrências. Discussão: A síndrome de I/R pode advir de cirurgias para transplante de órgãos, 
infarto agudo do miocárdio (IAM), parada cardiorrespiratória, isquemia mesentérica e musculoesquelética. O anes-
tesiologista deve estar atento à síndrome de I/R, pois sua repercussão sistêmica pode levar a IAM, choque, isquemia 
cerebral, lesões agudas pulmonares, renais e hepáticas. O tratamento consiste em identificar a disfunção orgânica e 
iniciar suporte direcionado. O período máximo seguro para realizar reperfusão a fim de se evitar tais complicações 
ainda não está estabelecido. 
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1567 Artrogripose múltipla congênita: fator de 
risco independente para via aérea difícil?
Victor Luiz Sepulveda Rey, Mateus Fagundes Goes, Flávio Coelho Barroso,  
Leandro Criscuolo Miksche, Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo

Santa Casa de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, SP, Brasil 

Introdução: Artrogipose múltipla congênita (AMC) é um grupo heterogêneo de desordens caracterizadas por con-
traturas de múltiplas articulações e degeneração de neurônios motores, sem alterações cognitivas. Trata-se de um 
desafio anestésico pela mobilidade e abertura limitada da boca, pulmão restritivo e dificuldades de posicionamento. 
Relato de caso: Paciente, T.T.R.M., masculino, 19 anos, portador de AMC, admitido no centro cirúrgico para realiza-
ção de uretrocistoscopia. Apresenta contraturas em articulações com alterações de diferentes estruturas: pés, joelhos, 
quadril, braços e importante cifoescoliose. Na avaliação da via aérea (VA), apresentava Mallampati II, flexo-extensão 
normal, distância externo-mento > 12,5 cm, tireo-mento > 6 cm, distância interincisivos > 3 cm, protrusão mandi-
bular preservada. Apesar de não apresentar preditores de dificuldade de intubação, foi optado por realizar a técnica 
sob ventilação espontânea. Primeira tentativa de intubação procedida após adequada topicalização das vias aéreas 
e antissialogogo prévio. À laringoscopia direta, observou-se escala de Cormack-Lehane IV. Optado por modificar o 
método e utilizar videolaringoscópio, com sucesso. Após essa, o paciente foi induzido com fentanil, propofol, atra-
cúrio e mantido sob anestesia intravenosa total. Em sala de recuperação anestésica, permaneceu por um período 
de duas horas em observação, com posterior alta por não apresentar comprometimentos ventilatórios. Discussão: 
Desafios são encontrados ao se deparar com pacientes com AMC, particularmente no que tange ao manejo das VA. 
Podem apresentar comprometimento de articulação mandibular, micrognatia, instabilidade das vértebras cervicais 
e palato arqueado, o que pode surpreender mesmo com outras características favoráveis classicamente utilizadas 
na avaliação pré-anestésica. Não há trabalhos randomizados sobre o manejo das VA nesses pacientes, dada a baixa 
prevalência. Assim, a maioria das informações presentes na literatura é baseada em relatos de caso, os quais iden-
tificaram VA difícil, prevista ou não, em todos os pacientes. A técnica de intubação sob ventilação espontânea foi o 
método mais utilizado pela segurança. Assim sendo, a AMC pode representar desafios para o anestesista, especial-
mente no manejo das VA, as quais possuem potencial de complicações não previstas.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1. Pujari VS, Shivanna S, Anandaswamy TC, Manjunath AC. Arthrogryposis multiplex congenita: An anesthetic challenge. Anesth 

Essays Res. 2012;6(1):78-80. https://dx.doi.org/10.4103%2F0259-1162.103380

Conflito de interesses: não

Fonte de fomento: não

Tipo de trabalho: Relato de caso



COMPLICAÇÕES EM ANESTESIA

Sao Paulo Med J. 2019; 137(Suppl)     376

1570 Paralisia bilateral de cordas vocais após 
tireoidectomia
Leonardo Teixeira Ribeiro Alonso de Faria, Rogerio Luiz da Rocha Videira,  
Marco Antônio Resende, Alfredo Guilherme Haack Couto, Rodrigo dos Santos Nascimento

Hospital Universitário Antônio Pedro, Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil 

Introdução: Entre as complicações que podem ocorrer após a tireoidectomia, a lesão bilateral do nervo laríngeo 
recorrente pode levar à insuficiência respiratória aguda logo após a extubação traqueal, devido à paralisia das cordas 
vocais, que obstrui a via aérea. Relato de caso: Paciente feminina de 36 anos, 70 kg, ASA I, agendada para tireoi-
dectomia total devido a nódulos de tireoide com suspeita de carcinoma papilífero. Pré-operatório sem alterações. 
Após monitorização padrão, realizada indução venosa com fentanil 300 µg, lidocaína 140 mg, propofol 150 mg 
e cisatracúrio 10 mg. Por laringoscopia direta, foi introduzido tubo orotraqueal aramado nº 7 com visão da glote 
(Comarck-Lehane 1). Sevoflurano foi usado na manutenção da anestesia, que durou 225 minutos, sem intercorrên-
cias. Após dose venosa de neostigmina 1,5 mg e atropina 0,5 mg, a acelerometria do polegar mostrou sequência de 
quatro estímulos = 120% e foi feita extubação traqueal. A paciente despertou com desconforto respiratório importante 
e presença de estridor. Videolaringoscopia mostrou paralisia bilateral das cordas vocais. Foi induzida anestesia por 
sequência rápida e a traqueia foi intubada para realização de traqueostomia. Após o procedimento, foi encaminhada 
para a sala de recuperação pós-anestésica e solicitados avaliação e acompanhamento por otorrinolaringologista. 
 Discussão: A paralisia de corda vocal pode ocorrer em até 5% dos casos no pós-operatório de tireoidectomias totais. 
Essa complicação pode determinar quadros dramáticos de insuficiência respiratória aguda em até 0,9% dos casos. 
A estimulação neural intraoperatória e a monitoração da resposta eletromiográfica dos músculos relacionados às 
cordas vocais podem reduzir essa incidência. O papel do anestesiologista é fundamental para reconhecer e intervir 
rapidamente no pós-operatório. Novos procedimentos menos invasivos, como a extubação nasotraqueal gradual e 
cordopexia lateral temporária têm sido propostos para evitar a traqueostomia na maioria desses pacientes. 
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1578 Parada cardiorrespiratória após anestesia 
subaracnoidea em um paciente de 37 anos
Agnes Souza Oliveira Jansen Melo, Natalia Lucena de Moura, Izabella Barboza Reis, 
Janice Alves Ferreira, Mariah Fontes de Faria Brito Colnago Soares

Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: A raquianestesia é uma das práticas mais utilizadas na rotina anestésica, devido ao seu elevado índice 
de sucesso e segurança, porém não isenta de riscos, dentre eles a parada cardiorrespiratória. Relato de caso: F.R.A., 
ASA I, deu entrada em centro cirúrgico para realização de exploração vascular de membro inferior direito após cor-
reção de fratura/luxação de joelho direito com fixador externo. Apresentava-se hemodinamicamente estável, pressão 
arterial 159 x 90 mmHg; frequência cardíaca 100 bpm; saturação periférica de O2 em ar ambiente 98%, Glasgow 15, 
membro inferior direito frio e cianótico. Após devida monitorização e sedação com 2 mg de midazolam, procedido 
com raquianestesia. Paciente em posição sentada e, após assepsia e antissepsia local, puncionado L3–L4 com agulha 
Quincke 27G com refluxo de líquor claro, sendo infundidos bupivacaína isobárica 20 mg, fentanil 20 mcg, morfina 
80 mcg e clonidina 15 mcg. Após posicionamento em decúbito dorsal, paciente apresentou bradicardia evoluindo 
para assistolia. Pulsos centrais ausentes, procedido com reanimação cardiorrespiratória e intubação orotraqueal, com 
retorno de circulação espontânea após cinco minutos. Procedimento realizado sem intercorrências e pós-operatório 
em unidade de terapia intensiva. Paciente recebeu alta três dias após cirurgia, clínica e hemodinamicamente estável, 
sem déficts neurológicos ou vasculares. Discussão: A parada cardíaca durante raquianestesia é definida na litera-
tura como uma ocorrência aguda de bradicardia ou assistolia após bloqueio de neuroeixo em pacientes previamente 
hemodinamicamente estáveis. Os fatores de risco associados foram pacientes jovens, ASA I e tônus vagal aumentado, 
além de história de uso de betabloqueadores. A principal etiologia apontada para explicar a ocorrência de parada 
cardíaca durante raquianestesia é a perda de tônus simpático e bloqueio de fibras cardioaceleradoras, resultando em 
vasodilatação periférica e redução de pré-carga, que desencadeia reflexos (intracardíaco; Bezold-Jerisch) que podem 
produzir bradicardia severa e até assistolia. O tratamento constitui em identificação do quadro e suporte cardiorres-
piratório, com manutenção adequada da pré-carga. 
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1580 Nó completo de cateter epidural em 
paciente submetida à cirurgia plástica
Camila Campos Silveira, Vinícius Lameiro Porciuncula, Paulo Sergio Mateus Marcelino Serzedo, 
Leandro Criscuolo Miksche, Eduardo Helfenstein

Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, SP, Brasil 

Introdução: A anestesia epidural oferece inúmeras vantagens, contudo, o implante do cateter epidural não é isento 
de complicações. A ocorrência de nó em cateter epidural é rara, tanto na inserção quanto na retirada. Relato de caso: 
Paciente feminino, 37 anos, 75 kg, submetida à lipoaspiração. Na sala operatória, foi monitorizada e sedada com 
midazolam e fentanil. Realizada punção epidural ao nível de L1–L2, em paciente sentada, sob técnica de Dogliotti 
por agulha Tuohy 17 e cateter epidural de nylon Portex 16G. Prosseguiu-se com infusão de 30 mL de uma solu-
ção de ropivacaína a 0,5% e sufentanil 10 mcg. A introdução do cateter foi de 5 cm, sem intercorrências. Cateter 
fixado ao longo da região torácica e paciente manteve-se em decúbito dorsal horizontal com falta de sensibilidade 
em T4. Procedimento decorreu sem intercorrências. Prosseguiu-se com a tentativa de retirada do cateter epidural; 
neste momento houve resistência no movimento e a possibilidade de aprisionamento do cateter por nó foi aventada. 
A paciente foi reposicionada e nova retração vigorosa foi tentada com sucesso, demonstrado o cateter envolto de si 
mesmo. Discussão: As orientações de uso reforçam não introduzir mais do que 5 cm de seu comprimento. A retirada 
de cateter deve ser realizada por tração contínua, sem usar força excessiva. Ao encontrar resistência, deve-se pensar 
no possível acotovelamento do cateter, nó sobre si mesmo ou sobre raízes nervosas e aprisionamento em ligamentos 
supra e interespinhosos. Frente a essa intercorrência, pode-se posicionar o paciente em decúbito lateral, aguardar 30 
a 60 minutos para nova tentativa ou injetar solução fisiológica. O paciente não deve apresentar dor durante a retirada; 
e caso apresente, um exame de imagem pode ser obtido e realizar laminectomia com visão direta. No caso, optou-se 
por aumentar a força realizada durante a tração devido à ausência de queixa de dor. O anestesiologista deve sempre 
atentar à técnica de colocação e retirada do cateter, pois o erro de manipulação é a principal causa do caso relatado. 
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1601 Choque anafilático refratário em paciente 
submetida à oforectomia esquerda
Vinícius Lameiro Porciuncula, Paulo Vitor de Sousa Marcelino, Paulo Sérgio Mateus 
Marcelino Serzedo, Clóvis Tadeu Bueno da Costa, Antonio Takashi Kitayama

Clínica de Anestesiologia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, SP, Brasil 

Introdução: A anafilaxia perioperatória possui uma incidência aproximada de 1 em 20 mil. Durante a cirurgia 
existe um grande número de substâncias com potencial alergênico, como os bloqueadores neuromusculares, látex e 
antibióticos. O choque anafilático representa uma das situações de emergência mais graves para o anestesiologista, 
tanto pela sua imprevisibilidade quanto pela sua gravidade, podendo ser fatal em até 10% dos casos. Relato de caso: 
Paciente L.C.N.S., 35 anos, admitida para realização de ooforectomia esquerda eletiva devido a um endometrioma. 
Apresentava histórico de cirurgias prévias sem intercorrências. Admitida em sala operatória com pressão arterial de 
110 x 80 mmHg, frequência cardíaca 70 bpm, saturando 98% em ar ambiente. Foram administrados 2 g de cefazo-
lina, 10 mg de dexametasona e 50 mg de ranitidina. Optou-se por raquianestesia com 17 mg de bupivacaína pesada 
e 60 mcg de morfina sob sedação com 40 mcg de fentanil e 4 mg de midazolam. Após a retirada da peça e início da 
sutura da parede abdominal, foram administrados 300 mL de ringer lactato contendo 2 g de dipirona, 100 mg de 
cetoprofeno e 4 mg de ondansetrona. Após 15 minutos do término das medicações, a paciente apresentou prurido 
generalizado, seguido por dispneia, hipotensão, dessaturação e surgimento de angioedema labial. Na ausculta pul-
monar, surgiram sibilos bilaterais, caracterizando reação grau III (segundo Ring e Messmer). Acoplada máscara com 
oxigênio a 100%, realizado bolus endovenoso de 60 mcg de adrenalina, seguido de 50 mg de difenidramina e 600 mg 
de hidrocortisona. Houve melhora do quadro hemodinâmico, prurido e dispneia. Foram necessários mais três bolus 
de 50 mcg de adrenalina para normalização dos sinais vitais. A paciente ainda permaneceu por mais quatro horas em 
observação, até preencher critérios de alta para enfermaria. Não foi possível a coleta de triptase, porém foi orientada 
a buscar um diagnóstico junto ao imunologista. Discussão: Pacientes que apresentam choques grau III ou IV neces-
sitam monitorização por 24 horas, pois não se pode prever as reações bifásicas. Ao anestesiologista, cabe eliminar o 
fator desencadeante e administrar adrenalina. Alternativas à adrenalina como vasopressina, azul de metileno, fenile-
frina e até mesmo circulação extracorpórea podem ser cogitadas.
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1603 Anafilaxia induzida por rocurônio
Caroline Souto de Melo, Amanda Correa Vidica, Felipe Rodrigues Braz, João Paulo Jordão Pontes, 
Fernando Cassio do Prado Silva
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Introdução: A anafilaxia é uma reação de hipersensibilidade severa, potencialmente fatal. Sua ocorrência durante a 
anestesia é estimada em 1 em 10 a 20 mil procedimentos. Cerca de 60 a 70% desses eventos são desencadeados por 
bloqueadores neuromusculares. Relato de caso: Paciente feminina, 28 anos, 74 kg, estado físico P2 devido a hipoti-
reoidismo, foi submetida à colecistectomia por videolaparoscopia sob anestesia geral. Na avaliação pré-anestésica, 
relatou ter apresentado dois episódios de reação alérgica com comprometimento respiratório durante sedação com 
propofol, midazolam e lidocaína para endoscopia digestiva alta. Após esses eventos alérgicos, foi encaminhada ao 
alergologista e realizou vários testes alérgicos, todos com resultados inconclusivos. Após acesso venoso periférico 
20G e monitorização convencional, recebeu cefazolina 2 g e hidrocortisona 100 mg 30 minutos antes da indução 
anestésica. Em seguida, foram administrados fentanil 200 mcg, etomidato 20 mg e rocurônio 50 mg. Logo após a inje-
ção de rocurônio, apresentou taquicardia, hipotensão, eritema difuso, dessaturação e broncoespasmo.  Optou-se de 
imediato por intubação orotraqueal e administração de hidrocortisona 100 mg, sulfato de magnésio a 10% 20 mL e 
3 puffs de salbutamol pelo tubo orotraqueal. Como o broncoespasmo ainda se mantinha, foram administradas doses 
tituladas de adrenalina por via endovenosa, observando-se melhora do padrão ventilatório. A cirurgia ocorreu em 
55 minutos, sem intercorrências. Antes do despertar, foi administrado sugamadex 200 mg e o broncoespasmo cessou 
por completo. A paciente foi desintubada e encaminhada para a sala de recuperação anestésica. Recebeu alta para 
enfermaria após 150 minutos e apresentou boa evolução. Discussão: O rocurônio tem sido implicado como o agente 
mais comum relacionado à anafilaxia perioperatória. O uso do sugamadex pode ter potencial ação positiva no trata-
mento de anafilaxia causada pelo rocurônio. O sugamadex encapsula parte da molécula do rocurônio, que se liga aos 
receptores de imunoglobulina E, revertendo o quadro hemodinâmico grave. 
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1609 Broncoaspiração em anestesia geral 
endovenosa para colonoscopia
Mayara da Silva Ferreira, Rafael Reis Di Tommaso, Danielle Bandeira Lima,  
Julize Akemi Muchel D’Ouro, Christiane Rodrigues da Silva

Hospital Universitário Getúlio Vargas, Manaus, AM, Brasil 

Introdução: A aspiração é caracterizada como a inalação de conteúdo gástrico para o aparelho respiratório, evento 
que constitui importante causa de aumento da mortalidade durante a anestesia geral. Os fatores de risco para a ocor-
rência de broncoaspiração durante cirurgia eletiva incluem espasmos do piloro, íleo paralítico, acalasia, gestação, 
hipersecreção gástrica e jejum inadequado. Relato de caso: Paciente feminina, 68 anos, com diagnóstico de hiperten-
são arterial sistêmica, compensada hemorragia digestiva baixa e indicação de colonoscopia diagnóstica ambulatorial. 
Risco cirúrgico: Goldman Classe I. Paciente confirmou em sala operatória o jejum de líquidos e sólidos desde o 
dia anterior, conforme a orientação de rotina do serviço. Foi submetida à anestesia geral endovenosa com mida-
zolam (1,0 mg), fentanil (50 mcg) e propofol (50 mg). Próximo ao término do procedimento, paciente apresentou 
regurgitação de moderada quantidade de líquido claro sem resíduos, sendo aspirada cavidade oral e orofaringe e 
mantida em ventilação espontânea com máscara facial com O2 a 100%. Foi administrada hidrocortisona (500 mg 
endovenosa), mantida em macronebulização e encaminhada para a sala de recuperação pós-anestésica com dispneia 
moderada (saturação periférica de O2 91%). Paciente confirmou ter omitido a ingesta de aproximadamente 350 mL 
de água antes do procedimento. Evoluiu com broncoaspiração confirmada por radiografia de tórax com imagem 
de opacificação em hemitórax esquerdo, sendo internada na enfermaria e iniciada antibioticoterapia (ceftriaxona 
clindamicina) com resposta satisfatória, recebendo alta hospitalar no quarto dia de internação. Após conversa com 
familiares, recebeu diagnóstico de ansiedade e transtorno do humor. Discussão: Eventos de broncoaspiração são 
relativamente infrequentes, representando entre 2,9 e 4,7 casos a cada 10 mil anestesias gerais realizadas. Apesar da 
baixa prevalência, a aspiração representa 20% da mortalidade anestésica, motivo pelo qual essa condição exige 
preparo e conhecimento pelo médico anestesiologista, com aplicação imediata de algoritmos. O caso em questão 
ocorreu por jejum inadequado, e a realização de procedimentos como raio-X de tórax, passagem de sonda naso-
gástrica e entubação orotraqueal, bem como instituição da antibioticoterapia, devem ser individualizados para cada 
paciente, considerando a quantidade aspirada, o grau de consciência, entre outros. 
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1618 Atelectasia pulmonar após cirurgia 
videolaparoscópica
Mayara da Silva Ferreira, Danielle Bandeira Lima, Rafael Reis Di Tommaso,  
Ademar Contiero Junior, Christiane Rodrigues da Silva

Hospital Universitário Getúlio Vargas, Manaus, AM, Brasil 

Introdução: As afecções pós-operatórias correspondem a doenças que ocorrem até 30 dias após o procedimento 
cirúrgico e representam um desafio para o anestesiologista, tanto na sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) 
quanto na enfermaria. Nesse contexto, as complicações cardiovasculares são as mais investigadas no período 
 pré-operatório, enquanto as do trato respiratório, muitas vezes negligenciadas, são as mais prevalentes. Relato de 
caso: Paciente do sexo feminino, 33 anos, ASA I, sem histórico de alergias ou cirurgias prévias, proposta cirúrgica 
de colecistectomia videolaparoscópica. Monitorizada com oximetria de pulso, cardioscopia e pressão arterial não 
invasiva.  Pré-oxigenação sob máscara facial durante 5 minutos com O2 a 100%. Indução realizada com remifentanil 
endovenoso em infusão contínua, lidocaína 80 mg, propofol 150 mg e atracúrio 35 mg. Intubação sem intercor-
rências. Manutenção com sevoflurano e remifentanil. Durante as 3 horas do procedimento, paciente foi ventilada 
a volume controlado, com volume corrente de 6 mL/kg (peso predito), pressão de pico de até 28 e pressão expira-
tória positiva final de 5 cm H2O; pressão e fluxo do pneumoperitôneo mantiveram-se dentro dos valores usuais. 
Extubada sem intercorrências, paciente evoluiu na SRPA com desconforto respiratório, dor torácica de caráter não 
anginoso e tosse persistente, ausculta pulmonar com diminuição do murmúrio vesicular em base hemitórax direito. 
Radiografia de tórax evidenciou atelectasia focal à direita. Iniciado tratamento precoce na SRPA com nebulização uti-
lizando broncodilatadores associada à fisioterapia respiratória. Paciente evoluiu de forma satisfatória, recebendo alta 
após cinco dias, sem sequelas. Discussão: A atelectasia é a complicação respiratória mais comum no  pós-operatório, 
sendo a principal causa de febre nas primeiras 48 horas. As cirurgias abdominais altas e com duração acima de três 
horas, como no caso relatado, são fatores de risco para o desenvolvimento dessa alteração. A analgesia  pós-operatória 
influencia diretamente sua prevalência, bem como hidratação adequada e mobilização precoce. No caso descrito, a 
paciente possuía poucos fatores de risco para o desenvolvimento de atelectasia, mas a identificação precoce dessa 
complicação possibilitou a recuperação adequada. Os diagnósticos diferenciais a serem considerados são: derrame 
pleural, curarização residual, dor anginosa, entre outros, todos descartados clinicamente no caso descrito.
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1626 Recurarização tardia na sala de 
recuperação anestésica
Ighor de Barros Rezende, Anderson Sampaio Marui, Alexandre Minoru Tomé Horiuchi 

Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: A curarização residual pós-operatória (CRPO) na sala de recuperação anestésica (SRA) tem alta inci-
dência em grande parte dos serviços de anestesia, com até 40 a 50% dos pacientes em pós-operatório imediato 
que utilizaram bloqueadores neuromusculares. Findo o período de ação do anticolinesterásico, pode haver paralisa 
residual, chamada de recurarização tardia (RT). Relato de caso: Homem, 54 anos, branco, 72 kg, ASA II, histó-
rico de arritmia não documentada, sem uso de medicações regulares, nega comorbidades. Transferido para realizar 
biópsia óssea toracolombar T12/L1. Procedimento com duração de 2 horas sob anestesia geral: indução com fen-
tanil (280 mcg), rocurônio (40 mg) e propofol (100 mg). Mantido com sevoflurano a 2% em ventilação mecânica 
controlada, sem intercorrências. Ao final do procedimento, 1h40m após indução, foram administrados 2,5 mg de 
neostigmine e 1,0 mg de atropina, tendo em vista a reversão do bloqueio neuromuscular. O paciente foi levado para a 
SRA extubado, sonolento, consciente, respondendo aos chamados, eupneico, hemodinamicamente estável. Em cerca 
de 20 minutos, evoluiu com taquipneia em vigência de O2 100%, queda de saturação (saturação periférica de O2 
71%), bradicardia (frequência cardíaca 41 bpm) e hipotensão (pressão arterial 75 x 42 mmHg). Recebeu medidas 
de suporte, como hidratação, adrenalina, atropina e, durante a preparação do material para intubação orotraqueal 
(IOT), foram administrados 200 mg de sugamadex endovenosos. Em cerca de um minuto, o paciente teve melhora 
do padrão respiratório e parâmetros hemodinâmicos sem necessidade de IOT. Discussão: Casos como este mos-
tram que, mesmo em uso da dose recomendada de neostigmina e transcorrido o tempo adequado do bloqueador 
neuromuscular utilizado na indução, o paciente continua em risco na SRA. A reversão só foi efetiva com o uso de 
sugamadex, antagonista específico do rocurônio, mostrando que este poderia reduzir a ocorrência de CRPO se uti-
lizado rotineiramente. Gases voláteis, sulfato de Mg, disfunção renal e benzodiazepínicos são fatores que podem 
aumentar a ocorrência de RT. A utilização da sequência de quatro estímulos (Train of four – TOF) pode ser uma 
alternativa para diminuir essa incidência.
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1640 Acidente vascular encefálico em cirurgia 
não cardiovascular
Patricia Braga Mata, Pedro Affonso Manhaes Maciel Hawerroth, Victor Felipe Franco de Oliveira, 
Ivani Correia Mesquita, Marco Aurélio Damasceno Silva

Hopital Universitário Pedro Ernesto, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 

Introdução: O acidente vascular encefálico (AVE) intraoperatório é uma complicação rara; e seu risco aumenta com 
a idade, presença de comorbidades e complexidade da cirurgia. Este relato mostra um caso de AVE isquêmico após 
uma prostatectomia suprapúbica em paciente hipertenso mal controlado submetido à raquianestesia. Relato de caso: 
Paciente masculino, 68 anos, 69 kg, 1,61 m, portador de hipertensão arterial (HAS), uso irregular de captopril 25 mg/dia. 
Apresenta hiperplasia prostática benigna, nega outras comorbidades. Ao exame físico: lúcido e orientado, ansioso. 
Pressão arterial (PA) 190 x 100 mmHg e frequência cardíaca 83 bpm. Exames laboratoriais e eletrocardiograma sem 
alterações. Na recuperação pós-anestésica (RPA), feitos midazolan 2 mg e clonidina 150 mcg intravenosos, havendo 
queda da PA para 100 x 70 mmHg. Realizado então bloqueio subaracnoideo simples em L3–L4, com bupivacaína 
hiperbárica 12 mg, fentanil 20 mcg, associado à sedação venosa com midazolam 1 mg e fentanil 30 mcg. Bloqueio sen-
sitivo e motor satisfatórios. Submetido à prostatectomia suprapúbica, em posição de Trendelenburg acentuado, com 
membros inferiores abaixados. Após o bloqueio, a PA se manteve entre 100 x 60 e 90 x 50 mmHg e a cirurgia trans-
correu sem intercorrências. Ao final da cirurgia, o paciente encontrava-se sonolento, sendo feito flumazenil 0,5 mg 
intravenoso. Transferido à RPA, onde evidenciou-se hemiplegia braquiocrural à esquerda, com desvio de comissura 
labial, sendo então administrada dexametasona 10 mg intravenosa. Realizou tomografia computadorizada (TC) de 
crânio, que não mostrou área isquêmica ou hemorrágica, recomendando-se repetir em 48 horas. Foi encaminhado 
para a unidade intensiva. Na avaliação pós-anestésica evoluiu com força grau 5, em membros inferiores e superiores, 
mas mantendo o desvio de comissura labial. Após 48 horas foi feita uma nova TC de crânio, que revelou uma extensa 
área isquêmica em território de artéria cerebral média. Discussão: O principal mecanismo fisiopatológico do AVE 
isquêmico é a embolia. Devem-se identificar os fatores de risco no  pré-operatório para evitar tal complicação. Além do 
manejo adequado da PA, a redução de 20 a 30% da pressão arterial média (PAM) pode aumentar o risco de AVE, pois 
indivíduos com HAS crônica têm a curva de autorregulação cerebral deslocada para a direita, exigindo uma PAM mais 
próxima possível dos valores basais para que se mantenha perfusão cerebral adequada. Além da posição cirúrgica, 
neste caso, que exige atenção redobrada nos níveis pressóricos. 
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1650 Edema agudo por pressão negativa 
pós-sedação para cirurgia ginecológica
Elisa Rodrigues Fonseca, Cristina do Espirito Santo de Carvalho, Alexandre Roberto 
Mesquita, Paulo Roberto Alcantara Aguiar, Raphael Fernandes de Brito Esquef

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

Introdução: O edema agudo pós-obstrutivo (EAPO) está associado ao esforço inspiratório diante de obstrução 
aguda das vias aéreas, resultando em pressão intratorácica negativa, com aumento do retorno venoso e do fluxo 
sanguíneo para o lado direito, com consequente diminuição do fluxo do lado esquerdo por aumento da pós-carga 
e transudação de líquido do capilar pulmonar para o espaço intersticial. A causa mais comum é o laringoespasmo. 
Relato de caso: Mulher, 45 anos, ASA I, com proposta cirúrgica de ninfectomia. Realizada sedação com fentanil 
50 mcg, midazolam 2 mg e propofol 1% em infusão alvo-controlada, e anestesia local com lidocaína. Vinte minutos 
após o início da cirurgia, a paciente apresentou sibilos e crepitações em via aérea superior, movimentos inspiratórios 
torácicos forçados e queda da saturação para 89%. Imediatamente foi administrada hidrocortizona 500 mg e ventila-
ção com pressão positiva, com melhora do quadro e opção por interromper o procedimento. Na sala de recuperação 
pós-anestésica, apresenta nova queda da saturação, agitação psicomotora, inversão da trama vascular à radiografia 
de tórax e tosse com saída de secreção rósea. Realizada ventilação não invasiva com pressão positiva com boa recu-
peração, sendo mantida em observação por mais 48 horas, após as quais recebeu alta hospitalar. Discussão: O EAPO 
é uma complicação rara e muitas vezes negligenciada devido às várias apresentações, que vão desde sintomas sub-
clínicos ao desconforto respiratório grave, podendo ocorrer em crianças ou adultos saudáveis ou em pacientes com 
fatores de risco identificáveis. O rápido reconhecimento clínico, reversão da obstrução e ventilação com pressão 
positiva previnem a necessidade de medidas invasivas. A evolução é geralmente favorável e sem sequelas na maioria 
dos casos nas primeiras 24 horas, não necessitando de qualquer outra terapia.
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1663 Choque anafilático pós-indução 
anestésica em paciente tetraparético
Rita de Cássia Demarco Garcez Novais, Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo, 
Paula Cristina Ribeiro Andrade, Leandro Criscuolo Miksche, Carlos André Cagnolati

Clínica de Anestesiologia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, SP, Brasil 

Introdução: A anafilaxia constitui uma síndrome clínica potencialmente grave que envolve a pele, vias aéreas, sis-
tema gastrointestinal e sistema cardiovascular. É mediada por imunoglobulinas E e G e ocorre após sensibilização 
prévia a um antígeno. Suas manifestações clínicas são multissistêmicas e podem levar a um colapso cardiovascular 
e pulmonar. Relato de caso: Paciente masculino, 55 anos, 86 kg, 1,76 m, hipertenso, ASA III, admitido em cen-
tro cirúrgico em Glasgow 15 para artrodese cervical devido à lesão medular em C6 –C7 após queda do telhado há 
3 dias, que resultou em tetraparesia com predomínio crural. Sob monitorização padrão, recebeu solução com 2 g de 
cefazolina e dexametasona 10 mg por via venosa 30 minutos antes do procedimento. Após oxigenação foi realizada 
sedação com midazolam 3 mg, indução anestésica com sufentanil (0,5 mcg/kg), propofol em infusão alvo-controlada 
(TCI) e rocurônio (0,6 mg/kg). Realizou-se intubação orotraqueal em uso de colar cervical com videolaringoscó-
pio sem intercorrências, a manutenção anestésica foi feita com propofol e remifentanil em TCI. Após dois minutos 
da indução, notou-se hipotensão grave (70 x 40 mmHg). Não houve melhora com bolus de metaraminol e efedrina. 
Subsequentemente, observou-se taquicardia (frequência cardíaca 160 bpm) e rash cutâneo difuso, momento em que, 
imediatamente, iniciou-se expansão volêmica com 30 mL/kg de cristaloide, administração de doses sucessivas de 
adrenalina 0,05 mg, além de difenidramina 50 mg e hidrocortisona 10 mg/kg. Em 15 minutos houve estabilização 
da pressão arterial e frequência cardíaca. Ao final do procedimento, o paciente foi levado ao centro de terapia inten-
siva intubado, devido a orientações da equipe cirúrgica, e estável hemodinamicamente, sendo extubado com sucesso 
12 horas após. O diagnóstico de choque anafilático foi confirmado através de dosagens de triptase. Discussão: 
A anafilaxia é uma das principais causas de morte perioperatória devido à sua rápida evolução e descompensação 
cardiopulmonar. O choque distributivo anafilático pode ser agravado por lesões medulares, nas quais o sistema ner-
voso simpático encontra-se suprimido. Dentre as drogas administradas, o antibiótico e o relaxante neuromuscular 
são as mais comuns a desencadear anafilaxia. Portanto, o anestesiologista não deve deixar de pensar nessa entidade 
em seu rol diagnóstico. Todos os pacientes que apresentem sinais de anafilaxia devem ser informados e encaminha-
dos ao alergologista para futura elucidação etiológica. 
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1666 Incineração do tubo orotraqueal durante 
laringectomia parcial com uso de laser
Luana Magalhães Bernardo, Alysson Higino Gonçalves da Silva, Carolina Mendonça de 
Gofferdo Costa dos Santos, Daniel Rodrigues Alves Soares, Cristiano Pereira Peluso

Hospital Felicio Rocho, Belo Horizonte, MG, Brasil 

Introdução: Incêndios cirúrgicos podem causar complicações graves ao paciente. Pacientes submetidos a cirur-
gias de cabeça e pescoço correm um risco alto devido à proximidade do campo cirúrgico às altas concentrações 
de agentes oxidantes. Em cirurgias otorrinolaringológicas, o uso de laser pode ser fonte de ignição para incêndios. 
Para minimizar os riscos é necessário que a equipe cirúrgica entenda as causas comuns de incêndio e como  evitá-lo. 
Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 65 anos, ASA II. Submetido a traqueostomia e laringectomia parcial 
com uso de laser e remoção de lesão em pregas vocais por tumor de laringe. Realizada sedação e anestesia local para 
confecção de traqueostomia. Paciente evoluiu com dessaturação com necessidade de intubação orotraqueal, sendo 
então induzida anestesia geral. Após confecção de traqueostomia, foi passado tubo nº 5,5 pelo traqueostoma, insu-
flado balote com água destilada e mantido baixo fluxo de oxigênio. Durante a laringectomia parcial com uso de 
laser ocorreu incineração do tudo orotraqueal, que foi imediatamente removido. Paciente evolui com lesão térmica, 
que provocou broncoespasmo no peroperatório, tratado com adrenalina subcutânea e hidrocortisona endovenosa. 
Ao final do procedimento, o paciente foi encaminhado ao centro de terapia intensiva (CTI), evoluiu com grande 
quantidade de secreção em via aérea, com necessidade de aspirações. Fibronasolaringoscopia demonstrou edema 
em epiglote e aritenoide, presença de úlcera com tecido de fibrina em aritenoide direita, discreta área cicatricial 
subglótica sem oclusão do lúmen traqueal. Paciente permaneceu 12 dias no CTI com evolução favorável, e teve alta 
no décimo quinto dia pós-operatório com dieta suspensa e sonda nasoenteral e bom padrão respiratório. Discus-
são: As condições para um incêndio cirúrgico incluem a presença de três fatores: um oxidante, fonte de ignição e 
materiais combustíveis. É necessário que a equipe reconheça os fatores de alto risco para incêndios e que as medi-
das preventivas sejam tomadas. O uso de um tubo orotraqueal apropriado, reduzir as concentrações de oxigênio, 
monitorar as fontes de ignição e o uso cauteloso de preparação de pele à base de álcool são algumas prevenções que 
podem ser tomadas. O fogo continua sendo um sério risco para o paciente submetido a procedimentos de otorrino-
laringologia, e a cirurgia endoscópica a laser nas vias aéreas representa um dos maiores riscos de incêndio cirúrgico.
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1687 Intercorrência à insuflação de 
pneumoperitônio em videolaparoscopia
Paula Pitanguy Rodrigues Cavaca, Fernanda de Faria Mariano, Vera Coelho Teixeira, 
Luciana Andrade Rezende, Julian Fernando López Mora

Hospital Felicio Rocho, Belo Horizonte, MG, Brasil 

Introdução: A cirurgia laparoscópica se tornou a via de acesso de escolha em diversos procedimentos cirúrgicos 
nos últimos anos. Complicações resultantes de erros técnicos ou relacionados à laparoscopia têm sido reportadas, 
apesar dos conhecidos benefícios. Relato de caso: Mulher, 79 anos, ASA II (osteoporose e esclerodermia), cirur-
gias para correção de hérnia inguinal, cesariana, apendicectomia e perineoplastia prévias. Submetida à cirurgia por 
videolaparoscopia para tratamento de cisto hepático. Optado por anestesia geral inalatória, indução anestésica sem 
intercorrências. Ao iniciar insuflação de pneumoperitônio, paciente apresentou elevação súbita de fração expirada de 
CO2, inicialmente em 40 mmHg, subindo para 63 mmHg em segundos. Cirurgião foi comunicado e cessou fluxo de 
CO2 imediatamente. Cisto hepático muito volumoso deslocou o fígado em direção à altura da cicatriz umbilical e à 
introdução da agulha de Veress às cegas na cavidade abdominal, ocorreu perfuração hepática e injeção de CO2 em 
seu parênquima. Discussão: Vigilância peroperatória pelo anestesista nesse cenário evitou complicações mais graves 
como uma parada cardiorrespiratória da paciente em questão. Ele deve estar familiarizado com as possíveis complica-
ções associadas a essa técnica e estar sempre atento aos parâmetros hemodinâmicos e ventilatórios no intraoperatorio.
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1703 Cardiomiopatia de estresse (Takotsubo) 
na indução anestésica
Alexandre Curi Jorge Vargas, Débora Dal Pai, Leonardo José Scarton Forgiarini, 
Matheus Bolzan Beria, Florentino Fernandes Mendes

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

Introdução: A cardiomiopatia de Takotsubo caracteriza-se por disfunção ventricular esquerda regional transitória, 
geralmente provocada por estresse, que mimetiza infarto agudo do miocárdio, porém com exame angiográfico sem 
obstrução coronariana. A disfunção regional se estabelece além do território irrigado por uma determinada artéria, 
predominando a depressão do segmento médio-apical miocárdico e hipercinesia das paredes basais. Estima-se que a 
cardiomiopatia de Takotsubo seja uma condição mais prevalente em mulheres e que ocorra em 1 a 2% dos pacientes 
com clínica de doença isquêmica cardíaca e troponina positiva. Relato de caso: Paciente masculino, 63 anos, peso 
70 kg, altura 161 cm, cirrótico Child B, chega à sala cirúrgica para ser submetido à videolaparoscopia diagnóstica 
para esclarecimento etiológico da cirrose. Realizada monitorização cardíaca, pressão arterial não invasiva, oxime-
tria de pulso e venóclise. Durante indução anestésica foram administrados propofol 160 mg, fentanil 200 mcg e 
rocurônio 50 mg. Após intubação orotraqueal confirmada por capnografia, o paciente apresentou pico hipertensivo 
(pressão arterial 240 x 110 mmHg) e alteração no traçado eletrocardiográfico à cardioscopia. Realizado eletrocar-
diograma com 12 derivações que apresentou ritmo sinusal, supradesnivelamento de ST V1-V2-V3 e V4. A cirurgia 
foi suspensa e, devido à estabilidade hemodinâmica do paciente, foram administrados sugamadex 4  mg/kg com 
posterior extubação e transporte para o serviço de hemodinâmica. Realizada coronariografia sem evidências de 
obstrução coronariana; na ventriculografia foi evidenciada hipocinesia apical com hipercinesia do compartimento 
póstero-basal sem sobrecarga de câmaras e fração de ejeção 68%. Ao exame laboratorial, troponina T 0h 0,27 ng/mL 
e troponina T 6h 1,53 ng/mL. Durante internação na unidade de terapia intensiva, paciente evoluiu com quadro de 
choque séptico de foco abdominal sem resposta às medidas instituídas, com evolução para óbito 18 dias após a cirur-
gia. Discussão: Existem aproximadamente cem casos relatados na literatura sobre cardiomiopatia Takotsubo durante 
indução anestésica ou no período transoperatório. No presente caso, as alterações apresentadas durante corona-
riografia com ventriculografia sugerem síndrome de Takotsubo desencadeada por estresse durante laringoscopia e 
intubação endotraqueal.
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1711 Reação alérgica ao corante azul patente em 
paciente submetida à cirurgia de mama
Veronica Pinheiro Santos, Eloisa Gasparini Saque, Denise Cardoso, Gustavo Marcinko, 

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

Introdução: A avaliação do comprometimento axilar no tratamento cirúrgico para o câncer de mama pode ser 
realizada pela utilização do corante azul patente para identificação do linfonodo sentinela. Reações de hipersensibi-
lidade mediadas por imunoglobulina E ao corante têm sido relatadas com incidência de 0,6 a 2,8%. O quadro clínico 
varia de leve, com apenas lesões de pele, a grave, cursando com choque anafilático. O presente trabalho tem como 
objetivo relatar uma reação alérgica possivelmente causada pelo azul patente em paciente submetida à cirurgia de 
mama. Relato de caso: A.M.B.B.M., 61 anos, com história de hipotireoidismo e sem alergias. Submetida à setorecto-
mia esquerda associada à biópsia de linfonodo sentinela e reconstrução mamária. A técnica anestésica de escolha foi 
geral com monitorização padrão. Antibioticoprofilaxia realizada com cefazolina. Na indução foram administrados 
fentanil, propofol e atracúrio; e na manutenção, isoflurano. Os adjuvantes utilizados foram dexametasona, dipirona 
e cetoprofeno. Antes da incisão cirúrgica foi injetado azul patente (2 mL) no tecido subcutâneo periareolar e, após 
15 minutos, surgiram placas urticariformes em toda a extensão da mama. A paciente apresentou hipotensão, bron-
coespasmo e piora das lesões. Foram administradas hidrocortisona, difenidramina e adrenalina em doses tituladas. 
Foi necessário acesso venoso central para instalação de noradrenalina. A paciente apresentou melhora parcial das 
lesões e resolução do quadro de broncoespasmo, com necessidade de baixas doses de noradrenalina. Ao final da 
cirurgia, permaneceu em ventilação mecânica e foi encaminhada à unidade de terapia intensiva (UTI). No primeiro 
dia pós-operatório foi retirada a noradrenalina e, no segundo, foi extubada. Não houve novas repercussões clínicas 
e a paciente recebeu alta da UTI no terceiro dia pós-operatório. Discussão: O azul patente tem sido associado a rea-
ções de hipersensibilidade, sendo absorvido pelo organismo em 1 hora, podendo se estender até 24 horas. A reação 
de hipersensibilidade que envolve colapso circulatório com ou sem broncoespasmo é o tipo mais grave. As manifes-
tações costumam ocorrer em 10 a 45 minutos após a injeção do azul patente, iniciam com lesões dermatológicas e 
podem ser mais comuns do que reações a drogas rotineiramente utilizadas na prática anestésica. 
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1720 Infarto agudo do miocárdio em sala de 
recuperação pós-anestésica
Thamara Silva Mendonça, Vanessa Formigoni Reviriego, Matheus de Souza Martinez 
Gomes Schuerewegen, Jaime João Jorge, Jonas Jorge Junior

Centro de Ensino e Treinamento, Serviço de Anestesiologia de Catanduva, Catanduva, SP, Brasil 

Introdução: Complicações cardíacas como o infarto agudo do miocárdio (IAM) são causas comuns de morbidade e 
mortalidade pós-operatórias. Os níveis de catecolaminas e o cortisol aumentam devido a dor, anemia ou hipotermia 
e podem levar à vasoconstrição e à instabilização de placas. Além disso, ocorre aumento nas substâncias pró-coa-
gulantes, diminuição nos fatores anticoagulantes e aumento da agregabilidade plaquetária. Relato de caso: J.B.R., 
66 anos, masculino, admitido após politrauma. Apresentou-se confuso, desorientado, alcoolizado, eupneico e estável 
hemodinamicamente. Relatava etilismo e tabagismo. Radiografia de tórax e eletrocardiograma sem alterações. Após 
avaliação, foi constatada fratura exposta de úmero direito e encaminhado para cirurgia, onde foi realizada indu-
ção em sequuência rápida com propofol (120 mg), rocurônio (70 mg) e remifentanil (0,5 μg/kg). A manutenção foi 
com sevoflurano 2% e remifentanil. O procedimento durou 120 minutos e antes da extubação realizou-se bloqueio 
do plexo braquial via interescalênica guiado por ultrassom com 20 mL de ropivacaína 0,75%. Após a extubação, foi 
transportado à sala de recuperação pós-anestésica (SRPA), onde chegou consciente e respirando. Após 4 horas, ainda 
em SRPA, o anestesiologista constatou queda da saturação, apneia, inconsciência e atividade elétrica sem pulso, 
sendo iniciada massagem cardíaca. Após o segundo ciclo de massagem o paciente retornou, foi intubado e man-
tido em ventilação mecânica. Além disso, foi puncionado acesso venoso central e pressão arterial invasiva. Logo, foi 
transportado à unidade de terapia intensiva, onde confirmou-se o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio (IAM) 
e encaminhado para a reperfusão coronariana. Discussão: No perioperatório, os níveis de catecolaminas e cortisol 
aumentam. Durante e após o ato anestésico foram tomadas precauções que diminuem tais riscos, como o bloqueio de 
plexo a fim de se evitar a dor e o controle da frequência cardíaca e pressão arterial. Mesmo tomando todos os cuida-
dos necessários, o paciente acabou evoluindo para um IAM. Uma das possíveis causas que explicam tal complicação 
são os níveis de catecolaminas e cortisol aumentados após o trauma, que contrubuíram para a instabilização de pla-
cas de aterosclerose. 
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1726 Administração inadvertida de 
medicação intravenosa
Bernardo Pereira dos Santos Viana, Tatiana Pereira do Amaral dos Reis, Andréa Renata 
Machado Mesquita, Rodrigo Barcellos Ferreira de Araújo

Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 

Introdução: Na anestesiologia, utilizamos medicamentos com apresentações similares, que se diferem pelo rótulo, 
tamanho ou faixa colorida. Falaremos sobre um caso de injeção inadvertida de noraepinefrina endovenosa em 
paciente submetida à microcirurgia de laringe. Relato de caso: Paciente R.S.V., 54 anos, sexo feminino, tabagista, 
ASA II, 75 kg, índice de massa corporal 27,5; portadora de edema de Reinke. História patológica pregressa: hiperten-
são arterial sistêmica, insuficiência venosa crônica, dislipidemia, transtorno de ansiedade generalizada. Mallampati 
3, abertura de boca < 5 cm, mobilidade cervical preservada. Indução anestésica com alfentanil 2.500 mcg, lidocaína 
2% 80 mg, propofol 200 mg e succinilcolina 100 mg. Intubação orotraqueal, após pré-oxigenação, sob laringoscopia 
direta, com tubo orotraqueal 5,5 mm com cuff. Manutenção com sevoflurano e relaxamento muscular com cisatra-
cúrio 4 mg. Tempo cirúrgico: 50 minutos. Durante administração das medicações adjuvantes ao final da cirurgia, 
além da descurarização, foi realizada injeção inadvertida de noraepinefrina 4  mg endovenosa (EV), no lugar de 
ondansetrona 8  mg. Paciente evoluiu com taquicardia sinusal e hipertensão. Feito esmolol 70  mg, com redução 
da frequência cardíaca, mas mantendo hipertensão. Feito nitroglicerina 0,05  mg EV lento, para melhor controle 
do duplo produto. Apresentou taquiarritmia ventricular de curta duração, evoluindo para taquicardia paroxística 
supraventricular, revertida após manobra vagal. Realizada gasometria arterial, que afastou distúrbio acido-básico. 
Eletrocardiograma mostrou-se inalterado, comparado ao pré-operatório. Paciente extubada sem intercorrências e 
encaminhada ao centro de terapia intensiva, estável hemodinamicamente, recebendo alta hospitalar após 48 horas. 
Discussão: As principais causas de injeção inadvertida de drogas parecem estar relacionadas à semelhança entre as 
apresentações dos medicamentos, aliada à presença de estresse físico e mental, e em situações em que o fator tempo 
se impõe para diminuição da mortalidade. Os fatores ambientais contribuem para o erro, como por exemplo o arma-
zenamento de drogas anestésicas, que nesse caso, além da semelhança entre elas (tamanho, cor e rótulo), a ampola 
de noradrenalina estava fora do seu local designado, o que gerou o fator de confusão. Sugerimos, para evitar novos 
acidentes, a padronização das ampolas. Por fim, é evidente que informações discriminativas nos rótulos, bem como 
a precaução durante o procedimento, continuam a ser de importância vital.
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1734 Obstrução de via aérea superior no pós-
operatório imediato de artroscopia bilateral 
de articulação temporomandibular
Sabrine Lima Silva, Márcia Rosana Arjona, Roseanne Castro Nascimento,  
Alexandre Bastos da Silva, Carla Leal Pereira

Hospital Ipiranga, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: As disfunções temporomandibulares (DTM) são alterações que englobam músculos da mastigação na 
articulação temporomandibular (ATM) e estruturas vizinhas. Essa disfunção atinge cerca de 75% da população, 
com maior prevalência nas mulheres, sendo que 5% necessitam de intervenção cirúrgica. Uma das formas de trata-
mento é a artroscopia (minimamente invasiva), que promove a lavagem da cavidade articular através de uma incisão 
 pré-auricular sob anestesia geral. Relato de caso: A.P.A.D., 44 anos, sexo feminino, ASA I. Nega alergias a medicações 
e doenças prévias. Ausência de preditores de via aérea difícil. Submetida à artroscopia bilateral de ATM, monitori-
zada com oximetria de pulso, cardioscópio, esfigmomanômetro e acesso em mmbro superior esquerdo calibre 20G. 
Realizada profilaxia de antibiótico. Indução anestésica: alfentanil 2,5 mg, propofol 180 mg, cistracúrio 10 mg. Intuba-
ção pela narina direita, cânula 6,5 aramada, sem intercorrências. Adjuvantes: dexametasona 4 mg, ranitidina 50 mg, 
ondasentrona 4 mg, dipirona 2 g. Manutenção: sevoflurano 2%, remifentanil 0,05%. Lavagem das cavidades articula-
res com solução ringer lactato 1.000 mL em cada lado da artroscopia. Tempo anestésico 2h30min e tempo cirúrgico 
2h. Revertido bloqueio neuromuscular e paciente respondendo a comandos. Após 15 minutos da extubação houve 
diminuição da oximetria (72%). Observado edema sublingual e em base de língua durante laringoscopia direta. 
Feito resgate da ventilação sob máscara facial com fração inspirada de O2 a 100% e recuperação da saturação após 
aceitação da cânula de Guedel, com paciente acordada. Encaminhada para a unidade de terapia intensiva, edema 
regredindo após quatro horas. Descartada reação anafilática. Discussão: A cirurgia minimamente invasiva de ATM 
sugere baixa taxa de complicação no intra e pós-operatório imediato. No entanto, complicações graves podem ocor-
rer devido à utilização de grande quantidade de fluidos para irrigação nas artroscopias. Dependendo da severidade 
do edema, podemos esperar obstrução de via áerea e necessidade de cuidados intensivos.
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1736 Reação anafilática grave a cefazolina
Aurélio Júlio Silva Dantas, Eduardo Seiji Takeushi, Renan Toledo Fernandes, 
Rodrigo Teixeira Magalhães, Maria Teresa Almeida Formiga

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: O choque anafilático é a forma mais grave de reação de hipersensibilidade, sendo uma complicação 
rara em anestesiologia, com incidência estimada de 1 em 10 a 20 mil procedimentos e taxa de mortalidade infe-
rior a 0,001%. A cefazolina é uma cefalosporina de primeira geração, habitualmente usada em profilaxias cirúrgicas. 
A hipersensibilidade seletiva à cefazolina parece ser a forma de apresentação mais frequente, com reações imediatas 
e graves. Relato de caso: Mulher, 87 anos, ASA II por hipertensão arterial e fibromialgia, histórico anestésico pré-
vio desconhecido, negava alergias, admitida com quadro de bloqueio atrioventricular total, submetida a implante de 
marca-passo definitivo. Optou-se por monitorização não invasiva com cardioscópio, oximetria de pulso e pressão 
arterial não invasiva. Realizada sedação com diazepam 2 mg e infusão de cefazolina 2 g em soro fisiológico 0,9%. 
Cerca de 10 minutos após início do antibiótico, paciente referiu prurido ocular e em pés, evoluindo com hipere-
mia cutânea, angioedema e hipotensão grave. Diagnosticado choque anafilático, suspendida infusão de antibiótico 
e administrado bolus de adrenalina 50  mcg intravenosos, optado por intubação orotraqueal. Indução anestésica 
com dextrocetamina 50 mg. Administrados hidrocortisona 500 mg, ranitidina 50 mg, difenidramina 50 mg, dexa-
metasona 10 mg e expansão volêmica vigorosa. Após terceiro bolus de adrenalina, manteve pulso palpável, melhora 
da hipotensão e do angioedema. Paciente mantida intubada por aproximadamente uma hora após o término do 
procedimento e extubada devido à estabilização hemodinâmica. Encaminhada para a recuperação pós-anesté-
sica, mantida estável hemodinamicamente sem aminas vasoativas, recebendo alta para enfermaria após 24 horas. 
 Discussão: Cerca de 40% das reações de anafilaxia perioperatória relacionadas a fármacos são atribuídas às cefa-
losporinas. Reações tardias e recorrências são possíveis na anafilaxia. O diagnóstico precoce do choque anafilático 
determina melhores desfechos nos casos. Pacientes tratados por colapso cardiorrespiratório exigem cuidados inten-
sivos, com monitorização rigorosa dos sinais vitais e funções orgânicas.
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1742 Insuficiência plaquetária devido a uso 
prolongado de assistência cardiovascular 
mecânica
Bruno Francisco de Freitas Tonelotto, Luana Carmélia de Lira Fernandes, Felipe Pinn de Castro, 
Pedro Paulo Kimachi, Claudia Marquez Simões

Hospital Sírio Libanês, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: Complicações tromboembólicas e hemorrágicas em pacientes com dispositivo de assistência ventricular 
são comuns e podem aumentar a morbimortalidade. Faz-se necessário um equilíbrio entre fatores anticoagulantes 
e pró-coagulantes. No entanto, ao contrário dos testes de coagulação que são mais rotineiros, a função plaquetária 
raramente é monitorada e existem relatos que têm indicado disfunção plaquetária. O objetivo deste caso é ilustrar 
exatamente essa condição de instalação de uma disfunção plaquetária após uso de assistência ventricular. Relato de 
caso: A.G.S., 67 anos, masculino, internado devido à miocardiopatia isquêmica, em uso de assitência cardiovascular 
mecânica (centrimag) e submetido a transplante cardíaco. Procedimento cirúrgico realizado sem intercorrências, no 
entanto, após saída de circulação extracorpórea e reversão da heparina com protamina em dose adequada, apresen-
tava tempo de coagulação ativado normal. Verificou-se um aumento do tempo de coagulação pela tromboelastografia 
no canal EXTEM, tendo sido feita a hipótese de insuficiência plaquetária devido ao tempo prolongado de uso da 
assistência mecânica (dois meses). Optou-se por realizar a administração de desmopressina (DDAVP) na dose de 0,4 
unidades inicialmente e observou-se melhora do sangramento no campo cirúrgico e normalização do tromboelasto-
grama. Discussão: As plaquetas são células altamente sensíveis ao impacto ou ativação por roletes mecânicos, sejam 
eles circulação extracorpórea, assistência ventricular e até mesmo a estenose valvar severa (valva aórtica). A transfu-
são de plaquetas, além de ter custo elevado, é difícil de ser realizada devido ao seu diminuto tempo de armazenagem, 
além do potencial de contaminação bacteriana. Dessa forma, deve-se tentar evitar a transfusão de plaquetas sempre 
que possível. A DDVAP é uma excelente alternativa, pois otimiza as plaquetas viáveis, estimulando a exposição dos 
receptores que se ligarão à matriz tecidual lesada.
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1743 Anestesia em paciente séptico mimetizando 
quadro de hipertermia maligna
Nádia Munhoz Ponce, Carolina Alcoforado de Abreu, Roberto Henrique Benedetti, 
Breno José Santiago Bezerra de Lima

Hospital Florianópolis, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil 

Introdução: Hipertermia maligna (HM) é um estado hipermetabólico raro que ocorre em indivíduos suscetíveis 
expostos aos anestésicos voláteis ou à succinilcolina. A incidência relatada de 1 a cada 50 mil anestesias em adul-
tos pode subestimar o número real, por existirem crises subclínicas. Relato do caso: Indivíduo do sexo masculino, 
32 anos, sem comorbidades, tabagista, sem histórico de cirurgias prévias ou alergias, índice de massa corporal (IMC) 
de 29,05. Compareceu ao centro cirúrgico com suspeita de apendicite de 12 horas de evolução. Pressão arterial (PA) 
de 140/80 mmHg, frequência respiratória de 15 mrpm, frequência cardíaca (FC) de 114 bpm, saturando 95% em ar 
ambiente, mucosas desidratadas, exames laboratoriais com desvio à esquerda. Monitorização com oxímetro, eletro-
cardiograma (ECG), capnógrafo, pressão arterial não invasiva (PANI) e termômetro esofágico. Após pré-oxigenação 
e indução em sequência rápida com succinilcolina, propofol e alfentanil, laringoscopia direta, dessaturou rapida-
mente para 62%, corrigido com ventilação manual. Iniciada anestesia inalatória com sevoflurano 2,5%. Cerca de 
cinco minutos depois, a FC aumentou de 90 para 154 bpm, etCo2 de 42 a 48 mmHg e temperatura (Tx) de 38,1 a 
39,5⁰C. Modificados os parâmetros ventilatórios e suspenso sevoflurano, iniciando com propofol em bomba de infu-
são contínua (BIC). Durante exploração abdominal, cirurgião relatou presença de secreção purulenta em grande 
quantidade. Iniciou-se antibiótico direcionado, antitérmicos e 2,5 L de cristaloides por sinais clínicos de desidrata-
ção. EtCo2 estabilizou em 42 mmHg, Tx em 38,5⁰C e FC em 92 bpm. Ao final da cirurgia, após tentar-se a extubação 
em dois momentos, com nova dessaturação grave e ausência de ventilação espontânea, houve sibilos e roncos difu-
sos bilateralmente. Foi, então, necessária a reintubação. Foram realizados dois puffs de salbutamol, aspirado tubo 
orotraqueal, hidrocortisona 500 mg e ranitidina 50 mg endovenosa. Encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI), extubado no dia seguinte. Manteve picos febris durante 48 horas, sem desenvolver acidose ou mioglobinúria. 
Discussão: Nas crises de HM, os principais sinais em ordem decrescente são taquicardia, hiperventilação, rigidez 
de musculatura esquelética, alteração da PA e cianose. Houve melhora do quadro clínico relatado após suspensão 
dos agentes desencadeantes da HM, podendo ser aventada uma crise frustra/abortiva, segundo Ranklev-Twetman. 
Na escala de Larach, houve 28 pontos, “algo mais que provável” de uma crise de HM. No entanto, falta de plano anes-
tésico, bacteremia, feocromocitoma e síndrome anticolinérgica podem mimetizar o quadro de HM.
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1746 Pneumoencéfalo após anestesia peridural 
para cirurgia plástica
Ítalo Marllon Aguiar, Luciana Tedgue Barreto, Antônio Argolo Sampaio Filho

Hospital São Rafael, Salvador, Bahia, Brasil 

Introdução: O pneumoencéfalo é uma complicação rara, porém importante após perfuração inadvertida de 
 dura-máter via bloqueio peridural. O caso apresentado é um dos exemplos de pneumoencéfalo após anestesia peri-
dural torácica para mamoplastia bilateral, com a técnica de perda da resistência com ar (LORA). Tal complicação 
tem importância clínico-anestésica, e o relato em questão traz uma discussão sobre os métodos de identificação do 
espaço peridural, incluindo as vantagens e desvantagens, as complicações relacionadas ao procedimento e as novas 
perspectivas quanto ao manejo do pneumoencéfalo. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, de 30 anos, Estado 
físico da sociedade americana de anestesiologistas ASA 1, submetida à mamoplastia bilateral com técnica anestésica 
peridural ao nível de T7-T8 (LORA). No pós-operatório, evoluiu com cefaleia frontotemporal de forte intensidade, 
diagnóstico de pneumoencéfalo por meio de tomografia computadorizada de crânio. Houve melhora do quadro 
com analgésicos e tratamento conservador. Discussão: O pneumoencéfalo é uma entidade com origem variada, 
incluindo causas como infecções do sistema nervoso central, cirurgias de fossa posterior, sinusite crônica e baro-
trauma. Quando envolve o ato anestésico, sua ocorrência é possível por duas técnicas de bloqueio de neuroeixo: 
raquianestesia e anestesia peridural. Quanto à peridural, a técnica que utiliza a perda de resistência com ar tem 
grande importância, porque provoca mais tal complicação, sendo inclusive um diagnóstico diferencial importante 
para cefaleia pós-perfuração de dura-máter. Outras técnicas de detecção do espaço peridural vêm sendo estudadas 
com o objetivo de facilitar este acesso e reduzir a ocorrência de complicações. Uma opção é a utilização de solução 
salina no lugar do ar para realizar o teste de perda de resistência. O caso confirma ser possível a ocorrência de pneu-
moencéfalo iatrogênico com a utilização da técnica de perda de resistência com ar. Apesar de algumas controvérsias, 
o uso de solução salina poderia ter evitado ou reduzido a possibilidade de tal complicação, mesmo parecendo tornar 
mais difícil o diagnóstico de uma punção dural inadvertida.
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1759 Jejum abreviado: uma proposta exequível 
no cuidado pré-operatório?
Bruno Vítor Martins Santiago, Sulla Pina Habib, Carlos Darcy Alves Bersot, 
Marcelo Sampaio Duran

Hospital Universitário Pedro Ernesto, São Paulo, São Paulo, Brasil 

Introdução: Demonstrar que é seguro e exequível implementar um protocolo de jejum abreviado, em pacientes can-
didatos às cirurgias urológicas, em caráter eletivo. Método: Após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisas, 
conduziu-se um estudo experimental e randomizado, em 42 indivíduos adultos de ambos os sexos, submetidos às 
cirurgias eletivas urológicas. Os voluntários foram divididos em dois grupos: jejum convencional (JC), com 25 pacien-
tes, e jejum abreviado (JA), com 17. O grupo JA recebeu uma solução com 200 mL de maltodextrina (12,5%), duas 
horas antes do procedimento. Características como sexo, idade, peso, altura, índice de massa corpórea (IMC) e o 
estado físico segundo o ASA foram comparadas em ambos os grupos. Também foram avaliadas as sensações de sede 
e fome (pré e pós-operatórias); satisfação do paciente com o tipo de jejum; tipo de cirurgia e anestesia empregadas; 
sangramento intraoperatório; presença de náuseas e vômitos pós-operatórios, além das curvas. Todos os pacientes 
receberam o termo de consentimento livre e esclarecido. As informações foram obtidas por meio de um questioná-
rio semiestruturado. Os valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente significativos. Resultados: O tempo 
de jejum médio pré-operatório no Grupo JA foi de 03:02±01:04 h; enquanto no Grupo JC, 12:06±01:15 h (p<0,01). 
Houve maior satisfação com o tempo do jejum pré-operatório no Grupo JA (p<0,01), além de menor sensação de sede 
(p<0,01) e fome (p<0,04) pós-operatória. Não houve complicação relacionada à abreviação do jejum. Houve somente 
um caso de regurgitação na indução da anestesia, sendo este pertencente ao Grupo JC. Observou-se maior elevação da 
glicemia capilar do Grupo JC às 20 horas quando comparada ao basal das 22 horas (p<0,001), sugerindo maior resis-
tência à insulina nos pacientes deste grupo. Conclusão: Apesar de uma série de trabalhos apontarem benefícios da 
abreviação do jejum pré-operatório, ainda é uma realidade incipiente em muitos serviços do país.
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1196 Anestesia multimodal com redução de 
opioides para esofagoplastia
Igor Seror Cuiabano, Alyston Alipio Siman Teixeira

Hospital Santa Helena, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil

Introdução: Analgesia multimodal consiste na combinação de dois ou mais fármacos analgésicos com ação em dife-
rentes receptores na fisiopatologia da dor, com o objetivo de potencializar a analgesia e reduzir os efeitos colaterais 
associados a cada classe farmacológica. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, de 18 anos, ASA I, submetida à 
coloesofagoplastia retroesternal devido a uma lesão estenosante de esôfago por ingestão de soda cáustica. No cen-
tro cirúrgico, a paciente foi monitorizada com cardioscópio, pressão arterial não invasiva, oxímetro de pulso 
e temperatura, venóclise periférica com jelco 16 G. Foram administradas 2 mg de midazolam endovenoso como 
 pré-medicação. Indução venosa da anestesia geral com sufentanil 0,3 µg.kg-1, lidocaína 1,5 mg.kg-1, propofol 1,5 mg.kg-1 
e rocurônio 0,6 mg.kg-1. Intubação orotraqueal e manutenção da anestesia geral com 1.0 CAM de sevoflurano e 
infusões venosas de lidocaína de 2,0 mg.kg.h-1 e sufentanil de 0,25 µg.kg.h-1. Logo após a indução anestésica, foram 
administrados dipirona 2 g, cetorolaco 30 mg, dexametasona 10 mg e cetamina 0,5 mg.kg-1 mg. Para resgate da anal-
gesia no intraoperatório, planejou-se bólus endovenoso de dexmedetomidina 0,1-0,2 µg.kg-1. A cirurgia teve duração 
de quatro horas sem intercorrências. A infusão de sufentanil foi interrompida aproximadamente 30 minutos antes 
do término do procedimento e de lidocaína logo após a extubação que ocorreu de forma adequada na sala cirúrgica. 
Ao despertar, a paciente não referiu dor (EVA=0). A analgesia prescrita para pós-operatório foi dipirona 1 g de seis 
em seis horas, cetorolaco 30 mg de 12 em 12 horas e, caso necessário, metadona 5 mg. Em 24 horas de  pós-operatório, 
a paciente não apresentou náuseas ou vômitos, sendo necessário apenas um resgate de metadona. Discussão: O con-
ceito de analgesia multimodal não é recente, porém atualmente considera-se essa estratégia principalmente com o 
objetivo de reduzir o uso de opioides 1. Neste caso, apesar da infusão contínua de sufentanil, esta foi utilizada em baixa 
dose, a qual, associada a outros fármacos analgésicos, foi suficiente para oferecer conforto no perioperatório.
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1241 Síndrome Dolorosa Complexa Regional
Fábio Lazari, Letícia Prates, Daisy Oliveira Junqueira Bordin, Lais Rafaela Possa Cristofolli, 
Waldomiro Esperidião Junior

Hospital Santa Casa de Paranavaí, Paranavaí, Paraná, Brasil 

Introdução: A Síndrome Dolorosa Complexa Regional (SDCR) é uma desordem do sistema nervoso central. 
Sua etiologia é inespecífica. A manifestação clínica mais comum é a dor tipo queimação, seguida de alterações de 
sensibilidade ou vasomotoras (como edema, sudorese e temperatura local aumentada), alodinia, perda de força mus-
cular e tremor. O diagnóstico da SDCR é clínico. O tratamento deve ser iniciado o mais precoce possível e ser 
realizado por equipe multiprofissional. Este estudo objetivou relatar a manifestação da SDCR em paciente após pro-
cedimento cirúrgico. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 42 anos, foi submetida à cirurgia de correção de 
incontinência. Tinha avaliação de risco anestésico ASA 2, submetida à raquianestesia. Dois dias após a cirurgia, apre-
sentou queixa de dor em membro inferior esquerdo (MIE), desde a raiz da coxa, além de déficit de força muscular 
e parestesia em todo o membro. Foi medicada com metilpredinisolona, morfina, complexo B e Etna. Passados dois 
dias, o quadro clínico apresentou piora acentuada da dor em todo o MIE, bem como piora da força muscular, alo-
dinia, edema leve no joelho e vasodilatação discreta. Foi realizado o seguinte tratamento: morfina em bomba de 
infusão contínua (BIC). Como terapia coadjuvante, fez-se uso de lidocaína e dexametasona em BIC. Foi realizado 
exame de termografia que corroborou com a hipótese da SDCR. Assim, chegou-se à conclusão de que a paciente 
apresentava SDCR, procedendo tratamento conforme protocolos atuais, submetendo-a à abordagem multiprofissio-
nal: médico, psicólogo, fisioterapeuta e educador físico. Houve melhora significativa do quadro clínico da paciente, 
que seguiu exercendo as atividades cotidianas. Discussão: Uma das etiologias da SDCR é o procedimento cirúrgico, 
com a incidência dependendo do tipo de intervenção e localização. Em auxílio ao diagnóstico, somado ao qua-
dro clínico, realizou-se termografia, que tem sensibilidade de aproximadamente 45%. O tratamento realizado na 
paciente com metilprednisolona é recomendado especialmente nos estágios iniciais da doença. O uso de opioide, 
como a morfina, também é recomendado no tratamento da dor quando outros medicamentos não fizerem analgesia 
suficiente. As recomendações da literatura associadas à abordagem multiprofissional permitiram a recuperação da 
autonomia e qualidade de vida da paciente.
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1256 Analgesia multimodal intratecal em 
pacientes com dor oncológica crônica
Noemy Matos Hirokawa, Nathália Martins Fonseca, Rozan El-Mafarjeh, David Ferez

Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, São Paulo, Brasil 

Introdução: A analgesia intratecal é pouco explorada no manejo da dor oncológica crônica. Ao contrário da via 
oral ou parenteral, esta pode reduzir efeitos indesejáveis, e a associação de diversos fármacos evita a superdosagem, 
principalmente de opioides. Esses cuidados devem ser considerados no manejo de pacientes com câncer avançado. 
Método: Revisão bibliográfica realizada por meio de buscas no PubMed sobre a analgesia multimodal intratecal em 
pacientes com dor oncológica crônica nos últimos cinco anos. Foram encontrados dois artigos respeitando o regula-
mento do congresso. Resultado: Em ambos, utilizou-se o acesso intratecal com bomba de analgesia controlada pelo 
paciente (ACP) em pacientes com câncer avançado com pouca resposta aos tratamentos convencionais para dor ou 
efeitos adversos intoleráveis. Administraram-se morfina, bupivacaína e clonidina ou morfina e ropivacaína. Pacien-
tes com uso prévio de opioides impediram o emprego após três dias do estudo ou foram indicados a suspender a 
analgesia por outras vias. As doses foram ajustadas, conforme a necessidade do uso da ACP, até obter-se uma satis-
fatória. Alguns, pela evolução da doença ou tolerância aos opioides, recorreram a doses de resgate via oral. Ambos 
estudos analisaram a classificação da dor (por meio da escala verbal numérica da dor antes e após implante da bomba 
de infusão) e a qualidade de vida (EORTC QLQ-C30) dos pacientes. Conclusão: Segundo a literatura, houve melhora 
na escala de dor e na qualidade de vida dos pacientes. Conclui-se que a técnica oferece analgesia adequada, redu-
zindo a toxicidade e os efeitos adversos do uso de opioides, sendo uma opção viável. Apesar da carência de estudos 
randomizados que demonstram a sua eficácia, estudos menores afirmam bons resultados. A expectativa de vida dos 
pacientes com câncer vem aumentando, os quais comumente evoluem com dor crônica. Assim, explorar esta técnica 
é relevante na oferta de alternativas para reduzir a angústia de tal população.
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1260 Peridural contínua para analgesia de 
gestante com pancreatite aguda
Iuri Ferreira Lopes, Raphael Carvalho de Almeida, Paulo Ricardo Rabello de Macedo Costa, 
Grazielle Rodrigues Silva, Ana Flávia Brito Santos

Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil 

Introdução: O período gestacional impõe às mulheres um desafio fisiológico, principalmente naquelas com pato-
logias associadas, tais como a pancreatite. O cuidado com o binômio mãe-feto e o manejo da dor são imperiosos. 
Relato do caso: Gestante (sete semanas), 31 anos, 72 kg, ASA P2, com coledocolitíase e pancreatite biliar, apresentava 
dor de intensidade 10 pela escala visual analógica (EVA) à avaliação inicial. Equipe cirúrgica decidiu por tratamento 
conservador com controle álgico endovenoso, que foi ineficaz. O serviço de dor optou, então, por analgesia peridu-
ral, em L3-L4, com implante de cateter e tunelização do mesmo, realizado sob monitorização (cardioscopia, pressão 
não invasiva, oximetria de pulso) em sala operatória. Após injeção de 10 mL de ropivacaína a 0,2%, paciente referiu 
dor 4/10 na EVA e permaneceu na enfermaria com ropivacaína 0,2% em bomba de infusão contínua (BIC) 5 mL/h 
via cateter. Após 12 horas, referia dor 6/10, feito bólus de 10 mL e reajuste para 6 mL/h. Na próxima reavaliação, 
estava com dor 2/10 e diminuição da força em membro inferior direito com reajuste da dose para 5 mL/h. A avaliação 
seguinte mostrou recuperação do tônus muscular e dor de intensidade 4, que, segundo a paciente, era uma condi-
ção confortável. Após 60 horas de seguimento, o cateter foi retirado. Cinquenta dias após o quadro agudo, a paciente 
retornou ao hospital para realizar colecistectomia videolaparoscópica sob anestesia venosa total, a qual não apresen-
tou intercorrências para a mãe e o feto. A gestação seguiu dentro da normalidade, com parto normal ocorrido na 39ª 
semana, sem intercorrências. Discussão: A laparoscopia é a cirurgia mais frequente nas gestantes; no entanto, cirur-
gias eletivas devem ser adiadas para após o término da gestação, as urgências para o segundo ou terceiro trimestre 
e emergências, a qualquer momento. O anestesiologista deve objetivar a segurança materno-fetal, evitando agentes 
teratogênicos, hipóxia fetal e desencadeamento do trabalho de parto prematuro. Peridural e analgesia contínua para 
o tratamento da dor de forte intensidade na gestante são boas alternativas com baixo risco para o feto.
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1270 Bloqueio do plano do eretor da espinha 
para analgesia em gastroplastia redutora 
endoscópica
Francisco Juarez Filho, Raíssa Rachid Lima Amin, André Angelo Cintra, Carla Caroline 
Coelho Guedes de Sousa, Lucas Alves da Silva

Hospital Porto Dias, Belém, Pará, Brasil 

Introdução: A cirurgia bariátrica fornece perda de peso duradoura e melhora as comorbidades relacionadas à obe-
sidade. Com o avanço das técnicas cirúrgicas, além da videolaparoscopia, agora também temos a gastroplastia 
endoscópica, uma opção minimamente invasiva. Relato do caso: Paciente ASA II, 36 anos, submetido anteriormente 
à cirurgia bariátrica, realizou a gastroplastia endoscópica. Monitorização multiparamétrica, sedação com midazo-
lam 2 mg, realizada após bloqueio do eretor da espinha guiado por ultrassom, a nível de T7, com agulha de peridural. 
Foram administrados 20 mL de bupivacaína sem vasoconstritor a 0,25%, de cada lado. Indução anestésica com pro-
pofol 200 mg, cis-atracúrio 16 mg, fentanil 150 mcg e cetamina 30 mg. Anestesia geral foi mantida com propofol e 
remifentanil em bomba de infusão alvo-controlada. Analgesia com Dipirona 2 g. Após extubação, o paciente não teve 
queixas álgicas no pós-operatório. Discussão: A dor pós-operatória da cirurgia bariátrica pode ser significante e difí-
cil de manejar. Esses pacientes frequentemente têm comorbidades associadas, como Síndrome da Apneia Obstrutiva 
do Sono, e estão em risco de depressão respiratória por uso de analgésicos opioides. O bloqueio do plano eretor da 
espinha guiado por ultrassom foi recentemente descrito para proporcionar anestesia regional torácica quando feito 
em nível de T5. Anestésicos locais injetados no plano da fáscia profunda do músculo eretor da espinha se espalham 
na direção craniocaudal em até vários níveis. O anestésico local também penetra anteriormente, por meio do tecido 
conectivo intertransvertebral, e entra no espaço paravertebral torácico, em que pode bloquear potencialmente não 
apenas os ramos ventrais e dorsais dos nervos espinhais, mas também os ramos comunicantes que transmitem fibras 
simpáticas. O bloqueio pode resultar em analgesia abdominal visceral e somática se a injeção for realizada em um nível 
torácico mais baixo. As vantagens associadas ao bloqueio foram: menor dose de remifentanil na manutenção anes-
tésica, menor necessidade de analgésicos no pós-operatório, menor tempo de internação hospitalar e menor custo.
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1271 Bloqueio do gânglio esfenopalatino 
para cefaleia intensa após tratamento de 
malformação arteriovenosa
André Angelo Cintra, Raíssa Rachid Lima Amin, Francisco Juarez Filho, Marcia Marília 
Castro de Oliveira, Carlos Alberto Guedes de Sousa

Hospital Porto Dias, Belém, Pará, Brasil 

Introdução: O gânglio esfenopalatino (GEP) é um gânglio cefálico e um centro neuronal complexo. Esta estrutura 
se situa bilateralmente na fossa pterigopalatina e recebe múltiplos aferentes sensoriais e autonômicos. Neste caso, o 
paciente apresenta um quadro de cefaleia por hiperfluxo após tratamento de malformação arteriovenosa (MAV) e 
melhora com bloqueio do GEP (BGEP). Relato do caso: Paciente do sexo masculino, 28 anos, com história de MAV 
tratada por neurocirurgia aberta, realização de bloqueio do scalp e infiltração nos locais dos pinos. Após extubação, 
o paciente cursou com cefaleia holocraniana, pulsátil, com dor nota 10 na escala analógica numérica de dor (EAND), 
refratária ao uso de analgesia multimodal, incluindo opioide como morfina e fentanil. Após descartar sangramento 
por exame de imagem, optou-se por realizar BGEP, com lidocaína 4% via nasal, com auxílio de swab, mantido por 
30 minutos no local. Paciente evoluiu para nota 4 na EAND logo após bloqueio. Manteve analgesia com dipirona 2 g, 
anti-inflamatório e morfina de horário, com alta para casa, após 10 dias e sem uso de opioides. Discussão: O parên-
quima adjacente à MAV é cronicamente hipoperfundido, com déficit de autorregulação. Após o seu tratamento, os 
vasos são submetidos à elevação da perfusão, causando hiperemia e edema, tendo como um dos sintomas a cefa-
leia intensa. O BGEP é descrito no tratamento da enxaqueca grave, bem como na neuralgia do trigêmio e cefaleia 
pós-punção. O uso do BGEP pode atenuar a vasodilatação cerebral, podendo explicar a melhora imediata após o 
bloqueio. A abordagem transnasal é uma técnica simples e minimamente invasiva, devendo ser considerada no tra-
tamento deste tipo de cefaleia.
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1272 Bloqueio do gânglio estrelado guiado 
por ultrassom para síndrome dolorosa 
complexa regional
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Introdução: O gânglio estrelado é um gânglio simpático formado pela fusão do gânglio cervical inferior com o 
primeiro torácico. O tratamento com o bloqueio do gânglio estrelado para síndrome dolorosa regional complexa 
(SRDC) é um desafio terapêutico. Neste caso, apresenta-se um quadro álgico característico de SDRC, que obteve 
melhora significativa após bloqueio de gânglio estrelado (BGE). Relato do caso: Paciente de 19 anos, com ante-
cedente de asma e obesidade, queixando-se de dor em membro superior esquerdo e relato de broncoespasmo há 
20 dias. Como parte do tratamento, realizou-se injeção de hidrocortisona endovenosa, na qual sentiu muita dor na 
infusão. Sem melhora, após o episódio, cursou com dor nota 10 na escala analógica numérica de dor (EAND) em 
todo o membro. Ao exame, apresentou limitação do movimento, edema, alodínea na ponta dos dedos e hipereste-
sia. Paciente com dor refratária ao uso de paracetamol com codeína 12∕12 horas, anti-inflamatórios, carbamazepina 
400 mg dia, tramadol a cada oito horas, amitriptilina 50 mg à noite. Optou-se por bloqueio do gânglio estrelado 
guiado por ultrassom com transdutor linear, utilizando agulha de raquianestesia calibre 25 g e injeção de bupiva-
caína 0,25% 20 mL, clonidina 80 mcg e lidocaína 1% 10 mL. Utilizamos como ponto de referência a glândula tireoide, 
cartilagem crinoide e a apófise transversa de C6 (tubérculo de Chassainac). Após 12 horas do BGE, paciente cur-
sou com significativa melhora do edema, nota 0 na EAND e alta após dois dias da internação. Discussão: A SDRC, 
por sua fisiopatologia incerta, ainda apresenta dificuldade na eleição de exames, no diagnóstico e no tratamento. 
 Citam-se um possível envolvimento do sistema nervoso simpático e uma hipoatividade do sistema modulador da 
dor, em sua maioria após o evento traumático. Tendo o tratamento clínico um importante papel, quando há falha 
do mesmo, o BGE é uma ferramenta a se considerar, pois é eficaz na redução da dor em pacientes com SDCR que 
envolve a extremidade superior. Com o advento do ultrassom, há diminuição de complicações como injúria nervosa 
e vascular e infusão subaracnoide. Em diversos estudos, os autores concluem que o BGE deve ser feito o mais rápido 
possível, com breves intervalos e associados a um manejo multidisciplinar.
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1282 Bloqueio intercostal: uma abordagem 
para o tratamento da dor em cirurgia 
oncológica de mama
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Introdução: O câncer de mama é o mais incidente em mulheres, representando 25% do total dos casos de câncer 
femininos no mundo. A busca por técnicas de analgesia pós-operatória é consenso entre os anestesiologistas, devido 
ao conforto e à diminuição de ansiedade para os pacientes, além de diminuição das complicações pós-operatórias e 
a possibilidade de recuperação mais rápida. Método: Estudo prospectivo e randomizado, sendo recrutado um total 
de 48 pacientes que foram submetidos ao estudo do bloqueio intercostal guiado por ultrassom. Somente pacientes 
que se enquadrarem na ASA I e II participaram. Os pacientes terão analgesia com dipirona 2 g e cetoprofeno 100 mg 
e bloqueio intercostal com ropivacaína 1% 75 mg, sendo bloqueados cinco segmentos. Os pacientes foram avaliados 
quanto ao conforto (presença de dor pela escala visual analógica), qualidade (tempo de duração da analgesia – 2, 6 
e 24 horas) e segurança (risco de complicações) durante a realização do estudo. Resultados: Participaram do estudo 
48 pacientes. A população estudada apresentou idade média de 42 anos, composta 100% de mulheres. Não houve 
nenhum acidente de punção ou complicação nas pacientes do estudo. Foram excluídas do estudo 14,58% das pacien-
tes por não se adequarem às normas estabelecidas. Em relação à dor nas primeiras duas horas após o procedimento, 
14,58% das pacientes apresentaram 2 mm (classificação de EVA). Após seis horas, 27,08% das pacientes apresenta-
ram 2 mm e, após 24 horas, 43,75% delas tiveram entre 2 e 5 mm na EVA. Nas pacientes em que se evidenciou dor 
no pós-operatório em até 24 horas, observou-se que suas cirurgias foram mastectomias totais ou segmentectomias 
em região de quadrante superior medial das mamas. Conclusão: A análise de dados permite concluir que o bloqueio 
intercostal foi seguro por não haver acidentes ou complicações, e se mostrou ser um bom método para analgesia e 
conforto no pós-operatório nas cirurgias oncológicas de mama.
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1323 Anestesia “opioide free”, 
quando e por que utilizar
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Introdução: A dor é comum nos pacientes durante o pós-operatório imediato, sendo esta influenciada de forma 
importante pela técnica anestésica. Os opioides são, frequentemente, empregados para o controle da dor nesse 
período. Isso se deve ao seu potente efeito analgésico e estabilidade hemodinâmica. Entretanto, possuem inúme-
ros efeitos colaterais, tais como: náuseas, vômitos, constipação intestinal, retenção urinária, sedação e hiperalgesia 
induzida. Métodos: O presente estudo é uma revisão bibliográfica narrativa, com a finalidade de analisar os bene-
fícios clínicos da anestesia opioide free (AOF). Foi utilizada a plataforma “PubMed”, buscando-se os unitermos 
 “anaesthesia” e “opioid-free” e encontrando 262 artigos. Após os resumos relevantes publicados no intervalo de cinco 
anos serem realizados, foram encontrados dois artigos objetivos tratando sobre o uso clínico da AOF devido à limi-
tação do COPA. Resultados: A AOF tem como princípio a associação de diferentes analgésicos, utilizando doses de 
medicamentos inferiores e excluindo a classe dos opioides, evitando assim seus efeitos adversos. O ensaio clínico rea-
lizado nos Estados Unidos da América demonstra, pela randomização de 124 pacientes, que o uso de AOF é benéfico 
no pós-operatório de cirurgias com alto índice de náuseas, vômitos e constipação. Nas cirurgias bariátricas, reduziu-
-se em 17,3% tais eventos, mesmo em uso de tripla profilaxia com dexametasona, onsandetrona e escopolamina. Já a 
metanálise com o total de 1.494 pacientes concluiu que o uso de opioides intraoperatório (principalmente o remifen-
tanil) está relacionado com a hiperalgesia pós-operatória, aumentando o uso de morfina no período de até 24 horas. 
Além disso, deixa claro que são bons candidatos para AOF pacientes em uso contínuo de opioides, portadores de dor 
crônica e com síndrome da apneia obstrutiva do sono. Conclusão: Esses estudos demonstram a necessidade de fár-
macos adequados à técnica anestésica. Dessa forma, é irrefutável que existem situações específicas em que o uso da 
AOF está precisamente indicado para que o paciente se mantenha com melhores condições fisiológicas, com mais 
tempo sem dor e menos efeitos adversos.
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1353 Hiperalgesia induzida por opioide
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Introdução: Os opioides têm grande importância no manejo da dor, porém, podem estar relacionados à hiperalge-
sia. A hiperalgesia induzida por opioides (HIO) é um estado de sensibilização nociceptiva causada por exposição 
aos mesmos, associada à redução do limiar da dor, resposta aumentada ao estímulo nocivo, sensibilização central e 
expansão do campo receptivo. Com o passar do tempo, há diminuição do efeito analgésico e pode haver piora álgica. 
Essa condição pode aparecer tanto em pacientes que utilizam opioides cronicamente, como agudamente. A utiliza-
ção desses fármacos por períodos prolongados e em altas doses está associada a maior incidência de HIO. Relato 
do caso: Paciente do sexo masculino, 54 anos, tabagista e ex-etilista, apresenta carcinoma verrucoso de seio maxilar 
cT4aN2bM0 e enfisema pulmonar. Realizaram-se maxilectomia radical direita e fechamento com retalho da coxa 
direita. Indução: 3 mg de midazolam, 25 mcg de sufentanil, 130 mg de propofol, 30 mg atracúrio, manutenção com 
isoflurano e bomba de infusão contínua (BIC) de propofol e sufentanil. O paciente foi encaminhado para a Unidade 
de Terapia Intensiva, sedado com propofol e fentanil em infusão contínua, para desmame de ventilação mecânica. 
Durante sete dias, o paciente recebeu fentanil 0,23 mcg/kg/h associado à metadona e dipirona para dor. Quando a 
sedação foi desligada, paciente apresentou agitação e dor de forte intensidade e difícil controle. Foi retirado fenta-
nil em BIC e metadona e prescritos cetamina 0,1 mg/kg/h, lidocaína 3 mg/kg a cada 12 horas, morfina 2 mg/kg/h 
e morfina de resgate, com melhora do quadro de dor e de agitação. Foi realizado desmame gradual das medicações 
analgésicas, com retirada daquelas em infusão contínua após quatro dias e alta do grupo da dor quatro dias depois. 
Discussão: A suspeita de HIO pode ser levantada quando o tratamento com opioide parece perder efeito, em con-
texto de não progressão da doença, principalmente quando associado à dor inexplicável. Pode ser tratada com a troca 
do opioide ou associação de outros analgésicos, antagonista de receptores NMDA e inibidores de Cox-2. No caso 
apresentado, o paciente evoluiu com a melhora total do quadro álgico com tais medidas. Como a HIO pode ocorrer 
em qualquer paciente que utiliza opioides, é importante estar atento para o aparecimento de sinais que possam indi-
cá-la, uma vez que podem causar desconforto e serem deletérios ao paciente.
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1399 Bloqueio do eretor da espinha bilateral 
de resgate em paciente plaquetopênico 
pós-esplenectomia
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Introdução: A anestesia peridural ainda é considerada padrão-ouro para analgesia abdominal perioperatória em 
pacientes que serão submetidos à laparotomia. Entretanto, uma das contraindicações clássicas é a plaquetopenia. 
Os bloqueios interfasciais, relativamente novos, têm ganhado notoriedade por serem alternativas válidas em casos de 
falha ou contraindicação à peridural, sendo um destes o bloqueio do plano eretor da espinha (ESP block). Relato do 
caso: Paciente do sexo masculino, 76 anos, ASA 2, 55 kg, 170 cm, com história de hérnia de disco, artrodese de coluna 
C3-C4, amputação de membro inferior direito e plaquetopenia de 69.000. Foi proposta cirurgia de esplenectomia 
por linfoma não Hodgkin. Trinta minutos antes do início da anestesia, realizou-se transfusão de 5 U de concentrado 
de plaquetas. A técnica analgésica de escolha foi a instalação de cateter peridural (CPD), porém houve dificuldade 
técnica e, após múltiplas tentativas, perfuração acidental da dura-máter na altura de T8-T9.  Optou-se, então, por 
administração de 100 mcg de morfina no espaço subaracnoide para analgesia, com subsequente indução anesté-
sica. Realizaram-se manutenção intraoperatória com sevoflurano 0,6 CAM, infusão contínua de dexmedetomidina 
0,3-0,5 mcg/kg/min, cetamina 25 mg e 2 g de sulfato de magnésio. A cirurgia teve duração de 150 minutos, sendo 
paciente encaminhado para sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) com escala verbal numérica (EVN) de dor 
9/10. Administraram-se 5 mg de morfina, mas o paciente manteve dor importante e imobilidade ao leito.  Realizou-se, 
assim, analgesia de resgate com ESP block torácico bilateralmente em T7, paciente em decúbito lateral, guiado por 
ultrassonografia (USG) com probe linear, agulha de QuinckeR 22 G e 20 mL de solução de ropivacaína 0,5% e lido-
caína 0,5% em cada lado. Após dez minutos, EVN 3/5. O paciente recebeu alta da SRPA após 50 minutos, com EVN 
0/2. Discussão: O ESP block é um bloqueio interfascial, descrito em 2016 por Forero et al., que tem se mostrado pro-
missor e uma alternativa válida à peridural em diferentes tipos de procedimentos, assim como em casos de falha 
desta, devido à analgesia visceral e somática obtida. Por ser um bloqueio superficial e guiado por USG, pode ser rea-
lizado em casos de trombocitopenia, como no presente trabalho.
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1406 Bloqueio supraespinhal como adjuvante 
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Introdução: A ultrassonografia revolucionou a prática anestésica com o auxílio em acessos vasculares, bloqueios 
de nervos periféricos e diagnósticos de complicações. O bloqueio supraespinhal (ESP block) é uma técnica des-
crita há pouco tempo (dois anos), com potencial de tornar as anestesias torácicas e abdominais menos invasivas. 
 Apresentamos um relato de tal bloqueio de forma contínua, bilateral, com analgesia satisfatória para uma incisão 
abdominal extensa. Relato do caso: Paciente do sexo feminino de 79 anos com 65 kg e 1,60 m. Foi submetida dois 
anos antes a uma colectomia à Hartmann para tratamento de obstrução intestinal aguda por neoplasia maligna, com 
anestesia geral combinada com peridural torácica (T10-T11). A proposta cirúrgica atual era reconstrução do trânsito 
intestinal com uma incisão xifopubiana. A paciente recusou a realização de anestesia peridural por história de dor na 
área da punção torácica da última cirurgia. Optamos em fazer o ESP block bilateral em T7, com passagem de cate-
ter para manutenção da analgesia com doses intermitentes de 20 mL de ropivacaína a 0,33%, associadas à anestesia 
geral. A cirurgia durou quatro horas, e a paciente acordou sem nenhuma queixa álgica. Após nove horas de bloqueio, 
começou a sentir dor, tendo sido repetida a dose de anestésico local. A paciente permaneceu com o cateter por três 
dias, associado à dipirona venosa regular, sem necessitar de outras drogas. Discussão: O ESP block vem se tornando 
cada vez mais popular, principalmente em anestesias torácicas, com vantagens em relação à anestesia peridural. 
Quando realizado em T5, é capaz de prover analgesia visceral e somática de C7 a T8 e, quando realizado em T7, gera 
um bloqueio sensorial de T7 a T11. Tal fato foi provado no caso relatado em que a paciente não referiu dor alguma no 
pós-operatório imediato, mesmo sem receber nenhuma droga analgésica venosa. Ao mesmo tempo, por ser um blo-
queio distante de áreas vasculares, a paciente, que necessitaria de profilaxia para tromboembolismo venoso, não teve 
contraindicações ou complicações. Sendo um procedimento simples, menos invasivo do que a anestesia peridural, 
mas em função de outras investigações clínicas serem recentes, incluindo ensaios controlados e randomizados pros-
pectivos, deve ser realizado para estabelecer claramente sua eficácia, incluindo a possibilidade de infusão contínua.
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1418 Hiperalgesia induzida por opioides no 
intraoperatório: uma revisão sistemática
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Introdução: A hiperalgesia induzida por opioides (HIO) não possui mecanismos totalmente elucidados. Está asso-
ciada à infusão de grandes doses de opioides de meia-vida curta e grande potência, e se difere da tolerância por não ser 
superada com o aumento de dose da medicação. Não há consenso na literatura quanto ao seu diagnóstico, prevenção 
e tratamento. É uma condição clínica comum e subdiagnosticada, levando ao aumento da morbidade dos pacientes 
submetidos à anestesia geral. Método: Trata-se de uma revisão sistemática de literatura. Foram selecionados 30 arti-
gos entre 2013 e 2018 nas bases SciELO e PubMED. Resultados: A HIO é caracterizada clinicamente por hiperalgesia 
secundária à administração de opioides, sendo esta refratária ao aumento da dose do fármaco.  Estudos mostram o 
envolvimento de canais de cálcio, receptores NMDA e kappa no seu desenvolvimento. Além disso, os nervos peri-
féricos podem se tornar sensibilizados após estímulos repetidos por agonistas mu. A administração prolongada de 
opiáceos induz a regulação negativa de transportadores de glutamato na medula espinhal, aumentando os níveis do 
neurotransmissor para receptores NMDA. Por isso, deve-se dar preferência ao uso de opioides de ação longa, como 
a metadona, que apresentam ainda antagonismo NMDA, bem como optar-se pela rotação de opioides. O uso de 
medicamentos adjuvantes, como analgésicos simples, anti-inflamatórios, antidepressivos e anestesia regional, deve 
fazer parte do tratamento. O propofol, por exemplo, demonstrou efeitos moduladores na HIO, devido às intera-
ções com os receptores GABA a nível supraespinhal. Receptores NMDA têm grande participação na fisiopatologia 
da HIO. Portanto, antagonistas NMDA, como a cetamina, são uma escolha assertiva no manejo. Além disso, ago-
nistas alfa-2 também trouxeram resultados positivos na prevenção da HIO. Conclusão: A hiperalgesia induzida por 
opioides é um estado paradoxal, em que há aumento da dor, hiperalgesia e alodinia, mesmo na presença de analgési-
cos. Sua incidência no pós-operatório varia de 5 a 65%, de acordo com a cirurgia. Quando presente, é prejudicial ao 
paciente. Para manejo adequado, uma abordagem farmacológica e multidisciplinar é essencial.
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1456 ESP block contínuo para analgesia em 
trauma torácico com fratura múltipla de 
arcos costais
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Carvalho, Beatriz Lemos Mandim, Leandro Ferreira Souza

Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil 

Introdução: O bloqueio do plano do eretor da espinha (ESP block) é um bloqueio do plano interfascial, realizado 
pela injeção de anestésico local entre o músculo eretor da espinha e o processo transverso das vértebras torácicas, 
que tem se mostrado eficaz para cirurgia torácica e abdominal. Neste relato, descrevemos o caso de um paciente com 
fratura de múltiplas costelas que foi submetido a ESP block com infusão contínua, guiado por ultrassom, para anal-
gesia. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 32 anos, sem comorbidades, encaminhada ao centro cirúrgico para 
analgesia de múltiplas fraturas de arcos costais, após acidente motociclístico, apresentando dor intensa que limitava 
sua incursão respiratória. Com o uso de uma escala visual analógica (Visual Analogue Scale – VAS), relatou-se dor 9 
em 10. Então, a paciente foi colocada em decúbito lateral direito. Sob condições estéreis, o transdutor do ultrassom 
foi posicionado lateralmente a 3 cm do processo espinhoso no nível de T5, com orientação parassagital longitudinal. 
Os músculos trapézio, romboide e eretor da espinha e o processo transverso foram visualizados. Usando a técnica de 
ultrassonografia em plano, uma agulha sonovisível de 100 mm para bloqueio foi introduzida em sentido cefalocau-
dal, abaixo da fáscia profunda do músculo eretor da espinha. Após a injeção de 20 mL de ropivacaína a 0,5%, o cateter 
para bloqueio do nervo periférico foi inserido a 6 cm e fixado. Houve relato de melhora da dor após sete minutos da 
infusão (VAS 2) e, 30 minutos após o início da infusão contínua de 8 mL/hr de ropivacaína a 0,3%, houve melhora 
completa da dor. Nenhuma complicação foi registrada. Não houve necessidade de opioides durante a internação, e 
o cateter foi removido no segundo dia após o trauma. Conclusão: Com a introdução da ultrassonografia na prática 
da anestesia regional, foi possível a realização de bloqueios dos planos interfasciais. Em 2016, relatou-se o ESP block, 
que foi o resultado da administração de anestésicos locais no espaço paravertebral e fornece analgesia visceral além 
de analgesia somática devido à propagação em raízes dorsais e ventrais emergentes dos cornos anterior e posterior 
da medula espinal, que se combinam e emergem do forame intervertebral. É uma alternativa às técnicas paraverte-
brais, intercostais, epidurais ou outras regionais. Pode ser uma técnica adequada na prática de anestesia e algologia.
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1559 Cateter no plano do músculo eretor da 
espinha para dor oncológica refratária
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Introdução: A dor oncológica é um fator de muito impacto para a qualidade de vida dos pacientes, cujo manejo é 
desafiador para a equipe assistente. Nesse cenário, o anestesiologista desempenha um papel importante, por poder 
auxiliar no ajuste de medicações e associar bloqueios regionais, oferecendo excelente analgesia com baixa incidên-
cia de efeitos colaterais. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 42 anos, 55 kg, com carcinoma pleural à direita 
em estágio terminal, caquexia pela doença e intensa dor torácica associada. Em uso de metadona 10 mg de quatro 
em quatro horas, morfina 60 mg de resgate, dipirona 40 gotas de quatro em quatro horas, pregabalina 75 mg de 12 
em 12 horas e tenoxicam esporádico. A paciente foi hospitalizada em função de dor refratária, Escala Visual Numé-
rida de dor (EVN) 10/10, mudou-se analgesia via oral para endovenosa e indicou-se Bloqueio do Plano do Músculo 
Eretor da Espinha (ESP block). Realizou-se bloqueio guiado por ultrassonografia, injetou-se ropivacaína 0,5% 20 mL 
com Clonidina 30 mcg e Dexametasona 4 mg e foi implantado um cateter. Após 30 minutos, a paciente relatava dor 
EVN 1/10 e três horas após, EVN 0/10. No dia seguinte ao bloqueio, apesar de referir EVN 8/10, não solicitou opioide 
de resgate e estava muito satisfeita com a analgesia. Realizou-se nova injeção de ropivacaína 0,5% 20 mL pelo cate-
ter. Após 30 minutos, dor EVN 4/10. Após 12 horas do repique, queixou-se de dor importante EVN 10/10, aventada 
a hipótese de deslocamento de cateter e plano de nova punção. Porém, paciente veio a óbito antes do novo proce-
dimento. Discussão: O ESP block foi descrito em 2016 para dor torácica crônica e, desde então, vem sendo relatado 
para analgesia de dores no ombro, fratura de costelas, cirurgia de mama, síndromes dolorosas pós-toracotomia, entre 
outras. Seu mecanismo de ação ainda é incerto, porém estudos de imagens e dissecações em cadáveres sugerem a dis-
persão do anestésico local para os espaços paravertebral e intercostal, oferecendo importante analgesia sem invadir 
neuroeixo e sem as repercussões hemodinâmicas de tal. Neste caso, o ESP block trouxe alívio importante e permitiu 
que a paciente consumisse menos opioide com melhora na qualidade de vida.
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1591 Bloqueio caudal e de gânglio ímpar para o 
tratamento de dor pélvica crônica grave
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Introdução: A dor pélvica crônica (DPC) é uma síndrome clínica de difícil diagnóstico e tratamento. Pode afetar 
ambos os sexos, sendo na mulher a endometriose a causa mais comum, com prevalência de 6 a 10%. Causa grande 
impacto na qualidade de vida dos pacientes, além de custos ao sistema de saúde e à economia, uma vez que, em 
muitos dos casos, esses pacientes tornam-se improdutíveis. Apresentamos o relato do caso de uma paciente referen-
ciada ao Ambulatório de Clínica da Dor do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universiade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ). Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 42 anos, com diagnóstico de fibromialgia há 10 anos 
e dor pélvica por endometriose há seis anos, ambas sem controle álgico adequado. Foi submetida à histerectomia 
e salpingectomia, por implantes da endometriose, seis meses antes da presente consulta, referindo piora das dores 
após cirurgia. Na primeira consulta, apresentava EVA 10 e, ao exame físico, Índice de Dor Generalizada, com 18 
pontos dolorosos, além de fadiga, sono não reparador, dispareunia e humor deprimido. Apresentava-se com cinta 
para imobilização pélvica, dor difusa à palpação abdominal e pélvica. Em uso de dipirona 1 g de seis em seis horas 
e bupropiona 150 mg/d. Iniciou-se tratamento com gabapentina 900 mg/d e ciclobenzaprina 10 mg/d. Após uma 
semana, relatava dor EVA 8; realizou-se, portanto, bloqueio caudal guiado por ultrassonografia com ropivacaína 
0,2% 20 mL com dexametasona 10 mg e bloqueio do gânglio ímpar, guiado por fluoroscopia, com ropivacaína 0,2% 
10 mL com dexametasona 4 mg. Após os procedimentos intervencionistas, relatou melhora dos sintomas, com EVA 
5, e referiu estar dormindo de bruços pela primeira vez em seis meses. Paciente foi encaminhada ao grupo de auto-
gerenciamento da dor para tratamento multidisciplinar com fisioterapia, psicologia e educador físico. Discussão: 
A premissa fisiopatológica da DPC é de que alguma lesão a um determinado órgão possa gerar uma resposta infla-
matória, que leva a uma sensibilização neurológica difusa, espalhando-se para o resto da pelve. Neste processo, o 
sistema músculoesquelético da pelve torna-se envolvido, gerando um estado de hipercontratilidade generalizada, 
que intensifica a dor. O bloqueio caudal pode ser utilizado em casos de dor pós-operatória e secundária à trauma em 
pelve. Já o bloqueio do gânglio ímpar é útil no manejo da dor mediada pelo sistema nervoso simpático em períneo, 
reto e genitália.
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1641 Bloqueio de nervo pudendo bilateral para 
tratamento de dor perianal
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Introdução: O bloqueio do nervo pudendo (BNP) é uma técnica anestésica descrita inicialmente em 1908 e que vem 
sendo melhor utilizada para procedimentos obstétricos, anorretais e urológicos. Devido a uma melhor execução com 
a abordagem transvaginal, tem sido rotineiramente realizado em mulheres. Em homens, exige uma abordagem alter-
nativa, com técnicas transretal, transperineal e transglúteo. Relatamos a seguir o caso de um paciente com dor crônica 
pós-fisctulectomia anal e submetido ao BNP bilateral em decúbito ventral. Relato do caso: Paciente do sexo mascu-
lino, 55 anos, que referiu dor perianal há cerca de seis meses após tratamento cirúrgico de fístula anal.  Relatava dor 
em queimação e pontada de forte intensidade (Escala Visual Analógica – VAS 8/10), principalmente após longo 
período sentado. Ao exame físico, apresentava pequena cicatriz em região perianal com dor à palpação local. Foi ini-
ciado tratamento com amitriptilina 25 mg, com melhora parcial da dor (VAS 5/10).  Realizava-se o bloqueio de 
nervo pudendo bilateral com posterior radiofrequência pulsada, se a resposta ao bloqueio do teste fosse positiva. 
O paciente foi posicionado em decúbito ventral, após assepsia e antissepsia local e, com o auxílio de ultrassom com 
transdutor de baixa frequência de 2 a 5 mhz, foi identificado o nervo pudendo na altura da espinha isquiática e lateral 
à artéria pudenda. Com agulha de neuroestimulação de 100 mm, injetaram-se 5 mL de ropivacaína 0,2% próximos 
ao nervo de ambos os lados. Sessenta minutos e um mês após a realização do bloqueio, o paciente relatava melhora 
total da dor. Como não houve retorno da dor, não foi realizada radiofrequência do nervo pudendo. Discussão: A rea-
lização do BNP guiado por ultrassom mostrou ser uma alternativa anestésica eficaz, segura e bem tolerada para o 
paciente em questão. Estudo prévio com pacientes com dor perineal crônica submetidos ao BNP indica que a maio-
ria experimenta o retorno das sensações dolorosas antes da conclusão da dormência proporcionada pelo bloqueio. 
Outro estudo revelou ausência de dor nos primeiros 15 e 20 dias após o BNP em dois pacientes. Porém, determinar 
o tempo de analgesia no pós-bloqueio ainda constitui um desafio, que pode estar relacionado à regulação negativa 
semipermanente do excesso de canais de sódio presentes em nervos danificados.
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1658 Controle da dor em gestante com tumor 
gigantocelular ósseo sacral
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Introdução: O tumor gigantocelular é benigno, primário e osteolítico. Quando localizado na região sacral, pode 
levar à compressão medular significativa, gerando dor nociceptiva e neuropática. Relato do caso: Paciente do sexo 
feminino, 21 anos, que apresenta dor importante (EVN: 10/10) em coluna lombossacra com irradiação para mem-
bro inferior direito, com parestesia e ainda associada à constipação intestinal. Tomografia de coluna lombar realizada 
em outubro de 2018 evidenciou lesão óssea expansiva (S1-S2) e útero gravídico. Biópsia da lesão sugestiva de tumor 
gigantocelular ósseo. Foi discutido em reunião clínica da instituição que definiu acompanhamento radiológico, 
clínico multidisciplinar e interrupção da gestação após viabilidade fetal. Clínica da dor optou por peridural com 
passagem de cateter e infusão contínua de ropivacaína, fentanil e clonidina por 31 dias, com controle satisfatório 
do quadro álgico (EVN: 0/10). Após esse tempo, o cateter de peridural foi retirado devido a episódio de febre, e 
a analgesia substituída por metadona, morfina, dexametasona e paracetamol venosos com controle álgico parcial 
(EVN: 5/10). Após tratamento de infecção do trato urinário, realizou-se nova punção peridural com inserção de 
novo cateter. Ressonância nuclear magnética de controle em janeiro de 2019 evidenciou expansão significativa do 
tumor e, assim, em nova reunião clínica, determinou-se a interrupção da gestação com 25 semanas por via cirúrgica. 
Após o parto, foi iniciado tratamento com denosumab e aguarda-se evolução para posterior intervenção cirúrgica. 
 Discussão: A analgesia via cateter peridural é eficaz com doses baixas de opioide, anestésicos locais e adjuvantes por 
agir diretamente nas vias de transmissão da dor na medula espinhal, reduzindo os efeitos colaterais das drogas, com 
menor impacto no feto e melhor qualidade de vida da paciente. As principais complicações consistem em infecção 
no local da punção, obstrução mecânica do cateter, hipotensão transitória, retenção urinária, parestesia ou paralisia 
por administração de anestésico local ou lesão de nervo, hematoma peridural, cefaleia após punção dural, além do 
risco de fibrose na ponta do cateter. A analgesia do tumor gigantocelular sacral exige conhecimento fisiopatológico 
alinhado ao farmacológico, além de uma equipe multidisciplinar para melhorar a satisfação da paciente com um 
menor impacto ao feto.
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1660 Bloqueio do quadrado lombar para 
tratamento de dor crônica pós-operatória
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Introdução: O bloqueio do quadrado lombar (QL) foi primeiramente descrito em 2007 e, desde então, vem se 
mostrando como uma boa opção analgésica para cirurgias abdominais. O alívio sintomático pode ser atribuído à dis-
persão do anestésico local para o espaço paravertebral torácico. Relatamos a seguir o caso de uma paciente com dor 
crônica pós-hernioplastia incisional refratária ao tratamento convencional e submetida ao bloqueio do QL. Relato 
do caso: Paciente do sexo feminino, 56 anos, com história de colecistectomia aberta há três anos, evoluindo com 
hérnia incisional. Foi submetida à hernioplastia e, desde o pós-operatório imediato, apresentava dor em região de 
hipocôndrio direito de moderada intensidade, sem remissão, mesmo ao uso de analgésicos comuns e anti-inflamató-
rios orais. Após quatro meses, na tentativa de melhorar a dor, foi realizada nova intervenção cirúrgica para retirada 
de tela. Manteve, porém, quadro álgico de moderada intensidade (Escala Visual Analógica – VAS 7/10), queixas 
de alodínia, alterações da sensibilidade local e sensações de picadas. Foi encaminhada ao serviço especializado de 
dor, em que foi diagnosticada com dor crônica pós-operatória. Iniciou-se tratamento oral com amitriptilina 25mg 
e local, com patch de lidocaína 5%. Duas semanas após, relatou melhora discreta, optando-se então por realizar o 
bloqueio guiado por ultrassom do QL tipo II com administração de 20 mL de ropivacaína 0,2%, e a hidrodissecção 
da cicatriz com 40 mL do mesmo anestésico local. Após 60 minutos do procedimento, a paciente revelou-se assinto-
mática (VAS 0/10 na dor em repouso e em movimento). Foi reavaliada com 7 e 30 dias, momentos em que manteve 
melhora importante da dor (VAS 3/10), mantendo-se apenas o uso do patch de lidocaína 5% em caso de piora. 
 Discussão: Devido à disseminação para o espaço paravertebral torácico e nervos simpáticos na fáscia toracolombar, 
o bloqueio do QL tipo II pode proporcionar uma melhor e mais duradoura analgesia ao bloquear os dermátomos que 
se estendem de T6 a L1. Até o presente momento, há um único relato da utilização desta técnica no tratamento da dor 
crônica pós-operatória. Sua realização mostrou-se segura e bem tolerada para a paciente em questão, revelando-se 
uma importante opção analgésica no tratamento da dor crônica pós-hernioplastia abdominal.
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1675 O cerco do silêncio em cuidados paliativos
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Introdução: Dificuldade em falar sobre o processo de adoecimento e brevidade da vida é frequente entre os profissio-
nais de saúde, pacientes e familiares. O termo “cerco” do silêncio refere-se a prática de omitir ou alterar informações 
sobre diagnóstico, prognóstico, gravidade de uma doença pelos familiares, amigos e profissionais de saúde. Relato 
do caso: Paciente do sexo feminino, 65 anos, com diagnóstico de câncer de mama com metástase em coluna lombar. 
Estava restrita ao leito, paraparesia de membros inferiores, ainda sem programação de tratamento do câncer. Equipe da 
dor e cuidados paliativos foi chamada para acompanhar, por controle inadequado de dor.  Constatou-se que grande 
parte do sofrimento se originava na omissão da causa da paralisia; expressou desejo de saber o diagnóstico. Assim, a 
equipe realizou reuniões com filhos da paciente, os quais queriam poupar a mãe do sofrimento. Temiam que, ao des-
cobrir a gravidade de sua enfermidade, ela perderia a “vontade de viver”. Foram explicados a importância e o direito à 
informação, as vantagens que a comunicação traria ao relacionamento familiar. Solicitaram à equipe da dor que desse 
o diagnóstico. Ao receber a notícia, a paciente referiu que imaginava ter metástase na coluna; percebia que familia-
res e equipe escondiam algo. Estava aliviada por conhecer melhor suas perspectivas, com mais disposição a aderir 
ao tratamento. Após uma semana, familiares e paciente referiram que a comunicação e o relacionamento entre eles 
melhoraram, bem como a disposição e o humor da paciente. Discussão: O intuito de quem impõe o cerco do silên-
cio é evitar o sofrimento do outro. Porém, além de não evitá-lo, o silêncio priva a pessoa da possibilidade de exercer 
a autonomia. O contrário também ocorre, o paciente detém as informações, sem querer que a família saiba. Neste 
ciclo, o paciente não fala, para poupar os familiares, que fazem o mesmo, criando-se um cerco de silêncio e sofri-
mento. Embora a motivação por trás disso seja bem-intencionada, resulta em elevado estado de ansiedade, medo 
e confusão. Além disso, nega aos sujeitos a oportunidade de reorganizarem e adaptarem as suas vidas para realizar 
metas mais plausíveis, pautadas por aspirações realistas, no adoecimento e fim da vida.
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1678 Avaliação da dor pós-operatória em 
colecistectomias abertas com lidocaína 
intravenosa
Jessyca Augusta Teixeira de Azevedo, Marcelo Carneiro Silva, Elialba de Farias Cascudo, 
Fernanda Andrade Soares Da Silva, Danilo Martins Correia

Hospital Regional do Gama, Brasília, Distrito Federal, Brasil 

Introdução: A analgesia pós-operatória eficiente continua sendo um desafio na prática anestésica. A lidocaína intra-
venosa é analgésica e anti-inflamatória, podendo ter lugar no controle da dor pós-operatória. É uma medicação 
de baixo custo, fácil administração e segura. Estudos sugerem que o uso da lidocaína intravenosa diminui a dor 
pós-operatória, minimiza o uso de opioides e facilita o restabelecimento da função intestinal. Este estudo visou 
avaliar a influência do uso da lidocaína intravenosa na redução da dor pós-operatória em pacientes submetidos à 
colecistectomia aberta, na redução da necessidade do uso de analgésicos de resgate nas primeiras 24 horas do proce-
dimento e no grau de satisfação dos pacientes. Métodos: Foram incluídos 22 pacientes submetidos à colecistectomia 
aberta sob anestesia geral randomizados em dois grupos, um recebendo bólus de 1,5 mg/kg de lidocaína na indução 
anestésica e 2 mg/kg/h no intraoperatório, e outro recebendo solução salina em bólus na indução e em infusão con-
tínua no intraoperatório em volumes equivalentes aos quais seriam os volumes de lidocaína para o Grupo Controle. 
Os pacientes foram avaliados por questionários no momento da alta da sala de recuperação pós-anestésica e com 
24 horas de pós-operatório. Resultados: Na avaliação da SRPA, não houve diferença estatística entre os grupos em 
relação à dor, incidência de náuseas e vômitos e uso de analgésicos e antieméticos de resgate (p<0,05). Em 24 horas, 
a dor, os vômitos e o uso de analgésicos de resgate foram semelhantes entre os grupos (p<0,05). A incidência de 
náuseas e o uso de antieméticos de resgate em 24 horas foram significativamente maiores no grupo da lidocaína em 
comparação com o Grupo Controle (p>0,05). O grau de satisfação em relação à anestesia e aos cuidados recebidos 
foi semelhante entre os grupos (p<0,05). Conclusão: A infusão intraoperatória de lidocaína por via venosa não é cli-
nicamente útil para obter um efeito analgésico pós-operatório em cirurgias de colecistectomia convencional, além 
de aumentar a incidência de náuseas e a necessidade de antieméticos de resgate, sem diferença no grau de satisfação 
dos pacientes. Mais estudos são necessários para melhor elucidar o papel da lidocaína na dor e prevenção de náuseas 
e vômitos no pós-operatório.
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1699 Anestesia sem opioides para 
segmentecomia com o uso de bloqueios 
regionais guiados por ultrassom
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Servidores do Estado, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil 

Introdução: É motivo de controvérsia, atualmente, a influência dos opioides na progressão do câncer. O uso de blo-
queios anestésicos guiado por ultrassom é uma técnica eficaz de analgesia pós-operatória e de poupar ou eliminar a 
necessidade de opioides. Apresentamos aqui um relato sobre o manejo perioperatório de uma paciente portadora de 
nódulo carcinomatoso em mama direita, submetida à anestesia geral sem uso de opioides, com emprego de dois blo-
queios anestésicos. Relato do caso: Mulher de 71 anos, 64 kg, com hipertensão mal controlada, em uso de atenolol, 
indapamida e losartana, ASA III, portadora de nódulo carcinomatoso em mama D. A proposta cirúrgica foi segmen-
tectomia em quadrante superior lateral D, com biópsia de linfonodo sentinela D. A técnica anestésica programada 
foi anestesia geral sem uso de opioides, somada a bloqueios guiados por ultrassom: PEC II serratil anterior. Após a 
indução com propofol, cis-atracúrio e passagem de máscara laríngea, com posterior manutenção exclusiva com sevo-
flurano (CAM 0,7%), foram realizados os bloqueios descritos com ropivacaína a 0,5% (20 e 15 mL, respectivamente). 
Durante o intraoperatório, a paciente manteve-se estável sem uso de opioides. Ao término da cirurgia, utiliza-
ram-se dipirona 2 g e cetoprofeno 100 mg para analgesia pós-operatória. A paciente despertou sem dor e, assim, 
permaneceu até a alta hospitalar dois dias depois, não necessitando de medicação de resgate. Discussão: Ainda que 
motivo de questionamento, opioides podem diretamente estimular a proliferação e invasão de células tumorais e 
inibir a apoptose delas, ou podem indiretamente afetar a reincidência do câncer por imunosupressão. Pode-se, por-
tanto, considerar prudente evitar o uso de opioides em casos em que não haja prejuízo álgico ou hemodinâmico. 
Os bloqueios utilizados foram descritos em 2012 e 2013 para analgesia do hemitórax como métodos alternativos ao 
bloqueio paravertebral e peridural torácica, que seriam técnicas mais difíceis e com maior potencial de efeitos adver-
sos. Desde então, esses novos bloqueios têm se popularizado diante da segurança e eficácia observadas.
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1706 Bloqueio simpático e bloqueio de nervo 
periférico em um caso de dor fantasma
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A dor do membro fantasma (DMF) é definida como uma sensação dolorosa referida em um membro ou órgão 
removido de forma traumática ou congênita. Já a sensação fantasma (SF) é qualquer percepção do membro ausente. 
A incidência da DMF varia entre 50 e 80% nos membros amputados. Está associada a uma deaferentação e reorga-
nização cortical no sistema somatossensorial, sendo classicamente uma dor do tipo neuropática. Porém, apresenta 
pouca resposta à abordagem convencional para neuropatia. É uma condição grave, que limita a reabilitação física, 
prejudica a qualidade de vida e a participação social do indivíduo. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 
35 anos, encaminhada à Clínica da Dor devido a uma amputação traumática de todos os pododáctilos e dos ter-
ceiro e quarto quirodáctilos da mão esquerda, após choque séptico e necrose de extremidades. Há quatro meses, 
apresenta dor nos cotos e DMF em ambos os pés e na mão esquerda. Na primeira consulta, dor pela escala visual 
analógica (EVA) 10, LANSS (Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs) 24, humor deprimido e insônia. 
Ao exame, hiperalgesia e alodínea nas regiões afetadas. Em uso de dipirona 1 g de seis em seis horas, Tramal 50 mg de 
oito em oito horas e Amitriptilina 25 mg/dia. A equipe médica associou Gabapentina 900 mg/dia e otimizou a dose 
de Amitriptilina para 75 mg/dia. Foi programado o bloqueio simpático sistêmico com três ciclos de infusão venosa 
de cetamina 0,3 mg/kg e lidocaína 2 mg/kg por duas horas, com intervalo de uma semana entre eles. Além disso, foi 
realizado o bloqueio do nervo ciático na fossa poplítea, guiado por ultrassonografia, alternadamente em cada mem-
bro inferior, com ropivacaína 0,2% 20 mL e dexametasona 10 mg, com o mesmo intervalo. Após o primeiro ciclo, 
a paciente reduziu o EVA para 5 e já apresentava melhora do sono diário. Ao final do terceiro ciclo, houve dor EVA 
3 e melhora importante da sensibilidade local. Foi encaminhada ao grupo de autogerenciamento da dor para trata-
mento multidisciplinar com fisioterapeuta, psicólogo e educador físico. Discussão: A fisiopatologia da DMF possui 
diversos mecanismos. Na periferia, existe uma desregulação da aferência nervosa e da transmissão nociceptiva, que 
leva ao aumento da expressão dos canais de sódio, aumentando a hiperexcitabilidade e as descargas espontâneas. 
Além disso, há alteração dos campos receptivos no corno dorsal da medula e das vias da dor. A sensibilização central 
aumenta a atividade de receptores NMDA e neurotransmissores inflamatórios. Há ainda a reorganização cortical e 
da neuromatrix, além dos fatores psicológicos associados. Dessa forma, a DMF é uma condição complexa, que exige 
abordagem multimodal e multidisciplinar.
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1707 A importância da analgesia em pacientes 
com dor crônica pré-operatória
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Introdução: Dor é um dos sintomas mais antigos da história da medicina. A mensuração e o registro do fenô-
meno doloroso são passos importantes para o alívio da dor no mundo. Nesse contexto, mesmo diante da evolução 
tecnológica que envolve os procedimentos cirúrgicos, tais como novas técnicas, conhecimentos, habilidades e equi-
pamentos sofisticados, a dor pós-operatória ainda representa uma causa de grande sofrimento. Relato do caso: 
Paciente do sexo feminino, 25 anos, 30 kg, foi encaminhada ao centro cirúrgico para realização de decorticação pul-
monar. Na avaliação pré-anestésica, paciente relatou osteossarcoma de braço com metástase pulmonar, referiu dor 
intensa pré-operatória, pontuando 10 pontos na escala verbal numérica de dor (EVN) e alergia à dipirona e morfina. 
A monitorização constou de cardioscopia, oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva e capnografia. Foi reali-
zada indução anestésica com Midazolam 5 mg, Fentanil 250 mcg, Cetamina 30 mg, Lidocaína 45 mg, Cis-atracúrio 
5 mg, Propofol 100 mg, manutenção com Propofol 100 mcg/kg/min em bomba de infusão contínua (BIC), Remi-
fentanil 0,15 mcg/kg/min em BIC e Cetamina 0,15 mg/kg/hora. Analgesia foi realizada com metadona endovenosa 
3 mg no início da cirurgia. O procedimento teve duração de três horas e ocorreu sem intercorrências. Após extu-
bação, 20 minutos depois do término de procedimento, paciente referiu dor, EVN 5. Realizou-se lidocaína 30 mg 
e metadona 3 mg. Após 40 minutos, paciente recebeu alta da sala de recuperação pós-anestésica referindo EVN 4. 
 Discussão: Analgesia em pacientes portadores de dor crônica oncológica ainda é um desafio e, embora sejam realiza-
dos métodos eficazes, em muitos casos, os pacientes ainda sofrem dor intensa após a cirurgia, apesar das tentativas de 
prevenção. A forma mais eficaz e segura de reduzir analgesia é a técnica multimodal, que consiste na administração 
de fármacos de diferentes classes farmacológicas, com distintos mecanismos de ação. A administração de analgésicos 
e bloqueios antes do final da cirurgia tem benefício comprovado. 
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1143 Incidência de burnout em serviço de 
anestesiologia de um Hospital Universitário
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Introdução: A Síndrome de Burnout (SB) é caracterizada por exaustão emocional, despersonificação e baixa reali-
zação pessoal. A Anestesiologia é reconhecida pela alta incidência de SB, atingindo profissionais em formação e já 
experientes, com quadro clínico de esgotamento, desumanização e desmotivação. O objetivo deste trabalho é ava-
liar a SB em profissionais da anestesiologia de um Hospital Universitário. Método: Foram convidados a participar da 
pesquisa 36 profissionais médicos. Após explicação do projeto e coleta do termo de consentimento livre e esclarecido, 
foi aplicado um questionário contendo dados sociais e perguntas do Inventário de Burnout de Maslach (MBI), ferra-
menta validada, em que cada pergunta possui pontuações que variam de 0 a 6. Para análise, realiza-se o somatório de 
cada dimensão e utilizam-se os valores de referência de Nepasb, sendo identificados os níveis de exaustão emocional, 
despersonificação e realização profissional. A presença de dois desses fatores indica alta risco para SB. Resultados: 
Foram analisados dados de todos os profissionais do serviço, sendo 20 médicos staffs e 16 médicos em especialização 
(ME). Houve predominância do sexo masculino (58,4%), com idades entre 25 e 45 anos (77,8%), sem filhos (63,9%), 
com vínculo empregatício em outro hospital (83,3%) e com recente de férias no último ano (91,7%). Entre os staffs, 
5% apresentaram alto nível de exaustão emocional, 10% baixo nível de realização profissional e 25% alto nível de des-
personificação. Entre os ME, 50% apresentaram alto nível de exaustão emocional, 31,25% baixo nível de realização 
profissional e 56,25% alto nível de despersonificação. Foram identificados 5% de staffs e 50% de ME com alto risco de 
desenvolver SB e 5% de staffs e 6,25% de ME com diagnóstico (X2=8,961; p=0,0028). Conclusões: A incidência de SB 
encontrada reflete outros estudos realizados em anestesiologia. Nota-se uma preocupação da alta incidência de SB 
entre os ME. Baixas remunerações e altas jornadas de trabalho podem ser apontadas como fatores desencadeantes. 
Pesquisas e discussões devem ser incentivadas em outros serviços, para haver redução da incidência e formação de 
ajuda multiprofissional, prevenindo complicações maiores em profissionais com SB.
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Introdução: O projeto de extensão realizado pela Liga de Anestesiologia Porto da Luz, em Teresópolis – Rio de 
Janeiro, seleciona estudantes por meio de processo seletivo para vivência acadêmica e prática na área da Anestesio-
logia no Hospital das Clínicas de Teresópolis (HCTCO), com o intuito de demonstrar a importância das práticas 
anestésicas e da participação dos estudantes de Medicina nos projetos de extensão universitária. Este trabalho revela 
as contribuições aos acadêmicos a partir da efetiva participação de estágio extracurricular, com entrelaçamento dos 
conhecimentos teóricos com a prática anestésica. Relato do caso: O processo seletivo é realizado pela Liga de Aneste-
siologia Porto da Luz, por intermédio de prova objetiva contendo dez questões sobre assuntos referentes às reuniões 
semestrais, com a participação de estudantes do 7º ao 12º período do curso de Medicina. São ofertadas seis vagas, 
sendo três destas reservadas para a diretoria da Liga e três pela prova de admissão. Os selecionados participam de 
plantões de 12 horas, em duplas, durante o período de quatro meses, por meio da inserção teórico-prática na disci-
plina de Anestesiologia. Discussão: O projeto de extensão objetiva otimizar o corpo discente da compressão global 
da prática da Anestesiologia Clínica, pela correlação entre as diversas técnicas anestésicas, a farmacologia das drogas 
empregadas, assim como as variações da anatomia, fisiologia e fisiopatologia de cada paciente assistido. O conteúdo 
programático proposto inclui a avaliação, o preparo e as medicações pré-anestésicas, a monitorização e suas indica-
ções, os fármacos usados nas anestesias gerais e locorregionais, bem como a assistência à recuperação pós-anestésica. 
Conclusões: Foi observado que a extensão universitária é fundamental para o processo de aprendizagem do discente, 
ao desenvolver habilidades e competências primordiais para os alunos da graduação de medicina. Esta participação 
possibilitou ao estudante adquirir conhecimento teórico e prático sobre o manejo pré- e pós-operatório sob assis-
tência do médico anestesiologista, fortalecer os conteúdos programáticos da disciplina, além de esclarecer sobre os 
procedimentos a serem adotados durante o ato anestésico.
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1389 A Farmacologia na graduação: ensino 
tradicional comparado a metodologias 
ativas e a influência na formação do 
futuro anestesista
Danyelle Célli Bedendo Marco, Lucila Lopes do Nascimento

Centro Universitário das Américas, FAM, São Paulo, São Paulo, Brasil 

Introdução: O domínio da Farmacologia é a funcionalidade que o futuro anestesista deve se aprofundar. Em pesquisa 
da Revista Brasileira de Educação Médica, observou-se que ela é um déficit de aprendizagem na grade curricular. 
No ensino tradicional, a maior resistência do aluno baseia-se em aplicação prática. Para facilitar o processo psico-
pedagógico, utiliza-se a Unidade de Prática Profissional, com base na problematização (ativa). Mas empregá-la no 
cotidiano dos ambulatórios e internato ainda constitui um desafio para ambas as metodologias. Este estudo objetivou 
realizar questionários digitais para avaliar o desempenho dos alunos ao resolver questões referentes à Farmacolo-
gia. Método: Após aprovação pelo Comitê de Ética, foram incluídos por conveniência 70 acadêmicos do segundo 
ano de Medicina de uma instituição com metodologia ativa de aprendizagem e 50 de uma tradicional, no período de 
janeiro a novembro de 2018, que responderam a um questionário digital sobre perguntas básicas em Farmacologia 
e aplicação clínica, segurança na prescrição e implicação desta na carreira do futuro anestesista. As perguntas foram 
elaboradas por profissionais médicos e pelos autores da pesquisa a partir de revisões literárias em livros referência. 
Para a análise dos dados, utilizou-se o software Excel do Office, e os dados foram dispostos em gráficos. Resultados: 
Após o tabelamento dos resultados, foram feitos gráficos quantificando as respostas escolhidas pelos acadêmicos, 
dentre as quais os participantes obtiveram um índice de acerto de 59% do ensino tradicional e 55% da metodologia 
ativa em casos clínicos. Já nas perguntas interdisciplinares, os acertos caíram para 42% na ativa e 38% na tradicio-
nal, sendo que 87% informaram insegurança em prescrever. Discussão: A matéria denota cautela ao ser abordada, o 
que implica em exposição de forma clara e interdisciplinar para formar médicos mais preparados para a futura car-
reira de anestesista. Conclusão: Tanto na metodologia tradicional quanto na ativa os alunos apresentam dificuldades 
em relação à síntese do conteúdo; sendo assim, cabe as instituições buscarem alternativas para sanar a dificuldade 
do aluno, o qual deve se aperfeiçoar e estudar de forma clara e repetidas vezes para dominar as técnicas aprendidas.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1. Katzung BG, Trevor AJ. Farmacologia Básica e Clínica. 13ª ed. Brasil: McGraw Hill; 2017.

Conflito de interesses: nada a declarar.

Fonte de fomento: nenhuma.



EDUCAÇÃO EM ANESTESIA

Sao Paulo Med J. 2019; 137(Suppl)     426

1410 Avaliação do aprendizado da técnica de 
intubação orotraqueal: estudo em modelo
Iris Galdino Ueda, Maíra Eiko Sato Carvalho, David Ferez

Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, São Paulo, Brasil 

Introdução: As técnicas de acesso à via aérea são habilidades indispensáveis para um médico. Com o intuito de não 
causar danos em seres humanos e diminuir as falhas técnicas do procedimento, o treinamento de habilidades está se 
concentrando em ambientes simulados. Objetivos primários: Comparar o aprendizado de habilidade de duas téc-
nicas de intubação orotraqueal – a laringoscopia com visão direta e a videolaringoscopia em manequins.  Objetivos 
secundários: Detectar erros mais prevalentes em ambas as técnicas. Métodos: Estudo analítico, experimental em 
manequins, aleatorizado. Foram incluídos no estudo 40 acadêmicos do primeiro ano do curso de medicina, de 
ambos os gêneros, sem experiência de intubação orotraqueal, faixa etária de 18 a 30 anos. Os alunos recrutados par-
ticiparam de uma apresentação teórica e prática dos métodos de intubação orotraqueal. As falhas documentadas 
foram: intubação do esôfago, quebra do dente do manequim e tempo superior a 60 segundos para realizar o procedi-
mento. O sucesso documentado foi realizar a intubação orotraqueal e checagem em 60 segundos. Utilizamos o teste 
t pareado para analizar a diferença entre a média de tempo da técnica laringoscopia direta versus a média de tempo 
para a técnica videolaringoscópica. Visando avaliar se o percentual de falhas é independente da técnica,  realizou-se 
o teste do qui-quadrado, considerando significante p<0,05. Resultados: Os participantes apresentaram um tempo 
maior de intubação orotraqueal com a técnica de videolaringoscopia (34 segundos com video versus 31 segundos 
com o laringoscópio; p=0,005) e um maior número de falhas com a técnica de videolaringoscopia (51 falhas com 
video versus 47 falhas com laringoscópio; p=0,642). Discussão: A IOT com o laringoscópio Macintosh foi realizada 
em menor tempo. Do total de 43 falhas por fraturas de dente, 58% ocorreram durante a laringoscopia direta versus 
42% com o videolaringoscópio. A intubação esofágica foi outra falha mais prevalente durante a laringoscopia direta. 
Dentre as 11 ocorrências, 73% ocorreram com a técnica de laringoscopia direta versus 27% com a técnica videolarin-
goscópica, sem evidências para rejeitar a hipótese que o percentual de falhas não está relacionado à técnica utilizada. 
Conclusão: Em via aérea normal, os alunos apresentaram melhor desempenho com o laringoscópio Macintosh.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1. Lewis SR, Butler AR, Parker J, Cook TM, Smith AF. Videolaryngoscopy versus direct laryngoscopy for adult patients requiring 

tracheal intubation. Cochrane Database Syst Rev. 2016;11:CD011136. https://doi.org/10.1002/14651858.CD011136.pub2

Conflito de interesses: nada a declarar.

Fonte de fomento: nenhuma.



EDUCAÇÃO EM ANESTESIA

Sao Paulo Med J. 2019; 137(Suppl)     427

1441 Prática atual de indução e intubação de 
sequência rápida em anestesia no Brasil
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Introdução: A indução e intubação de sequência rápida (IISR) é um conjunto estruturado e bem estabelecido para 
pacientes em risco de aspiração de conteúdo gastroesofágico para a via aérea (VA). O seu objetivo é minimizar o 
intervalo de tempo entre a perda dos reflexos protetores da VA pela anestesia geral e intubação orotraqueal, contro-
lando a VA de forma rápida e segura, evitando a aspiração, o quanto for plausível. A prática da IISR evoluiu com 
disponibilidade de novos medicamentos, equipamentos e estruturação melhor da técnica. Porém, há variações e con-
trovérsias, tais como: qual o melhor agente de indução da anestesia; qual a melhor alternativa à succinilcolina ou se 
a manobra de Sellick deveria ser realizada. Os objetivos da pesquisa são determinar as indicações da IISR no Brasil 
e as variações técnicas da IISR no Brasil e, após análise das respostas, criar um guideline para a prática da técnica. 
Métodos: Trata-se de um estudo analítico observacional do tipo transversal, no qual serão encaminhados, via e-mail, 
um questionário para os anestesiologistas cadastrados na Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA). Não serão 
aceitos questionários respondidos de maneira incompleta ou por anestesiologistas que trabalham em locais específi-
cos de pediatria e/ou obstetrícia. Resultados e Discussão: O projeto foi enviado à Plataforma Brasil e aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Anhembi Morumbi, sob o número 95148618.7.0000.5492. Os anes-
tesiologistas receberão, por e-mail, um questionário contendo 16 questões abordando informações do participante, 
procedimentos realizados antes da IISR, pressão na cartilagem cricóidea e medicamentos utilizados. As respostas 
serão tabuladas no programa Excel; em seguida, será realizada a análise estatística descritivas dessas respostas e, 
posteriormente, haverá a criação do guideline para a padronização da IISR. Conclusão: Espera-se que, por meio da 
análise dos questionários, seja possível obter dados suficientes para determinar as indicações corretas da IISR e as 
variáveis existentes na prática dessa técnica e, por fim, estabelecer um guideline para que ocorra a padronização da 
IISR, atingindo maior aperfeiçoamento e taxa de sucesso.
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1460 Conhecimento de médicos e estudantes 
de medicina sobre dor e analgesia
Beatrice Constance Freire Belem Simão, Leonardo Ayres Canga, Márcia Aparecida Tedesco

Centro Universitário São Camilo, São Paulo, São Paulo, Brasil 

A dor é uma queixa frequente de pacientes, sendo considerada o quinto sinal vital. Ademais, o alívio da dor é um 
direito básico do paciente e conteúdo fundamental da prática médica. Assim, o presente estudo teve como objetivo 
descrever e comparar os conhecimentos de dor e analgesia entre estudantes de medicina e médicos. Estudo des-
critivo realizado por meio da aplicação de um questionário utilizando a plataforma Google Forms. O critério de 
exclusão foram questionários sem o termo de consentimento livre esclarecido assinado. O questionário foi respon-
dido por 194 voluntários, sendo 60 médicos e 134 estudantes de medicina. Os dados foram organizados por meio 
do Excel 2016, e foi utilizado o software IBM SPSS Statistics 22 para a realização do teste do qui-quadrado e análise 
estatística. Foram analisados 194 questionários, sendo que a média de acertos das perguntas básicas para os médicos 
foi de 62,7% e para estudantes, 62,5%. Quanto ao alívio farmacológico da dor aguda, 93% dos médicos recomenda-
ram o uso de analgésicos. Os anti-inflamatórios não esteroides foram o segundo método mais recomendado (60%). 
Em relação à dor crônica, a classe predominante entre os médicos foi a de antidepressivos (81,6%), seguida de antie-
pilépticos (68,3%). O padrão de respostas dos alunos do internato seguiu aquele dado pelos médicos. Sendo a dor um 
problema de saúde pública, e seu manejo, um direito básico, é necessário que haja um enfoque maior na formação 
sobre o assunto, visto que a média de acertos em perguntas básicas sobre definição e a mensuração da dor foi baixa. 
Essa necessidade é reafirmada à medida que a maioria dos médicos (78,3%) declarava que seus conhecimentos sobre 
dor e analgesia adquiridos durante a graduação não eram suficientes para a prática médica.
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1461 Aspectos anestésicos nos pacientes 
com deficiência de glicose-6-fosfato 
desidrogenase
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Introdução: A enzima glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) catalisa o primeiro passo na via dos fosfatos de 
pentose, oxidando glicose-6-fosfato a 6-fosfogluconolactona e reduzindo fosfato de dinucleotídeo de adenina e nico-
tinamida (NADPH). O NADPH é crucial na produção glutationa, a qual atua de forma a proteger a hemoglobina 
contra danos oxidativos, protegendo contra hemólise. Assim, a deficiência de G6PD predispõe os indivíduos ao risco 
aumentado de hemólise quando expostos a fatores como ingestão de drogas oxidantes, alguns processos infecciosos 
e oxidativos e alimentos como a fava. A suspeição clínica pode ser feita quando se instala a hemólise. Os sintomas 
iniciais são: palidez, icterícia e esplenomegalia. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 47 anos, 58 kg, 1,61 m. 
ASA II (deficiência de G6PD E arritmia), sem medicamentos de uso habitual ou alergias. Foi submetida à histeros-
copia para exérese de pólipo endometrial. Os resultados do exame mostravam: Hm=452.000, Hb=13,5, Ht=40,4, 
GL=4400, AP=100%, Ptta=23/25”, Ur=34 e Cr=0,83. Foi realizada monitorização não invasiva: pressão arterial não 
invasiva, cardioscopia e oximetria de pulso. Administraram-se midazolam 3 mg, 10 mcg sufentanil e O2 2 L/min 
contínuo. Aos 50 minutos de cirurgia, recebeu 6 mg de morfina e 8 mg de ondansetrona. Ao término da cirur-
gia aos 70 minutos, foi encaminhada à sala de recuperação pós-anestésica estável clínica e hemodinamicamente. 
 Recebeu alta hospitalar após 24 horas, sem intercorrências e retorno ao hospital nas 72 horas seguintes.  Conclusão: 
A deficiência de G6PD é uma das enzimopatias hereditárias mais recorrentes, na qual os portadores, quando expos-
tos a fatores desencadeantes, podem cursar com crise hemolítica. A prevenção da hemólise é ponto crucial, e o 
anestesiologista, desde o pré-anestésico, deve estar atento para reduzir possíveis estresses perioperatórios, selecio-
nando drogas que não estejam relacionadas aos pontos de gatilho para crise hemolítica.
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1474 Avaliação da qualidade de vida, 
sonolência diurna e burnout em médicos 
residentes de anestesiologia
Débora Dal Pai, Casiéli Nadia Rohde, Jorge Luigi Gomes Orso, Francielle Grivot Santa Helena, 
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Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil

