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Introdução: Portadores da síndrome do desfiladeiro torácico (SDT) apresentam sintomatologias diversas decorrentes da
compressão anormal do plexo braquial e que, eventualmente, necessitam de tratamento cirúrgico. Relato do caso:
Paciente, masculino, 22 anos, admitido para realização de costectomia parcial direita devido a SDT. História prévia:
queixa de parestesia, sensação de peso e edema em ambos os membros superiores; ao exame clínico, também apresentava
extensa rede de circulação colateral à esquerda. Após exames clínicos e propedêutica de imagem, chegou-se ao
diagnóstico de SDT bilateral. Flebografia mostrava estenose segmentar da veia subclávia direita; oclusão crônica da veia
subclávia esquerda, sem recanalização; drenagem venosa do membro superior esquerdo através de veias colaterais. Sem
outras comorbidades, estava em uso de Marevan® (suspenso há 10 dias). Exames laboratoriais sem alterações. Foi
realizada anestesia geral balanceada. Durante a cirurgia, o paciente evoluiu com pneumotórax à direita sem repercussões.
No fim da cirurgia, a extubação foi realizada e o paciente encaminhado para a sala de recuperação pós-anestésica, onde
permaneceu estável, e, depois, encaminhado para a enfermaria, permanecendo estável e recebendo alta hospitalar no
segundo dia pós-operatório em boas condições clínicas. Discussão: A incidência da SDT varia de 3 a 80 casos/1.000
habitantes, predominando em mulheres de 20 a 50 anos. Pode ser classificada em vascular ou neurogênica, sendo que o
tipo neurogênico é o mais comum, respondendo por cerca de 95% dos casos. A SDT neurogênica atípica corresponde a
mais de 90% dos casos, sendo descrita como bilateral. O tratamento de escolha inicialmente é conservador, mas em
aproximadamente 15% dos casos, o tratamento cirúrgico está indicado. No caso desse paciente, a cirurgia foi indicada
devido à trombose do lado esquerdo e com a intenção de evitar que o mesmo ocorresse do lado direito. Do ponto de vista
anestésico, devemos estar atentos aos seguintes aspectos: 1) risco de trombose nesses pacientes que pode evoluir para um
quadro de embolia; 2) para o estado de anticoagulação em que esses pacientes se encontram; 3) para a escolha do melhor
local para a realização da monitorização invasiva se esta estiver indicada.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
Silvestri K, Wagner F, Dal Moro AN. Síndrome do desfiladeiro torácico: revisão teórica. Arquivos Catarinenses de
Medicina, 2005;34(4):92-6.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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ANESTESIA	
  CARDIOVASCULAR	
  E	
  TORÁCICA	
  
	
  

114	
   -‐	
   Pneumotórax	
   hipertensivo	
   durante	
   indução	
   anestésica	
   para	
  
cirurgia	
  torácica	
  
Ingrid	
  Guiomar	
  de	
  Aguiar	
  Mariz,	
  Denise	
  Cyrillo,	
  Marcelo	
  Sampaio	
  Duran	
  
	
  
CET	
  do	
  Hospital	
  Universitário	
  Pedro	
  Ernesto	
  –	
  UERJ	
  
	
  
Introdução: A anestesia para cirurgia torácica tem suas particularidades, onde a avaliação pré-anestésica e a seleção de
materiais adequados são muito importantes para o sucesso do caso. O objetivo deste relato foi descrever um caso de
pneumotórax hipertensivo ocorrido durante indução anestésica, imediatamente após à entubação traqueal com tubo de
duplo lúmen, para uma cirurgia de bulectomia pulmonar. Relato do caso: E.F.F.S., sexo masculino, 45 anos, portador de
doença pulmonar obstrutiva crônica com enfisema centrolobular e bolhas subpleurais principalmente em hemitórax
esquerdo. Radiografia de tórax apresentava bolhas apicais bilaterais e dreno pleural em hemitórax esquerdo. Prova de
função respiratória mostrava distúrbio ventilatório obstrutivo grave, sem resposta broncodilatadora. A cirurgia proposta
era