Introdução: São descritos entre médicos residentes distúrbios como sonolência diurna, depressão e síndrome de 
burnout. Este trabalho tem por objetivo avaliar a qualidade de vida entre os médicos residentes de anestesiologia 
de uma capital brasileira, assim como analisar a sonolência diurna e a síndrome de burnout. Método: Estudo des-
critivo e transversal, realizado com médicos residentes em anestesiologia em uma capital brasileira. Após aprovação 
no Comitê de Ética em Pesquisa e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, foram respondidos 
questionários sobre: dados pessoais e jornada de trabalho, instrumento WHOQOL-BREF, escala de Epworth para 
avaliação da sonolência diurna e Maslach Burnout Inventory para avaliação do burnout. O nível de significância ado-
tado foi de 5%, e as análises foram realizadas no SPSS 21.0. Resultados: O total de participantes foi 57, com idade 
média de 28,9 (±2,7) anos, 63,8 (± 6,8) horas semanais de trabalho, 40% declarados sedentários. Quanto ao escore 
Epworth de avaliação de sonolência diurna, nenhum participante foi considerado de risco. A prevalência dos porta-
dores de síndrome de burnout foi de 5,3% (n=3). Entrevistados casados/em união estável apresentaram escores mais 
altos em todos os domínios do WHOQOL-BREF. O grupo que exerce outra atividade paralela à residência apresen-
tou escores significativamente mais baixos no domínio físico do WHOQOL-BREF. Há correlação negativa entre a 
sonolência diurna e os domínios físico, psicológico, relacionamento e ambiente do WHOQOL-BREF. Há correlação 
positiva entre os escores de sonolência diurna do Epworth e exaustão emocional, assim como correlação negativa 
entre sonolência diurna do Epworth e a nota atribuída à realização profissional. Os residentes que praticam atividade 
física apresentaram aumento no escore da qualidade de vida. Conclusões: Não são raros os casos de suicídio, abuso 
de substâncias e transtornos psiquiátricos na população de médicos residentes. Diante disso, é de grande importân-
cia o reconhecimento de possíveis distúrbios, assim como devem ser discutidas medidas para manter a qualidade de 
vida e a saúde emocional dessa população.
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1573 Anestesia segura na 
doença de Von Willebrand
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Introdução: A doença de von Willebrand (DvW) é a coagulopatia hemorrágica hereditária mais comum. 
Ocorre devido à mutação no cromossomo 12 e caracteriza-se por disfunção plaquetária com prejuízo na formação 
do fator de von Willebrand (FvW) e diminuição dos níveis do fator VIII. O objetivo deste relato é elucidar o manu-
seio perioperatório desta doença, as suas implicações anestésicas e a importância da comunicação entre anestesista, 
cirurgião e hematologista. Relato do caso: Paciente do sexo masculino, 44 anos, 110 kg, obeso, hipertenso, diabético 
não insulinodependente e portador da DvW. Em uso de enalapril, glifage e desmopressina (DDAVP). Proposta de 
sinusectomia maxilar e etmoidal bilateral por videoendoscopia. Foi liberado por hematologista e realizou-se, então, 
administração de DDAVP (0,3 mcg/kg/dose) 40 minutos antes da cirurgia e uma dose ao dia nas primeiras 48 horas 
do pós-operatório. Prescrito antifibrinolítico (30 mg/kg/dia) de seis em seis horas, iniciado 12 horas antes do proce-
dimento e mantido durante sete dias. Em relação ao uso de DDAVP, sugeriu-se restrição hídrica, controle pressórico, 
avaliação da função renal e do ionograma. Na avaliação pré-anestésica, foi conferida a orientação do hematologista 
e discutido o caso com cirurgião responsável. Induzida anestesia geral com fentanil 250 mcg, lidocaína 100 mg, pro-
pofol 200 mg e cis-atracúrio 10 mg. Intubação orotraqueal atraumática. Optou-se por anestesia venosa total devido 
à história de náuseas e vômitos com remifentanil 0,1 mcg/kg/min e propofol com infusão alvo-controlada 3–4. 
 Administrou-se ácido tranexâmico conforme orientações e foi otimizado controle pressórico com clonidina 150 mcg. 
Manteve estabilidade hemodinâmica durante o procedimento e apresentou sangramento habitual. Paciente extubado 
sem intercorrências. Recuperação pós-anestésica durante 90 minutos e alta hospitalar após 36 horas, sem complica-
ções. Discussão: Para um procedimento anestésico seguro, é importante realizar avaliação pré-anestésica completa 
com orientação do hematologista sobre o do tipo de DvW e sua responsividade à DDAVP. Em relação à equipe cirúr-
gica, sugere-se que procedimentos de maior porte sejam realizados em um hospital com laboratório e hemocentro, 
além da reserva de FvW, crioprecipitado ou plasma fresco congelado para o tratamento do sangramento.
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Introdução: O cateter de Swan-Ganz, ou cateter de artéria pulmonar (CAP), é considerado um instrumento padrão-
-ouro para identificar o perfil hemodinâmico, permitindo uma melhor escolha do tratamento e, consequentemente, 
de seus resultados. Entretanto, nenhum instrumento de monitorização dividiu tantas opiniões quanto o CAP. 
 Métodos: O presente estudo é uma revisão bibliográfica narrativa de estudos clínicos randomizados, analisando os 
resultados clínicos e a mortalidade em pacientes críticos monitorizados com o CAP. Por meio de pesquisa no portal 
PubMed com os unitermos: “catheters, Swan-Ganz e pulmonary artery”; identificaram-se 409 artigos. Apenas dois 
foram selecionados devido à semelhança da metodologia, abordagem específica do objetivo proposto e aplicação em 
mesmo espaço geográfico (Reino Unido). Resultados: Em ambos os estudos, os pacientes foram randomizados em 
dois grupos sem diferenças significativas: Grupo CAP e Controle. No primeiro estudo, não se evidenciou diferença 
de mortalidade. Entretanto, o Grupo CAP, além de receber uma maior quantidade de fluidos nas primeiras 24 horas, 
obteve uma maior incidência de falência renal aguda e trombocitopenia. Já no segundo estudo, também não se evi-
denciou diferença de mortalidade entre os grupos. As principais complicações relacionadas com a inserção do CAP 
foram: hematoma no local de inserção, perfuração arterial e arritmias com necessidade de tratamento. A partir dos 
dados obtidos pelo CAP, ocorreram mudanças na decisão clínica, tais como: infusão de fluido acima do nível de 
manutenção, introdução de drogas vasoativas e mudança na sua dose. Ambos os estudos não possuíam protocolos 
para o tratamento, assim como não houve interferência do uso do CAP com o tempo de internação na Unidade de 
Terapia Intensiva ou na Enfermaria. Conclusão: Refuta-se que o uso do CAP está relacionado ao aumento de mor-
talidade ou morbidade no Reino Unido. Qualquer efeito adverso relacionado ao CAP está relacionado a mudanças 
terapêuticas associadas com os dados obtidos pelo monitor. Assim, o uso de protocolos direcionando a terapia pode 
tornar o CAP muito mais vantajoso.
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1149 Uso de dispositivo alternativo para 
intubação traqueal no manejo de paciente 
com trismo mandibular
Bruno Vítor Martins Santiago, Flávio Zambrano, Lilian Satie Ykeizume

Hospital Naval Marcílio Dias, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil 

Introdução: As complicações envolvendo o manejo das vias aéreas, em anestesia, são as que representam um dos 
maiores potenciais de morbimortalidade, incluindo sequelas neurológicas graves e desfecho fatal. Cabe ao anestesio-
logista prever situações de risco, gerenciar crises e colocar a segurança do paciente em primeira instância. O objetivo 
é relatar o caso de um jovem paciente com uma complicação de um abscesso odontogênico, resultando em trismo 
mandibular e via aérea difícil . Relato do caso: Paciente de 25 anos, sem comorbidades, militar, 100 kg, 1,87, com 
história de comprometimento dentário e posterior formação de abscesso perilesional, resultando em trismo impor-
tante da mandíbula e incapacidade de abrir a boca. A tomografia computadorizada revelou processo expansivo na 
orofaringe à direita, porém com traqueia centralizada. Sinais vitais eram estáveis. Lúcido e orientado, apresentando 
taquicardia e leucocitose, além de fleimão na região da face à direita. Foi planejada a intubação nasotraqueal acor-
dada, com auxílio do A-scope. O paciente foi esclarecido sobre o procedimento, recebeu procinéticos e antiácidos. 
Monitorização multiparamétrica, puncionado J16G em MSD e ofertado O2 sobre máscara de Hudson a 4 L/min. 
Foram iniciadas as infusões de dexmedetomidina 0,5 mcg/kg/h e remifentanil 0,05 mcg/kg/min, além de midazo-
lam 2 mg. Realizada a infiltração de lidocaína a 1% 6 mL, pela membrana cricotireoideia, com jelco 22 G e auxílio de 
ultrassonografia. Preparação da narina contralateral com cinco gotas de oximetazolina a 0,5% e lidocaína gel. Com o 
paciente sedado e calmo, foi procedida a intubação nasotraqueal, com tubo 6 com cuff, por meio do A-scope, sem 
intercorrências. Discussão: Os trismos causados por processos dentários podem impor uma situação de não intubo 
e não ventilo. Além disso, abscessos podem ser rompidos e, associados a múltiplas laringoscopias, podem levar à 
broncoaspiração durante a tentativa de intubação convencional. Todas essas situações podem ser minimizadas, se 
o anestesiologista estiver familiarizado com outras técnicas de intubação. Portanto, faz-se necessário o treinamento 
continuado, com situações de simulação realística e gerenciamento de crises, para que o anestesiologista esteja fami-
liarizado com dispositivos de via aérea difícil e preparado para tomar a melhor decisão possível.
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1163 Alteração do valor do índice bispectral 
durante anestesia para ressecção de 
feocromocitoma
Aline Arana Fernandes, Luis Henrique Cangiani, Rodrigo Antonio Lopes Gerardi, 
Bruno Falco, José Sitonio Júnior

Centro de Ensino e Treinamento, Centro Médico de Campinas, Campinas, São Paulo, Brasil 

Introdução: O índice bispectral (BIS) foi utilizado para monitorizar a profundidade anestésica e tornou-se uma fer-
ramenta útil durante o período perioperatório. Este relato mostra o comportamento atípico do BIS durante a cirurgia 
para ressecção cirúrgica de um feocromocitoma. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, estado físico ASA III, 
64 anos, com hipertensão arterial de difícil controle, diabética, dislipidêmica e com diagnóstico de feocromocitoma. 
Na sala operatória, a paciente foi monitorizada e, em seguida, realizou-se venopunção seguida de bloqueio peridu-
ral com 60 mg de ropivacaína, 2 mg de morfina, 60 mg de lidocaína e passagem de cateter peridural. Em seguida, 
foi induzida a anestesia geral venosa total com propofol e remifentanil em infusão alvo-controlada e monitorizada 
com BIS, pressão arterial invasiva e pressão venosa central. Durante manipulação de cavidade abdominal, ocorreram 
elevações sucessivas da pressão arterial, chegando a valores como 311x176 mmHg. Nesses momentos, iniciou-se a 
infusão contínua de nitroprussiato de sódio e a pressão arterial manteve-se alta mesmo com aumentos sucessivos da 
dose. Por isso, foi realizada nova injeção de lidocaína 2% (200 mg) e metoprolol em bólus de 5 mg, totalizando 20 mg. 
Mesmo após essas medidas, a pressão arterial se manteve extremamente elevada, e foi observado queda progressiva 
do valor BIS. Este chegou a zero, e o valor da taxa de supressão foi de 99. A pupila apresentava-se em midríase média 
bilateral. Após a ressecção do tumor, ocorreu hipotensão arterial refratária que foi corrigida com infusão de nora-
drenalina e vasopressina. Após a ressecção do tumor, o valor do BIS retornou ao normal lentamente. A paciente foi 
encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva intubada e foi extubada três horas após sua admissão, mantendo-
-se sem sequelas neurológicas. Discussão: Durante a cirurgia, o valor do BIS mostrou queda intensa e progressiva à 
medida que havia liberação de catecolaminas endógenas. Atingiu valores muito baixos encontrados apenas em situa-
ção de morte encefálica. Neste caso, a hipótese é que o monitor do BIS tenha apresentado uma limitação diante de 
uma situação de hipertensão arterial grave decorrente de vasoconstrição intensa, uma vez que a paciente foi extubada 
e não apresentava nenhuma disfunção cognitiva.
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1203 Melhores métodos para prevenção de 
hipotermia no perioperatório
Natália Moles dos Santos, Nathalia Escobar, David Ferez

Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, São Paulo, Brasil

Introdução: A hipotermia é definida como a temperatura corporal central menor que 36ºC e representa uma das 
complicações mais comuns durante o procedimento anestésico-cirúrgico, incidente que atinge aproximadamente 
70% dos pacientes. Durante um ato cirúrgico, grande parte dos utentes submetidos à anestesia ficam hipotérmicos 
em função das alterações provocadas na termorregulação, não só pelo efeito anestésico, responsável por uma redução 
de 20% na produção metabólica de calor, mas também devido ao ambiente frio da própria sala cirúrgica, redistri-
buição interna do calor, aberturas da cavidade torácica ou abdominal e infusão de soluções frias. A hipotermia 
perioperatória pode levar a um aumento no risco de sangramento, a eventos cardíacos mórbidos, ao prolongamento 
no período de internação, entre outros. Método: O presente estudo é uma revisão bibliográfica para analisar os 
métodos utilizados a fim de evitar a hipotermia perioperatória. Discussão: Foram selecionados dois artigos com 
metodologias semelhantes. O primeiro deles analisou um total de sete artigos para verificar qual método era mais 
eficaz para prevenir hipotermia: administração de fluidos aquecidos, roupas com circulação de água, sistema de 
aquecimento por ar forçado, radiação, método de fibra de carbono ou sistemas de aquecimento passivo. Evidenciou-
-se que todos os métodos ativos foram eficazes para reduzir a perda de calor corporal, mas as roupas de circulação 
de água e ar forçado se mostraram os métodos mais eficazes. O segundo estudo foi realizado no Hospital das Clí-
nicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, com amostra de 38 pacientes, divididos em dois grupos. Um grupo 
utilizou a manta térmica sobre os membros inferiores, abdome e tórax e o outro colchão térmico sobre todo o dorso 
do paciente. O primeiro grupo apresentou decréscimos na temperatura durante a cirurgia, enquanto o Grupo 2 
manteve-se praticamente constante, mostrando a eficácia do colchão térmico para manutenção da normotermia. 
Conclusão: Os sistemas de aquecimento ativos são mais eficazes que os passivos, além de que quanto maior a área de 
contato, mais constante será a temperatura.
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1240 Extubação programada em pacientes com 
via aérea difícil
Andrei de Camargo Carotti, Gustavo Felloni Tsuha, Matheus Fecchio Pinotti, 
Marcos Marques Rodrigues, Paulo Sergio Mateus Marcelino Serzedo

Hospital São Paulo, UNIMED, Araraquara, São Paulo, Brasil 

Introdução: De acordo com o NAP4, até um terço das complicações em via aéreas (VAs) pode ocorrer no período 
pós-operatório. É importante reconhecer que o manejo de via aérea continua após a cirurgia, e que falhas de extu-
bação são potencialmente fatais, sendo essencial seu planejamento e o manejo nesse período, como propõem as 
diretrizes da Difficult Airway Society (DAS) e da ASA. Caso 1: Paciente do sexo feminino, 26 anos, IMC=35, com 
plano de drenagem de abcesso cervical pós-extração dentária. Queixa álgica e sialorreia importante, edema e flogose 
de região anterior do pescoço e parte superior do tórax. Preparo adequado e anestesia tópica das vias aéreas supe-
riores com uso de atomizador e “spray as you go”, seguidos de intubação nasotraqueal. Devido ao grande edema e 
potencial risco de mediastinite, optou-se pela manutenção da mesma até melhora do quadro infeccioso e condições 
adequadas e seguras de extubação. Após 48 horas, a paciente foi extubada com uso do kit de extubação estagiada 
(COOK medical re-intubation catheter) em Unidade de Terapia Intensiva. Fio-guia mantido em posição intratraqueal 
por 24 horas com boa tolerância e, após de ter sido descartada a possibilidade de nova intervenção cirúrgica, foi reti-
rado sem intercorrências. Caso 2: Paciente do sexo masculino, 47 anos, IMC=29, histórico de síndrome da apneia 
obstrutiva do sono grave, 2 tentativas prévias de intubação sem sucesso e programação de cirurgia ortognática com 
avanço mandibular e artroplastia bilateral de articulação temporomandibular. À avaliação, Mallapatti III, circunfe-
rência do pescoço de 56 cm, retrognatia importante com limitação da protrusão da mandíbula. Utilizou-se a mesma 
técnica para intubação nasotraqueal. Foi decidido em conjunto com equipe cirúrgica a manutenção da intubação. 
Após 18 horas, a paciente foi extubada com auxílio do dispositivo de extubação estagiada, sendo mantido fio-guia 
em posição intratraqueal por 24 horas com boa tolerância, retirado então após avaliação criteriosa e improvável 
necessidade de reintubação. Discussão: A responsabilidade do anestesiologista vai além do intraoperatório. A falha 
na extubação apresenta morbimortalidade elevada; portanto, o planejamento adequado da extubação e possível rein-
tervenção devem ser sempre considerados. O kit de extubação estagiada possibilita o acesso contínuo à via aérea, 
cursa com boa aceitação do paciente e pode ser uma excelente ferramenta na abordagem de tais situações delicadas. 
Mais estudos serão ainda necessários para demonstrar a eficácia da técnica.
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1263 Variabilidade da frequência cardíaca na 
anestesia espinhal em paciente paraplégico
Ellen Karine Saraiva de Sousa, Hermes Melo Teixeira Batista

Hospital Regional do Cariri, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil 

Introdução: A anestesia espinhal é uma opção adequada para cirurgia ortopédica em pacientes paraplégicos. 
 Entretanto, perde-se o parâmetro de análise da função sensitiva e motora para avaliar a instalação e a recuperação 
do bloqueio. A variabilidade da frequência cardíaca vem se mostrando uma ferramenta útil para análise do sistema 
nervoso autônomo em diversos cenários, inclusive no centro cirúrgico. Relato do caso: Paciente do sexo masculino, 
20 anos, paraplégico há dois anos após trauma raquimedular com lesão a nível de T5, foi admitido para tratamento 
cirúrgico de fratura de fêmur por queda do leito. Foi iniciada a monitorização com oximetria de pulso, cardioscópio, 
temperatura e pressão não-invasiva. Frequência cardíaca=75 bpm; saturação parcial de oxigênio=100%; frequên-
cia respiratória=15 irpm e pressão arterial=141∕80 mmHg. Foi realizada, em seguida, a raquianestesia com 10 mg 
de bupivacaína isobárica, e o paciente evoluiu sem intercorrências. A variabilidade da frequência cardíaca foi ana-
lisada por meio de cardiofrequencímetro com o paciente em repouso e, após 30, 120, 180, 240 e 270 minutos após 
a raquianestesia. A dimensão de correlação, entropia aproximada, SD1 e SD2 apresentaram elevação nos primeiros 
30 minutos de anestesia, com redução significativa em seguida, sugerindo uma reorganização inicial dos sistemas 
de controle da frequência cardíaca, com perda de complexidade posteriormente. Os valores de LF (representa a 
baixa frequência resultante da influência simpática e parassimpática no coração) sofreram redução desde o início 
da instalação do bloqueio, o que denota o bloqueio simpático induzido. No momento da alta da sala de recuperação 
pós-anestésica, a entropia aproximada, o SD2 o e LF encontravam-se muito reduzidos quando comparados com os 
valores de repouso e persistiram baixos após 240 minutos da realização da raquianestesia. Discussão: A variabili-
dade da frequência cardíaca pode ser um método adequado para avaliar a instalação e recuperação da raquianestesia, 
principalmente no grupo de pacientes paraplégicos, em que a avaliação da recuperação dos efeitos do bloqueio espi-
nhal fica prejudicado pela impossibilidade de medir as funções motora e sensitiva. Os estudos utilizando o paciente 
cirúrgico ainda são incipientes, mas a técnica se mostra promissora.
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1268 Papel da ecocardiografia em achado 
incidental de valva de eustáquio em 
correção de defeito do septo atrial
Thiago Cid Palmeira Cavalcanti, Alexander Alves da Silva, Calos Eduardo Tossuniam, 
Cláudia Marquez Simões, Victória Zanuto Bianchi

Hospital Sírio Libanês, São Paulo, São Paulo, Brasil 

Paciente do sexo feminino, 2 anos e 8 meses, 14 kg, com defeito do septo atrial (DSA) tipo seio venoso, drenagem 
anômala parcial de veias pulmonares e estenoses de valva pulmonar por hiperfluxo pulmonar. Apresentava sopro 
sistólico na borda esternal superior esquerda 3/6, congestão pulmonar e fadiga aos esforços. Em uso de espirolac-
tona e hidroclorotiazida. Foi encaminhada para correção cirúrgica de DSA com circulação extracorpórea (CEC). 
Na ecocardiografia transesofágica (ETE) intraoperatória, mostrou-se conexão venosa pulmonar anômala por veia 
pulmonar superior direita (VPSD) drenando para AD, comunicação interatrial (CIA) em região mais posterior no 
septo interatrial junto à veia cava inferior, presença de shunt E-D e dilatação das cavidades direitas. Após corre-
ção de DAS e reposicionamento da VPSD ao AE, novo ETE revelou obstrução relevante ao fluxo da VCI ao AD, 
por presença de válvula de eustáquio (VEu) remanescente, com gradiente diastólico médio de 7 mmHg. Retornou 
à circulação extracorpórea (CEC) para ressecar membrana em porção inferior de AD, apresentando redução do 
gradiente médio para 4 mmHg. Optou-se por reduzir e reposicionar o “patch” que estava abaulado em direção ao 
AD; reduzindo o gradiente para 2 mmHg e melhorando significativamente a obstrução ao fluxo de veia cava infe-
rior (VCI). A paciente foi encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva, extubada no mesmo dia com alta hospitalar 
após cinco dias. VEu foi identificada incidentalmente durante o desmame de CEC pela obstrução causada ao fluxo 
da VCI por seu contato com o “patch” interatrial. A VEu é uma estrutura embriológica localizada na porção supe-
rior da VCI em comunicação com o AD. É de suma importância distinguir VEu proeminente, Rede de Chiari e Cor 
triatriatum. O ETE tem sido descrito como um meio diagnóstico melhor que o transtorácico para avaliar VEu per-
sistente. Acredita-se que, na ausência e em lesões estruturais, VEu seja assintomática. Porém, pode causar resultados 
deletérios em procedimentos cirúrgicos. Assim, o ETE utilizado por anestesiologistas durante procedimentos cardía-
cos é fundamental para destacar a importância da correta interpretação de Válvula de Eustáquio e demais estruturas 
semelhantes remanescentes, evitando complicações pós-cirúrgicas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Limacher MC, Gutgesell HP, Vick GW, Cohen MH, Huhta JH. Echocardiographic anatomy of the eustachian valve. Am J Cardiol. 

1986;57(4):363-5. https://doi.org/10.1016/0002-9149(86)90930-6

2. Miller J. Common artifacts and pitfalls of clinical echocardiography. In: Perrino A, ed. A Practical Approach to Transesophageal 

Echocardiography. 2ª ed. Filadélfia: Lippincott Williams and Wilkins; 2008. p. 417-34.

Conflito de interesses: nada a declarar.

Fonte de fomento: nenhuma.



EQUIPAMENTOS E MONITORIZAÇÃO

Sao Paulo Med J. 2019; 137(Suppl)     439

1300 Síndrome da veia cava superior 
secundária a pseudoanurisma da aorta
Lucas Araujo Borges de Moura, Raffael Pereira Cezar Zamper, Julia Maria Olsen, 
Kelson Sousa Jacobina, Jose Mateus Costa

Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, São Paulo, Brasil 

Introdução: A Síndrome da Veia Cava Superior (SVCS) é uma obstrução ao fluxo sanguíneo, por meio da veia 
cava superior. Representa uma emergência médica e requer avaliação diagnóstica e tratamento imediatos. As cau-
sas malignas, especialmente o câncer de pulmão, são responsáveis por 80% da incidência da SVCS e predominam 
na população masculina (40 a 60 anos), ao passo que as causas não malignas representam em torno de 20% e pre-
dominam numa faixa etária mais jovem (30 a 40 anos), sem preferência por sexo. Malformações vasculares são uma 
causa rara de SVCS. Relato do caso: Paciente de 63 anos, submetida em 2010 à troca valvar aórtica com colocação de 
patch bovino em porção ectasiada da aorta ascendente. Após oito anos assintomática, evoluiu progressivamente com 
desconforto respiratório, fadiga e ortopneia. Na investigação, a tomografia computadorizada revelou pseudoaneu-
risma no arco aórtico com efeito de massa sobre a VCS e o átrio direito. Foi a nova cirurgia de substituição da aorta 
ascendente e arco aórtico que revelou defeito no patch, desviando o fluxo sanguíneo para a luz no pseudoaneurisma. 
Evoluiu com pobre melhora dos sintomas no pós-operatório e limitação funcional. Após duas novas reaborda-
gens cirúrgicas, optou-se por suporte clínico paliativo em vista da importante deterioração clínica subsequente. 
 Discussão: Malformações vasculares adquiridas ou congênitas representam causas raras de SVCS, e os relatos na 
literatura são escassos. O manejo anestésico das cirurgias da aorta ascendente apresenta desafios, tais como a moni-
torização minuciosa e o entendimento das etapas da cirurgia, dentre as quais a parada circulatória total, que produz 
alterações fisiológicas importantes, por vezes impactantes no desfecho do paciente. A habilidade do anestesista em 
contornar condições intraoperatórias extremas, tratar a coagulopatia e garantir proteção neurológica e de outros 
sistemas é diretamente definidora da morbimortalidade perioperatória. A ecocardiografia transesofágica intraope-
ratória é aliada fundamental nesse cenário, tanto por fornecer parâmetros qualitativos e quantitativos objetivos na 
avaliação do aparato aórtico, quanto por guiar decisões cirúrgicas ou anestésicas no decorrer do procedimento.
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1301 Ecocardiograma transesofágico na 
embolia aérea venosa
Julia Maria Olsen, Gabriel Franzin Rusca, André Peres e Serra, Luiz Guilherme Villares da Costa

Hospital Israelita Albert Eintein, São Paulo, São Paulo, Brasil 

Introdução: Na malformação de Arnold Chiari tipo 1, há deslocamento das tonsilas cerebelares para baixo do 
forame magno. Os casos graves são tratados com descompressão da junção crânio vertebral. A posição sentada é uti-
lizada na craniotomia posterior e está associada à embolia aérea venosa. O ecocardiograma é o método mais sensível 
para a sua detecção. Relato do caso: Paciente de 30 anos, com malformação de Arnold Chiari tipo 1 e sintoma de 
desequilíbrio e parestesia. Foi submetida à craniotomia para descompressão da junção crânio vertebral, em posição 
sentada. Acessos: periférico 16G, cateter venoso central em VJI, 22 G em artéria radial. Monitorização: cardioscópio 
contínuo, pressão arterial invasiva, oximetria de pulso, saturação periférica de oxigênio, ecocardiograma transeso-
fágico, capnografia, índice biespectral, temperatura, diurese, potencial evocado. Anestesia: geral venosa total, com 
fentanil 250 mcg, dexmedetomidina 0,3 mcg/kg/min, propofol infusão alvo-controlada 2 a 3 mcg/mL, remifentanil 
TCI 3 a 4 ng/mL e rocurônio 50 mg. Após a craniotomia, apresentou alteração no ecocardiograma seguida de queda 
brusca na capnografia. Foi comunicado à equipe cirúrgica, aspirado 30 mL de sangue do cateter venoso central, com 
borbulhas. Realizou-se cauterização do leito venoso, com resolução imediata. Discussão: A posição sentada em cra-
niotomia melhora a exposição cirúrgica e diminui a perda sanguínea, mas está associada à embolia aérea venosa. 
A entrada de ar pelos seios venosos da dura-máter pode provocar arritmias, hipertensão pulmonar, colapso cardio-
vascular, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico em pacientes com shunt intracardíaco. O volume 
de ar letal descrito é de 3 a 5 mL/kg. O ecocardiograma transesofágico (ETE) é o método com maior sensibilidade 
para a detecção da embolia aérea, pois pode identificar a entrada de 0,05 mL/kg ar, enquanto a alteração do ETCO2 
só ocorre com 0,15 mL/kg, e identifica mais episódios de embolia aérea do que o ecotranstorácico. Apesar de grande 
parte das embolias identificadas não serem clinicamente relevantes, a alta sensibilidade do ETE permite intervenção 
precoce e possivelmente menos repercussões para o paciente. No caso apresentado, a rápida identificação da entrada 
de ar contribuiu para a sua resolução imediata.
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1358 Intubação com broncofibroscópio em 
paciente com artrite reumatoide
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Carlos Darcy Alves Bersot, Marcelo Grisolia Gonçalo, Lívia Câmara Alves
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Introdução: A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune crônica que afeta principalmente as articulações 
e diversos sistemas. As articulações temporomandibulares e a cartilagem cricoaritenóidea podem estar envol-
vidas, resultando em abertura de boca limitada e em possíveis dificuldades com o manejo das vias respiratórias. 
Também podem ocorrer subluxação atlantoaxial e instabilidade da coluna cervical. O caso relata o uso de bron-
cofibroscópio para intubação em paciente acordada para evitar lesão de coluna cervical e antecipação de possível 
manejo difícil de via aérea. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 64 anos, portadora de AR, psoríase e hiper-
tensão arterial crônica, apresentando limitação de extensão cervical e de abertura de boca, distância tireomentoniana 
menor que 5 cm e desvio ulnar dos dedos. Internada para ser submetida à mastectomia radical esquerda por câncer 
de mama. Usava cronicamente metotrexate, prednisona, enalapril e anlodipino e havia sido submetida à quimio-
terapia neoadjuvante. Na sala operatória, monitorização com cardioscópio, oxímetro de pulso, venóclise J20 G em 
membro superior direito, oxigênio em cateter nasal, sedação realizada com midazolam 2 mg e dexmedetomidina 
70 mcg, bloqueio de nervo laríngeo superior bilateral com 6 mL de lidocaína 2%, injeção de 2 mL de lidocaína 2% 
via membrana cricotireoidea e anestesia tópica da faringe com spray de lidocaína 10%. Realizou-se intubação com 
tubo traqueal 7,5 com cuff e auxílio de broncofibroscopia, sem intercorrências. Após a via aérea ter sido assegurada, 
a paciente foi submetida à anestesia geral com propofol 100 mg, fentanil 150 mcg, rocurônio 20 mg, cefazolina 2 g e 
hidrocortisona 100 mg, e mantida a anestesia com sevoflurano. Ao final da cirurgia, realizou-se extubação sem inter-
corrências. Discussão: A opção pela realização de entubação com broncofibroscópio em relação à laringoscopia foi 
devido à possibilidade de destruição da articulação cervical em pacientes com AR, que pode levar ao desalinhamento 
(subluxação), causando dor, déficit neurológico e risco de deformidade. Os principais fatores de risco para o desen-
volvimento de subluxação cervical incluem idade avançada e sinovite ativa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Wyjeisundera DN, Sweitzer BJ. Avaliação pré-operatória. In: Miller R, Eriksson L, Wiener-Kronish J, Cohen N, Young W, eds. Miller’s 

Anestesia. 8ª ed. São Paulo: Elsevier; 2018. p. 1131-1132.

2. Nazarina M, Jalli R, Kamali Sarvestani E, Farahangiz S, Ataollahi M. Asymptomatic atlantoaxial subluxation in rheumatoid arthritis. 

Acta Med Iran. 2014;52(6):462-6.

Conflito de interesses: nada a declarar.

Fonte de fomento: nenhuma.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Farahangiz S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25130155
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ataollahi M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25130155


EQUIPAMENTOS E MONITORIZAÇÃO

Sao Paulo Med J. 2019; 137(Suppl)     442

1366 Compressão cervical hemorrágica 
em sala de recuperação pós-anestésica
Murilo Gomes Martins, Christiane D’Oliveira Marques de Almeida, Letícia Baetz da Silva Araújo

Santa Casa de Misericórdia Cuiabá, São Paulo, São Paulo, Brasil 

Introdução: A manutenção de paciente em sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) visa evitar ou minimizar as 
consequências de complicações cirúrgicas em pós-operatório imediato. Relato do caso: Paciente do sexo masculino, 
32 anos, 60 kg, ASA I, submetida à cirurgia para ressecção de tumor cervical, monitorização com cardioscópio, oxí-
metro, capnógrafo e pressão arterial não-invasiva. Anestesia geral balanceada (fentanil 200 mcg, propofol 150 mg e 
atracúrio 25 mg via endovenosa e manutenção com sevoflurano a 2%). Procedimento ocorreu sem intercorrências, 
durante 1 hora e 30 minutos. Paciente extubado após 15 minutos ao término da cirurgia e levado à sala de recupera-
ção pós-anestésica. Permaneceu no local por duas horas, tempo em que foi evidenciado hematoma crescente cervical 
à esquerda. Ao exame: hematoma à esquerda, dispneico, rouquidão, estridor inspiratório. O paciente foi levado 
para sala cirúrgica, e realizou-se proteção de via aérea, intubação traqueal sequência rápida com fentanil 200 mcg, 
suxametônio 60 mg, propofol 150 mg, lidocaína 2% 80 mg. Via aérea difícil, Cormack Lehane 4, desvio de traqueia 
contralateral à lesão, passagem Bougie e intubação com tubo orotraqueal de 7,5 mm. Nova abordagem cirúrgica 
para drenagem de hemorragia e posicionamento de drenos, procedimento cirúrgico durando uma hora. O paciente 
foi levado intubado em ventilação mecânica para Centro de Tratamento Intensivo. Exames  pré-operatórios eviden-
ciaram Hb=16,8; Ht=46,6, TAP=65% e INR=1,40. Os exames pós-operatórios apresentaram Hb=12,6; Ht=38,5%; 
TAP=74% e INR=1,20. Não foram necessárias transfusões sanguíneas ou intervenções hemodinâmicas drásti-
cas. Discussão: Importância de manutenção em SRPA, com vigilância contínua e períodos por vezes prolongado. 
 Levaram-se em conta as principais complicações estatisticamente previstas para o procedimento e intervenção pre-
coce, com a finalidade de evitar desfechos trágicos.
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1369 Uso de broncofibroscópio como 
abordagem inicial em paciente portador 
de neoplasia de laringe
Lucas Louhan Queiroz, Larissa de Oliveira Cruz Rocha, Rostand Moreira Fernandes

Centro Universitário São Lucas, Porto Velho, Rondônia, Brasil

Introdução: Segundo conceitos da Sociedade Americana de Anestesiologia (ASA), via aérea difícil (VAD) é defi-
nida como a situação clínica em que um anestesiologista treinado tem dificuldade em intubar o paciente, manter a 
ventilação manual com máscara facial ou ambos. Diante disso, o algoritmo preconizado pela ASA é a intubação sob 
ventilação espontânea, sendo a broncofibroscopia, o método escolhido neste manuseio. Relato do caso: Paciente do 
sexo masculino, 56 anos, 50 kg, estado físico P1, Mallampati IV com abertura bucal menor que 5 cm e distância ester-
no-mento menor que 12,5 cm. Realizou-se monitorização padronizada com eletrocardioscopia nas derivações DII 
e V5, oximetria de pulso e pressão arterial não invasiva. Iniciada dexmedetomidina em bomba de infusão contínua 
1 mcg/kg, durante 10 minutos, e foi feita infusão venosa de 75 mg de lidocaína. Foi realizada anestesia tópica com 
lidocaína spray 10% na cavidade oral, precedida do uso do broncofibroscópio. Durante o procedimento, a epiglote 
e as cordas vocais foram identificadas rapidamente e houve apenas uma dificuldade na progressão do tubo devido à 
abertura bucal do paciente ser bem diminuída; entretanto, isso não interferiu significativamente no êxito da intuba-
ção. Posteriormente, realizaram-se 130 mg de propofol, 150 mcg de fentanil e 25 mg de atracúrio.  Cirurgia procedeu 
e, em seguida, o paciente seguiu para sala de recuperação pós-anestésica, na qual recebeu alta sem intercorrên-
cias. Discussão: A VAD representa uma interação complexa entre fatores do paciente, quadro clínico e habilidades 
do anestesiologista. Atualmente, o broncofibroscópio está bem indicado nos pacientes com preditores de VAD. 
É essencial avaliar previamente o paciente, planejar o procedimento a ser realizado e utilizar drogas, equipamentos 
e métodos que o anestesiologista esteja apto para manuseio. Dessa forma, a intubação acordada utilizando o bron-
cofibroscópio obteve sucesso, demonstrando a importância do planejamento da abordagem da via aérea, visto que a 
intubação ou o controle da ventilação não é garantido.
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1375 Uso de broncofibroscópio em paciente 
com preditores de via aérea difícil
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Introdução: O reconhecimento de um paciente com preditores de via aérea difícil (VAD) é importante no planeja-
mento da abordagem da via aérea (VA), em virtude de ser uma situação relevante e de potencial perigo para o paciente 
e o anestesiologista. O objetivo deste trabalho é relatar uma estratégia pré-formulada para a intubação da VAD. Relato 
do caso: Paciente do sexo masculino, 35 anos, estado físico ASA II em tratamento para hipertensão arterial e diabetes 
melito tipo 2. Apresenta abertura bucal <3 cm, protrusão mandibular restrita, Mallampati IV e história de laringos-
copia e intubação difícil em cirurgia anterior. Foi admitido na sala de operação (SO) com programação cirúrgica de 
drenagem de abscesso retroperitoneal. Optou-se por anestesia combinada: bloqueio peridural lombar com anesté-
sico local e morfina para analgesia pós-operatória, associados à anestesia geral balanceada com intubação orotraqueal 
guiada por broncofibroscópio. À laringoscopia, evidenciou-se classificação Comarck-Lehane IV, confirmando a VAD 
e a necessidade de dispositivo auxiliar para intubação. A cirurgia e a extubação transcorreram sem intercorrências. 
O paciente foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva e reavaliado no  pós-operatório imediato, no qual 
não apresentou intercorrências. Discussão: O manejo de VAD apresenta conceitos e preditores relacionados ao exame 
físico e à história clínica do paciente. Diante de pacientes com previsibilidade de VAD,  deve-se considerar ter na SO 
um broncofibroscópio, método padrão-ouro na intubação desses pacientes, pois possibilita a visualização direta da 
laringe, facilitando a introdução do tubo orotraqueal. O anestesiologista deve conhecer e estar apto a utilizar os dispo-
sitivos de VAD, a fim de melhorar o desfecho anestésico-cirúrgico do paciente.
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1457 Monitorização hemodinâmica em choque 
distributivo tratado com azul de metileno
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Introdução: A vasoplegia, observada no choque causado por resposta inflamatória sistêmica, é uma complicação 
grave em cirurgias cardíacas com circulação extracorpórea. Quando refratária, o uso do azul de metileno torna-se 
uma alternativa. A monitorização hemodinâmica minimamente invasiva melhora o diagnóstico precoce e o trata-
mento. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 72 anos, ASA IV, agendada para cirurgia de revascularização do 
miocárdio e troca valvar aórtica estenótica. Realizaram-se anestesia geral e monitorização hemodinâmica minima-
mente invasiva do débito cardíaco pelo método de termodiluição. Após retorno da circulação extracorpórea com 
duração de 100 minutos, apresentou índice de resistência vascular sistêmica de 700 dinas/s/cm5/m², pressão arterial 
média de 45 mmHg e saturação venosa central de oxigênio de 63%, tratado com 500 mL de ringer simples e noradre-
nalina na dose de 1 ug/kg/min., sem nenhuma resposta. Utilizou-se azul de metileno em bólus na dose de 2 mg/kg; 
no terceiro minuto, houve aumento do índice de resistência vascular sistêmica para 1.800 dinas/s/cm5/m2, pressão 
arterial média de 70 mmHg e saturação venosa central de oxigênio de 70%, reduzido a dose de noradrenalina para 
0,2 ug/kg/min. Paciente transferida ao centro de cuidados intensivos com noradrenalina (0,2 ug/kg/min) e azul de 
metileno em dose de manutenção (0,02% diluído em 100 mL de solução fisiológica). Discussão: O azul de metileno 
atua sobre o tônus vascular pelo bloqueio da enzima óxido nítrico-sintetase, atenuando o distúrbio vasoplégico refra-
tário e diminuindo a morbimortalidade desta síndrome. Atualmente, parâmetros hemodinâmicos dinâmicos são 
obtidos na sala de cirurgia por monitores cada vez menos invasivos, possibilitando avanços no diagnóstico e trata-
mento de pacientes críticos. A terapêutica com azul de metileno possibilitou a observação quase que imediata de sua 
ação confirmada por monitorização.
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1476 Uso combinado de videolaringoscópio e 
fibrobroncoscópio em via aérea difícil (VAD)
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Centro de Pesquisas Oncológicas (CEPON), Florianópolis, Santa Catarina, Brasil 

Introdução: O controle da via aérea difícil (VAD) é um dos maiores desafios experienciados pelos anestesiologistas. 
A VAD é definida uma situação clínica em que um anestesiologista experiente apresenta dificuldade com a ventilação 
da via aérea, intubação traqueal ou ambas. A correta avaliação do paciente, antevendo fatores de risco para VAD, o 
conhecimento e a habilidade nos diversos dispositivos, bem como as possíveis associações entre eles podem ser um 
fator definidor do êxito da intubação em casos mais complexos. Relato do caso: Paciente do sexo masculino, 71 anos, 
ASA 2, hipertenso, tabagista em abstinência, carcinoma escamocelular em trígono retromolar esquerdo. Submetido 
à exérese da lesão em 2014, com quimioterapia e radioterapia adjuvantes, apresentou recidiva com comprometi-
mento mandibular, necessitando de novas intervenções em 2017 a 2018, com relato de dificuldade progressiva na 
intubação nasotraqueal. Na quarta abordagem para debridamento, durante avaliação da VA, apresentava barba, lín-
gua edemaciada, Mallampati IV, limitação na abertura oral e na extensão cervical, além de grande comunicação da 
cavidade oral com o meio externo por necrose. Na indução anestésica, realizou-se sequência rápida com alfentanil, 
propofol e rocurônio. Procedeu-se à tentativa de intubação orotraqueal (IOT) por médico residente, sem sucesso; 
em seguida, duas novas tentativas de IOT por anestesiologista experiente, com broncofibroscópio (BF), sem sucesso; 
 procedeu-se a uma nova tentativa com BF, por um segundo anestesiologista experiente, sem êxito. Entre as tenta-
tivas, houve necessidade de ventilar o paciente sob máscara em duas pessoas, por dificuldade de acoplamento da 
mesma.  Optou-se pelo uso de BF associado ao uso de videolaringoscópio, com êxito na inserção de tubo orotraqueal 
aramado. Ao término, o paciente foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva intubado, com plano de traqueos-
tomia em segundo momento. Discussão: O bom planejamento da abordagem de uma VAD, bem como formas 
alternativas em caso de falhas são fundamentais para aumentar o sucesso do procedimento com o mínimo de tenta-
tivas possíveis, diminuindo a morbimortalidade do procedimento e evitando catástrofes.
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1613 Considerações anestésicas em cirurgia de 
urgência de paciente superobeso
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Introdução: A obesidade caracteriza-se pelo excesso de tecido adiposo no organismo. Pacientes com IMC>40 kg/m2 
são atualmente caracterizados como portadores de obesidade grau III, obesidade mórbida ou superobesos. Essa con-
dição está associada a diversas doenças coexistentes, além de maior morbimortalidade, configurando um desafio na 
prática anestésica e cirúrgica, principalmente em se tratando de uma situação de urgência. Relato do caso: Paciente 
do sexo feminino, 45 anos, com diagnóstico de obesidade mórbida (peso=180 kg, altura=1,58 m e IMC=72,1 kg/m2) 
e retrovirose, apresentando icterícia e exame de ultrassonografia com dilatação de vias biliares, coledocolitíase 
e colelitíase, com indicação de colangeopancreatografia retrógrada endoscópica de urgência. Encontrava-se em 
jejum de 9 horas (sólido), sem alergias ou outras comorbidades associadas. Risco cirúrgico: Goldman Classe I. 
Considerando as características físicas da paciente, foi realizado posicionamento com coxim em trapézio em leito 
da sala de recuperação pós-anestésica (SRPA), e a paciente foi submetida à anestesia geral com fentanil (200 mcg), 
lidocaína (80 mg), atracúrio (10 mg), propofol (250 mg) e succinilcolina (150 mg). Realizou-se a intubação orotra-
queal (IOT) com lâmina articulada McCoy e guia de entubação orotraqueal sem dificuldade. Manteve-se anestesia 
com sevoflurano (2%), atracúrio e fentanil (100 mcg). A paciente despertou sem intercorrências ao término do pro-
cedimento proposto, com extubação após administração de atropina neostigmina, sendo mantida em posição de 
proclive o mais rapidamente possível. Paciente foi encaminhada à SRPA sem queixas. Discussão: A anestesia em 
pacientes superobesos exige do anestesiologista conhecimento acerca das alterações fisiopatológicas e farmacoló-
gicas desta condição. Além disso, são necessários equipamentos e monitorização adequados para o porte físico do 
paciente. Além dos maiores riscos de morte súbita e de volumes gástricos que predispõem à aspiração pulmonar, o 
histórico de apneia do sono, o acúmulo de tecido adiposo sobre as paredes pulmonares e problemas respiratórios 
associados dificultam a ventilação mecânica. Circunferência cervical aumentada, dificuldades na hiperextensão e 
Mallampati elevado podem indicar uma via aérea difícil prevista, sendo necessário planejamento adequado, con-
forme no caso apresentado.
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1632 Importância da tromboelastometria 
rotacional no diagnóstico e manejo de 
discrasia sanguínea
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Introdução: O ROTEM é um monitor à beira do leito capaz de alterar a conduta de forma precisa em suspeitas de 
discrasia. Por ser um exame realizado com o sangue total, é mais sensível do que testes tradicionais de coagulação, 
além de prover um resultado rápido. Relatamos o caso de uma discrasia de causa não esperada, em que o uso de 
tal monitor modificou a conduta, poupando transfusão desnecessária. Relato do caso: Paciente do sexo masculino, 
72  anos, hipertenso, com insuficiência renal dialítica, ex-tabagista/etilista, em uso de losartana e hidroclorotia-
zida. Realizava hemodiálise três vezes por semana. Há uma semana, apresentava hemorragia digestiva alta, sendo 
indicado laparotomia de urgência. Última hemodiálise realizada no dia anterior. Deu entrada na sala de operação 
intubado, em uso de noradrenalina e vasopressina, com pressão arterial de 95x60 mmHg e hematócrito de 6,2 g/dL. 
Foram administrados midazolam e sevofluorano, e realizou-se reposição volêmica guiada pela variação do volume 
sistólico. Mantinha-se com sangramento ativo, sendo realizado um exame de tromboelastometria rotacional. Este 
evidenciou um alargamento do CT no INTEM, que era corrigido no HEPTEM. Assim, suspeitou-se de resíduo de 
heparinização pós-diálise. Administraram-se ácido tranexâmico e protamina. Então, o ROTEM foi refeito, eviden-
ciando normalização do CT no INTEM. Neste momento, não havia mais sangramento no foco operatório e nem sítio 
ativo. Foi confirmado, então, o diagnóstico de discrasia por heparina. Mesmo assim, o paciente foi hemotransfun-
dido com concentrado de hemácias, submetido a by-pass duodenal, para evitar novos sangramentos, e encaminhado 
ao Centro de Terapia Intensiva. Discussão: Este caso evidencia a importância da realização de monitorização da coa-
gulação à beira do leito. Não era esperado que o paciente tivesse resíduo de heparina após um dia de seu uso. Assim, 
o uso de protamina não seria cogitada, caso não houvesse alargamento do CT do INTEM, corrigido no HEPTEM. 
Talvez, se tal exame tivesse sido realizado no Centro de Terapia Intensiva anteriormente, o paciente teria menos san-
gramento e nem teria necessitado de uma laparotomia. Da mesma forma, questionamos se, durante o ato operatório, 
caso não fosse realizada a tromboelastometria rotacional, talvez o paciente fosse transfundido desnecessariamente 
com plasma, fibrinogênio ou outros hemocomponentes.
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1692 Intubação orotraqueal por 
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Introdução: Osteogênese imperfeita (OI) é uma doença genética que causa a formação defeituosa ou insuficiente do 
colágeno tipo I. A sua pior forma, tipo III, cursa com fragilidade extrema e deformidades ósseas. A forma mais leve 
é a tipo I, cursando apenas com osteoporose ou severa perda mineral óssea na pós-menopausa. A OI tipo II é letal 
já no período perinatal. O manejo anestésico é desafiador, devido ao maior risco de fraturas e possibilidade de via 
aérea difícil (pescoço curto, macrocefalia, macroglossia e extensão cervical limitada), bem como risco de hipertermia 
maligna. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 10 anos, 38 kg, ASA II, submetida à colocação de haste intrame-
dular de tíbia. Monitorização básica com eletrocardiograma, pressão arterial não invasiva, SpO2, EtCO2 e analisador 
de gases. Indução anestésica e curarização seguidos de ventilação manual sem dificuldades. Intubação realizada por 
videolaringoscopia com Glidescope pediátrico lâmina 2, tubo orotraqueal 5,5 simples com cuff e auxílio de fio-guia. 
Primeira tentativa falha devido à macroglossia que dificultava a introdução do equipamento, mas com sucesso na 
segunda. Manutenção da anestesia com sevofluorano 1,5 a 2%. Cirurgia com duração de 2:20 horas. Foi realizado 
bloqueio periférico poplíteo com ropivacaína a 0,5%, com auxílio de ultrassonografia. Extubação sem intercorrên-
cias e paciente foi encaminhada à sala de recuperação anestésica. Discussão: OI é uma rara doença autossômica 
dominante (1:20000 nascidos vivos), que altera a produção de tecido conectivo, afetando ossos, esclera e sistema 
auditivo. O manejo anestésico é influenciado pelo grau de deformidade óssea apresentado pelo paciente. Via aérea 
é de difícil acesso em função da facilidade de fratura de dentes, vértebras cervicais e ossos faciais, além de apresen-
tar pescoço curto, macrocefalia e macroglossia. O ponto central no manejo destes pacientes está na intensidade das 
forças utilizadas (garrote, mudanças de decúbito, manejo das vias aéreas), e não especificamente da técnica em si. 
A videolaringoscopia permite IOT com redução das pressões aplicadas nas vias aéreas e, assim, se mostra interes-
sante alternativa nesses pacientes. Deve-se atentar ao posicionamento do paciente e checar pontos de apoio a fim 
de evitar traumas esqueléticos. Succinilcolina deve ser evitada pelo risco de fraturas ósseas durante as fasciculações.
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Introdução: Segundo a Sociedade Americana de Anestesiologia, a definição de ventilação sob máscara facial (VMF) 
difícil ocorre quando o anestesiologista não consegue proporcionar uma adequada ventilação por máscara com 
inadequada vedação, escape de gás excessivo ou grande resistência para entrada ou saída do gás. Desse modo, Han 
et al. representaram, em uma escala graduada de um a quatro, os estágios de dificuldade da VMF. Assim, em vista da 
importância da VMF e o número limitado de obras sobre este tema, o presente trabalho tem como objetivo avaliar 
os preditores de VMF difícil e a possível incidência a partir de uma amostra populacional. Métodos: Estudo obser-
vacional, prospectivo, realizado a partir de pacientes de Hospitais da Região do ABC Paulista, que concordaram em 
assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. Os critérios de inclusão foram pacientes que seriam submetidos 
a cirurgias eletivas sob anestesia geral, com idades entre 18 e 65 anos, de ambos os sexos, com IMC entre 18 e 40, ASA 
P1 e P2. Foram utilizados os softwares Microsoft Office Excel 365 para organização de dados e SPSS 17.0 for  Windows 
para análise estatística. Os dados foram analisados em frequência simples, cálculo das médias, desvios-padrão e 
mediana. Para as análises estatísticas, utilizaram-se os testes t de Student, qui-quadrado e exato de Fisher, quando o 
caso. O nível de significância utilizado para os testes foi de 5%. Resultados: Foram avaliados 79 pacientes com ida-
des entre 18 e 65 anos, no qual 51 (64,6%) pacientes eram do sexo feminino. Segundo a análise dos participantes de 
acordo com a escala de Han, pode-se observar que 62,3% receberam a VMF sem dificuldades, enquanto que 18,2% 
apresentaram ventilação inadequada e/ou requereram dois profissionais para o fazer. Conclusão: A VMF é uma prá-
tica recorrente na anestesiologia, e a identificação precoce de parâmetros que indiquem a VMF difícil é fundamental 
para diminuir as taxas de morbimortalidade. Diversos preditores de tal condição são descritos na literatura, e pode-
-se observar neste estudo que pacientes obesos, com barba, índices maiores de Mallampati e circunferência cervical 
maior que 40 cm apresentam risco maior de apresentarem dificuldade na VMF.
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Introdução: A anestesia peribulbar tornou-se mais popular e mais segura do que a injeção retrobulbar para prevenir 
a hemorragia retrobulbar. Entretanto, o hematoma intraorbitário é uma complicação possível, e a abordagem deve 
ser imediata para evitar danos irreversíveis à visão. Relato do caso: Paciente do sexo masculino, 67 anos, ASA II, 
com diagnóstico de catarata em olho direito, sem comorbidades conhecidas, nega uso medicamentoso sintético ou 
natural. Realizou-se sedação intravenosa com diazepam 5 mg, fentanila 40 mcg, seguida de propofol 40 mg. Técnica 
realizada sob assepsia, antissepsia de pálpebras, asa nasal e região temporal com iodopovidona. Solução anestésica: 
ropivacaína 0,66% 4 mL, lidocaína 2% 2 mL e hialuronidase na concentração de 20 UI/mL. Foi realizado bloqueio 
peribulbar da região ínferoexterna da órbita direita pela técnica de Bloomberg com agulha 25x0,6 mm, e injetaram-
-se 5 mL da solução anestésica a aproximadamente 20 mm de profundidade, sem segunda punção complementar em 
borda superointerna da órbita. Durante o bloqueio em região temporal inferior, originou de forma gradual edema 
palpebral superior seguido de aumento da tensão superficial e hematoma periorbitário, sem proptose, impossi-
bilitando a abordagem cirúrgica. Discussão: Hemorragia retrobulbar aguda é uma emergência oftalmológica, as 
elevações rápidas no volume causam aumento da pressão intraorbital, causando proptose. À medida que as pressões 
intraorbital e intersticial aumentam, causando uma síndrome compartimental, também provocam uma consequente 
diminuição da perfusão sanguínea do olho. A órbita age como uma caixa fechada, como nos outros compartimentos 
do corpo. Na vigência de um desequilíbrio entre a relação de pressão-volume semelhante nas órbitas, fissuras e fora-
mes, o globo ocular é empurrado para trás pelas pálpebras e simultaneamente empurrado para frente com o efeito 
do aumento da pressão orbital (PIO), podendo formar assim uma síndrome compartimental durante a elevação da 
pressão. A PIO aumenta, e a perfusão do olho se deteriora, gerando possíveis sintomas como a perda visual completa 
devido à oclusão da artéria central da retina (CRA), bem como a neuropatia óptica isquêmica. Neste paciente, a PIO 
se manteve normal durante as reavaliações, não sendo necessário realizar cantotomia. Após três semanas, o hema-
toma foi completamente absorvido sem deixar sequelas.
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Introdução: Este estudo avaliará os efeitos colaterais e a qualidade da recuperação dos pacientes submetidos à raquia-
nestesia com morfina intratecal em cirurgias ortopédicas que receberão ondansetrona, metoclopramida ou placebo. 
Método: Serão incluídos pacientes submetidos a cirurgias para limpeza cirúrgica em osteomielites e correção de fra-
turas em um dos membros inferiores, além de artroplastias de quadril, em estado físico segundo a ASA I e II, com 
idades entre 18 e 60 anos. Estudo duplo-cego, em que os pacientes foram divididos em três grupos (Grupo O – Onda-
sentrona 4 mg, Grupo M – Metoclopramida 10 mg e Grupo P – Água Destilada), sendo avaliados pelo questionário 
QoR40 na sala de recuperação pós-anestésica e na enfermaria para análise dos efeitos colaterais e da qualidade da 
recuperação anestésica, sob as medicações: midazolam (até sedação grau 3/4 escala Ramsay, máximo 10 mg), bupi-
vacaína 0,5% hiperbárica (17,5 mg se peso >70 kg e/ou duração >150 minutos, ou 15 mg se peso <70 kg), ambos 
com morfina (0,1 mg) em punção subaracnóidea. Resultados: Principais cirurgias: artroplastia de quadril (14%) 
e osteossíntese de tornozelo (14%). Na sala de recuperação pós-anestésica, os pacientes tiveram prurido (16%) e 
retenção urinária (6%). Nenhum paciente apresentou náuseas/vômitos no pós-operatório (NVPO). Dos que apre-
sentaram prurido, 50% eram do Grupo P, 25% do Grupo O e 25% do Grupo M. Nenhum paciente apresentou sinais 
de inquietação ou movimentos involuntários (SIPM). Na enfermaria, foram observados náuseas (26%), vômitos 
(14%), prurido (46%), retenção de urina (34%) e sinais de inquietação ou movimentos involuntários (6%). Em rela-
ção à dor, um paciente apresentou dor na sala de recuperação pós-anestésica, no Grupo M. Na enfermaria, 50% dos 
pacientes tiveram dor, sendo escala > ou igual 4 para 50% dos pacientes dos Grupos O e P, e dor > ou igual a 3 para 
50% dos pacientes do Grupo M. Aplicou-se o teste de Kruskal-Wallis com nível de 5% de significância, que apontou, 
no pré-operatório, uniformidade entre os três grupos em todos os domínios do questionário QoR40. No pós-opera-
tório, a dor entre os grupos foi comparada por meio do teste de Dunn. O resultado mostra menor relato de dor no 
Grupo M em relação ao O após a cirurgia (p<0,05). Conclusão: Não houve diferença na qualidade de recuperação 
pós-anestésica, assim como na incidência de NVPO entre os três grupos. A frequência de dor foi menor no Grupo 
M do que no Grupo O após a cirurgia.
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Introdução: A bupivacaína lipossomal (BL) é um anestésico local de liberação prolongada, que pode durar, em 
média, 72 horas após a sua infiltração. Tal propriedade proporciona um impacto promissor na prática anestésica, 
oferecendo analgesia pós-operatória (PO) efetiva em diversas cirurgias, além de estar sendo estudada para outros 
fins, como bloqueios de nervos periféricos (BNP), técnicas neuroaxiais, uso intra-articular e epidural. Método: 
Este estudo visa à elaboração de uma revisão da literatura, por meio de evidências determinadas que permitam ter 
um conceito esclarecido a respeito do uso da BL. Os descritores foram: “analgesia”, “liposomal bupivacaine”,  “Exparel”, 
“postoperative pain”. Resultados e Discussão: A bupivacaína é o composto ativo da BL, que age nos canais iônicos 
de sódio voltagem-dependentes. A droga é encapsulada dentro de multivesículas lipossômicas, o que não altera 
sua composição, permitindo a liberação retardada, evitando a toxicidade e oferecendo um maior período de ação. 
Estudos descrevem o uso aprovado (infiltração local de sítio cirúrgico/hemorroidectomias e bloqueio em planos 
abdominais transversos) e o uso off-label (BNP, intra-articular e epidural). Em ambos, evidencia-se que a BL fornece 
analgesia efetiva (diminuição dos escores de dor) e outras vantagens, como redução no consumo de opioides, ausên-
cia de cateter, diminuição significativa de náuseas e do tempo de internação, além de redução do custo hospitalar. 
Além disso, nenhum estudo revela eventos adversos graves associados à BL. Conclusão: A eficácia e a segurança da 
BL não estão totalmente estabelecidas para todas as formas de uso. Sabe-se que a BL é uma droga importante para 
analgesia  pós-operatória e tem potencial para outras modalidades. No entanto, é imprescindível a realização de 
novos estudos para regulamentar as utilizações que ainda permanecem off-label, o que parece ser promissor dentro 
da prática anestésica.
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hospitais terciários
Camila Martins Rodrigues Modesto, Jorge Hamilton Soares Garcia, Daniel Rauber, 
Marina Constante Dutra, Gustavo Luchi Boos

Hospital Governador Celso Ramos, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil 

Introdução: O centro cirúrgico é uma das estruturas mais complexas do sistema hospitalar, pois mais de 60% dos 
pacientes internados geralmente precisam de alguma intervenção cirúrgica. Existem poucos estudos sobre a varia-
bilidade na duração do procedimento cirúrgico nos hospitais. A fim de construir um estudo com o propósito de 
comparar a variabilidade na duração de caso entre diferentes hospitais, escolhemos a colecistectomia videolapa-
roscópica (CVL) como procedimento padrão a ter seu indicador “duração de caso” analisado e comparado entre 
diferentes hospitais. Nesse contexto, temos o objetivo de avaliar o tempo de duração da CVL em diferentes hospitais 
públicos terciários, no período de março a setembro de 2018. Métodos: Será realizado um estudo exploratório, des-
critivo, por meio da análise do tempo de duração (“duração de caso”) da CVL em três diferentes hospitais terciários. 
Os dados serão obtidos por meio da plataforma SGS, um sistema estadual, integrado, de informatização, que for-
nece soluções de informação para gerenciamento do Sistema Único de Saúde. Resultados: Foi analisado o tempo de 
duração da CVL em três diferentes hospitais. Em relação aos tempos médios, não houve diferença estatisticamente 
significativa entre os hospitais A e C, nem entre B e C. Porém, a média do tempo de duração de caso foi significati-
vamente maior no hospital B (193,90±67,03), quando comparado ao A (164,00±40,39). Já quando consideramos a 
mediana dos tempos da duração de caso, não houve diferença no tempo de cirurgia entre os hospitais A e B; porém, 
notou-se uma mediana maior no tempo de duração da cirurgia em questão nos hospitais A e B (170,00) em compa-
ração ao C (159,00), com p=0,004. Dentre os hospitais analisados neste estudo, o hospital B foi o que realizou o maior 
número de cirurgias no período de análise (n=59), embora tenha apresentado o maior tempo médio (193,90±67,03) 
e a maior mediana (170,00) na análise da duração de caso. Foi possível estabelecer um panorama geral dos hospitais, 
e tal indicador revelou-se como uma ferramenta útil na avaliação do tempo de sala cirúrgica.
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1186 Contaminação do ar em Centro Cirúrgico 
de Hospital Universitário: análise fúngica 
e bacteriana
Caio Costa Santos, Rhanoica Oliveira Guerra, Luciano Alves Matias da Silveira, 
Ana Paula Sarreta Terra, Paulo Roberto da Silva

Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, Minas Gerais, Brasil 

Introdução: As infecções hospitalares (IH) constituem um grave problema de saúde pública, podendo manifestar-
-se durante o período de hospitalização ou após a alta, sendo o Centro Cirúrgico o ambiente hospitalar mais sujeito 
a esse problema. A instalação de uma infecção depende da quantidade do agente inoculado e da sua virulência, 
além da capacidade de defesa do hospedeiro. Dentre os agentes infecciosos, as bactérias são as mais prevalentes nas 
incisões cirúrgicas. Objetivos: Analisar o nível de contaminação bacteriana e fúngica do ambiente cirúrgico de um 
Hospital Universitário em cirurgias ortopédicas. Métodos: O ambiente das salas cirúrgicas foi analisado microbiolo-
gicamente por meio da exposição de placas de Petri próximas à mesa cirúrgica por dez minutos ao início e final da 
cirurgia. Foram acompanhadas 24 cirurgias. Resultados: A partir das colônias isoladas, estocadas e submetidas a pro-
vas de identificação, obtiveram-se, no início das cirurgias, Staphylococcus epidermidis; Staphylococcus  saprophyticus; 
bacilos Gram-positivos; Micrococcus sp.; Staphylococcus aureus e os fungos encontrados foram Cladosporium sp.; 
Penicillium  sp. e Fusarium sp. Ao final das cirurgias, encontraram-se Staphylococcus epidermidis; Staphylococcus 
saprophyticus; bacilos gram-positivos; Staphylococcus aureus, e os fungos identificados foram Cladosporium sp.; 
 Penicillium sp.; Rhodotorula sp. e Fusarium sp. Conclusão: Os resultados mostram a presença praticamente dos mes-
mos micro-organismos isolados na maioria das coletas realizadas, o que revela a provável microbiota existente nestes 
locais analisados. Assim, essas informações vão auxiliar o controle da presença de micro-organismos nestes ambien-
tes e a prevenção de infecções hospitalares, a fim de proporcionar melhor segurança aos pacientes.
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1449 Índice de adequação ao protocolo de 
antibioticoprofilaxia cirúrgica em hospital 
de alta complexidade
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Hospital Meridional, Cariacica, Espírito Santo, Brasil 

Introdução: A infecção de sítio cirúrgico (ISC), dentre todas as complicações do período pós-operatório, é res-
ponsável por uma taxa significativa de mortalidade observada na população de paciente cirúrgicos. Neste grupo 
específico, a ISC é a causa mais comum de infecção nosocomial, podendo ser responsável por até 77% das mortes 
observadas. Antibioticoprofilaxia faz parte de um conjunto de medidas com o objetivo de reduzir a incidência de 
ISC. O alvo de sua ação é a diminuição da carga bacteriana na ferida operatória, de forma a auxiliar as defesas natu-
rais do hospedeiro. A utilização adequada de profilaxia no perioperatório pode reduzir a taxa de complicação em até 
50%. Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar o índice de cumprimento do protocolo de antibioticoprofila-
xia cirúrgica e analisar as falhas que caracterizaram o não cumprimento. Método: Estudo descritivo, retrospectivo, 
com análise quantitativa, realizado por meio de banco de dados, registro dos procedimentos cirúrgicos e análise de 
prontuário. Foram analisados 1.023 procedimentos (20% do total de cirurgias), durante janeiro de 2018 a dezembro 
de 2018. Os dados coletados foram analisados por meio de estatística descritiva, utilizando-se frequência simples e 
percentual. Resultados: A antibioticoprofilaxia foi adequadamente realizada em 708 pacientes, ou seja, 69,21% dos 
casos durante 2018. A escolha do antibiótico e a dose administrada foram consideradas corretas em, respectiva-
mente, 94 e 98% dos pacientes. A descontinuação do antibiótico foi realizada no tempo devido em 93% dos pacientes. 
No entanto, foi iniciada no tempo adequado em apenas 82% dos casos. Conclusões: A antibioticoprofilaxia cirúrgica 
pode ser considerada adequada quando atinge valores de adesão aos critérios estabelecidos nos protocolos adotados 
próximos a 100%. No nosso estudo, apesar dos desfechos “escolha do antibiótico”, “dose correta” e descontinuação 
do antibiótico no tempo correto” terem alcançado taxas acima de 90%, a taxa de adesão completa ao protocolo não 
foi considerada satisfatória. O presente estudo forneceu uma visão global sobre o uso da antibioticoprofilaxia no 
paciente cirúrgico em um hospital privado de alta complexidade. Entende-se que há espaço para aprimoramento 
desta prática na instituição.
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1574 Avaliação da qualidade de vida dos 
anestesiologistas brasileiros
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Cada vez mais, é grande a preocupação acerca da qualidade de vida, visando ao bem-estar de maneira integral. 
Embora não exista um conceito universalmente aceito de qualidade de vida, a opinião predominante é a que define 
como a percepção do indivíduo sobre seu estado físico, emocional e social. O fato de ser um profissional que vive 
em constante prontidão e vigilância também o torna suscetível ao estresse. O objetivo do estudo é, por meio da apli-
cação de questionários específicos, avaliar a percepção que o anestesiologista brasileiro tem sobre a sua qualidade 
de vida. O presente trabalho foi realizado sob a forma de um estudo observacional transversal, por meio da aplica-
ção de questionários. A primeira parte envolve perguntas de múltipla escolha a respeito de dados biodemográficos; 
já na segunda, para a avaliação da qualidade de vida, utilizou-se o questionário desenvolvido pelo Grupo de Quali-
dade de Vida da Organização Mundial de Saúde, na sua versão abreviada. Todos os médicos associados à Sociedade 
Brasileira de Anestesiologia (SBA) foram convidados a participar do estudo por correio eletrônico, cadastrado pelo 
mesmo junto à entidade. Foram obtidas 378 respostas ao questionário, todas válidas, durante os 30 dias em que ele 
ficou aberto para respostas. Dos 378 participantes, 230 (60,8%) eram do sexo masculino e 148 (39,2%) do feminino. 
A faixa etária mais representada foi a dos 20 aos 39 anos, com 207 respostas (54,8%). A renda mensal média apre-
sentou-se da seguinte maneira: 54 (14,3%) recebem até 10 mil reais; 62 (26,4%), de 11 a 20 mil reais; 82 (21,7%), 
de 21 a 30 mil reais; 91 (24,1%), de 31 a 40 mil reais; e 89 (23,5%), 41 mil reais ou mais. Em relação ao questionário 
 WHOQOL-Bref, mais da metade dos participantes classificaram sua qualidade de vida como boa (46,6%) ou muito 
boa (7,7%). Concluindo, neste estudo, vários aspectos impactam a qualidade de vida dos anestesiologistas associa-
dos à SBA, ainda assim a maior parte dos associados considera ter uma boa qualidade de vida. Esse resultado não se 
difere de pesquisas semelhantes já realizadas, o que demonstra a necessidade de atitudes no sentido de atenuar e/ou 
melhorar a saúde e satisfação dos profissionais.
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1579 Otimização na apresentação do relatório 
de gestão da qualidade e segurança no 
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Introdução: A gestão da qualidade e segurança no período perioperatório da São Paulo Serviços Médicos de Anes-
tesia (SMA) mostra os resultados da qualidade de assistência anestésica, por meio de relatórios mensais. A melhor 
forma de apresentação destes dados é um desafio para a equipe de gestão, pois busca-se uma apresentação obje-
tiva e que ao mesmo tempo descreva de forma efetiva os diversos aspectos da qualidade da assistência anestésica. 
Relato do caso: Até maio de 2018, este relatório vinha sendo apresentado de forma descritiva em documento Word, 
contendo os seguintes itens: indicadores de desdobramento, indicadores operacionais de qualidade e segurança, 
avaliação do período pós- anestésico, conclusões e oportunidades de melhoria. Após reestruturações, sentiu-se a 
necessidade de tornar o relatório mais automatizado e visualmente menos cansativo para obter os dados de forma 
clara, já que continha, em média, 25 páginas. A partir dessas informações, foi construído um modelo de relatório 
em Excel com média de oito páginas, reorganização dos itens, substituição da parte descritiva de alguns itens por 
gráficos, descrição separada dos casos em pequenos quadros, incluindo itens relacionados à Farmacovigilância e 
Hemovigilância, antes contabilizados dentro das intercorrências intraoperatórias e acrescentando o item tecnovi-
gilância. Os eventos sem nexo causal com anestesia e intercorrências clínicas foram representados graficamente 
sem descrição.  Obteve-se,  assim, um alinhamento nas classificações utilizadas na Gestão de Risco dos hospitais 
atendidos. Discussão: Os sistemas de relatórios que são abertos, justos e não punitivos fornecem aprendizagem orga-
nizacional que possibilita melhorias de qualidade formal e ativo, assim como implementação de ações corretivas em 
práticas inseguras. Dessa forma, as instituições devem periodicamente avaliar seus meios de apresentação e análises 
de dados, uma vez que a interpretação de dados e a compreensão da variação do processo são fundamentais para o 
trabalho de melhorias da qualidade.
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1144 Avaliação das cirurgias por fratura nos 
idosos de São Caetano do Sul
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Universidade Municipal de São Caetano do Sul, São Caetano do Sul, São Paulo, Brasil 

Introdução: Este artigo é o recorte de um trabalho realizado com o objetivo de fazer um levantamento de dados de 
prontuários de pacientes idosos cadastrados na Estratégia Saúde da Família no município de São Caetano do Sul, 
com o intuito de identificar quantos pacientes vítimas de queda foram submetidos à cirurgia. É de suma importân-
cia identificar as causas das quedas dos idosos que têm uma expressiva predominância entre os fatores externos de 
ferimentos não intencionais. A queda em idosos é problema frequente, com importantes consequências físicas, psi-
cológicas e sociais. Método: Propomos um estudo quantitativo e qualitativo com prontuários de idosos. No estudo 
quantitativo, realizou-se o levantamento do número de todas as cirurgias realizadas de janeiro a novembro de 2018 
em idosos (acima de 60 anos) em ambos os gêneros, totalizando um público de 115 idosos. Já no levantamento de 
dados qualitativos, analisamos o tipo de fratura de maior incidência entre as cirurgias ortopédicas na população 
idosa. Resultados e Discussão: Por meio do levantamento realizado, obtivemos resultados, os quais separamos por 
idade e procedimentos. Com relação às idades, percebemos uma maior incidência na faixa entre 71 e 80 anos, totali-
zando 40 idosos, dos quais seis são do sexo masculino e 34 do feminino. A ocorrência de quedas se mostrou crescente 
nos idosos com 80 anos e mais em comparação aos de 65 a 79 anos. Esse resultado é atribuído ao processo natural do 
envelhecimento, em que há perdas progressivas de equilíbrio e massa muscular e óssea. Quando analisamos os dados 
com relação aos procedimentos realizados, percebemos que as fraturas em geral ocorrem em maior quantidade nas 
faixas etárias entre 81 e 90 anos. O membro mais afetado é o fêmur, seguido do tornozelo e quadril. De acordo com 
os resultados obtidos, observa-se que o fêmur é a região mais propícia a fraturas. Em outras palavras, a fratura cau-
sou a queda, não a queda causou a fratura. A partir deste estudo, pode-se concluir que a ocorrência de episódios de 
quedas e o acometimento de fraturas geram um relevante problema de saúde em idosos, afetando diretamente a qua-
lidade de vida e independência deles.
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1147 Anestesia para feocromocitoma em paciente 
com a doença de Von Hippel Lindau
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Hospital Naval Marcíio Dias, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil 

Introdução: A labilidade hemodinâmica perioperatória apresentada pelos portadores de feocromocitoma requer 
um preparo pré-operatório adequado, além de um manejo intraoperatório preciso, de modo a antecipar problemas. 
O objetivo é relatar o manejo clínico e hemodinâmico, durante a nefrectomia radical em portadora de feocromoci-
toma, com lesões de órgãos-alvos e doença de Von-Hippel-Lindau (VHL), dando ênfase ao preparo da paciente, na 
importância da avaliação interdisciplinar e no entendimento fisiopatológico e farmacológico da doença. Relato do 
caso: Paciente do sexo feminino, 55 anos, portadora de hipertensão arterial sistêmica, diabetes melito, hipotireoi-
dismo, doença renal crônica e coronariopatia, que sofreu acidente vascular encefálico há 13 anos. Episódio recente de 
hemorragia digestiva alta secundária a tumor neuroendócrino gástrico. A paciente foi hospitalizada para a realização 
de preparo pré-operatório, havendo introdução do alfabloqueador (prasozin), com aumento gradual, além de titula-
ção do betabloqueador (propranolol). Recebeu hidratação venosa, sendo otimizada do ponto de vista cardiovascular 
e endocrinológico. Foi programada a nefrectomia radical com adrenalectomia esquerda devido à feocromocitoma 
adrenal bilateral e tumor renal de células claras. Realizou-se instalação de cateter peridural sob sedação com mida-
zolam, fentanil, dexmedetomidina e sulfato de magnésio (MgSO4). A intubação orotraqueal foi feita após indução 
com propofol, remifentanil e rocurônio. Houve oscilações hemodinâmicas importantes antes e durante a manipu-
lação tumoral, com pressão arterial média que variou entre 30 e 130 mmHg, apesar de frequência cardíaca estável. 
O manejo hemodinâmico foi feito com MgSO4, nitroprussiato de sódio, nitroglicerina, noradrenalina, vasopressina 
e adrenalina, além de ropivacaína pelo cateter peridural. Discussão: O manejo anestésico com drogas de atuação 
rápida em diferentes receptores permitiu o desfecho positivo em paciente portadora de múltiplas lesões de órgão-alvo 
devido à exposição crônica aos efeitos catecolaminérgicos, ainda que o comportamento intraoperatório de liberação 
catecolaminérgica não tenha ocorrido conforme descrito pela literatura disponível, apresentando a paciente labili-
dade pressórica em todos os tempos cirúrgicos.
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Introdução: A ultrassonografia (USG) tem sido utilizada tanto como método auxiliar em procedimentos invasi-
vos quanto para fins diagnósticos, em um amplo espectro de doenças. Além de ser inócua, dinâmica, sem radiação 
ionizante, pode ser repetida diversas vezes. Uma indicação de USG é a avaliação pulmonar na detecção de derrames 
pleurais, pneumotórax e intubação seletiva. Relato do caso: Paciente do sexo masculino, 59 anos, diagnóstico de 
tumor renal, admitido no centro cirúrgico para ser submetido à nefrectomia por videolaparoscopia; saturando 90% 
em ar ambiente com ausculta reduzida em hemitórax direito. Detectou-se conteúdo hipoecóico sugestivo de derrame 
pleural na USG pulmonar. Realizada toracocentese de alívio com melhora do nível de saturação. Cirurgia foi repro-
gramada pela equipe, sendo solicitado caráter emergencial de laparotomia exploradora. Após intubação orotraqueal, 
notou-se ausculta pulmonar abolida e som claro timpânico à percussão em hemitórax direito. Nova avaliação com 
USG pulmonar detectou padrão “código de barras” no modo M, sugestivo de pneumotórax. Foi realizada drenagem 
em selo d’água e melhora na saturação. Discussão: O eco pleural normal constitui-se uma linha hiperecogênica que 
desliza em sincronia com a respiração. A partir dele, são visualizados artefatos que possibilitam a descrição de sinais 
básicos; as linhas A, equidistantes e paralelas ao eco pleural representam artefatos de reverberação; as linhas B, ver-
ticais, perpendiculares ao eco pleural, com aspecto de cauda de cometa, se movimentam junto com a linha pleural. 
A não visualização da movimentação pulmonar com a respiração, a ausência de visualização das linhas B e a presença 
do chamado “ponto pulmonar” são alguns critérios clássicos para o diagnóstico de pneumotórax. Ao modo M da 
US, o pneumotórax demonstra múltiplas bandas horizontais que mimetizam um “código de barras”. Já a presença do 
deslizamento pulmonar e das linhas B exclui pneumotórax. No pulmão normal, o modo M evidencia um padrão de 
movimentação com um aspecto semelhante à paisagem de uma praia (“sinal da praia”). Conclusão: A USG pulmonar 
tem se mostrado útil para avaliar expansão pulmonar manual, pneumotórax, recrutamento alveolar, verificação do 
posicionamento do tubo endotraqueal, adequada exclusão do pulmão não dependente em cirurgia torácica e auxílio 
no desmame da ventilação mecânica.
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1188 O uso do sulfato de magnésio em 
anestesia no Brasil
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Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil 

Introdução: O magnésio é o quarto íon mais abundante no organismo, participando de incontáveis processos, tais 
como síntese proteica, função neuromuscular e regulação eletrolítica. Estudos demonstram que a utilização do sul-
fato de magnésio (MgSO4) como adjuvante na anestesia reduz o consumo de anestésicos no intraoperatório, promove 
uma melhor analgesia e reduz o consumo de morfina no pós-operatório. Tendo em vista a série de utilidades desse 
sal, realizou-se um estudo transversal, prospectivo e descritivo de análise quantitativa com o objetivo primário de 
mensurar a frequência do uso de MgSO4 no Brasil. Método: Foi enviado um e-mail com um link ao site da pesquisa a 
9.869 potenciais participantes, convidando-os ao estudo. O link encaminhava-os a um site, em que eram respondidos 
o termo de consentimento e o questionário da pesquisa. O instrumento para coleta de dados consistiu de perguntas 
fechadas com os seguintes tópicos: tempo de prática em anestesiologia, frequência e indicação no uso de fármacos 
adjuvantes na anestesia, dose e efeitos adversos encontrados com o uso de MgSO4 na anestesia. Os dados foram ana-
lisados utilizando estatística descritiva. Foram obtidas 945 respostas, dentre os quais 331 disseram usar o MgSO4 na 
anestesia. Resultados: O número e a porcentagem (N/%) das cinco indicações clínicas para o uso do MgSO4 mais 
citados foram: analgesia pós-operatória (242/73,11%), redução do consumo de anestésico (237/71,60%), preven-
ção e tratamento de pré-eclâmpsia e convulsões em eclâmpsia (218/65,86%), prevenção e tratamento de arritmias 
(175/52,87%) e redução da dose de bloqueadores neuromusculares (168/50,75%). Todos responderam utilizar a via 
intravenosa como principal via de administração, e os efeitos adversos mais citados foram: hipotensão, bloqueio 
neuromuscular residual, hipermagnesemia e dor na injeção intravenosa. Anestesistas com mais de 20 anos de expe-
riência (30,59%) foi o grupo que mais utiliza o MgSO4 como droga adjuvante. O fármaco adjuvante mais utilizado 
foi a clonidina (85,18%), ficando o MgSO4 em quinto lugar (35,02%) dentre os medicamentos citados. Além disso, 
as doses utilizadas na maioria das induções anestésicas foram entre 30 e 40 mg/kg. Apesar dos benefícios, o estudo 
demonstrou que o uso desse importante fármaco ainda é modesto dentre os participantes da pesquisa.
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1192 Mallampati classe “zero”
Danielly Raquel da Silva, Erik Igor Pinelli, Beatriz Vaz Romani, João Eduardo Zaneri de Figueiredo

Hospital São Francisco, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil

Introdução: A avaliação da via aérea compreende a análise conjunta da história clínica e do exame físico, visando 
antever a presença de via aérea difícil. A realização da avaliação pré-anestésica é importante, pois pode identificá-la. 
Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 20 anos, 110 kg, 1,85 cm, nega alergias, hipertenso em uso de losartana, 
candidato à cirurgia para correção de fratura de fêmur. Na avaliação pré-anestésica da via aérea, quando realizada a 
abertura bucal sem fonação, foi visualizada a epiglote, sendo classificado como Mallampati 0. Em cirurgia, o paciente 
foi monitorizado com cardioscópio, pressão arterial não invasiva e oximetria de pulso. Realizou-se a punção venosa 
em membro superior esquerdo com Ab 20. Foram administrados midazolam 5 mg e fentanil 50 mcg para seda-
ção. Realizou-se a raquianestesia com bupivacaína 15 mg e morfina 50 mcg. Foi mantido em ventilação espontânea 
com cateter de O2 a 4 L/min. Não apresentou dificuldade ventilatória durante o procedimento que transcorreu sem 
intercorrências. Ao final, foi encaminhado à sala de recuperação pós-anestésica consciente e sem dor. Discussão: 
O reconhecimento de uma via aérea difícil começa com a avaliação pré-operatória. A previsão de uma intubação 
difícil deve ser realizada em todos os pacientes, mesmo que a anestesia proposta não seja a geral. Mallampati e col., 
em 1985, mostraram que pacientes na posição sentada, boca totalmente aberta e língua protraída onde não são 
visíveis a úvula e os pilares amigdalianos, a intubação provavelmente será difícil. Samsoon e Young, em 1987, propu-
seram a quarta classe para o teste de Mallampati: I – palato mole, fauce, úvula e pilares visíveis; II – palato mole, fauce 
e úvula visíveis; III – palato mole e base da úvula visíveis e IV – palato mole não visível. Ezri e col. definiram a classe 
“zero” como: “A capacidade de ver qualquer parte da epiglote no teste de Mallampati. Com incidência de 1,18%, mos-
tra-se um excelente preditor de laringoscopia de fácil realização”. 
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1232 Refinamento e validação de um modelo 
de probabilidade de óbito pós-operatório: 
modelo SAMPE II
Luciana Cadore Stefani, Claudia de Souza Gutierrez, Stela Maris de Jezus Castro,  
Rochelle Silveira Schlosser, Lucas Seiki Okabayashi

Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil 

Introdução: A estratificação do risco cirúrgico permite o planejamento da assistência e reflete qualidade institucio-
nal. A busca por uma ferramenta acurada e de fácil aplicabilidade impulsionou o desenvolvimento de um modelo 
de probabilidade de risco de óbito no pós-operatório: o modelo SAMPE. Este apresentou alta performance discri-
minativa para o desfecho óbito intra-hospitalar em até 30 dias na sua primeira versão. Contudo, modelos e escores 
de risco devem ser sempre reavaliados, assegurando a transparência e confiabilidade das informações. Objetivo: 
 Refinar o modelo SAMPE original, reanalisando suas variáveis preditoras de risco e validá-lo em uma coorte recente 
de pacientes cirúrgicos. Métodos: Para o refinamento do modelo SAMPE e análise das variáveis preditoras, utiliza-
mos a coorte de desenvolvimento original (n=13.524). Para a validação do novo modelo (SAMPE II), foi analisada 
uma coorte de 3.854 pacientes. Para a amostra de validação, foram coletados dados de pacientes acima de 16 anos 
submetidos à cirurgia entre janeiro e dezembro de 2017. Procedimentos de diagnósticos e sob anestesia local foram 
excluídos. Idade, classificação ASA, tipo de cirurgia, natureza da cirurgia (eletiva versus urgente), tempo de interna-
ção e ocorrência de óbito intra-hospitalar foram analisados. O desfecho primário foi morte intra-hospitalar em até 
30 dias pós-operatórios. Resultados: Não houve diferença estatisticamente significativa na predição de morte em 
30 dias entre cirurgias de risco baixo e intermediário, sendo estas duas categorias agrupadas. Foi encontrado um 
comportamento não linear da idade, sendo assim utilizado o modelo de splines cúbicos. A mortalidade na amostra de 
validação foi de 5,37%. Os Odds Ratio foram de 5,47 (IC: 4,54–6,59; p<0,0001), para o status ASA; de 3,09 (IC: 2,39–
4,00; p<0,0001), para porte cirúrgico maior versus intermediário/menor; e de 2,94 (IC: 2,27–3,83, p<0,0001), para 
cirurgia de urgência versus eletiva. O modelo SAMPE II apresentou excelente capacidade discriminativa na amostra 
de desenvolvimento (AUROC 0.915) e de validação (AUROC 0.887). Conclusões: O modelo SAMPE II mostrou-se 
uma ferramenta de predição de risco de óbito pós-operatório acurada, utilizando poucas variáveis facilmente cole-
tadas no pré-operatório.
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1248 Um caso de embolia pulmonar intraoperatória
Renan Gomes Duarte, Gabriela Medeiros Nercessian Duarte, Mauro Rodrigo Pereira dos 
Santos, Michelle Azevedo de Almeida, Bruno Vítor Martins Santiago

Hospital Naval Marcílio Dias, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil 

Introdução: Apesar dos recentes avanços nas áreas diagnósticas, preventivas e terapêuticas, o tromboembolismo 
pulmonar permanece um grande desafio para a nossa clínica. O objetivo é relatar um caso de embolia pulmonar 
intraoperatória, em uma cirurgia ortopédica. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 65 anos, 65 kg, 1,65 m, 
portadora de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes melito (DM) tipo 2, em uso de losartana 50 mg e anlo-
dipino 5 mg, atenolol 25 mg, glicazida 30 mg, metformina 500 mg, três vezes ao dia. Paciente relata queda da própria 
altura, uma semana antes da internação hospitalar, resultando em fratura de tíbia e clavícula esquerdas. Foi, então, 
programada a cirurgia para a osteossíntese de platô tibial esquerdo. Refere capacidade funcional maior do que 4 equi-
valentes metabólicos, antes da fratura. Exames pré-operatórios dentro da normalidade. Admitida no centro cirúrgico, 
pressão arterial=160x80 mmHg, frequência cardíaca=60 bpm, SpO=98%. Foi realizada motorização multiparamé-
trica e punção de veia periférica com jelco 18 g, em membro superior direito. Foi proposto o bloqueio subaracnóideo 
lombar simples isobárico, com 15 mg de bupivacaína isobárica e fentanil 20 mcg intratecais. Nível sensitivo em 
T10. Cerca de 20 minutos após a realização do bloqueio, a paciente evoluiu com hipotensão refratária à efedrina, 
necessitando de infusão contínua de fenilefrina 0,1 mcg/kg/min infusão contínua. Durante a cirurgia, a paciente evo-
luiu com instabilidade hemodinâmica, infradesnivelamento do segmento ST, D2, D3 e AVF, além de dessaturação. 
Foi realizada a cirurgia, através de parafusos percutâneos. Sem uso de aminas, após otimização da hidratação venosa, 
porém, necessitando de suplementação de oxigênio. Enzimas cardíacas normais, eletrocardiograma seriados já sem 
alterações, porém elevação importante das escórias nitrogenadas. Foi encaminhada à Unidade de Terapia Inten-
siva, onde recebeu suporte e fisioterapia respiratória, além de acompanhamento nefrológico. Ecott sem evidência 
de disfunções importantes do ventrículo esquerdo, com fração de ejeção de 48%. A angiotomografia revelou grande 
trombo em artéria pulmonar direita. Iniciou-se anticoagulação plena com enoxaparina, sendo mantida em Unidade 
de Terapia Intensiva. A paciente apresentou boa evolução clínica, recebendo alta hospitalar após 26 dias. Discussão: 
Achados de autópsia revelam que mais de 70% dos casos de tromboembolismo pulmonar não são diagnosticados. 
O seu diagnóstico em pacientes sob anestesia exige elevado grau de suspeição. Portanto, o anestesiologista desempe-
nha papel fundamental no manejo clínico.
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1254 Relação entre raça declarada, histórico de 
náuseas e vômitos e consumo de opioides 
e náuseas e vômitos pós-operatórios
Mainã Marques Belém Veiga, Angela Maria Sousa, Thiago Ramos Grigio

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil 

Introdução: A incidência de náuseas e vômitos pós-operatórios (NVPO) é de 25 a 30%. Esta ainda é subnotificada 
e negligenciada, embora seja uma ocorrência comum e desagradável para os pacientes. Neste estudo, avaliamos se 
os fatores raça declarada, história familiar de náuseas e vômitos, história de NVPO prévios ou cinetose, história de 
náuseas e vômitos induzidos pela quimioterapia (NVIQ) e uso (crônico e/ou no período perioperatório) de opioides 
influenciam a incidência de NVPO. Método: Os dados foram analisados em todos os pacientes submetidos a cirur-
gias oncológicas eletivas consideradas potencialmente dolorosas no serviço de realização do estudo. Durante a visita 
pré-anestésica, os pacientes com risco moderado ou alto de NVPO pela escala de Apfel foram convidados a partici-
par da pesquisa. Após a realização da cirurgia, realizamos avaliação pós-operatória nos pacientes incluídos no estudo 
e coletamos os dados estudados. Resultados: Foram incluídos no estudo 301 pacientes. Desses, 46% apresentaram 
NVPO. Em relação aos fatores intrínsecos do paciente, não foi demonstrada relação entre raça declarada e incidên-
cia de NVPO, entre história familiar de náuseas e vômitos e incidência de NVPO ou relação entre náuseas e vômitos 
induzidos pela quimioterapia e incidência de NVPO. No entanto, pacientes com histórico de NVPO prévio ou cine-
tose apresentaram risco 2,5 vezes maior de NVPO (p<0,001). Já em relação às variáveis anestésicas, o uso de opioides 
em período perioperatório mostrou-se um importante fator de risco para desenvolvimento de NVPO. Pacientes que 
usaram opioide no período perioperatório tiveram um risco 2,11 vezes maior de desenvolverem NVPO (p<0,05). 
O uso crônico de opioides e o uso deles no neuroeixo não mostraram ser fatores de risco para NVPO. Já em relação 
à dose de opioide usada, 100% dos pacientes da amostra que usaram doses de morfina em sala operatória (SO) acima 
de 5 mg apresentaram NVPO; enquanto menos de 50% dos que receberam doses abaixo de 5 mg de morfina em SO 
apresentaram NVPO, demonstrando que há relação entre a dose de opioide usada e o risco para NVPO. Conclusão: 
A principal conclusão deste estudo é a determinação do histórico de NVPO prévio ou cinetose e do uso e da dose de 
opioides em período perioperatório como importantes fatores de risco para NVPO.
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1259 Manejo perioperatório de paraganglioma 
de transição toracoabdominal
Lara Santos Costa, Mônica Braga da Cunha Gobbo, Renata de Paula Lian, 
Karolynne Myrelly Oliveira Bezerra de Figueiredo S, Jéssica Carvalho Benatti

Hospital da Pontifícia Universidade Católica, Campinas, São Paulo, Brasil 

Introdução: O feocromocitoma (FEO) é uma neoplasia produtora de catecolaminas com origem nas células croma-
fins da medula adrenal. 20% dos FEO são extra-adrenais, sendo chamados de paraganglioma (PGL). Os sintomas são 
diaforese, palpitação, flushing e hipotensão postural; porém, em algumas ocasiões, são descobertos acidentalmente 
em exames de imagem. Devido à importante labilidade pressórica, o manejo anestésico tem sido desafiador com alta 
mortalidade, principalmente se o tumor está próximo à aorta. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 58 anos, 
hipertensa, dislipidêmica, diabética e tabagista. Diagnosticada com paraganglioma em transição toracoabdominal 
por meio de exames de imagens. Alteração importante de metanefrinas e catecolaminas urinárias. O pré-operatório 
foi realizado com clonidina e, após admissão hospitalar, foi iniciado alfabloqueio com doxazosina. O betabloqueio foi 
efetuado com esmolol após bloqueio alfa completamente instalado. A paciente foi submetida à raquianestesia e anes-
tesia geral balanceada com intubação orotraqueal seletiva à esquerda. Indução anestésica com fentanil, etomidato, 
lidocaína e rocurônio. A raquianestesia foi realizada para analgesia transoperatória com morfina. A manipulação do 
tumor e a liberação de catecolaminas causaram variações importantes da pressão arterial, manejada com nitropru-
ssiato de sódio, metaraminol e noradrenalina. Ao final da cirurgia, houve sangramento importante ainda em sala 
operatória com necessidade de reabordagem. A estimativa de perda sanguínea foi de 3.000 mL. Procedimento com 
duração de 11 horas, sendo a paciente encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva em intubação orotraqueal (IOT), 
com noradrenalina. Discussão: Apesar das complicações, a ressecção dos tumores secretores de catecolaminas (TSC) 
pode diminuir a morbimortalidade dos pacientes submetidos ao procedimento cirúrgico. A meta é manter a pres-
são arterial estável e, para isso, é necessário realizar um preparo pré-operatório adequado. Devido à alta mortalidade 
transoperatória, os pacientes com PGL continuam sendo um desafio para o anestesista durante o manejo cirúrgico.
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1293 Cancelamento de cirurgias eletivas: a 
importância da avaliação pré-anestésica 
no pré-operatório
Juliana Fernandes Carvalho, Ana Claudia Zon Fillipi, Altair Paulino Oliveira Campos, 
Pedro Marcos Magalhães Delgado

Hospital Universitário de Vassouras, Vassouras, Rio de Janeiro, Brasil 

Introdução: Quando uma cirurgia é cancelada, ocorrem desdobramentos com o paciente e na instituição de saúde. 
No primeiro caso, o paciente e sua família necessitam de uma preparação prévia por fatores psicológicos, físicos e 
de rotina familiar, enquanto na instituição, será um fator que aumentará o custo operacional e financeiro, trazendo 
prejuízos para a mesma. O objetivo deste estudo é demonstrar a importância da avaliação pré-anestésica e a neces-
sidade de refinamento administrativo no fluxo ao paciente cirúrgico. Método: Foi realizado um estudo quantitativo 
e descritivo de janeiro de 2018 a dezembro de 2018, que identifica as causas dos cancelamentos de cirurgias em um 
Hospital Universitário. Para a realização da pesquisa, foi necessário o acesso ao banco de dados da instituição e a 
prontuários. Resultado: Das 1.415 cirurgias realizadas no Hospital Universitário, 146 (10,3%) pacientes tiveram 
suas cirurgias suspensas, dos quais a maior parte (124; 84,9%) foi suspensa por problemas administrativos, em que 
destacam-se falta de leitos na enfermaria, ou mesmo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e não autorização do 
laudo de internação hospitalar (AIH); 11 (7,5%) pacientes não foram agendados no Ambulatório de Anestesiolo-
gia; 8 (5,4%) tiveram as orientações pré-anestésicas ignoradas, tais como solicitação de vagas na UTI e suspensão de 
fármacos previamente; e 3 (2%) tiveram falha do ambulatório, em que passou-se desapercebido que o paciente apre-
sentava comorbidades não compensadas. Conclusão: A análise dos dados permite concluir que os cancelamentos 
das cirurgias da instituição avaliada estão, em sua maioria, relacionados a problemas administrativos e conflitos nas 
ações direcionadas ao paciente, como o não encaminhamento à avaliação pré-anestésica ou a não adesão às reco-
mendações na sua avaliação.
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1327 Cuidados perioperatórios para paciente 
com doença da aglutinina a frio
Raysa Botamedi Captivo, Mayara Pereira Dourado Novais, Marco Polo Baptista, Jailton Rezende

Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil 

Doença da aglutinina a frio (DAF) refere-se a uma anemia hemolítica autoimune ligada a idosos e algumas enfer-
midades subjacentes. Esta patologia geralmente está relacionada a autoanticorpos da classe IgM, que reagem contra 
os eritrócitos em situações de exposição ao frio. Temperaturas maiores ou iguais a 37ºC fazem com que o autoan-
ticorpo envolvido reaja pouco ou não reaja a hemácias. Entretanto, em temperaturas mais baixas, passa a ocorrer a 
interação autoanticorpos e eritrócitos, acarretando hemólise. As manifestações clínicas variam com a intensidade da 
hemólise. Nas formas leves da DAF, basta evitar a exposição ao frio, porém em situações de maior gravidade, pode 
ser necessário a introdução de imunomoduladores. Esta patologia pode ser assintomática e, por vezes, o diagnóstico 
pode ser exclusivamente laboratorial, como na identificação do anticorpo pelo banco de sangue, ao fazer a tipagem 
sanguínea para reserva de hemoderivados em cirurgias eletivas. Relato do caso: Paciente do sexo masculino, 74 anos, 
ASA III, apresentando estenose pilórica por tumoração e proposta cirúrgica de gastrectomia subtotal com recons-
trução de trânsito por Y de Roux. Diagnóstico de crioaglutinina a frio pelo banco de sangue. Utilizaram-se manta 
térmica, aquecimento de extremidades e uso de salina aquecida para manter temperatura esofágica em torno de 
37ºC. Houve controle de temperatura por termômetro esofágico, mantendo valores de 36ºC durante o procedimento. 
Após  três horas de cirurgia, o paciente evoluiu com instabilidade hemodinâmica associada à queda de saturação 
de oxigênio. Não houve hematúria macroscópica. Foram iniciadas noradrenalina e vasopressina, com melhora do 
quadro apresentado. Manteve-se o aquecimento, e o paciente foi encaminhado ao Centro de Terapia Intensiva para 
vigilância intensiva ao término da cirurgia. Nas primeiras 24 horas no pós-operatório, mantendo aquecimento e 
vigilância, o paciente evoluiu com melhora hemodinâmica e do padrão respiratório. Iniciou-se ainda o desmame de 
drogas vasoativas, corroborando com melhora clínica.
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1350 Anestesia em paciente com distrofia 
muscular de Duchenne
Emanuelle Monteiro Janibelli, João Paulo Rosas Carvalho, Fernando Henrique Moreira 
Feitosa Rodrigues

Hospital Geral de Fortaleza, Fortaleza, Ceará, Brasil 

A distrofia muscular de Duchenne é uma forma grave de distrofia muscular progressiva causada por uma mutação 
no gene da proteína distrofina, localizado no cromossomo X. Essa condição apresenta alterações cardiopulmona-
res e de trato gastrintestinal, que devem ser levadas em consideração ao submeter um paciente com a patologia à 
anestesia geral. Diante dessas peculiaridades, este relato de caso se propõe a compartilhar uma experiência perante 
recursos limitados e discutir seu manejo intraoperatório. Relato do caso: Paciente do sexo masculino, 56 anos, diabé-
tico insulinodependente, restrito ao leito há 15 anos por distrofia muscular de Duchenne, deu entrada na emergência 
com quadro de dor e distensão abdominal há sete dias, evoluindo com redução das evacuações, resíduos gástricos 
em grande monta, sendo portanto conduzido como abdome agudo. A própria condição de base associada ao qua-
dro em curso de abdome agudo obstrutivo indicava alto risco de broncoaspiração, sendo a priori cogitada a indução 
em sequência rápida. Contudo, diante da indisponibilidade de rocurônio e sugammadex, foi necessário buscar uma 
alternativa viável para o caso. Assim, optou-se pela intubação acordado. Inicialmente, foi iniciada uma sedação leve 
com remifentanil em bomba de infusão contínua a 0,1 mcg/kg/min e clonidina 75 mcg, em solução salina 0,9% 
100 mL. Em seguida, foi realizado bloqueio do laríngeo superior bilateral com 3 mL de lidocaína 2% em cada lado 
e bloqueio transcricotireoide com 3,5 mL de lidocaína 2%. Após cinco minutos, foi feito laringoscopia direta com 
paciente obedecendo a comandos, sem reflexos à laringoscopia, sem alterações hemodinâmicas significativas e sem 
broncoaspiração. Após a via aérea ser assegurada, foi iniciado Propofol em infusão alvo-controlada com 2 mcg/mL, 
feito bólus IV de alfentanil 2 mg, fentanil 250 mcg e cis-atracúrio 9 mg. Não foi usado inalatório. A cirurgia de gas-
trectomia subtotal com reconstrução em y de Roux por estenose pilórica se desenvolveu sem intercorrências, e não 
houve necessidade de iniciar drogas vasoativas. Foi considerado mais seguro levar o paciente intubado à sala de recu-
peração para posterior desmame da ventilação. Discussão: A anestesia do paciente com Duchenne é desafiadora, 
e devemos ter cautela em escolher técnica anestésica e drogas, pois se trata de um paciente com reserva cardíaca 
reduzida, debilidade da musculatura respiratória e hipomotilidade do trato gastrintestinal. É importante ressaltar a 
contraindicação da succinilcolina por risco de rabdomiólise, hipercalemia e parada cardiorrespiratória .
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1397 Anestesia em paciente com Síndrome de 
Charcot-Marie-Tooth: ainda um desafio
Roberta Martins Carlos Alves, Jose Fernando Bastos Folgosi

Hospital Geral de Goiânia, Goiânia, Goiás, Brasil

Introdução: A Síndrome de Charcot-Marie-Tooth (SCMT) é uma doença neuromuscular hereditária, caracterizada 
pela degeneração de fibras neurais sensitivas e motoras, que culmina com atrofia muscular progressiva, sendo con-
siderada a neuropatia periférica hereditária mais comum. Nesse cenário, conhecer as implicações anestesiológicas, 
bem como as principais adversidades a serem enfrentadas no intraoperatório, é de fundamental importância. Relato 
do caso: Paciente do sexo feminino de 48 anos com diagnóstico prévio de SCMT, foi admitida em um  Hospital-Escola 
para uma colecistectomia videolaparoscópica. Durante a visita pré-anestésica, foi possível constatar a presença de 
atrofia muscular importante de membros inferiores, bem como de interósseos de mãos direita e esquerda. A paciente 
foi admitida na sala cirúrgica, na qual a pré-oxigenação foi realizada, seguida de infusão contínua de propofol alvo-
-controlado e remifentanil e cis-atracúrio. Intubação orotraqueal foi realizada, sem intercorrências. A cirurgia 
transcorreu-se em duas horas e meia, sem nenhum sinal de instabilidade intraoperatória. Após o fim do ato cirúr-
gico, a equipe anestésica almejou a extubação da paciente, sem sucesso. Diante disso, a paciente foi encaminhada 
ao Centro de Terapia Intensiva, onde foi extubada. Discussão: O manejo anestesiológico de pacientes com SCMT 
ainda apresenta muitas divergências na literatura, uma vez que há uma escassez de estudos randomizados sobre o 
tema. O uso de anestésicos inalatórios halogenados tem sido evitado, apresentando como justificativa a maior chance 
de hipertermia maligna em tais pacientes. Nessa ótica, o uso de técnica anestésica venosa total apresenta-se como 
abordagem mais segura. O bloqueio de neuroeixo apresenta divergências na literatura, pois poderia estar associado 
a maior chance de dano neurológico. O risco de insuficiência respiratória é outro ponto muito discutido na biblio-
grafia vigente, sendo este uma das principais preocupações no pós-operatório. A literatura vigente é contundente em 
apoiar a segurança do uso de venosa total para este grupo de pacientes. Apesar da técnica de bloqueio regional ainda 
apresentar divergências na literatura, há casos de êxito publicados. Ainda assim, estudos com o intuito de investigar 
de forma mais precisa o impacto da técnica anestésica empregada para pacientes portadores da SCMT, bem como 
suas possíveis adversidades, devem ser estimulados.
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1403 Intubação nasotraqueal em paciente com 
vários preditores de via aérea difícil
Julize Akemi Muchel Douro, Christiane Rodrigues da Silva, Mayara da Silva Ferreira, 
Adriel Costa do Espírito Santo, Danielle Bandeira Lima

Hospital Universitário Getúlio Vargas, Manaus, Amazonas, Brasil

Introdução: A identificação prévia de via aérea difícil (VAD) permite ao anestesiologista definir uma conduta ade-
quada quanto ao tipo de anestesia, à abordagem e à manutenção de via aérea segura. Porém, a escolha é condicionada 
pela disponibilidade de materiais e dispositivos adequados e conhecimento para utilizá-los. Relato do caso: Paciente 
do sexo feminino, 48 anos, ASA I, 70 kg, com indicação de colonoscopia. Avaliação pré-anestésica com preditores 
de VAD: distância interincisivos <3,0 cm; distância esternomento <12,5 cm; distância tireomento <6,0 cm; Mallam-
pati IV. Optou-se por anestesia geral combinada. Pré-oxigenação com O2 a 100%. Indução com fentanil (200 mcg), 
lidocaína (70 mg), propofol (180 mg), atracúrio (10 mg) e succinilcolina (70 mg). Realizou-se tentativa de intu-
bação orotraqueal com laringoscopia sob visualização direta sem sucesso. Classificação de Cormack-Lehane grau 
IIIa. Foi realizada nova tentativa com administração de propofol (100 mg), succinilcolina (70 mg), laringoscopia 
com lâmina de McCoy e intubação nasotraqueal (INT) confirmada por capnografia utilizando tubo 7,0 com cuff. 
Foi administrado atracúrio 15 mg após INT. Paciente manteve bom padrão ventilatório durante toda a cirurgia. Extu-
bada sem intercorrências ou queixas. Recebeu alta hospitalar após 24 horas. Discussão: A VAD exige planejamento 
adequado da indução anestésica com uso de dispositivos e técnicas como intubação acordada, uso de videolarin-
goscópio, fibroscópio, laringoscópio com lâminas alternativas, máscara laríngea, intubação naso ou orotraqueal às 
cegas, ou por sonda trocadora, estilete luminoso, intubação retrógrada e acesso invasivo da via aérea. A educação 
e o treinamento para situações de VAD devem ser obrigatórios a todos os profissionais de saúde, de acordo com as 
várias estratégias para abordar a situação. Cada técnica tem benefícios exclusivos que devem ser usados de acordo 
com a experiência do anestesiologista, porém somente o treinamento apropriado possibilita um manejo adequado 
nestes casos.
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1404 Manejo de via aérea difícil em paciente 
com restrição da mobilidade cervical
Julize Akemi Muchel Douro, Mônica da Silva Campos Pessoa, Christiane Rodrigues da 
Silva, Adriel Costa do Espírito Santo, Mayara da Silva Ferreira

Hospital Universitário Getúlio Vargas, Manaus, Amazonas, Brasil 

Introdução: A impossibilidade de realizar uma intubação orotraqueal sob laringoscopia direta, mesmo com ade-
quada avaliação de preditores de via aérea difícil (VAD), muitas vezes expõe o anestesiologista a uma situação de 
emergência, sendo necessário o uso de dispositivos auxiliares para assegurar a permeabilidade da via aérea, amen-
tando assim o êxito da técnica. Relato do caso: Paciente do sexo masculino, 53 anos, ASA I, com indicação cirúrgica 
de hernioplastia incisional. Ao exame físico, foram observados preditores de via aérea difícil: restrição de mobilidade 
cervical; distância interincisivos <3 cm; distância esternomento <12,5 cm; distância tireomento <6 cm; Mallampati 
IV. Optou se por anestesia geral balanceada com intubação em sequência rápida utilizando Bougie. Pré-oxigenação 
com O2 a 100%. Indução com fentanil (300 mcg), lidocaína (60 mg), propofol (150 mg) e succinilcolina (70 mg). 
Após laringoscopia sob visualização direta, foi classificado como Cormack-Lehane grau IIIa. Paciente foi intubado 
com auxílio de lâmina de McCoy, dispositivo Bougie e tubo orotraqueal 8,5 com cuff, confirmado por capnogra-
fia. Administrou-se atracúrio (40 mg) após a IOT. Paciente permaneceu estável e com bom padrão ventilatório 
durante toda a cirurgia. Extubado sem intercorrências e sem queixas. Recebeu alta da enfermaria após três dias. 
 Discussão: De acordo com o algoritmo de via aérea difícil, a intubação com fibroscópio é considerada padrão-ouro 
na maioria das situações, porém necessita de treinamento adequado para sua utilização e disponibilidade no serviço. 
Outras técnicas para a intubação difícil incluem laringoscópios alternativos, intubação: acordado, às cegas, retró-
grada, por fibroscopia ou por sonda trocadora, máscara laríngea, estilete luminoso, Bougie e acesso invasivo à via 
aérea. Em pacientes com limitação da mobilidade cervical ou trauma cervical, o guia introdutor Bougie mostra-se 
eficaz quando associado ao laringoscópio alternativo, sendo uma opção simples e pouco dispendiosa em pacientes 
com VAD.
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1429 Epidemiologia e desfecho dos pacientes 
de alto risco cirúrgico admitidos em 
Unidades de Terapia Intensiva no Brasil
Fabio Eduardo Bosso, Renato Carneiro de Freitas Chaves, Leusi Magda Romano Andraus, 
João Manoel Silva Júnior, 

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

Introdução: Definir o perfil epidemiológico e os principais determinantes de morbimortalidade dos pacientes cirúr-
gicos não cardíacos de alto risco no Brasil. Métodos: Estudo prospectivo, observacional, multicêntrico, de amostra 
representativa nacional. Todos os pacientes cirúrgicos não cardíacos admitidos nas Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI) no período de um mês foram avaliados e acompanhados diariamente por, no máximo, sete dias na UTI 
para determinação de complicações. A taxa de mortalidade foi avaliada no 28° dia do pós-operatório. Resultados: 
 Participaram 29 UTIs, que forneceram dados de 25.500 cirurgias, das quais 904 eram de alto risco (IC95%: 3,3–3,8). 
Dos pacientes envolvidos, 48,2% eram de UTIs privadas e 51,8% eram de públicas, 59,6% da região Sudeste, 26,7% 
Sul, 9,3% Centro-Oeste, 4,4% Norte e Nordeste. A taxa de complicações foi de 29,9% (IC95%: 26,4–33,7) e a taxa de 
mortalidade em 28 dias pós-cirurgia foi de 9,6% (IC95%: 7,4–12,1). Os fatores independentes de risco ou não para 
complicações foram os escores SAPS 3 (OR=1,02; IC95%: 1,007–1,036) e SOFA da admissão na UTI (OR=1,190; 
IC95%: 1,107–1,279), tempo de cirurgia (OR=1,002; IC95%: 1,001–1,003), cirurgias de emergências (OR=1,924; 
IC95%: 1,046–3,541) e as regiões Sudeste (OR=0,256; IC95%: 0,115–0,570) e Sul (OR=0,112; IC95%: 0,045–0,278). 
Por outro lado, foram associados com mortalidade em 28 dias idade (OR=1,032; IC95%: 1,011–1,052), SAPS 3 
(OR=1,041; IC95%: 1,107–1,279), SOFA (OR=1,175; IC95%: 1,069–1,292) e cirurgias emergenciais (OR=2,509; 
IC95%: 1,040–6,051). Conclusão: Os resultados apontam para o ônus do tratamento nos pacientes que apresentam 
maiores escores prognósticos, mais idosos, cirurgias com tempo longo de realização e emergenciais. Esses fatores 
estão fortemente associados a complicações e mortalidade. Além disso, encontramos diferentes riscos de complica-
ções em UTIs nas regiões do país.
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1492 Importância do ecocardiograma 
transesofágico em cirurgias cardíacas
Guilherme Pastorelli Bonjorno, Thales Abreu Tedoldi, Klaus Carvalho Lustosa, 
José Honório de Almeida Palma da Fonseca, Rafael Gonçalves Ribeiro

Hospital Israelita Albert Einstein, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil 

Introdução: O ecocardiograma transesofágico (ECOTE) tornou-se ferramenta essencial para cirurgias de grande 
porte, especialmente as cardíacas. A possibilidade de diagnósticos pré-operatórios mais precisos, bem como ava-
liação intraoperatória do tratamento proposto, pode proporcionar maior chance de sucesso terapêutico e diminuir 
reoperações imediatas. Relato do caso: Paciente do sexo masculino, 48 anos, há dois anos submetido à cirurgia de 
Bentall devido à dissecção aneurismática de aorta ascendente com insuficiência aórtica. Evoluiu com abscesso para-
valvar e endocardite após 32 dias. Optou-se pela cirurgia de Cabrol. Em sala cirúrgica, realizou-se bloqueio do plano 
do eretor da espinha bilateral com ropivacaína 0,375%, 5 mg dexametasona, 75 mcg clonidina e 200 mg sulfato de 
magnésio, 25 mL de cada lado. Monitorizado com pressão arterial invasiva, acesso venoso central em veia jugular 
interna. Anestesia foi mantida com sevoflurano, remifentanil e dexmedetomidina. Foram aplicados 12 g de ácido 
épsilon-aminocaproico. Em circulação extracorpórea, iniciou-se propofol. Sangramento abundante ao sair de CEC, 
com necessidade de reposição agressiva de volume e transfusões guiadas por tromboelastograma (3 L Plasmalyte, 
100 mL albumina, 4 g fibrinogênio, 1.500 UI complexo protrombínico, 8UI plaquetas). Retornados 1.900 mL de 
sangue através do Cell Saver. O paciente foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) intubado com nora-
drenalina a 0,05 mcg/kg/min. Ao ECOTE, função biventricular normal com fração de ejeção de 60%, sem vazamento 
paravalvar. Paciente evolui favoravelmente, recebendo alta hospitalar após sete dias, sem intercorrências. Discussão: 
O ECOTE se transformou em instrumento valioso de monitorização e diagnóstico perioperatório. Além de avaliar 
a função cardíaca e a volemia, é capaz de modificar o curso da cirurgia, interferindo tanto em correções bem como 
em complicações imediatas. Desse modo, é necessário que o anestesiologista esteja apto a lidar com este instrumento, 
interpretar o exame e correlacioná-lo com a clínica. Saber dialogar com a equipe cirúrgica e propor intervenções 
baseadas no ECOTE também são partes essenciais do processo, objetivando sempre um desfecho favorável.
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1511 Avaliação pré-anestésica com impacto na 
conduta cirúrgica em paciente de alto risco
Lucas Seiki Mestre Okabayashi, Rochelle Silveira Schlosser, Patricia Wajnberg Gamermann, 
Luciana Paula Cadore Stefani

Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil 

Estima-se que sejam realizadas 200 mil cirurgias maiores não cardíacas com mortalidade em 30 dias de cerca de 
1 mil/ano. A avaliação pré-anestésica mostra seu valor para a melhor definição da relação risco/benefício. Pesquisa e 
assistência aumentaram seu foco nos resultados de satisfação, que têm enfatizado as ações de saúde centraliza-
das no paciente. No presente estudo, são mostradas estratégias na busca do equilíbrio entre as possibilidades e as 
expectativas do tratamento. Paciente do sexo masculino, 76 anos, candidato à prótese de quadril por coxartrose, 
encaminhado para avaliação pré-anestésica. Hipertenso, cardiopata isquêmico, três infartos prévios, ex-tabagista 
(80 m-ano), ex-etilista, em acompanhamento por melanoma. O caso foi avaliado segundo o protocolo de “cirur-
gia eletiva não cardíaca”. Por não apresentar condições ativas, seguiu para o próximo passo, que é a estratificação 
de risco por meio de três escores: pelo índice cardíaco revisado, 1,47%; pelos critérios de Lee, 2,4; e 3,16% pelo 
score SAMPE.  Classificado como alto risco, necessitava ter sua capacidade funcional avaliada, o que não é possível 
somente pela anamnese. Foi então solicitado ecocardiograma de estresse com achados de necrose de sete segmentos 
e isquemia de um, acinesia em parede inferior e fração de ejeção de 26%. Seguindo o fluxograma, foi encaminhado 
à Cardiologia, que apontou não existir espaço para otimização das comorbidades. Assim, a definição do prossegui-
mento para a cirurgia recairia sobre a relação risco-benefício. Foi realizada nova consulta para explicar os dados 
obtidos. Após  deliberação de uma semana com familiares e médico particular, o paciente decidiu não realizar a 
cirurgia. A centralização do cuidado no paciente é fundamental para que as decisões de intervenção sejam satisfató-
rias. Dois são os principais pontos: prover ao paciente as informações mais relevantes e alcançar um acordo entre as 
possibilidades e as expectativas. Tanto o protocolo institucional como os exames auxiliaram na elucidação dos riscos 
com impacto significativo no esclarecimento do caso. Coube ao médico instruir o paciente sobre os principais ris-
cos e a este, o papel de pesar entre os benefícios e os possíveis reveses e optar pelo tratamento que lhe parecesse mais 
adequado. Ao fim, destacamos a importância dos protocolos e escores para padronização dos cuidados e objetivação 
das ações em saúde, mas que não devem ser tomados como absolutos, seguindo máxima a importância do esclareci-
mento no processo de decisão do paciente.
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1562 Abreviação do jejum pré-operatório em 
pacientes ASA III submetidos a cirurgias 
endovasculares
Ana Cláudia Albernaz Valente, Thais Orrico de Brito Cançado, Luiz Cesar Anzoategui, 
Michelly Soares Moraes Costa, Fernanda Albernaz Valente

Associação Beneficente de Campo Grande, Hospital Santa Casa, Campo Grande,  
Mato Grosso do Sul, Brasil 

Introdução: O jejum prolongado antes de cirurgias de grande porte suscita alterações metabólicas que influenciam 
na recuperação dos pacientes. O objetivo deste trabalho foi avaliar as repercussões orgânicas do jejum pré-ope-
ratório em pacientes portadores de doenças sistêmicas com limitações funcionais, submetidos a procedimentos 
cirúrgicos endovasculares em um hospital terciário. Método: Estudo prospectivo, analítico, tipo coorte, realizado 
com 45  pacientes adultos aleatoriamente divididos em três grupos: Controle (jejum convencional), CHO (abre-
viação de jejum com bebidas enriquecidas com carboidratos) e CHO glutamina (abreviação de jejum com bebidas 
enriquecidas com carboidratos e fonte nitrogenada). Amostras de sangue foram coletadas antes da indução anes-
tésica e no primeiro dia de pós-operatório para avaliação da resposta inflamatória e do metabolismo da glicose 
(dosagem sérica de glicose, insulina, proteína C reativa, VHS, lactato venoso, triglicérides). A glicemia capilar foi 
verificada na indução anestésica e após 60, 120 e 180 minutos. Resultados: Trinta pacientes completaram o estudo 
e os grupos apresentaram homogeneidade. Nenhuma complicação pulmonar foi documentada. O Grupo Controle 
realizou um maior tempo de jejum, se comparado ao Grupo CHO (p=0,034) e CHO glutamina (p=0,022). O índice 
de  HOMA-IR, calculado a partir dos exames do primeiro dia de pós-operatório, foi maior no Grupo Controle se 
comparado ao Grupo CHO (p=0,015) e CHO glutamina (p=0,003). Foi observado que o Grupo Controle apresentou 
maior média de glicemia capilar se comparado ao Grupo CHO (p=0,032) e CHO glutamina (p=0,008). Conclusões: 
Os resultados demonstram que a abreviação do jejum pré-operatório com a ingestão de bebidas enriquecidas com 
carboidratos e fonte nitrogenada é segura e melhora a sensibilidade à insulina em pacientes com estado físico ASA 
III submetidos a procedimentos cirúrgicos endovasculares.
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1592 Manejo perioperatório de paciente com 
suspeita de hipertermia maligna
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Introdução: A hipertermia maligna (HM) é uma desordem farmacogenética manifestada por hipermetabolismo, 
induzida por anestésicos inalatórios e relaxantes musculares despolarizantes, causando o acúmulo de cálcio e con-
tração do músculo esquelético. A doença pode ser deflagrada em qualquer momento da anestesia e em até uma 
hora após a descontinuação dos anestésicos inalatórios. Os primeiros sinais são hipercarbia, taquicardia, espasmo 
de masseter e parada cardiorrespiratória. As manifestações clínicas são suficientes para suspeita, e o diagnóstico é 
confirmado por testes genéticos e de halotano-cafeína. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 39 anos, ASA I, 
em programação de craniotomia por meningioma. Realizou-se anestesia geral venosa total (AGVT) com sulfen-
tanil, propofol e rocurônio. Durante o procedimento, paciente apresentou taquicardia, hipertensão e hipertermia. 
Ao fim, foi encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva, evoluindo com rebaixamento cognitivo e aumento da 
pressão intracraniana. Optou-se por craniotomia descompressiva de urgência sob AGVT, mantendo taquicardia. 
Na UTI, necessitou de drogas vasoativas, devido à sepse pulmonar e amilasemia. Após melhora, foi indicada cranio-
plastia. Realizou-se anestesia geral balanceada com sevoflurano e, após indução, apresentou taquicardia, sudorese 
intensa, edema cerebral e hipercarbia. Convertido para AGVT sem melhora, optando-se pela suspensão da cirurgia. 
Devido à suspeita de HM, foi encaminhada para avaliação genética, que mostrou grande possibilidade de diagnós-
tico. Nova  cranioplastia foi indicada, antes da confirmação diagnóstica, devido à possibilidade de reabsorção da 
calota craniana alocada em abdômen. Pelo alto risco de HM, medidas de prevenção e tratamento foram tomadas, 
inclusive disponibilidade de Dantrolene. Cirurgia realizada sob AGVT, com monitorização de ETCO2, pH, eletró-
litos, temperatura, débito urinário, CPK e coagulograma. A paciente foi encaminhada à UTI acordada e estável. 
Discussão: A HM normalmente se manifesta em pacientes desconhecidamente suscetíveis, por isso a dificuldade de 
reconhecer os sintomas inicialmente. Os fatores determinantes para um bom prognóstico, que tem levado à dimi-
nuição importante de óbitos, incluem o intervalo de tempo entre início dos sintomas até a administração correta do 
tratamento, além da suspensão dos fatores desencadeantes. 
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1612 Anestesia em paciente com esclerose 
lateral amiotrófica submetida à 
colecistectomia convencional
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Introdução: O manejo anestésico de pacientes com esclerose lateral amiotrófica (ELA) ainda permanece um desafio, 
em parte pela falta de consenso na literatura. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 66 anos, diagnosticada com 
ELA em estágio avançado, tetraparética, com traqueostomia em ventilação de suporte e gastrostomia.  Internada por 
suspeita familiar de forte dor abdominal. A tomografia computadorizada de abdômen evidenciou vesícula biliar 
distendida, com sinais sugestivos de colecistite aguda, tendo a equipe cirúrgica optado por uma abordagem con-
vencional. Dado o avançado grau de tetraparesia e reduzido tônus muscular, o uso de bloqueador neuromuscular se 
tornou motivo de especial atenção anestésica. Após monitorização básica, fizemos a troca do circuito respiratório 
para o aparelho de anestesia, mantendo em pressão de suporte. Iniciamos infusão contínua de propofol em modelo 
alvo-controlada para hipnose e infusão contínua de remifentanil, para redução do estímulo álgico da sequência de 
quatro estímulos (TOF). Com a sequência de quatro estímulos zerada durante adução do polegar direito, realiza-
mos a contagem pós-tetânica, a qual também permaneceu zerada. O teste foi repetido no membro contralateral, 
obtendo-se a mesma resposta. Decidimos, então, por continuar o procedimento cirúrgico sem o uso do bloqueador 
neuromuscular (BNM). Este foi realizado sem intercorrências. Após a interrupção da infusão de propofol e remifen-
tanil, a paciente retomou rapidamente seu drive respiratório, e o despertar ocorreu logo em seguida. A avaliação da 
dor pós-operatória dessa paciente também se mostrou um desafio. Aplicamos uma escala binária para avaliação de 
dor usando o movimento palpebral da paciente. Repostas positivas (sim) eram dadas como duas piscadas, enquanto 
negativas (não), eram obtidas com uma piscada apenas. O controle álgico pós-operatório mostrou-se adequado. 
A paciente foi transportada para o seu leito de origem na Unidade de Terapia Intensiva, recebendo alta 48 horas após 
o procedimento. Discussão: A ELA é uma doença neurodegenerativa rara e com elevada morbimortalidade. O cui-
dado com a administração, monitorização e reversão do BNM é mandatório nesses pacientes, dada as alterações nos 
receptores de acetilcolina nas junções neuromusculares.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1. Prabhakar A, Owen CP, Kaye AD. Anesthetic management of the patient with amyotrophic lateral sclerosis. J Anesth. 

2013;27(6):909-18. https://doi.org/10.1007/s00540-013-1644-2

Conflito de interesses: nada a declarar.

Fonte de fomento: nenhuma.



MEDICINA PERIOPERATÓRIA

Sao Paulo Med J. 2019; 137(Suppl)     480

1625 Manejo anestésico para bloqueio 
de apêndice atrial em paciente com 
Síndrome de Rendu-Osler-Weber
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Introdução: A Síndrome de Rendu-Osler-Weber é uma displasia vascular autossômica dominante, caracterizada 
por telangiectasias e malformações vasculares que podem acometer qualquer órgão. Os sintomas mais comuns são 
epistaxe, sangramento gastrintestinal e intracerebral. Relato do caso: Paciente do sexo masculino, 69 anos, portador 
de hipertensão arterial sistêmica e diabetes melito tipo 2. Há cinco anos, passou a apresentar sangramentos gas-
trintestinais e anemia com múltiplas transfusões. Internou no Hospital Universitário Pedro Ernesto para realização 
de colonoscopia e, durante a monitorização, apresentou fibrilação atrial de alta resposta. Após diversas tentativas de 
reversão da arritmia, foi programada oclusão de apêndice atrial E. Exames laboratoriais pré-operatórios mostraram 
Hb 6. Endoscopia digestiva alta com angiectasias vasculares gastroduodenais. Foi infundido um concentrado de 
hemácias uma hora antes do procedimento. Em sala operatória, realizou-se monitorização padrão com oximetria 
de pulso e eletrodos cardíacos com cinco derivações. Puncionada artéria radial D para monitorização de pressão 
invasiva e veia subclávia D. Foi administrado ácido tranexâmico na dose de 20 mg/kg antes da indução anesté-
sica. Pré-oxigenação com O2 a 100%. Indução venosa com lidocaína 2 mg/kg, propofol 2 mg/kg, fentanil 3 mg/kg 
e rocurônio 0,6 mg/kg, em bólus. Intubação orotraqueal com capnografia positiva. Manutenção da anestesia com 
sevoflurano 2%. No intraoperatório, o paciente apresentou instabilidade hemodinâmica e foi necessária infusão 
contínua de noradrenalina. Gasometria arterial sem alterações significativas, e o sangramento foi considerado 
normal para o procedimento. O ato cirúrgico durou 250 minutos. Ao final da cirurgia, após receber sugamadex 
400  mg, foi extubado e encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva. No pós-operatório, o paciente manteve-
-se estável e sem complicações. Discussão: Esta síndrome provoca displasia vascular musculocutânea e visceral. 
Pode haver perda sanguínea perioperatória acima do esperado nesses pacientes. Assim, é importante uma avaliação 
 pré-anestésica minuciosa com pesquisa de malformações vasculares, para assim minimizar os riscos de complica-
ções. O risco de sangramento ocorre pela exposição cirúrgica da estrutura vascular malformada, por isso indica-se 
o uso de antifibrinolíticos.
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1648 Abordagem perioperatória da Síndrome 
Carcinoide
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Introdução: Tumores carcinoides são neoplasias raras e de crescimento lento dos tecidos neuroendócrinos, com 
o potencial de metastização. Podem secretar uma variedade de substâncias vasoativas, ocasionando, em 10% dos 
casos, a chamada Síndrome Carcinoide. Esta é manifestada axialmente por rubor cutâneo, hiper ou hipotensão, diar-
reia, dor abdominal, náusea, hiperglicemia, sangramento gastrintestinal, falência de ventrículo direito, disfunção 
valvar e broncoespasmo. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 32 anos, diagnosticada com tumor carcinoide 
em íleo distal e acometimento hepático secundário durante investigação de dor abdominal. Apresentava Síndrome 
Carcinoide com quadro de flushing, diarreia periódica e insuficiência cardíaca direita. Em uso mensal de lanreotida. 
Foi realizado preparo perioperatório com octreotide (50 mcg/h) por 12 horas antes e 24 horas após o procedimento. 
Exames laboratoriais normais. Ecocardiograma evidenciou insuficiência tricúspide e pulmonar de grau acentuado, 
com dilatação de câmaras direitas. Proposta de ressecção por via laparotômica. Monitorizada com cardioscópio, oxí-
metro e pressão arterial invasiva. Optou-se por anestesia peridural (morfina, sufentanil, ropivacaína 0,25%) com 
cateter e anestesia geral balanceada. Procedimento cirúrgico com duração de quatro horas. A paciente permane-
ceu estável hemodinamicamente, sendo extubada e transferida à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Discussão: 
A Síndrome Carcinoide é um desafio para o anestesiologista devido às suas manifestações clínicas imprevisíveis e 
complicações perioperatórias associadas a ela. Conter a liberação de mediadores vasoativos torna-se primordial, o 
que é alcançado evitando-se fatores como ansiedade, dor, hipóxia, hipotermia, drogas liberadoras de histamina e 
catecolaminas. Uso de agentes beta-adrenérgicos deve ser desencorajado, sendo o tratamento primário da hipotensão 
realizado por meio de fluidos, octreotide e fenilefrina/metaraminol. Anestesia peridural pode oferecer bom controle 
da dor e limitar a resposta ao estresse. Uma vez que substâncias bioativas podem permanecer na circulação após a 
ressecção do tumor, é oportuna a monitorização hemodinâmica e hidroeletrolítica cuidadosa no  pós-operatório, pre-
ferencialmente na UTI.
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1719 Uso da Clorpromazina pré-operatória 
para controle de náusea e vômitos em 
colecistectomia por vídeo
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Introdução: Náuseas e vômitos no pós-operatório (NVPO) causam desconforto e temor na maioria dos pacientes. 
A incidência atual está em torno de 40%. A fisiopatologia é complexa, envolvendo vias aferentes e eferentes centrais 
que estimulam o gatilho náusea e vômito, desencadeada pelo uso de opioides, manipulação do peritônio e estimu-
lação cortical. As intervenções guiadas por escores de risco simplificados como Apfel reduzem significativamente 
as NVPO em 23 a 70%. Entre as classes de antieméticos estão os neurolépticos (antipsicóticos) da classe das feno-
tiazidas (a clorpromazina). A clorpromazina é um medicamento bloqueador dos receptores dopaminérgicos (D2), 
reduzindo a transmissão de dopamina para regiões do córtex pré-frontal e sistema límbico. É um fármaco cuja 
ação antiemética é realizadad pelo antagonismo de receptores dopaminérgicos da zona quimiorreceptora de gatilho 
(ZQG), localizada no quarto ventrículo. Esse efeito antiemético ocorre em doses baixas. Além disso, a clorproma-
zina também apresenta propriedades sedativas e hipotensoras, o que limita seu uso em doses altas. O objetivo da 
profilaxia é diminuir a incidência de complicações (desidratação, distúrbios hidroeletrolíticos), prevenir desconforto 
ao paciente e evitar custos adicionais hospitalares com o prolongamento da internação para tratar as complicações. 
A clorpromazina pré-operatória em dose única foi utilizada neste relato em três pacientes distintos. Relato do caso: 
Foram selecionados três pacientes ASA I, não tabagistas, sem antecedentes de náuseas e vômitos, que foram subme-
tidos à colecistectomia por videolaparoscopia. Foram administradas dez gotas via oral de clorpromazina 4% em até 
uma hora antes do procedimento. Realizada anestesia geral balanceada, sem administração de benzodiazepínico em 
pré-anestésico ou durante a indução, corticoides e/ou qualquer outro antiemético no transoperatório. Profilaxia anti-
biótica com cefazolina 2 g, ranitidina 50 mg, dipirona 1 g, sulfato de magnésio 2 g por via endovenosa. Observou-se 
que em 1, 2 e 12 horas do pós-operatório, os pacientes não apresentaram náuseas e vômitos. Discussão: Não houve 
relato de náuseas e/ou vômito e dor no pós-operatório. A partir do presente estudo, conclui-se que a clorpromazina 
é um recurso terapêutico com melhor relação custo-efetividade. Estudos com amostras maiores tendem a obter esti-
mativas mais precisas.
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1760 Anestesia em paciente portador de 
porfiria aguda intermitente
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Introdução: A porfiria aguda intermitente (PAI) é uma rara condição genética, autossômica dominante, caracte-
rizada por uma deficiência enzimática na produção do heme. Essa deficiência, quando associada a certos fatores 
desencadeantes, causa as crises da doença, que cursam com sintomas gastrintestinais, neurológicos e cardiovascu-
lares. Algumas vezes, as crises são graves e colocam a vida do paciente em risco. Muitos dos fatores desencadeantes 
fazem parte da rotina do anestesiologista, como jejum prolongado, estresse psicológico e uma longa lista de fárma-
cos, que inclui analgésicos, hipnóticos e anestésicos. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 66 anos, 70 kg, com 
história prévia de hipertensão arterial sistêmica, neoplasia de mama em quimioterapia via oral e PAI, foi admitida ao 
bloco cirúrgico para realização de setorectomia de mama. Referia que a última crise de PAI havia ocorrido há qua-
tro meses, por administração intravenosa de dipirona após procedimento cirúrgico. Optou-se pela técnica anestésica 
de sedação associada à anestesia local para realização da setorectomia. Agentes comumente usados, como midazo-
lam e cetamina, não são seguros em pacientes com PAI. Sendo assim, a sedação foi feita com dexmedetomidina em 
bomba de infusão contínua, com bólus inicial de 1 mcg/kg em 10 minutos e manutenção a 0,6 mcg/kg/h, além de um 
bólus de 40 mg de propofol antes da infiltração de anestésico local. A paciente manteve-se tranquila e estável, sem 
intercorrências. Foi administrado também cetoprofeno 100 mg para analgesia pós-operatória. Ao término do proce-
dimento, apresentava saturação de oxigênio 99%, frequência cardíaca de 62 bpm e pressão arterial de 154/74 mmHg. 
Conclusão: O manejo de pacientes com PAI consiste em um desafio ao anestesiologista, pois o mesmo se depara com 
diversos fatores desencadeantes de crises. Portanto, torna-se necessário o conhecimento prévio dessa rara patologia 
para realizar a escolha adequada da técnica anestésica e dos fármacos envolvidos, além de reconhecer o início de uma 
crise e fornecer orientações pré- e pós-operatórias.
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1364 Análise do perfil de solicitação de exames 
pré-operatórios em pacientes com 
obesidade mórbida
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Introdução: Várias morbidades estão associadas à obesidade e vão influenciar a avaliação e o manejo do paciente 
obeso no período perioperatório. Tentativas de se poder prospectar situações de risco respiratório nessa popula-
ção têm sido realizadas. Nessas avaliações, as morbidades acabam sendo determinadas quase que rotineiramente 
numa solicitação demasiada de vários exames pré-operatórios, tanto clínicos quanto laboratoriais e/ou de ima-
gem, todos com o intuito de objetivar a situação cardiopulmonar e metabólica. Entretanto, tais solicitações, em 
algumas situações, podem ser em demasia e não necessariamente determinam uma mudança de cuidados ou o 
manejo perioperatório nesses pacientes, fazendo com que numa avaliação retrospectiva ela possa ser reconside-
rada. Justificativa e Objetivos: Observa-se a prevalência por meio de uma análise exploratória de vários extratos de 
risco individuais, tais como perfil de risco cardiovascular, risco respiratório, risco metabólico, entre outros, junto a 
variáveis de exames laboratoriais e não laboratoriais, listadas como padrão de solicitação rotineira no período pré-
-operatório pelo Grupo de Estudo das Cirurgias de Obesidade e Metabólica (GECOM), nas cirurgias de obesidade 
mórbida. Esses perfis individuais foram relacionados com o tipo de procedimento cirúrgico, a necessidade de reo-
peração, o risco de complicações pós-operatórias, entre outras variáveis, a fim de se poder responder à questão de 
pesquisa, em relação ao real papel dos exames pré-operatórios nesse perfil na modificação dos cuidados no período 
perioperatório desses pacientes. Material e Métodos: Foram selecionados 512 pacientes, a partir de janeiro de 2013 
a junho de 2018, com coletas de características gerais clínicas e de laboratório, que haviam sido submetidos nos últi-
mos cinco anos à cirurgia de obesidade mórbida pelo grupo participante do GECOM. Dessa forma, tais análises 
avaliaram se houve alterações categorizadas por extrato de peso e de morbidade de risco cardiopulmonar, em relação 
a eventuais complicações no período perioperatório que poderiam ter sido evitadas, ou de alterações nos cuidados 
rotineiros já realizados, por terem sido requeridas nesse período. A fase atual de trabalho estava em análise estatís-
tica final (fevereiro de 2019).
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1387 Anestesia para histerectomia em paciente 
com hemoglobina inicial inferior a 7 g/dL
Victor Cenize Guardia, Luis Fernando Rodrigues Maria, Jaime João Jorge,  
Marcos Rodrigues Pinotti, Márcio Tadeu Alves

Faculdades Integradas Padre Albino (CET Catanduva), Catanduva, São Paulo, Brasil 

Introdução: A anemia no pré-operatório é um fator de aumento das complicações anestésico-cirúrgicas. O valor 
mínimo inicial de hemoglobina (Hb) é controverso, muitos preconizam valores inferiores a 7 g/dL como indica-
ção para transfusão de hemácias. A seguir, relatamos um caso em que a paciente foi submetida à histerectomia com 
Hb menor que 7 g/dL. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 44 anos, portadora de anemia crônica devido à 
metrorragia, tendo negado outras comorbidades. No dia da cirurgia, possuía Hb=5,9 g/dL, dosado na véspera, estava 
orientada, descorada 3/4 com palidez cutânea, eupneica, com saturação de oxigênio (SpO2)=96% em ar ambiente, 
pressão arterial (PA)= 112/70 mmHg e frequência cardíaca=72 bpm, negando queixas cardíacas ou respiratórias. 
Administrado O2 via cateter nasal 2 L/min e midazolam 2 mg para sedação. A técnica anestésica escolhida foi raquia-
nestesia com bupivacaína hiperbárica 15  mg, sem intercorrências. A cirurgia teve duração de 90  minutos com 
hemorragia estimada em 500 mL. Alterações da PA com redução de 20% da inicial foram corrigidas com metarami-
nol, em doses fracionadas de 0,2 mg. A hidratação foi feita com Ringer Lactato 1.000 mL e recebeu um concentrado de 
hemácias (CH) no intraoperatório, com diurese final de 300 mL. O Hb após o final da cirurgia foi de 6,7 g/dL, e a alta 
da Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA) ocorreu após quatro horas do início da anestesia com escala de Bro-
mage 1. Paciente permaneceu internada aos cuidados da equipe de Ginecologia, com oscilação de Hb para 7,4 g/dL, 
sem necessidade de nova transfusão de concentrado de hemácias, recebendo alta hospitalar 36 horas após a cirurgia 
e prescrição de sulfato ferroso via oral. Discussão: A reposição de CH para tratamento de anemia visa aumentar a 
quantidade de hemácias e o volume de oxigênio por ela carreado e liberado aos tecidos. Outros fatores são impor-
tantes para se determinar a transfusão de CH e devem ser valorizados: queixa de dispneia, valores hemodinâmicos, 
frequência respiratória e oximetria. Portanto, deve-se individualizar os casos para evitar uma transfusão desneces-
sária e diminuir as reações adversas dessa prática. É provável que se o anestesista estabelecesse 7 g/dL como valor 
mínimo para transfusão e desconsiderasse outros parâmetros, a paciente teria recebido uma quantidade maior de 
CH, além de possível suspensão do ato anestésico-cirúrgico.
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1430 Variação do diâmetro da veia cava 
para predizer fluidorresponsividade
Renan Muralho Pereira, Julio Faller, Fabio Eduardo Bosso, Mirian Gomes Barcelos, 
João Manoel Silva Júnior

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

Introdução: A avaliação da fluidorresponsividade é fundamental durante a ressuscitação volêmica, porém os méto-
dos atualmente são ainda invasivos e apresentam limitações, fato que está mudando com a ecocardiografia. Portanto, 
é importante testarmos a acurácia deste método. Objetivos: Avaliar a presença de correlação entre o índice de 
colapsibilidade (paciente em respiração espontânea) e distensibilidade (paciente em ventilação mecânica) da veia 
cava inferior, com delta de pressão de pulso (paciente sob ventilação mecânica) e determinar acurácia e pontos 
de corte desses índices. Métodos: Estudo prospectivo realizado em pacientes cirúrgicos adultos, antes e após o uso de 
ventilação mecânica. Pacientes com hipertensão pulmonar, insuficiência cardíaca, gestantes, com hipertensão intra-
-abdominal, arritmias e sangramento ativo ou uso de vasopressores foram excluídos do estudo. Calcularam-se os 
índices de colapsibilidade e distensibilidade da veia cava inferior, que foram comparados com delta da pressão de 
pulso. Resultados: Foram incluídos 22 pacientes com 55,7±10,9 anos. A maioria das cirurgias foram gastrintestinais 
(59,2%). Sete pacientes (31,8%) apresentaram valores de delta de pressão de pulso maior que 13% e foram considera-
dos fluidorresponsivos. Foram comparados os valores de delta de pressão de pulso com o índice de colapsibilidade da 
veia cava inferior e encontrada boa correlação positiva (R2=0,71; p<0,001), assim como o índice de distensibilidade 
da veia cava inferior (R2=0,79; p<0,001). A área sob a curva a respeito de sensibilidade e especificidade para valo-
res do índice de colapsibilidade da veia cava inferior em relação a pacientes fluidorresponsivos foi de 0,98, p<0,001, 
IC95%: 0,81–0,99, ponto de corte de 40%, sensibilidade de 100% e especificidade de 93,3%. Ainda, a área sob a curva 
dos valores do índice de distensibilidade foi de 0,88, p<0,001, IC95%: 0,67–0,98, ponto de corte de 17,6% sensibili-
dade de 100% e especificidade de 86,7%. Conclusões: A verificação de fluidorresponsividade pela ecocardiografia, 
avaliando variação do diâmetro de veia cava inferior por dois métodos em pacientes com ventilação espontânea 
ou artificial, tem boa correlação ao delta de pressão de pulso em pacientes cirúrgicos, podendo ser um diferencial 
naqueles que possuem limitações para métodos mais invasivos de monitorização de fluidorresponsividade.
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1471 Reinfusão sanguínea intraoperatória em 
Testemunha de Jeová
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Minas Gerais, Brasil 

Introdução: Hemorragias internas causadas por lesões traumáticas em cavidades torácica e abdominal, mesmo 
que tratadas e o sangramento cessado, podem resultar em óbito, se não realizada reposição sanguínea adequada. 
Relato do caso: Paciente do sexo masculino, 38 anos, Testemunha de Jeová, previamente hígido, vítima de atropela-
mento, foi submetido à laparotomia exploradora de urgência devido a um trauma esplênico de grau IV. Foi relatada 
a necessidade de possível hemotransfusão, porém tanto o paciente quanto seus familiares foram irredutíveis quanto 
à premissa religiosa de negar a transfusão sanguínea, assinando um termo que autorizava apenas a autotransfusão. 
O paciente foi admitido ao bloco cirúrgico consciente, orientado, pálido, desidratado, dispneico, taquicardíaco e 
hipotenso, apesar de reposição volêmica, pré-operatória, com 2 L de Ringer Lactato (RL). Exames laboratoriais na 
admissão hospitalar evidenciaram hemoglobina (Hb) de 9,0 g/dL e hematócrito (Ht) de 26,0%. Após admissão em 
bloco cirúrgico, 50 minutos da internação, a Hb reduziu para 7,4 g/dL e o Ht para 22,0%. Foi monitorizado com car-
dioscopia, pressão arterial automática (método oscilométrico) e oximetria de pulso. Realizou-se anestesia geral mista 
em sequência rápida com fentanil, propofol e succinilcolina. Manutenção da anestesia com rocurônio e sevoflurano. 
Apesar das baixas doses das drogas hipotensoras e infusão de 1,5 L de RL e 1 L de soro fisiológico, o paciente manteve 
a pressão arterial média <55 mmHg durante todo o procedimento cirúrgico. Optou-se por transfusão intraoperatória 
de sangue autólogo. A coleção abdominal foi aspirada com seringas de 20 mL e acomodada em três bolsas de trans-
fusão, totalizando 900 mL, sendo administradas por meio de um equipo com filtro. O exame transoperatório após 
infusão sanguínea apresentou Hb de 8,7 g/dL e Ht de 25%. O paciente foi encaminhado à Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) intubado, em ventilação mecânica, sem uso de drogas vasoativas. Discussão: A hemotransfusão autóloga 
permitiu um ganho estimado de 1,3 g/dL de Hb, respeitando também suas convicções religiosas, demonstrando 
ser uma alternativa eficaz nos casos de restrição à hemotransfusão homóloga. Há ressalvas ao uso desta alternativa 
volêmica, tais como: consumo de fatores de coagulação e plaquetas, contaminação, sepse, embolia aérea e hemólise.
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1606 Efeitos da reposição volêmica na função 
renal em histerectomia abdominal:  
ensaio clínico randomizado
Murillo Gonçalves Santos, Saulo Gonçalves Filho, Gabriele Samara Garcia da Silva, 
Daniela Ponce, Lais Helena Navarro e Lima

Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho”, Botucatu, São Paulo, Brasil

Introdução: Reposição volêmica determina a função renal pós-operatória. A segurança de coloides (hidroxietile star-
ches – HES) é questionada em pacientes sépticos ou com disfunção renal. Porém, seus efeitos em pacientes cirúrgicos 
com função renal normal e sem sinais de sepse necessitam de mais estudos. Propomos estudo clínico, prospectivo 
e randomizado para avaliar os efeitos da infusão de 6% HES 130/0,4 na função renal de pacientes submetidas à his-
terectomia abdominal, com função renal prévia normal. Métodos: Incluímos 60 pacientes ASA I e II submetidas 
à histerectomia abdominal eletiva sob anestesia geral, randomizadas em dois grupos: RL (Ringer Lactato) e HES. 
Excluímos pacientes com disfunção renal prévia, índice de massa corporal – IMC>35 kg/m2, hipertensão e diabetes 
melito, descompensadas ou que se recusaram a participar. Reposição volêmica com algoritmo baseado na pressão 
arterial média. Todas receberam 300 mL de RL na indução anestésica e infusão basal de RL de 2 mL/kg/h para repor 
perdas insensíveis e diurese na sala cirúrgica e na recuperação anestésica (SRA). AS perdas sanguíneas intraopera-
tórias de repostas com bólus de RL (300 mL) ou HES (150 mL), dependendo do grupo e da dose máxima de HES, 
foram de 20 mL/kg. Realizamos dosagem de creatinina plasmática e urinária, hemoglobina, proteinúria, NGAL e 
KIM-1 urinários. Foram coletadas amostras de sangue e urina na véspera, 24 horas pós-operatório e 40 dias após 
a cirurgia. Avaliaram-se débito urinário e dados hemodinâmicos a cada 5 e 15 minutos na cirurgia e na SRA, res-
pectivamente. Resultados: Entre os grupos, não houve diferenças de comorbidades, sangramento intraoperatório, 
dor pós-operatória, complicações ou desfechos desfavoráveis. Não observamos diferenças nos tempos de despertar 
da anestesia, recuperação ou internação. Metas de estabilidade hemodinâmica e diurese foram atingidas adequada-
mente. A análise laboratorial de biomarcadores de função renal não demonstrou diferença estatística entre os grupos. 
Conclusões: HES é tão eficaz quanto RL para repor perdas volêmicas perioperatórias, sem alterar desfechos clínicos, 
e mantém a estabilidade hemodinâmica de pacientes submetidas à histerectomia abdominal. A análise de biomarca-
dores específicos de função renal, em três momentos distintos, não demonstrou disfunção renal aguda significativa.
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1681 Manejo intraoperatório de eclâmpsia 
e hemorragia maciça em cesariana de 
emergência
Mariana Saldanha Galvão Simões, Patrícia de Lourdes Procopio Lara, Anna Lucia Calaça 
Rivoli, Sylvio Valença de Lemos Neto

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

Introdução: As síndromes hemorrágicas são uma das principais causas de mortalidade materna, exigindo do aneste-
siologista uma rápida conduta para garantir um desfecho favorável materno-fetal. Assim, o protocolo de transfusão 
maciça deve ser adotado nos indícios iniciais de hemorragia severa. Método: Paciente do sexo feminino, 31 anos, 
índice de massa corporal (IMC) de 26 kg/m; P2e; idade gestacional de 31 semanas e seis dias; pré-natal e jejum 
adequados; hipotireoidismo controlado; miomectomia há um ano. Admitida com hipótese de abdome agudo cirúr-
gico, que foi excluída, e após cardiotocografia sugestiva de sofrimento fetal agudo, indicou-se a cesariana. Diante da 
estabilidade hemodinâmica, adotou-se bloqueio subaracnoídeo com bupivacaína 0,5% hiperbárica 12 mg e mor-
fina 60 mcg. Monitorização de acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina 2.174/17, venóclise em 
membro superior esquerdo com jelco 16 G e O2 2 L/min em máscara de Hudson. Após incisão, paciente apresentou 
hipertensão, taquicardia e crise convulsiva tônico-clônica generalizada. Imediata conversão para anestesia geral com 
proprofol 150 mg e rocurônio 70 mg, seguido de intubação com tubo traqueal nº 7,0, confirmada por capnografia e 
ausculta. Iniciado ataque de MgSO4 4 g (20 minutos) e manutenção de 1 g/h por 24 horas. Após o parto, ocitocina 
3 UI. Identificação de acretismo placentário, progredindo para choque hemorrágico com perda sanguínea estimada 
em 4 L. Foram iniciados fenilefrina 40 mcg em bólus e manutenção de 0,2 mcg/kg/min. GSA com acidose meta-
bólica, lactato=5,4 mmol/L, Hb=5,6 g/dL, Hct=18% e Ca=1,17 mg/dL. Instituído o protocolo de transfusão maciça 
americano (1:1:1), administração de ácido tranexâmico 1 g (repetido após 30 minutos), fibrinogênio 2 g e cálcio 
1 g. Foram estabelecidos cuidados com pH, temperatura e prevenção de coagulopatia e reposição volêmica indi-
vidualizada com solução balanceada. Após histerectomia, paciente permaneceu hemodinamicamente estável sem 
aminas, em ventilação mecânica protetiva, RASS-5, diurese de 500 mL, encaminhada ao Centro de Terapia Intensiva, 
recebendo alta após 12 horas. Visto que alterações hemodinâmicas na gestante podem demorar a ocorrer, a rápida 
adoção do protocolo de transfusão maciça é essencial. Nesse caso, adotou-se o protocolo americano, que preconiza o 
uso precoce de adjuntos hemostáticos pró-coagulantes, como ácido tranexâmico, drogas vasoativas e uso racional de 
cristaloides, a fim de evitar coagulopatia. Deve-se ainda assistir prontamente a acidose, hipotermia e hiperfibrinólise.
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1278 Conduta no pós-operatório de 
paraganglioma de transição toracoabdominal
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Introdução: O feocromocitoma (FEO) é um tumor neuroendócrino derivado das células cromafins da medula 
adrenal, e quando deriva da medula extra-adrenal é chamado de parangaglioma (PGL). A tríade de sintomas con-
siste em cefaleia, sudorese e taquicardia, porém na maioria das vezes o diagnóstico é feito acidentalmente por 
exames de imagem. A morbimortalidade tem diminuído quando há um pré-operatório adequado e um cuidado 
intensivo no pós-operatório. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 58 anos, hipertensa, diabética e tabagista. 
 Diagnosticada com paraganglioma em transição toracoabdominal por meio de exames de imagens, além de altera-
ções de metanefrinas e catecolaminas urinárias. O pré-operatório foi realizado com clonidina e alfabloqueio com 
doxazosina, além do betabloqueio com esmolol. A paciente foi submetida à ressecção do tumor sob raquianestesia 
e anestesia geral balanceada. A manipulação do tumor e a liberação de catecolaminas causaram variações da pres-
são arterial, manejada com nitroprussiato de sódio e noradrenalina. Ao final da cirurgia, houve sangramento com 
necessidade de reabordagem. Procedimento com duração de 11 horas, sendo encaminhada à Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) em intubação orotraqueal, com noradrenalina. No pós-operatório imediato, iniciou-se hidrocorti-
sona. Realizou-se extubação orotraqueal, porém ao evoluir com desconforto respiratório, optou-se pela intubação 
orotraqueal. Paciente apresentou diminuição do débito urinário e variações na pressão arterial, sendo estabilizada 
com nitroprussiato de sódio e noradrenalina. Após o quinto pós-operatório, houve melhora do débito urinário e da 
labilidade pressórica. Foi procedida a extubação orotraqueal, com melhora do sensório. A paciente recebeu alta da 
UTI após sete dias do procedimento, acordada e sem necessidade de drogas vasoativas. Discussão: As complicações 
mais comuns no pós-operatório da cirurgia de tumores secretores de catecolaminas (TSC) incluem hipertensão e 
hipotensão severas, além de hipoglicemia. Se a hipertensão persistir por mais de sete dias, é necessário suspeitar 
da possibilidade de tumor residual. A incidência de complicações pós-operatórias tem diminuído devido ao aper-
feiçoamento das técnicas anestésicas e cirúrgicas, um pré-operatório com preparo agressivo e um monitoramento 
intensivo após o procedimento.
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Introdução: A lesão brônquica completa é uma condição grave que acomete menos de 1% dos pacientes vítimas 
de trauma torácico. A ventilação inadequada contribui para elevada mortalidade. Assim, a intubação seletiva se 
apresenta como uma conduta indispensável à manutenção da vida. Na ventilação monopulmonar intraoperatória, 
o driving pressure (diferença entre pressão de platô e PEEP) surge como um parâmetro importante para desfechos 
satisfatórios. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 32 anos, vítima de trauma com motocicleta, admitida com 
clínica de pneumotórax hipertensivo em pulmão direito. Após drenagem, tomografia evidenciou volumoso pneu-
motórax e confirmou suspeita de fístula broncopleural. Evoluiu com persistência da hipoxemia, enfisema subcutâneo 
e hemoptise maciça. Decidiu-se por intubação orotraqueal seletiva com tubo de duplo lúmen 37 para ventila-
ção monopulmonar (volume corrente guiado para uma driving pressure <15, FR=16, PEEP=5 e FIO2=40 a 60%). 
A  paciente foi submetida, no dia posterior, à anestesia geral balanceada para toracotomia, que evidenciou lesão 
completa de brônquio fonte direito. Realizado rafia da lesão, e ato anestésico-cirúrgico ocorreu sem intercorrência. 
Após o término da cirurgia, a paciente foi extubada no centro cirúrgico e encaminhada à Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI). Recebeu alta hospitalar em 10 dias. Discussão: A intubação seletiva nesse caso foi conduta indispensável, 
pois, além de garantir a ventilação adequada do pulmão não lesionado, ainda o protegeu contra contaminação por 
sangue. Os trabalhos atuais relacionam o driving pressure como parâmetro ventilatório mais importante na preven-
ção da lesão pulmonar induzida pelo ventilador. Ensaio clínico randomizado recente comparou a estratégia protetora 
convencional com a guiada por driving pressure em anestesia com ventilação monopulmonar para toracotomias, 
e evidenciou menor incidência de complicações pulmonares pós-operatórias. Na paciente do presente estudo, o 
volume corrente não foi determinado de acordo com o peso ideal do paciente, mas foi guiado para obter uma driving 
pressure menor do que 15, às custas de uma hipercapnia permissiva que garantiu proteção ao pulmão sadio. Assim, 
as condutas anestésicas, em todo o caso, determinaram um prognóstico favorável para a paciente.
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Introdução: A Miocardiopatia de Takotsubo é caracterizada por discinesia transitória do ventrículo esquerdo, com 
balonamento do seu ápice. Mais comum nas mulheres pós-menopausa, destaca-se por um quadro clínico que mime-
tiza o infarto agudo do miocárdio. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 90 anos, diabética e hipertensa, deu 
entrada no pronto-socorro com queixa de dor torácica retroesternal, sem irradiações. Apresentou eletrocardio-
grama com bloqueio de ramo esquerdo e elevação de marcadores de necrose miocárdica (troponina I=0,577 ng/mL 
e CKMB=25,3 ng/mL). Foi encaminhada para realização de cateterismo cardíaco, não demonstrando obstruções 
coronarianas importantes (30% na coronária direita e em tronco da coronária esquerda, 40% na artéria descendente 
anterior). No entanto, a ventriculografia demonstrou acinesia do ápice cardíaco e hipercontratilidade dos segmentos 
basais, sugerindo Miocardiopatia de Takotsubo. Após o procedimento, foi admitida na Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI), na qual evoluiu com choque cardiogênico e necessidade de suporte hemodinâmico. A partir do décimo dia, 
porém, evoluiu com melhora do quadro clínico, com alta da UTI no 14º dia e completa normalização do ecocardio-
grama após 27 dias da admissão. Discussão: Embora os primeiros casos de Miocardiopatia de Takotsubo tenham 
sido descritos há quase 30 anos, sua fisiopatologia permanece indefinida. O mais provável é que a disfunção do mio-
cárdio aconteça por um aumento das catecolaminas circulantes, desencadeado por estresses físico ou emocional. 
O fato é que a condição deve ser considerada no diagnóstico diferencial da síndrome coronariana aguda, uma vez 
que é impossível diferenciá-la do infarto agudo do miocárdio com base na clínica, no eletrocardiograma e até pela 
dosagem dos marcadores de necrose miocárdica. É necessária a realização do cateterismo cardíaco, que demonstrará 
a ausência de lesões coronarianas importantes e a presença do padrão característico de discinesia apical e hiperci-
nesia basal do ventrículo esquerdo. Diferentemente do infarto agudo do miocárdio, o tratamento para Takotsubo 
baseia-se no suporte clínico. Nessa paciente, foi necessário o uso de drogas vasoativas e de balão intra-aórtico para 
manutenção da estabilidade hemodinâmica. Essas medidas tornaram-se desnecessárias à medida que a contratili-
dade miocárdica foi recuperada, sendo essa transitoriedade característica da Miocardiopatia de Takotsubo.
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	Renata Peres Nabeshima, Pedro Ferro Lima Menezes, Talison Silas Pereira,
João Manoel da Silva Junior

	1585	Intubação acordado em paciente com deformidade cervical por carcinoma compressivo de tireoide
	Camila Campos Silveira, Valeria Pirez Gornatti, Paulo Sergio Mateus Marcelino Serzedo, Leandro Criscuolo Miksche, Carlos André Cagnolati

	1590	Manejo anestésico de adrenalectomia bilateral em paciente portador de NEM 2A
	Adriel Costa do Espírito Santo, Alessandro Alencar de Oliveira, Julize Akemi Muchel D’ouro, Solange Cabral Costa Novo, Christiane Rodrigues da Silva
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	Martinho Pereira Ribeiro Neto, Alex Fantinatti Teixeira, Daniel Schneider, Fabio Luis Ferrari Regatieri, Fernanda Lourenço Furigo
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	Laíze Ribeiro Terra, Gabriel Magalhães Nunes Guimarães, Helga Bezerra Gomes da Silva, Ivo de Castro Assis, Catia Sousa Govêia
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Elton Pereira de Sá Barreto Júnior, Daniela Nunes Oliveira, Zenon Rei de Brito Borges

	1537	Anestesia peridural contínua para cesárea em paciente portadora de arterite de Takayasu
	Aliete Freire Sampaio Aires, Rafael Rezek Rodrigues, Catia Sousa Govêia, Edisio Pereira, Rafaela Feitosa Anselmi

	1577	Manejo perioperatório de gestante com púrpura trombocitopênica imune
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	1649	Cesárea em gestante apresentando encefalopatia posterior reversível
	Lucas Guimarães Ferreira Fonseca, Murilo Moreira Thom, Gabriele Samara Garcia da Silva, Rodrigo Moreira e Lima, Lais Helena Navarro e Lima
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	1251	Peridural contínua para analgesia
pós-operatória em pediatria
	Cinthia Francesca Barra Rocha, Barbara de Queiroz e Bragaglia
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	Beatriz Régis Machado, Daniela Dianchi Garcia

	1405	Desafio em anestesia para criança portadora de síndrome de Aicardi-Goutières
	Aline Cristina Pavani, Rodrigo Mota Quinet de Andrade, Marcello Fonseca Salgado Filho 

	1425	Anestesia geral na
síndrome de Phelan-McDermid
	Thais Rezende Reis, Rodrigo Motta Quinet de Andrade, Aline Cristina Pavani,
Thais Kneipp Rodrigues Rompinelli, Bruno Ferreira Lima

	1444	Anestesia para criança com
artrogripose congênita múltipla
	Laíze Ribeiro Terra, Bruno Hiroshi Sakamoto Leal, Lívia Maria Campos Teixeira,
Catia Sousa Govêia, Mauricio Daher Andrade Gomes

	1452	Manejo anestésico em craniópagos
	Michelle Azevedo de Almeida, Anne Margareth de Lima Silveira, Rafaela Correa da Silva, Roberto Winter Guaspari Subbrack, Gabriel Molinaro de Souza Esperon

	1459	Uso de glicose para analgesia em fundoscopia de lactente com síndrome
de Down e tetralogia de Fallot
	Augusto Arume, Marina Brunner Uchoa Dantas Moreira, Natalia Marques Moreti,
Rachel Motyl Gutman, Sylvio Valença de Lemos Neto

	1484	Manejo anestésico em paciente
com ventrículo terminal
	Mariana Luciano de Azevedo Almeida, Mariana Mika de Sousa Uema,
Amanda Fernandes Halla, Rodrigo Teixeira Magalhães, Débora de Oliveira Cumino

	1485	Anestesia pediátrica livre de opioides
em cirurgia de correção de estrabismo
	Adriel Costa do Espírito Santo, Julize Akemi Muchel D’ouro, Solange Cabral Costa Novo, Christiane Rodrigues da Silva, Isabela Costa Novo Cabral

	1490	Anestesia para criança com deficiência
de glicose-6-fosfato-desidrogenase
	Felipe Augusto Ribeiro Valadares, Anita Perpétua Carvalho Rocha de Castro,
Elton Pereira de Sá Barreto Júnior, Daniela Nunes Oliveira, Zenon Rei de Brito Borges

	1501	Associação de ketamina e dexmedetomidina em desbridamento por queimadura em paciente pediátrico
	Luciana Andrade Rezende, Daniel Câmara Rezende, Thomaz Izola Zolli, Camila Ferreira Garcia, Aline Viana Carvalho Amorim

	1517	Manejo anestésico da hérnia diafragmática congênita
	José Venas Passos Neto, Fabio Luis Ferrari Regatieri, Fernanda Lourenço Furigo,
Marcelo Ribeiro de Magalhães Queiroz, Gabriella de Sá Veras Pinto

	1521	Anestesia em recém-nascido prematuro e cardiopata para correção de fístula traqueoesofágica e esofagostomia
	Samantha Ceccon Camargo de Castro, Daniel Vieira de Queiroz, Luana Rocha Fleming, Catarina Lopes, Cristiane Ferreira

	1528	Dextrocetamina e dexmedetomidina associadas a bloqueio regional em criança com pneumonia submetida à cirurgia ortopédica de urgência
	Vinicius Luiz Pitaluga Campelo, Camila Rossi Fernandes, Lucas Daniel Ribeiro de Campos Salustiano, Alexandre Xavier Ferreira 

	1531	Obstrução de tubo aramado
em cirurgia pediátrica
	Idur Antonio Dacanal, Andrea Fogaça Soubhia, Ricardo Gil Ribeiro, Fernando Machim Zimmer, Vanessa Elizabeth Soares de Oliveira Lafayette

	1541	Manejo anestésico em paciente com atresia de esôfago e fístula traqueoesofágica
	Natalia de Paula Piccolo, Adolfo Igor Rodrigues, Fernanda Lourenço Furigo,
Marcelo Ribeiro de Magalhães Queiroz, Fabio Luis Ferrari Regatieri

	1553	Manejo anestésico em gêmeas craniópagas com via aérea difícil
	Guilherme Antonio Essado, Catia Sousa Govêia, Luciano Alves Fares,
Lívia Maria Campos Teixeira, Luciana Peixoto Alvim

	1554	Anestesia para ressonância magnética em recém-nascido sob investigação de doença neuromuscular
	Priscilla Flávia Melo Macedo da Fonseca, João Paulo Jordão Pontes,
Fernando Cássio do Prado Silva, Alexandre de Menezes Rodrigues, Demócrito Ribeiro Neto

	1561	Uso de adjuvantes associado a bloqueio de plexo braquial guiado por ultrassonografia para correção de sindactilia
	Adriel Costa do Espírito Santo, Julize Akemi Muchel D’ouro, Solange Cabral Costa Novo, Christiane Rodrigues da Silva, 

	1564	Estratégia ventilatória em paciente com proteinose alveolar pulmonar submetida a broncoscopia
	Mateus Fagundes Góes, Victor Luiz Sepulveda Rey, Leandro Criscuolo Miksche,
Carlos André Cagnolati, Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo

	1569	Bloqueio lobar seletivo para toracotomia em paciente com síndrome de Moebius
	Renan Faria Cardoso, Luiz Fernando dos Reis Falcão, Mauricio Amaral Neto, Thaisa Rampini Vellasco, Guinther Giroldo Badessa

	1572	Manejo anestésico em recém-nascido com encefalocele
	Antonio Augusto de Araujo Moreira, Alexandre Minoru Tomé Horiuchi, Emilio Carlos Del Massa, Lucas Reis Rosa, Dário Yamashiro

	1581	Manejo anestésico de retirada de corpo estranho por broncoscopia em criança
	Paula Cristina Ribeiro Andrade, Rita de Cássia Demarco Garces Novais, Paulo Sergio Mateus Marcelino Serzedo, Antonio Takashi Kitayama, Leandro Criscuolo Miksche

	1583	Bloqueio eretor da espinha para analgesia em cirurgia torácica pediátrica
	Paula Cristina Ribeiro Andrade, Rita de Cássia Demarco Garces Novais, Paulo Sergio Mateus Marcelino Serzedo, Daniel Carlos Cagnolati, Leandro Criscuolo Miksche

	1602	Associação de dexmedetomidina e cetamina em sedação pediátrica
	Iasmin Côrtes Mânica Teles, Bia de Castro Villas Boas Foureaux,
Thiago Carvalho Mamede Collicchio, Felipe Rocha Silva, Ana Paula Rocha Cronemberger

	1617	Anestesia para criança portadora de mucopolissacaridose
	Felipe Augusto Ribeiro Valadares, Anita Perpétua Carvalho Rocha de Castro,
Elton Pereira de Sá Barreto Júnior, Daniela Nunes Oliveira, Zenon Rei de Brito Borges

	1619	A importância da Monitorização hemodinâmica em anestesia
pediátrica oncológica
	Bianca Lopes Loures de Castro, Lucas de Moura Lopes, Daniel Vieira de Queiroz

	1636	Manejo de recém-nascido em ressecção de hamartoma mesenquimal hepático
	Camilla Corrêa e Castro, Fábio Luís Ferrari Regatieri, Fernanda Lourenço Furigo, Gabriella de Sá Veras Pinto, Lucas Vendrami Rimi

	1654	Ketodex em criança com IVAS
	Michelle Azevedo Ribeiro, Ana Paula Rocha Cronemberger

	1656	Anestesia opioid-free em lactente acondroplásico para adenoidectomia por vídeo
	Renan Faria Cardoso, Hugo Zacarias de Araújo Pessoa, Gustavo de Moraes Ferreira, Stefan Souza Silveira, Luiz Fernando dos Reis Falcão

	1673	Retirada de corpo estranho de via aérea em criança com síndrome de Patau
	Rita De Cássia Demarco Garcez Novais, Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo,
Paulo Vítor De Sousa Marcelino, Flavio Coelho Barroso, Carlos André Cagnolati

	1697	Anestesia em enfisema lobar congênito
	Giovanna Paula Leonel Olivetti, Lara Santos Costa, Paula Fiorani Penabel,
Monica Braga da Cunha Gobbo, Renata de Paula Lian

	1722	Manejo anestésico em criança portadora de leucodistrofia metacromática
	Raphael Moura Britto, Gustavo Henrique Morisco Balarim, Pedro Paulo Alfano Filho, Adeli Mariane Vieira Lino Alfano, Cirilo Haddad Silveira

	1727	Analgesia contínua no plano do
músculo eretor da espinha pra
lobectomia pulmonar em pediatria
	Bruno Francisco de Freitas Tonelotto, Nicole Panzuto Djaibran, Felipe Pinn de Castro, João Valverde Filho, Claudia Marquez Simões

	1739	Manejo anestésico em cirurgia
eletiva de paciente pediátrico
com displasia ectodérmica
	Amanda Ellen de Morais, Rafaela Brasil e Silva Nunes, Wagner de Paula Rogério,
Salyme El Kadi, Rebeca Baldo dos Santos

	1756	Manejo Anestésico para correção de Truncus arteriosus em paciente pediátrico
	Marcos Guedes Miranda Junior, Ladson Soares Mariano, Ana Raquel Araruno Soares, Diego Munhoz Barrios, Eduardo Viana Piccinini

	1146	ESP block em paciente com hérnia encarcerada, estômago cheio e alteração da coagulação: uma alternativa?
	Cristina do Espírito Santo de Carvalho, Bruno Hermont Jahara, Fernanda dos Santos Silva, Bruno Vítor Martins Santiago, 

	1151	Bloqueio interpleural para cirurgia de carcinoma papilar encapsulado em paciente do gênero masculino
	Taylor Brandão Schnaider, Hugo Ribeiro Bellato, Antônio Carlos Aguiar Brandão,
Antônio Mauro Vieira, Raíssa Saraiva Caruso

	1156	Bloqueio quadro lombar II para hernioplastia inguinal extraperitoneal
	Diogo Rodrigues dos Santos, Diogo Barros Florenzano de Sousa

	1157	Raquianestesia em paciente com espondilodiscite tuberculosa prévia
	Eduarda Schutz Martinelli, Nelsi Bertoncello, Antonio Feijó de Feijó

	1175	Realização de bloqueio oftálmico em paciente grave com olho perfurado
	Willian Alves da Rocha, Rodrigo Fernandes Goulart, Omerio Hauck Silveira, Ana Beatriz Dias 

	1179	Complicação relacionada ao uso de dose elevada de morfina intratecal
	Thiago Vinicius Froes Laurindo, Maurício Henrique Zanini Centenaro, Ademeri de Mattos Leão, Marisa Pizzichini, Alexandre Stellati Garcia

	1227	Os avanços da utilização da ultrassonografia pelos anestesistas para bloqueio de nervos periférico
	Maria das Graças da Cruz Guedes, Marcio Pinto, Marcos Antonio, Wagner Silva, Leandra Roberta

	1231	Bloqueio plano eretor espinha com cateter e do plexo cervical em paciente submetido à esofagectomia
	Raphaela Ferraz dos Santos Zanini, Luis Alberto Rodriguez Linares, Rafael Braz Pinto, Eduardo Giroud Joaquim, Frederico de Almeida Porto

	1235	Bloqueio do gânglio esfenopalatino para tratamento de cefaleia após punção da dura-máter
	Danilo Wolff Cardoso, Alexandre Stellati Garcia, Marisa Pizzichini, Thiago Vinicius Froes Laurindo, Lúcio Sordi Macedo

	1236	ESP block lombar na analgesia pós-operatória de correção cirúrgica de fratura exposta de osso ilíaco
	Luciana Mariele Lopes, Danielle Gonçalves Borges, Paulo Ricardo Rabello de Macedo Costa, Roberto Araújo Ruzi, Beatriz Lemos da Silva Mandim

	1244	ESP block em cirurgia ortopédica de coluna
	Caio Costa Santos, Gabriel Ricardo de Melo Dourado, Priscila Rodrigues Rezende, Luciano Alves Matias da Silveira, Flora Margarida Barra Bisinotto

	1252	Bloqueio de eretor da espinha em mastectomia unilateral simples
	Bruno Ferreira Lima, Victor Matheus Conde de Oliveira, Thais Kneipp Rodrigues Rompinelli, Thais Rezende Reis, Filipe Aragão de Abreu

	1258	ESP block, uma alternativa aos bloqueios do neuroeixo para esplenectomia aberta
	Guilherme Marchon Lopes, Sylvio Valença de Lemos Neto, Anna Lucia Calaça Rivoli, Flávia Claro da Silva, Augusto Arume

	1277	A importância da peridural para analgesia em paciente com dor crônica em cirurgia de coluna
	André Angelo Cintra, Raíssa Rachid Lima Amin, Carla Caroline Coelho Guedes de Sousa, Francisco Juarez Filho, Marcia Marília Castro de Oliveira

	1287	Artigo de revisão: efeitos adversos no bloqueio peribulbar do nervo oftálmico
	Thais Perez Calore, Débora Milani Bernardes, Rebecca Gonçalves Will, Denise Lérco Flygare, David Ferez

	1289	Bloqueio do nervo ciático em bomba
de infusão contínua para debridamento
e analgesia de MMII
	Paula Gargiulo Caggiano, Renan de Paiva Castro, Rodolfo Queiroz de Sousa,
Bárbara Guimarães de Melo Cardoso, Thiago Romanelli Ribeiro

	1291	Amputação transtibial com técnica regional isolada em paciente com choque misto
	Andrei de Camargo Carotti, Clayton Pacheco Lemes, Mateus Fagundes Góes,
Leandro Criscuolo Miksche, Paulo Sergio Mateus Marcelino Serzedo

	1335	Raquianestesia contínua associada a bloqueio do nervo femoral para artroplastia total de joelho
	Leandro Ferreira Souza, Paulo Ricardo Rabello de Macedo Costa,
Beatriz Lemos da Silva Mandim, Raphael e Almeida Carvalho, Danielle Gonçalves Borges

	1365	Bloqueio analgésico do plano eretor
da espinha para pieloplastia aberta
	Flávia Palla Miranda, Camila Rossi Fernandes, Lucas Marques Brum, Alexandre Xavier Ferreira

	1388	Efeito analgésico do PEC block em mastectomias: ensaio clínico prospectivo, randomizado, simples cego
	Huana Christina Rosa Nogueira, Antonio Vinicius De Assis Feitosa Junior, Fabrício Tavares Mendonça, Natalia Lobo Coelho, Eduardo Henrique Silva Bachiao

	1417	Bloqueios de parede torácica anterior (PECs I e II) para mastectomia radical
	Felipe de Seixas Alves, Luiz Fernando dos Reis Falcão, Guinther Giroldo Badessa, Fernando Andrade Cardieri, 

	1422	Bloqueio contínuo do plano eretor da espinha bilateral em revascularização miocárdica
	Gustavo Siqueira Elmiro, Stanlley de Oliveira Loyola, Giuliano Gardenghi,
Nilo Vieira Souza, Fabiano Zumpano

	1427	Bloqueio do plano eretor da espinha em lactante submetida à colecistectomia videolaparoscópica
	Thaísa Rampini Vellasco, Renan Faria Cardoso, Gustavo Henrique Morisco Balarim, Adeli Mariane Vieira Lino Alfano, Luiz Fernando dos Reis Falcão

	1438	Bloqueio do plano do eretor da espinha para analgesia em hepatectomia parcial
	Deborah Rodrigues Six, David Ferez, Ana Carolina Soares Figueira, Felipe Chiodini Machado, Ivaldo Ney Benevides Paes

	1448	PENG block na analgesia pós-operatória em cirurgia de necrose asséptica de cabeça de fêmur
	Giuliana Hiromi Niimi Inoue, Luiz Alberto Rodriguez Linares, Pedro Paulo Kimachi, Claudia Marquez Simões, 

	1451	Bloqueio contínuo do plano eretor da espinha para nefrectomia em criança de 2 anos
	Anastacia Dutra Ribeiro, Leonardo Garcia Wernersbach, Igor Japoni,
Ivani Correia Mesquita, Marco Aurélio Damasceno Silva

	1462	Amputação transradial sob anestesia regional guiada por USG
	Diana Alves Vilar Pereira, Vitor Borges Palau

	1488	Bloqueio contínuo do plano do músculo eretor da espinha (ESP) para costectomia
	Jhonny Pedro Mejia Mercado, Rodrigo Noboa da Silva, Paula Cristina Leitao Assunçao, Marco Aurelio Damasceno Silva, Ivani Correa Mesquita

	1493	Bloqueio do quadrado lombar tipo II
para videolaparoscopia diagnóstica
	Paulo Vítor de Sousa Marcelino, Paulo Sergio Mateus Marcelino Serzedo, Vinícius Lameiro Porciuncula, Leandro Criscuolo Miksche, Guilherme Coelho Machado Nunes

	1495	Bloqueio de nervo periférico para cirurgia de amputação na altura do joelho
	Guilherme Augusto Rodrigues Costa, Bráulio Antônio Maciel de Faria Mota Oliveira, Izabela Campos Magalhães, Guilherme Nogueira Santana, Aline Medeiros

	1496	Scalp block em paciente ASA III
	Layla Melize Santos Menezes, Laíza Marques Moreira, Camila Lobo Fereira, Laís Milena Smaniotti Matioli, Talison Silas Pereira

	1503	Bloqueio do quadrado lombar para proctocolectomia total robótica
	Magno Ferreira Oliveira, Patricia Milanez, Anna Lucia Calaça Rivoli,
Sylvio Valença de Lemos Neto, Bruna West Salles

	1508	Amputação bilateral de quinto pododáctilo associado a drenagem de abcesso em face lateral de pé direito, sob anestesia regional guiada por USG
	Luiz Augusto Mendes Teixeira, Felipe Hermont Jahara, Vitor Borges Palau, Júlia Regnier Batista

	1518	Bloqueio do quadrado lombar em criança submetida à nefrectomia videolaparoscópica
	André dos Santos Carvalho, Rafaella Pellicciotti de Sousa, Debora Bonato,
Daniel Escóssia de Melo Sousa, Pedro Hilton de Andrade Filho

	1519	Benefícios do bloqueio regional sobre analgesia opioide no pós-operatório
	Pedro Tiago Bonfitto, Alexandre Houriuchi, Emilo Carlos Del Massa, Dário Yamashiro, Marcelo Stucchi Pedott

	1520	Anestesia regional para ressecção de melanoma extenso
	Yuri Pinto Nunes, Débora Bonato, Ladyer da Gama Costa, Talison Silas Pereira,
Pedro Hilton de Andrade Filho

	1525	Bloqueio bilateral do plano eretor da espinha em cirurgia de colecistectomia Videolaparoscópica
	Rebecca Midory Marques Monteiro, Carolina Rosa dos Reis Monteiro, Jose Carlos Canga, Desire Carlos Callegari, Esther Alessandra Rocha

	1533	Disfagia após bloqueio de plexo braquial via interescalênica
	Ricardo Gil Ribeiro, Andrea Fogaça Soubhia, Idur Antônio Dacanal, Fernando Henrique Carvalhal Scangarelli, Nathália de Vargas Ethur

	1534	Bloqueio do plano eretor da
espinha para cirurgia torácica
	Filipe Ferreira Alves Pinho, Lívia Berti Ramos, Marianna Dias Cianci Barbosa,
Maria Helena Cardozo Casado, João Pedro de Mello Piranda

	1547	Anestesia regional no cardiopata grave
	Bruno Sousa Pires, Jucélio Saraiva Borges, Anderson Alcoforado de Araújo,
Emílio Carlos Del Massa, Anderson Sampaio Marui

	1571	Provável injeção de anestésico local em neuroeixo após bloqueio interescalênico com auxílio de USG
	Agnes Souza Oliveira Jansen Melo, Natalia Lucena de Moura, Gugatana Valente Miranda, Jucelio Saraiva Borges, Isabela Ferreira Santos Paiva

	1586	Bloqueio de nervo frênico para tratamento de soluços crônicos
	Paula Cristina Ribeiro Andrade, Mateus Fagundes Goes, Carlos Andre Cagnolati, Paulo Sergio Mateus Marcelino Serzedo, Leandro Criscuolo Miksche

	1587	Manejo anestésico para feocromocitoma: qual a melhor técnica?
	Rafaella Pellicciotti de Sousa, Victor Pellicciotti de Sousa, Neliane Guedes Pretti,
Talison Silas Pereira, Pedro Hilton de Andrade Filho

	1597	Bloqueios dos nervos peitorais
(PEC 1 e PEC 2) para anestesia de quadrantectomia em paciente idosa
	Lorraine Ferreira Guimarães, Paulo Ricardo Rabello de Macedo Costa,
Luciana Mariele Lopes, Beatriz Lemos da Silva Mandim, Roberto de Araújo Ruzi

	1599	Bloqueio infraclavicular contínuo para correção de sequela grave de queimaduras em criança
	Pedro Hilton de Andrade Filho, Yuri Pinto Nunes, Débora Bonato,
Marcelo Tabary de Oliveira Carlucci, Mirian Gomes Barcelos

	1600	Bloqueio pericapsular (PENG block) para cirurgia prolongada de fêmur
em paciente jovem
	Carolina Esteves Monnerat, Marco Aurelio Damasceno Silva,
Paula Cristina Leitão de Assunção, Bruno Teixeira de Siqueira, Ivani Correa Mesquita

	1610	Bloqueio infraclavicular contínuo
para correção de fratura de úmero
em gestante de 14 semanas
	Pedro Hilton de Andrade Filho, Daniel da Escossia Melo Sousa, Alexandre Minoru Tome Horiuchi, Debora Bonato, Ronaldo Antonio da Silva

	1614	Bloqueio de quadrado lombar tipo 3 em paciente com sequela de síndrome de Guillain-Barré
	Felipe Augusto Reis Marques, Marina Brunner Uchoa Dantas Moreira, Gisela Ribeiro Gomes Bogado, Sylvio Valença de Lemos Neto, Anna Lucia Calaça Rivoli

	1622	Bloqueio iPACK associado ao bloqueio do nervo safeno em artroplastia total de joelho
	Eloisa Gasparini Saque, Verônica Pinheiro Santos, Denise Cardoso,
Douglas Vicente Pinto Levier, Gustavo Marcinko

	1624	Pericapsular nerve group (PENG) block em fratura de colo do fêmur em criança
	Stefan Souza Silveira, Gustavo Henrique Morisco Balarim, Renan Faria Cardoso, Andre Ricardo Caesar dos Passos, Luiz Fernando dos Reis Falcão

	1631	Bloqueio da fáscia ilíaca para tratamento cirúrgico de fratura de fêmur
	Fernanda Bassanezi, Dayane Regina Gessi Hass, Oscar Lazzarin Alonso, Guilherme de Holanda Cota

	1642	Anestesia regional em paciente pediátrico
	Rafael Romaro Schaustz, Diego de Oliveira Campos, Claudia Marquez Simões

	1644	Bloqueio de parede torácica e plano transverso do abdômen em microcirurgia de reconstrução de mama
	Marina Brunner Uchôa Dantas Moreira, Luane Hotz de Vasconcellos,
Deylla Pereira Brandão, Anna Lucia Calaça Rivoli, Silvio Valença de Lemos Neto

	1653	Bloqueio de nervo pudendo bilateral
para fistulectomia anal em paciente
com insuficiência cardíaca
	Antonio José Silva Meneses Filho, Flávia Rodrigues Bastos dos Santos,
Elialba de Farias Cascudo, Leandro Tonha de Castro, Marcelo Carneiro da Silva

	1655	Bloqueio iPACK associado a bloqueio do nervo femoral para analgesia em artroplastia total de joelho
	Daniellen Lins Lourenço, Esther Alessandra Rocha

	1657	Bloqueio do plano eretor da espinha em paciente crítico
	Renan Faria Cardoso, Guilherme Magalhães Faria Neto, Gustavo Henrique Morisco Balarim, Guinther Giroldo Badessa, Luiz Fernando dos Reis Falcão

	1659	Bloqueio de plano eretor da espinha para lobectomia VATS complicada com choque hemorrágico
	Marina Brunner Uchôa Dantas Moreira, Luane Hotz de Vasconcellos,
Gisela Ribeiro Gomes Bogado, Anna Lucia Calaça Rivoli, Silvio Valença de Lemos Neto

	1661	Bloqueio anestésico do plano eretor da espinha para nefrostomia percutânea
	Renan Faria Cardoso, Cirio Haddad Silveira, Maylynn Storti, Guilherme Magalhães Faria Neto, Luiz Fernando dos Reis Falcão

	1664	Cateter no canal dos adutores com
técnica longitudinal para analgesia
em artroplastia de joelho
	William Jaramillo Orozco, Maria Paula Saccol, Luisa Bordignon Felix de Oliveira, Nikolas Kim, Luiz Fernando Binder

	1667	Tratamento minimamente invasivo para cefaleia pós-punção dural
	Danilo Martins Correia, Marcelo Carneiro da Silva, Elialba de Farias Cascudo,
Leandro Tonha de Castro, Jessyca Augusta Teixeira de Azevedo

	1670	Analgesia com cateter na bainha do reto abdominal para cirurgia de laparotomia
	Maria Paula Saccol, William Jaramillo Orozco, Bruna Rafaela Zanandrea Duarte,
Lucas Rizzotto, Luisa Bordignon Felix de Oliveira

	1676	Bloqueio do plano do eretor da espinha para analgesia em nefrectomia em criança
	Ana Carolina Soares Figueira, David Ferez, Mauricio Miranda Ribeiro,
Deborah Rodrigues Six, Fernanda Râmyza de Souza Jadão Correia

	1677	Bloqueio PEC II para analgesia pós-operatória em cirurgia de mama
	Danilo Martins Correia, Marcelo Carneiro da Silva, Elialba de Farias Cascudo, Leandro Tonha de Castro, Yvve Priscila Gatto

	1686	Bloqueio do plano eretor da espinha na intervenção analgésica após lobectomia em paciente pediátrica
	Danilo Martins Correia, Marcelo Carneiro da Silva, Elialba de Farias Cascudo, Leandro Tonha de Castro, Filipe Machado de Oliveira

	1696	Bloqueios periféricos em cirurgia de haste intramedular de tíbia: canal dos adutores e nervo ciático
	Daniel Valente, Alesson Marinho Miranda, Nathalia Vianna de Matos Leite Vasconcelos, Rodrigo Teixeira Magalhães, Flavio Batista Rodrigues

	1718	PENG block para analgesia de artroplastia de quadril
	Caroline Souto de Melo, João Paulo Jordão Pontes, Fernando Cássio do Prado Silva, Amanda Correa Vidica, Felipe Rodrigues Braz

	1747	Alta precoce e redução de dor crônica com uso de cateter intraneural contínuo. Série de casos
	Neliane Guedes Pretti, Barbara Regina Negrete, Luis Alberto Rodriguez Linares,
Rebecca Zanellato Melo, Luciana Xavier

	1754	Uso de clonidina como adjuvante em bloqueio periférico: complicações e diagnósticos diferenciais
	Henrique Fialho de Freitas, Raissa Christina Cassimiro Franco, Daniel Valente,
Rodrigo Teixeira Magalhães, 

	1757	PEC II para mastopexia
	Laíza Marques Moreira Melo, Camila Lobo Ferreira, Laís Milena Smanioti Matioli,
Layla Melize Santos Menezes, Talison Silas Pereira

	1764	Bloqueio de nervos safeno nos âmbitos tibial e ciático em paciente com enxerto femoral
	Camila Lobo Ferreira, Lorena Lopes Pinheiro da Silva, Talison Silas Pereira,
Layla Melize Santos Menezes, Laiza Marques Moreira Melo

	1145	Síndrome de infusão do propofol: revisão da literatura
	Marcela Freire Diogo, Guilherme Erdmann da Silveira, Bruno Schuind Arantes

	1148	Restauração espontânea da circulação após RCP: um relato de caso do fenômeno de Lázaro
	João Vitor Uzelotto Lopes, Lucas Giurizatto Rodrigues, Marcello Victor Rodrigues Cavalcante Leite, Raphael Vieira Dias, Teófilo Augusto Araújo Tiradentes

	1153	Convulsão por peridural
lombar contínua (PDLC)
	Ligia Borela Perfeito Potenza, Flávio Fernandes, Sérgio Pinto De Oliveira, Beatriz Vaz Romani, Eduardo Manso de Carvalho Andrade

	1164	Reação alérgica grave em paciente pediátrico
	Gabriel Roque Pinto, Carlos Eduardo Squeapatti Sandrin, Bruno Falco,
Maria Augusta Brandi Ornellas, Guilherme Costa Ramos

	1170	Avaliação analgésica da cetamina na cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea
	Marselle Ribas, Ezequiel Milani Machado, Maria Angela Tessarolo, Tiele Rikimaru Caron, Emerson Alexandre Penteado de Carvalho

	1174	Manejo da via aérea em paciente
portador de síndrome de Hunter
	Pedro Leite Capeto, Fernanda Pereira Leal, Sergius Arias Rodrigues de Oliveira

	1184	Insuficiência respiratória aguda por lesão definitiva do nervo laríngeo recorrente após tireoidectomia
	José Sitonio Junior, Tulio Antonio Martarello Gonçalves, Luis Henrique Cangiani, Guilherme Costa Ramos, Eduardo Vicensotti

	1187	Hipertermia maligna em um paciente com doença de Graves durante tireoidectomia total
	Gabriel Souza Cury, Helga Cristina Almeida da Silva, José Luiz Gomes do Amaral, Joilson Moura Santos, Pamela Vieira Andrade

	1191	Choque anafilático e síndrome látex-fruit
	Guilherme Weiss Ribas, Ezequiel Milani Machado, Emerson Alexandre Penteado de Carvalho, Tiele Rikimaru Caron, Amanda Taisa Aguiar

	1204	Despertar intraoperatório
	Natália Moles dos Santos, David Ferez

	1209	Pneumotórax complicando quadro de náuseas e vômitos pós-operatórios
	Raphael Vieira Dias, João Vitor Uzelotto Lopes, Marcello Victor Rodrigues Cavalcante Leite, Victor Cáppia, Teófilo Augusto Araújo Tiradentes

	1210	Crise miastênica no pós-operatório imediato de cirurgia laparoscópica
	Cristiane de Pauli Bernardin, Diogo Rodrigues da Silva Cunha, Rohnelt Machado de Oliveira, Juliana Thomaz Menck

	1217	Hipertermia maligna, diagnóstico precoce e condução adequada
	Rafaella Pellicciotti de Sousa, Pedro Hilton de Andrade Filho, Débora Bonato,
Victor Pellicciotti de Sousa, Talison Silas Pereira

	1220	Parada cardiorrespiratória em cirurgia eletiva: como conduzir?
	Rafaella Pellicciotti de Sousa, Luis Alberto Linares Rodriguez, Neliane Guedes Pretti, Victor Pellicciotti de Sousa, Pedro Hilton de Andrade Filho

	1222	Bloqueio do gânglio esfenopalatino como alternativa no tratamento de cefaleia pós-punção dural
	Bárbara de Queiroz e Bragaglia, Anna Carolina Rodrigues Jácome, Lucas Vieira Rodrigues, Werlley Meira de Oliveira, Renato Santiago Gomez

	1223	Mielite transversa e seus cuidados anestésicos
	Laíse Neves Zamai, Ana Cláudia Zon Filippi

	1224	Síndrome de abstinência em anóxia neonatal grave
	Carolina Hiratsuka, Thiago Ramos Grigio, Marcelo Vaz Perez, Laura Moreno de Barros, Rodrigo Teixeira Magalhães

	1243	Náuseas e vômitos no pós-operatório: atualizações sobre um pequeno grande problema da anestesia
	Pedro Victor Martins Vasconcelos, Fernanda Laurinavicius Abrantes, Rodrigo Teixeira Magalhães, Thiago Ramos Grigio

	1249	Apneia do sono e anestesia ambulatorial: uma revisão narrativa dos últimos cinco anos
	Rozan El-Mafarjeh, Noemy Matos Hirokawa, Nathália Martins Fonseca, David Ferez 

	1250	Administração subtecal inadvertida de 4 mg de morfina em paciente com pré-eclâmpsia grave
	Bárbara de Queiroz e Bragaglia, Anna Carolina Rodrigues Jácome, Klaus Morales dos Santos 

	1255	Falha em raquianestesia
	Adriel Costa do Espírito Santo, Julize Akemi Muchel D’ouro, Adriane Cavalcante Saraiva, Christiane Rodrigues da Silva

	1265	Dismorfismos, alterações neuromusculares e ortopédicas e a hipertermia maligna
	Vitor Maciel de Sousa Pinto, Andréia Machado Cétolo, Pamela Vieira Andrade,
José Luiz Gomes do Amaral, Helga Cristina Almeida da Silva

	1266	Inserção acidental de cateter de peridural em região intra-abdominal
	Tuanny Thales Moraes da Silva, Lucas Eduardo da Fonseca Andrade, Maurício Pedrini Junior, Cristiano Garcia Gonçalves, Celia Regina Oliveira e Oliveira

	1274	Abrasão de córnea após cirurgia de artrodese de coluna lombar
	Francisco Juarez Filho, Raíssa Rachid Lima Amin, Maioi Wanderley Neves, Carla Caroline Coelho Guedes de Sousa, Fabio André da Fonseca Correa

	1284	Infarto do miocárdio perioperatório em cirurgia não cardíaca, em paciente sem comorbidades
	Erika Mizuno Viana, Diana Carvalho de Paola, Adriano Campagnoli, Carlos Darcy Alves Bersot, Marcelo Grisólia Gonçalo

	1288	Broncoespasmo grave após intubação orotraqueal
	André Oliveira de Melo, José Eduardo Smilgevicius Silva, Cinthia Indelli Araújo Moraes Barros, Carlos Darcy Alves Bersot, Marcelo Grisolia Gonçalo

	1296	Edema pulmonar ex-vacuum
	Daniel Rodrigues Alves Soares, Luana Magalhães Bernardo, Leonardo Padovani Trivelato, Cassiano Hamacek de Freitas

	1304	Transplante coração-pulmão
	Rafael Gonçalves Ribeiro, Guilherme Pastorelli Bonjorno, Luiz Guilherme Villares da Costa, Alexandre Pereira de Oliveira, Raffael Pereira Cezar Zamper

	1305	Embolia pulmonar maciça após ressecção vertebral e artrodese lombar
	Willian Andrei Campos Augusto Baia, Marcelo Cursino Pinto dos Santos, Angelo Jorge Queiroz Rangel Micucia, Américo Autran Neto, Felipe de Oliveira Pinto

	1313	Exérese de feocromocitoma por videolaparoscopia “opioide free”
	Rafael Teruel Berto, Anderson Lachowski, Oscar Lazzarin Alonso, Fernanda Pestana Biatto, João Carlos Dias Junior

	1314	Prolongamento do tempo de despertar após anestesia geral em paciente com pseudocolinesterase atípica
	Flávio Henrique Braga Cerqueira, Aniele Pontes Soares Bebiano de Amorim, Daniel Vieira de Queiroz, Tiago de Souza Bandeira, Fernanda Conde Patricio

	1317	Neuropraxia após raquianestesia e litotomia
	Richell Bastos Vale, José Abel de Almeida Neto, Marcos Rangel Lorenzo, Thiago Alves Cavalcante, Vinicius de Almeida Fonseca

	1321	Hipotensão refratária: insuficiência adrenal, um diagnóstico a ser considerado
	Marcela Pereira de Souza Leite, Michaella Fernandes Alencar, Andrea Silva Santos, Marcio Chaves Craveiro de Melo, Rodrigo Bernardes de Oliveira

	1325	Edema pulmonar por pressão negativa após extubação, pós-cirurgia ortopédica
	Vinicius Luiz Pitaluga Campelo, Tiago Cortes de Carvalho, Anna Lima de Melo, Edwin Baur Junior, Alexandre Xavier Ferreira

	1326	Suspeita de embolia aérea em ressecção de tumor cerebral confirmada em angiotomografia
	Gabriel Sprenger Dalla Stella, Mariana Fagundes Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva, Daniela de Andrade, 

	1333	Síndrome coronariana aguda em cirurgia não cardíaca
	Jéssica Nogueira Peixoto, Jeniffer Almeida Corrêa do Nascimento, Ana Maria da Costa da Silva, Carlos Darcy Alves Bersot

	1336	Traqueostomia emergencial após falha de intubação por fibrobroncoscopia em via aérea difícil
	Mariana Fagundes Gonçalves, Samuel Mendes Sales, Gabriel Sprenger Dalla Stella, Stephan Sbizera Saab, Mirnna Lopes de Alquino

	1339	Edema pulmonar por pressão negatva
	Camila Vaz Freitas de Souza, Monique de Oliveira Vigorito, Carlos Alberto Dias,
Carlos Darcy Alves Bersot, Marcelo Grisolia Gonçalo

	1343	Regurgitação de conteúdo gástrico em paciente portador de balão gástrico submetido à anestesia geral
	Stephan Sbizera Saab, Gabriela Louvrier Nasser Aguiar, Caroline Biral, Mariana Fagundes Gonçalves, Gabriel Sprenger Dalla Stella

	1344	A importância da avaliação pré-anestésica em manejo de via aérea difícil
	Erika Mizuno Viana, Diana Carvalho de Paola, Carlos Darcy Alves Bersot, Marcelo Grisolia Gonçalo, Carlos Alberto Dias

	1345	Anestesia segura em paciente com histórico familiar de hipertermia maligna
	Nádia Munhoz Ponce, Carolina Alcoforado de Abreu, Breno José Santiago Bezerra de Lima, Roberto Henrique Benedetti, Eugênio Luz Maier

	1346	Uso da ultrassonografia no manejo de capnotórax em cirurgia videolaparoscópica
	Lucas Vieira Coelho Ramos, Marcio Mamede Nagatsuka, Estêvão Luiz Carvalho Braga, Marcelo Cursino Pinto dos Santos, Angelo Jorge Queiroz Rangel Micuci

	1347	Tratamento de choque anafilático com azul de metileno
	Thaís Chaves Pinheiro, Daniella Loureiro dos Santos, Larissa Naves Fort

	1349	Parada cardiorrespiratória em raquianestesia
	Daniella Loureiro dos Santos, Thaís Chaves Pinheiro, Larissa Naves Fort

	1352	Paciente não acordou da anestesia: importância da patologia forense na elucidação do caso
	Anderson da Silva Costa, Tandara Maria Ponte Costa, Lígia Carneiro Bulcão, Lúsio Araújo Lopes Júnior, Rayssa Custódio Araújo

	1359	Hematoma subdural pós-raquianestesia
	Lhaís dos Santos de Almeida, Bruna Cândida Carvalho de Oliveira, Rodrigo de Lima e Souza, Marcelo Giovannoni de Assis

	1360	Acidente vascular encefálico em paciente submetido à cirurgia urológica sob anestesia geral
	Caio Júlio César Soares de Oliveira Filho, Rodrigo Santos Roseira, Erick Freitas Curi, Eliana Cristina Murari Sudre, Vivianne Ambrozim Bicas

	1371	Pseudocolinesterase atípica
	Ivis Machado Costa, Wivaldo Garcia de Almeida Neto, Ivai Saião Aranha Falcão de Azevedo, Jessyca Paula Lumena Ottoni Guedes, Natalia Steffani Maier

	1380	Anestesia em paciente com angioedema hereditário
	Daniela Nunes Oliveira, Anita Perpétua Carvalho Rocha de Castro, Catharina Borges de Oliveira, Felipe Augusto Ribeiro Valadares, Zenon Rei de Brito Borges

	1383	Edema agudo do pulmão após extubação traqueal com lanringoespasmo
	Antônio Rodrigues de Pontes Neto, Tatiane Linhares, Bruno Farah Alvarenga, Cairo José Alves Vieira, Luciana Nascimento Cossi

	1391	Parada cardiorrespiratória súbita em paciente submetido à herniorrafia videolaparoscópica
	Thiago Gadelha Batista dos Santos, Ruy Leite de Melo Lins Filho, Victor Cesar Torres Ferreira, Sérgio Veloso da Silveira Menezes, Gustavo César de Melo Calado

	1394	Choque anafilático em paciente submetida à ressecção de condrossarcoma de membro inferior direito
	Patricia Mayumi Honda, Flávia Maria Leite Virgínio dos Santos, João Gilberto Maranho, Sandro Anelli Pinotti, Marilia Barbiere Lima

	1395	Via aérea difícil imprevista devido à angioedema de úvula
	Manuela Domingues da Silva, Roseni Lopes Bertini Bueno, Emerson José Mainardes, Carlos Rogério Degrandi Oliveira

	1412	Taquicardia ventricular e síndrome coronariana aguda após infiltração com solução de epinefrina
	Vinícius Farias Esteves do Bonfim, Daniel Vieira de Queiroz, Marcelo Sampaio Duran 

	1415	Choque anafilático pelo corante azul patente em cirurgia de mama
	Henrique Amorim Oliveira, Marcelo Nunes Afonso Teixeira, Nathalia Gouveia de Araujo Ferreira, Anna Lucia Calaça Rivoli, Sylvio Valença de Lemos Neto

	1419	Mixoma ventricular: análise ecocardiográfica e acesso cirúrgico
	Jean Beltoso Sena, Lucas Araújo Borges de Moura, Fábio de Vasconcelos Papa

	1424	Lesão de via aérea em paciente anticoagulado e em choque séptico: como o anestesista deve atuar?
	Luis Alberto Rodriguez Linares, Raphaela Ferraz Dos Santos Zanini, Fernanda Pereira Lopes, Eduardo Henrique Giroud Joaquim, Luiza Pereira Lopes

	1432	Intubação impossível em paciente com preditores de ventilação e via aérea difícil
	Lucas Borges Soares, Caroline Souto de Melo, Rodrigo Rodrigues Alves, Fernando Cássio do Prado Silva

	1433	Anestesia para endoscopia: só sedação?
	Julian Fernando López Mora, Vera Coelho Teixeira, Fernando Hernades de Meneses, Daiane Gonçalves Pinto, Kezia Betânia da Silva

	1446	Broncoespasmo grave e persistente após indução anestésica
	Natalia de Paula Piccolo, Fernanda Lourenço Furigo, Marcelo Ribeiro de Guimarães Queiroz, Fabio Luis Ferrari Regatieri, Maycon Luiz Silva Oliveira

	1450	Anestesia em paciente portador de síndrome de Cornelia de Lange
	Paula Fiorani Pennabel, Monica Braga da Cunha Gobbo, Lara Santos Costa, Giovanna Paula Leonel Olivetti, Winter Berbosa de Araujo

	1463	Laringoespasmo e edema pulmonar por pressão positiva após rinosseptoplastia
	Ellen Karine Saraiva de Sousa, Yale Viana Alves, Camylla Prates Timo, Flávia Vieira Guimarães Hartmann, Hermes Melo Teixeira Batista

	1466	Manejo anestésico de choque hipovolêmico em portador de síndrome de Swyer
	Haline Lacerda Magalhaes, Ladson Soares Mariano, Thelma Regina Maria Dos Santos Assis, Eduardo Piccinini Viana, Bárbara Tayná Paes Ferreira

	1468	Hemorragia pontina e isquemia cerebelar no pós-operatório imediato de sinusectomia endoscópica
	Priscila Briseno Frota, Talison Silas Pereira, Yuri Pinto Nunes, Ladyer da Gama Costa, Roberta Costa Vargas

	1473	Infarto agudo do miocárdio com evolução para óbito durante laparotomia exploradora: o papel do anestesiologista
	Débora Dal Pai, Vani Teresa Ugoshi da Mota, Francisco Crizanto Rodrigues Filho, Matheus Bolzan Beria, Florentino Fernandes Mendes

	1475	Azul de metileno: mais uma casualidade no tratamento da anafilaxia perioperatória?
	Thaís Jorge Ribeiro, Vagner Corradini Simões de Lima

	1483	Complicação pós-cateterização
venosa central
	Hugo Arão Costa Brasil Filho, Danielle Bandeira Lima, Ivandete Coelho Pereira, Mirlane Guimarães de Melo Cardoso

	1486	Edema agudo de pulmão por pressão negativa após mordida de tubo traqueal
	Cristiane de Pauli Bernardin, Juliana Thomaz Menck, Rohnelt Machado de Oliveira

	1487	Anafilaxia e polineuropatia do doente crítico
	Artur Assis Rodrigues, Fernanda Brito Crysostomo, Eduardo Manso de Carvalho Andrade, Marcelo Oliveira Vicentini, Caio Eduardo Vilela Soprano

	1489	Corpo estranho em via aérea após intubação orotraqueal difícil
	José Nilceu Dória Pereira Júnior, Magda Lourenço Fernandes, Márcia Rodrigues Neder Issa, Tadeu Faria Lobato, André Luiz Parreira Gomes

	1494	Bigeminismo intraoperatório:
arritmia ventricular 
	Danielle Bandeira Lima, Christiane da Silva Rodrigues, Mayara da Silva Ferreira, Hugo Arão Costa Brasil Filho, Julize Akemi Muchel Douro

	1499	Pneumotórax após bloqueio interescalênico com neuroestimulador não funcionante
	Victor Cenize Guardia, Luis Marcio de Assis Pellizzon, Jaime João Jorge, Luis Fernando Rodrigues Maria, Marcos Rodrigues Pinotti

	1504	Reação anafilática perioperatória ao uso de ceftrioxona
	Danielle Bandeira Lima, Mayara da Silva Ferreira, Christiane Rodrigues da Silva, Barbara de Barros Leite, Ellen da Encarnação Onety de Souza

	1506	Complicação neurológica associada ao bloqueio de neuroeixo
	Enderson Dias Alves de Oliveira, Ana Catarina Ferreira dos Santos, Joana Trevizan Rampi, Fernanda Cabral Ferrari, Luana Adamy Lenhardt

	1516	Análise dos chamados do time de resposta rápida no pós-operatório: estudo observacional e descritivo
	Lucas Seiki Mestre Okabayashi, Vanessa Giaretta, Luana Seminotti Giaretta, 
Claudia de Souza Gutierrez, Luciana Paula Cadore Stefani

	1527	Anestesia para correção de fístula vesico-retal em paciente com hipertensão pulmonar
	Werlley Meira de Oliveira, Renato Gomez Santiago, Lucas Vieira Rodrigues, 
Barbara de Queiroz e Bragaglia, Anna Carolina Rodrigues Jácome

	1538	Intubação nasal às cegas em paciente acordado com via aérea difícil
	Rodolfo Luciano Cecílio Filho, Catia Sousa Govêia, Silval José Alves Filho, Edson Wander Xavier da Rocha, Adriana Navarro Machado de Abreu

	1540	Cantotomia de emergência em hematoma peribulbar após bloqueio oftálmico
	Rafaela Feitosa Anselmi, Catia Sousa Govêia, Larissa Goveia Moreira, Camila Beltrão de Araújo, Luís Cláudio de Araújo Ladeira

	1550	Anestesia para cirurgia de escoliose em paciente geneticamente susceptível à hipertermia maligna
	Michaella Fernandes Alencar, Gabriela Maria Mendonça Chaves, Marcela Pereira de Souza Leite, Gustavo de Paula Tofani, Renata da Cunha Ribeiro

	1552	Parada cardiorrespiratória no perioperatório
	Renata Maia de Souza, David Ferez, Thiago Zampari Ferreira, Fernanda Ramyza de Sousa Jadão Correia, Kleber Jordão de Souza

	1558	Instabilidade hemodinâmica pós-isquemia-reperfusão musculoesquelética
	Mateus Fagundes Góes, Fernanda Bazzani Kretzer, Leandro Criscuolo Miksche, 
Gabriel dos Santos Taquinio, Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo

	1567	Artrogripose múltipla congênita: fator de risco independente para via aérea difícil?
	Victor Luiz Sepulveda Rey, Mateus Fagundes Goes, Flávio Coelho Barroso, 
Leandro Criscuolo Miksche, Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo

	1570	Paralisia bilateral de cordas vocais após tireoidectomia
	Leonardo Teixeira Ribeiro Alonso de Faria, Rogerio Luiz da Rocha Videira, 
Marco Antônio Resende, Alfredo Guilherme Haack Couto, Rodrigo dos Santos Nascimento

	1578	Parada cardiorrespiratória após anestesia subaracnoidea em um paciente de 37 anos
	Agnes Souza Oliveira Jansen Melo, Natalia Lucena de Moura, Izabella Barboza Reis, Janice Alves Ferreira, Mariah Fontes de Faria Brito Colnago Soares

	1580	Nó completo de cateter epidural em paciente submetida à cirurgia plástica
	Camila Campos Silveira, Vinícius Lameiro Porciuncula, Paulo Sergio Mateus Marcelino Serzedo, Leandro Criscuolo Miksche, Eduardo Helfenstein

	1601	Choque anafilático refratário em paciente submetida à oforectomia esquerda
	Vinícius Lameiro Porciuncula, Paulo Vitor de Sousa Marcelino, Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo, Clóvis Tadeu Bueno da Costa, Antonio Takashi Kitayama

	1603	Anafilaxia induzida por rocurônio
	Caroline Souto de Melo, Amanda Correa Vidica, Felipe Rodrigues Braz, João Paulo Jordão Pontes, Fernando Cassio do Prado Silva

	1609	Broncoaspiração em anestesia geral endovenosa para colonoscopia
	Mayara da Silva Ferreira, Rafael Reis Di Tommaso, Danielle Bandeira Lima, 
Julize Akemi Muchel D’Ouro, Christiane Rodrigues da Silva

	1618	Atelectasia pulmonar após cirurgia videolaparoscópica
	Mayara da Silva Ferreira, Danielle Bandeira Lima, Rafael Reis Di Tommaso, 
Ademar Contiero Junior, Christiane Rodrigues da Silva

	1626	Recurarização tardia na sala de recuperação anestésica
	Ighor de Barros Rezende, Anderson Sampaio Marui, Alexandre Minoru Tomé Horiuchi 

	1640	Acidente vascular encefálico em cirurgia não cardiovascular
	Patricia Braga Mata, Pedro Affonso Manhaes Maciel Hawerroth, Victor Felipe Franco de Oliveira, Ivani Correia Mesquita, Marco Aurélio Damasceno Silva

	1650	Edema agudo por pressão negativa
pós-sedação para cirurgia ginecológica
	Elisa Rodrigues Fonseca, Cristina do Espirito Santo de Carvalho, Alexandre Roberto Mesquita, Paulo Roberto Alcantara Aguiar, Raphael Fernandes de Brito Esquef

	1663	Choque anafilático pós-indução anestésica em paciente tetraparético
	Rita de Cássia Demarco Garcez Novais, Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo,
Paula Cristina Ribeiro Andrade, Leandro Criscuolo Miksche, Carlos André Cagnolati

	1666	Incineração do tubo orotraqueal durante laringectomia parcial com uso de laser
	Luana Magalhães Bernardo, Alysson Higino Gonçalves da Silva, Carolina Mendonça de Gofferdo Costa dos Santos, Daniel Rodrigues Alves Soares, Cristiano Pereira Peluso

	1687	Intercorrência à insuflação de pneumoperitônio em videolaparoscopia
	Paula Pitanguy Rodrigues Cavaca, Fernanda de Faria Mariano, Vera Coelho Teixeira, Luciana Andrade Rezende, Julian Fernando López Mora

	1703	Cardiomiopatia de estresse (Takotsubo) na indução anestésica
	Alexandre Curi Jorge Vargas, Débora Dal Pai, Leonardo José Scarton Forgiarini, Matheus Bolzan Beria, Florentino Fernandes Mendes

	1711	Reação alérgica ao corante azul patente em paciente submetida à cirurgia de mama
	Veronica Pinheiro Santos, Eloisa Gasparini Saque, Denise Cardoso, Gustavo Marcinko, 

	1720	Infarto agudo do miocárdio em sala de recuperação pós-anestésica
	Thamara Silva Mendonça, Vanessa Formigoni Reviriego, Matheus de Souza Martinez Gomes Schuerewegen, Jaime João Jorge, Jonas Jorge Junior

	1726	Administração inadvertida de medicação intravenosa
	Bernardo Pereira dos Santos Viana, Tatiana Pereira do Amaral dos Reis, Andréa Renata Machado Mesquita, Rodrigo Barcellos Ferreira de Araújo

	1734	Obstrução de via aérea superior no pós-operatório imediato de artroscopia bilateral de articulação temporomandibular
	Sabrine Lima Silva, Márcia Rosana Arjona, Roseanne Castro Nascimento, 
Alexandre Bastos da Silva, Carla Leal Pereira

	1736	Reação anafilática grave a cefazolina
	Aurélio Júlio Silva Dantas, Eduardo Seiji Takeushi, Renan Toledo Fernandes,
Rodrigo Teixeira Magalhães, Maria Teresa Almeida Formiga

	1742	Insuficiência plaquetária devido a uso prolongado de assistência cardiovascular mecânica
	Bruno Francisco de Freitas Tonelotto, Luana Carmélia de Lira Fernandes, Felipe Pinn de Castro, Pedro Paulo Kimachi, Claudia Marquez Simões

	1743	Anestesia em paciente séptico mimetizando quadro de hipertermia maligna
	Nádia Munhoz Ponce, Carolina Alcoforado de Abreu, Roberto Henrique Benedetti,
Breno José Santiago Bezerra de Lima

	1746	Pneumoencéfalo após anestesia peridural para cirurgia plástica
	Ítalo Marllon Aguiar, Luciana Tedgue Barreto, Antônio Argolo Sampaio Filho

	1759	Jejum abreviado: uma proposta exequível no cuidado pré-operatório?
	Bruno Vítor Martins Santiago, Sulla Pina Habib, Carlos Darcy Alves Bersot,
Marcelo Sampaio Duran

	1196	Anestesia multimodal com redução de opioides para esofagoplastia
	Igor Seror Cuiabano, Alyston Alipio Siman Teixeira

	1241	Síndrome Dolorosa Complexa Regional
	Fábio Lazari, Letícia Prates, Daisy Oliveira Junqueira Bordin, Lais Rafaela Possa Cristofolli, Waldomiro Esperidião Junior

	1256	Analgesia multimodal intratecal em pacientes com dor oncológica crônica
	Noemy Matos Hirokawa, Nathália Martins Fonseca, Rozan El-Mafarjeh, David Ferez

	1260	Peridural contínua para analgesia de gestante com pancreatite aguda
	Iuri Ferreira Lopes, Raphael Carvalho de Almeida, Paulo Ricardo Rabello de Macedo Costa, Grazielle Rodrigues Silva, Ana Flávia Brito Santos

	1270	Bloqueio do plano do eretor da espinha para analgesia em gastroplastia redutora endoscópica
	Francisco Juarez Filho, Raíssa Rachid Lima Amin, André Angelo Cintra, Carla Caroline Coelho Guedes de Sousa, Lucas Alves da Silva

	1271	Bloqueio do gânglio esfenopalatino para cefaleia intensa após tratamento de malformação arteriovenosa
	André Angelo Cintra, Raíssa Rachid Lima Amin, Francisco Juarez Filho, Marcia Marília Castro de Oliveira, Carlos Alberto Guedes de Sousa

	1272	Bloqueio do gânglio estrelado guiado por ultrassom para síndrome dolorosa complexa regional
	André Angelo Cintra, Raíssa Rachid Lima Amin, Francisco Juarez Filho, Marcia Marilia Castro de Oliveira, José Joaquim Nunes Fonseca Junior

	1282	Bloqueio intercostal: uma abordagem para o tratamento da dor em cirurgia oncológica de mama
	Pedro Marcos Magalhães Delgado, Ana Claudia Zon Fillipi, Juliana Fernandes Carvalho

	1323	Anestesia “opioide free”,
quando e por que utilizar
	Gustavo Moreno Cecilio, David Ferez, Fabiana Carolina Rossi

	1353	Hiperalgesia induzida por opioide
	Felippe Martins dos Santos Leopoldo, Marcelo Vaz Perez, Lígia Andrade da Silva Telles Mathias

	1399	Bloqueio do eretor da espinha bilateral
de resgate em paciente plaquetopênico pós-esplenectomia
	Clara Aleixo Baroni, Karen Fernanda Figueiredo Bitar, Marcela Almada do Carmo,
Jorge Campello Junior, Sylvio Valença de Lemos Neto

	1406	Bloqueio supraespinhal como adjuvante em cirurgias abdominais
	Gustavo Guimarães Torres, Fernanda Marques de Marins Oliveira, Tiago de Souza Bandeira, Thais de Melo Francisco, Daniel Vieira de Queiroz

	1418	Hiperalgesia induzida por opioides no intraoperatório: uma revisão sistemática
	Pedro Henrique Alves Martins Guerra, David Ferez, Perola Motter Pereira, 
Fernanda Râmyza de Sousa Jadão Correia

	1456	ESP block contínuo para analgesia em trauma torácico com fratura múltipla de arcos costais
	Lucas Gonçalves Gomes, Paulo Ricardo Rabello de Macedo Costa, Raphael de Almeida Carvalho, Beatriz Lemos Mandim, Leandro Ferreira Souza

	1559	Cateter no plano do músculo eretor da espinha para dor oncológica refratária
	Carolina Alcoforado de Abreu, Anna Paula Facco Mattiazzi, Luciano Ferreira Vilain,
Breno José Santiago Bezerra de Lima

	1591	Bloqueio caudal e de gânglio ímpar para o tratamento de dor pélvica crônica grave
	Marcella Martins Bellini, Paula Cristina Leitão de Assunção, Ana Cláudia de Melo Barros, Renata de Oliveira Camara, Nivaldo Ribeiro Villela

	1641	Bloqueio de nervo pudendo bilateral para tratamento de dor perianal
	Antonio José Silva Meneses Filho, Flávia Rodrigues Bastos dos Santos, Marcelo Carneiro da Silva, Elialba de Farias Cascudo, Leandro Tonha de Castro

	1658	Controle da dor em gestante com tumor gigantocelular ósseo sacral
	Jaqueline Botelho Rocha, Ana Flávia Vieira Leite, Eduardo de Castro Azevedo, 
Gisela Magalhães Braga, Rafael Coelho Tibúrcio

	1660	Bloqueio do quadrado lombar para tratamento de dor crônica pós-operatória
	Antonio José Silva Meneses Filho, Cássio Muniz Majadas, Leandro Tonha de Castro, Marcelo Carneiro da Silva, Elialba de Farias Cascudo

	1675	O cerco do silêncio em cuidados paliativos
	Nathalia de Souza Gambassi, Fernanda Laurinavicius Abrantes, Marcelo Vaz Perez, Thiago Ramos Grigio

	1678	Avaliação da dor pós-operatória em colecistectomias abertas com lidocaína intravenosa
	Jessyca Augusta Teixeira de Azevedo, Marcelo Carneiro Silva, Elialba de Farias Cascudo, Fernanda Andrade Soares Da Silva, Danilo Martins Correia

	1699	Anestesia sem opioides para segmentecomia com o uso de bloqueios regionais guiados por ultrassom
	Frederico Toledo Lobo, André Maia Lambert Gomes, Daniel Vieira de Queiroz

	1706	Bloqueio simpático e bloqueio de nervo periférico em um caso de dor fantasma
	Eloá Mascarenhas Soffritti, Eduardo da Silva Antunes, Paula Cristina Leitão de Assunção, Marco Aurélio Damasceno Silva, Nivaldo Ribeiro Villela

	1707	A importância da analgesia em pacientes com dor crônica pré-operatória
	André Angelo Cintra, Francisco Juarez Filho, Mauro Rodrigues Araújo, Raissa Rachid Lima Amin, Márcia Marília Castro de Oliveira

	1143	Incidência de burnout em serviço de anestesiologia de um Hospital Universitário
	Caio Costa Santos, Pâmella Bertoldi Soares, Thales Marques Corrêa, Flora Margarida Barra Bisinotto, Luciano Alves Matias da Silveira

	1281	O projeto de extensão acadêmica da 
Liga de Anestesiologia Porto da Luz: 
um relato de experiência
	Rafhael Silva Leal, Guilherme Abreu de Britto Comte de Alencar, Nathalia Corrêa Cardoso de Oliveira, Luiz FelipeToledo Furtado, Raquel Machado Borges

	1389	A Farmacologia na graduação: ensino tradicional comparado a metodologias ativas e a influência na formação do futuro anestesista
	Danyelle Célli Bedendo Marco, Lucila Lopes do Nascimento

	1410	Avaliação do aprendizado da técnica de intubação orotraqueal: estudo em modelo
	Iris Galdino Ueda, Maíra Eiko Sato Carvalho, David Ferez

	1441	Prática atual de indução e intubação de sequência rápida em anestesia no Brasil
	Fabiana Carolina Santos Rossi, Julia Donadelli, David Ferez

	1460	Conhecimento de médicos e estudantes de medicina sobre dor e analgesia
	Beatrice Constance Freire Belem Simão, Leonardo Ayres Canga, Márcia Aparecida Tedesco

	1461	Aspectos anestésicos nos pacientes com deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase
	Kézia Betânia da Silva, Izabela Magalhães Campos, Daiane Gonçalves Pinto, 
Carolina Mendonça de Goffredo Costa dos Santos, Julian Fernando López Mora

	1474	Avaliação da qualidade de vida, sonolência diurna e burnout em médicos residentes de anestesiologia
	Débora Dal Pai, Casiéli Nadia Rohde, Jorge Luigi Gomes Orso, Francielle Grivot Santa Helena, Vasco Miranda Júnior

	1573	Anestesia segura na
doença de Von Willebrand
	Daiane Gonçalves Pinto, Julian Fernando López Mora, Vera Coelho Teixeira,
Kézia Betânia da Silva, Káren Brandão de Barros

	1142	Uso do cateter de Swan-Ganz no Reino Unido
	Gustavo Moreno Cecilio, David Ferez

	1149	Uso de dispositivo alternativo para intubação traqueal no manejo de paciente com trismo mandibular
	Bruno Vítor Martins Santiago, Flávio Zambrano, Lilian Satie Ykeizume

	1163	Alteração do valor do índice bispectral durante anestesia para ressecção de feocromocitoma
	Aline Arana Fernandes, Luis Henrique Cangiani, Rodrigo Antonio Lopes Gerardi, Bruno Falco, José Sitonio Júnior

	1203	Melhores métodos para prevenção de hipotermia no perioperatório
	Natália Moles dos Santos, Nathalia Escobar, David Ferez

	1240	Extubação programada em pacientes com via aérea difícil
	Andrei de Camargo Carotti, Gustavo Felloni Tsuha, Matheus Fecchio Pinotti,
Marcos Marques Rodrigues, Paulo Sergio Mateus Marcelino Serzedo

	1263	Variabilidade da frequência cardíaca na anestesia espinhal em paciente paraplégico
	Ellen Karine Saraiva de Sousa, Hermes Melo Teixeira Batista

	1268	Papel da ecocardiografia em achado incidental de valva de eustáquio em correção de defeito do septo atrial
	Thiago Cid Palmeira Cavalcanti, Alexander Alves da Silva, Calos Eduardo Tossuniam, Cláudia Marquez Simões, Victória Zanuto Bianchi

	1300	Síndrome da veia cava superior secundária a pseudoanurisma da aorta
	Lucas Araujo Borges de Moura, Raffael Pereira Cezar Zamper, Julia Maria Olsen,
Kelson Sousa Jacobina, Jose Mateus Costa

	1301	Ecocardiograma transesofágico na embolia aérea venosa
	Julia Maria Olsen, Gabriel Franzin Rusca, André Peres e Serra, Luiz Guilherme Villares da Costa

	1358	Intubação com broncofibroscópio em paciente com artrite reumatoide
	Amanda Caroline Figueiredo Gomes Andrade, Matheus de Castro Abi-Ramia Chimelli, Carlos Darcy Alves Bersot, Marcelo Grisolia Gonçalo, Lívia Câmara Alves

	1366	Compressão cervical hemorrágica
em sala de recuperação pós-anestésica
	Murilo Gomes Martins, Christiane D’Oliveira Marques de Almeida, Letícia Baetz da Silva Araújo

	1369	Uso de broncofibroscópio como abordagem inicial em paciente portador de neoplasia de laringe
	Lucas Louhan Queiroz, Larissa de Oliveira Cruz Rocha, Rostand Moreira Fernandes

	1375	Uso de broncofibroscópio em paciente com preditores de via aérea difícil
	Rostand Moreira Fernandes, Larissa de Oliveira Cruz Rocha, Felipe Pereira Madde, Stéfano Fortuna, Lucas Louhan Queiroz

	1457	Monitorização hemodinâmica em choque distributivo tratado com azul de metileno
	Marcelo Oliveira Vicentini, Louíse Gracielli Souza Barbosa, Erik Igor Pineli, Táryk de Aquino Taha, Murilo de Oliveira Narvaez

	1476	Uso combinado de videolaringoscópio e fibrobroncoscópio em via aérea difícil (VAD)
	Carolina Alcoforado de Abreu, Nadia Munhoz Ponce, Camila de Santiago Souza,
Breno José Santiago Bezerra de Lima

	1613	Considerações anestésicas em cirurgia de urgência de paciente superobeso
	Mayara da Silva Ferreira, Danielle Bandeira Lima, Rafael Reis Di Tommaso, Renê Alves Moura Cavalcanti, Christiane Rodrigues da Silva

	1632	Importância da tromboelastometria rotacional no diagnóstico e manejo de discrasia sanguínea
	Fabricio Martins Malafaia, Carolina Pinto Latgé, Daniel Vieira de Queiroz

	1692	Intubação orotraqueal por videolaringoscopia em paciente com osteogênese imperfeita tipo III
	Thaísa Rampini Vellasco, Renata Konishi Koda, Maurício do Amaral Neto, Adeli Mariane Vieira Lino Alfano, Luiz Fernando dos Reis Falcão

	1714	Avaliação dos preditores de ventilação sob máscara facial difícil
	Leandro Leal Silva, Leonardo Ayres Canga, Laura Valquiria Ramos Maita,
Márcia Aparecida Tedesco, 

	1319	Hematoma intraorbitário
em bloqueio peribulbar
	Richell Bastos Vale, José Abel de Almeida Neto, Diógines José Ferreira Secchin, 
Ricardo Rodrigues da Silva Junior, Vinicius Pina Barbosa

	1377	Efeito de antieméticos versus placebo na recuperação anestésica em cirurgias de membros inferiores
	Cristiane Ferreira da Silva, Gustavo Estevam, Matheus Rodrigues Morais, Veronica Ozaki Gushiken, Eduardo Toshiyuki Moro

	1246	Artigo de revisão: aplicações da bupivacaína lipossomal na prática anestésica
	Denise Lérco Flygare, Debora Milani Bernardes, Rebecca Gonçalves Will, 
Thais Perez Calore, David Ferez

	1596	Variabilidade na duração do caso de um procedimento comum em diferentes hospitais terciários
	Camila Martins Rodrigues Modesto, Jorge Hamilton Soares Garcia, Daniel Rauber, Marina Constante Dutra, Gustavo Luchi Boos

	1186	Contaminação do ar em Centro Cirúrgico de Hospital Universitário: análise fúngica e bacteriana
	Caio Costa Santos, Rhanoica Oliveira Guerra, Luciano Alves Matias da Silveira,
Ana Paula Sarreta Terra, Paulo Roberto da Silva

	1449	Índice de adequação ao protocolo de antibioticoprofilaxia cirúrgica em hospital de alta complexidade
	Milla de Carvalho Pimentel, Leonardo Adrelle Eller Dias, Pablo Braga Gusman

	1574	Avaliação da qualidade de vida dos anestesiologistas brasileiros
	Daniel Rauber, Jorge Hamilton Soares Garcia, Marcia Regina Ghellar, Camila Martins Rodrigues Modesto, Marina Constante Dutra

	1579	Otimização na apresentação do relatório de gestão da qualidade e segurança no período perioperatório
	Claudia Marquez Simões, Regiane Xavier Dias, Guilherme Henryque da Silva Moura, Sonciarai Baldin, Paolla da Glória Campelo Cavalcante

	1144	Avaliação das cirurgias por fratura nos idosos de São Caetano do Sul
	Dariane Beatriz Marino Cardoso, Bianca Martins dos Santos, Beatriz Tauany Silva, 
Maria Eduarda do Amaral Vieira, José Carlos Canga

	1147	Anestesia para feocromocitoma em paciente com a doença de Von Hippel Lindau
	Cristina do Espírito Santo de Carvalho, Andre Caldeira Lage, Bruna Roth Bitterncourt da Rocha, Bruno Vítor Martins Santiago

	1172	Ultrassonografia na detecção de derrame pleural e pneumotórax no perioperatório
	Guilherme de Almeida Costa, Viviane Brasil Sardão, Rafaella Tubertini Reis Pereira, Raphael Lessa Alcântara

	1188	O uso do sulfato de magnésio em anestesia no Brasil
	Diogo Antonio Rizzo, Ismar Lima Cavalcanti, Núbia Verçosa Figueiredo, Estêvão Luiz Carvalho Braga, Mario Jorge Sobreira da Silva

	1192	Mallampati classe “zero”
	Danielly Raquel da Silva, Erik Igor Pinelli, Beatriz Vaz Romani, João Eduardo Zaneri de Figueiredo

	1232	Refinamento e validação de um modelo de probabilidade de óbito pós-operatório: modelo SAMPE II
	Luciana Cadore Stefani, Claudia de Souza Gutierrez, Stela Maris de Jezus Castro, 
Rochelle Silveira Schlosser, Lucas Seiki Okabayashi

	1248	Um caso de embolia pulmonar intraoperatória
	Renan Gomes Duarte, Gabriela Medeiros Nercessian Duarte, Mauro Rodrigo Pereira dos Santos, Michelle Azevedo de Almeida, Bruno Vítor Martins Santiago

	1254	Relação entre raça declarada, histórico de náuseas e vômitos e consumo de opioides e náuseas e vômitos pós-operatórios
	Mainã Marques Belém Veiga, Angela Maria Sousa, Thiago Ramos Grigio

	1259	Manejo perioperatório de paraganglioma de transição toracoabdominal
	Lara Santos Costa, Mônica Braga da Cunha Gobbo, Renata de Paula Lian,
Karolynne Myrelly Oliveira Bezerra de Figueiredo S, Jéssica Carvalho Benatti

	1293	Cancelamento de cirurgias eletivas: a importância da avaliação pré-anestésica no pré-operatório
	Juliana Fernandes Carvalho, Ana Claudia Zon Fillipi, Altair Paulino Oliveira Campos, Pedro Marcos Magalhães Delgado

	1327	Cuidados perioperatórios para paciente com doença da aglutinina a frio
	Raysa Botamedi Captivo, Mayara Pereira Dourado Novais, Marco Polo Baptista, Jailton Rezende

	1350	Anestesia em paciente com distrofia muscular de Duchenne
	Emanuelle Monteiro Janibelli, João Paulo Rosas Carvalho, Fernando Henrique Moreira Feitosa Rodrigues

	1397	Anestesia em paciente com Síndrome de Charcot-Marie-Tooth: ainda um desafio
	Roberta Martins Carlos Alves, Jose Fernando Bastos Folgosi

	1403	Intubação nasotraqueal em paciente com vários preditores de via aérea difícil
	Julize Akemi Muchel Douro, Christiane Rodrigues da Silva, Mayara da Silva Ferreira, Adriel Costa do Espírito Santo, Danielle Bandeira Lima

	1404	Manejo de via aérea difícil em paciente com restrição da mobilidade cervical
	Julize Akemi Muchel Douro, Mônica da Silva Campos Pessoa, Christiane Rodrigues da Silva, Adriel Costa do Espírito Santo, Mayara da Silva Ferreira

	1429	Epidemiologia e desfecho dos pacientes de alto risco cirúrgico admitidos em Unidades de Terapia Intensiva no Brasil
	Fabio Eduardo Bosso, Renato Carneiro de Freitas Chaves, Leusi Magda Romano Andraus, João Manoel Silva Júnior, 

	1492	Importância do ecocardiograma transesofágico em cirurgias cardíacas
	Guilherme Pastorelli Bonjorno, Thales Abreu Tedoldi, Klaus Carvalho Lustosa,
José Honório de Almeida Palma da Fonseca, Rafael Gonçalves Ribeiro

	1511	Avaliação pré-anestésica com impacto na conduta cirúrgica em paciente de alto risco
	Lucas Seiki Mestre Okabayashi, Rochelle Silveira Schlosser, Patricia Wajnberg Gamermann, Luciana Paula Cadore Stefani

	1562	Abreviação do jejum pré-operatório em pacientes ASA III submetidos a cirurgias endovasculares
	Ana Cláudia Albernaz Valente, Thais Orrico de Brito Cançado, Luiz Cesar Anzoategui, Michelly Soares Moraes Costa, Fernanda Albernaz Valente

	1592	Manejo perioperatório de paciente com suspeita de hipertermia maligna
	Lara Santos Costa, Mônica Braga da Cunha Gobbo, Patricia Fiorani Pennabel, Fabiana Di Pietro Magri, Beatriz Antipou dos Santos

	1612	Anestesia em paciente com esclerose lateral amiotrófica submetida à colecistectomia convencional
	Gabriel Soares de Sousa, Paolla da Glória Campelo Cavalcante, Bruno Gonçalves Preza, João Valverde Filho, Claudia Marquez Simões

	1625	Manejo anestésico para bloqueio de apêndice atrial em paciente com Síndrome de Rendu-Osler-Weber
	Carolina Esteves Monnerat, Marco Aurelio Damasceno Silva, Mauro Coelho Lemos, 
Paula Cristina Leitão de Assunção, Leonardo Amaral Fróes

	1648	Abordagem perioperatória da Síndrome Carcinoide
	Raul Pereira Lima Filho, Lucas Afonso Cortes Bogniotti, Áurea Inês de Faria, Silvia Piccolo Daher, Helga Bezerra Gomes da Silva

	1719	Uso da Clorpromazina pré-operatória para controle de náusea e vômitos em colecistectomia por vídeo
	Sabrine Lima Silva, Carla Leal Pereira, Roseanne Castro Nascimento, Alexandre Bastos da Silva, Allan Mesquita Brito

	1760	Anestesia em paciente portador de porfiria aguda intermitente
	Isadora Gai Dal’ Asta, André Fernandes Silva, Mirella Pereira Oliveira, Joana Barcelos Pereira, Tadeu Faria Lobato

	1364	Análise do perfil de solicitação de exames pré-operatórios em pacientes com obesidade mórbida
	Danilo Potengy Bueno, Airton Bagatini, Rubens Devildos Trindade

	1387	Anestesia para histerectomia em paciente com hemoglobina inicial inferior a 7 g/dL
	Victor Cenize Guardia, Luis Fernando Rodrigues Maria, Jaime João Jorge, 
Marcos Rodrigues Pinotti, Márcio Tadeu Alves

	1430	Variação do diâmetro da veia cava
para predizer fluidorresponsividade
	Renan Muralho Pereira, Julio Faller, Fabio Eduardo Bosso, Mirian Gomes Barcelos,
João Manoel Silva Júnior

	1471	Reinfusão sanguínea intraoperatória em Testemunha de Jeová
	Thaís Jorge Ribeiro, Matheus Naves Rosa

	1606	Efeitos da reposição volêmica na função renal em histerectomia abdominal: 
ensaio clínico randomizado
	Murillo Gonçalves Santos, Saulo Gonçalves Filho, Gabriele Samara Garcia da Silva, Daniela Ponce, Lais Helena Navarro e Lima

	1681	Manejo intraoperatório de eclâmpsia e hemorragia maciça em cesariana de emergência
	Mariana Saldanha Galvão Simões, Patrícia de Lourdes Procopio Lara, Anna Lucia Calaça Rivoli, Sylvio Valença de Lemos Neto

	1278	Conduta no pós-operatório de paraganglioma de transição toracoabdominal
	Lara Santos Costa, Mônica Braga da Cunha Gobbo, Karolynne Myrelly Oliveira Bezerra de Figueiredo Saboia, Paula Fiorani Pennabel, Giovanna Paula Leonel Olivetti

	1298	Trauma torácico com ruptura de brônquio fonte pulmonar
	José de Souza Andrade Neto, Tiago Silveira do Carmo, Anastácio de Jesus Pereira, Ana Paula Lima Ribeiro

	1529	Miocardiopatia de Takotsubo ou Síndrome do Balonamento Apical Transitório
	Vanessa Ramalho de Brito, Alex Fantinatti Teixeira, Maycon Luiz Silva Oliveira, 
Fernanda Lourenço Furigo, Fábio Luis Ferrari Regatieri


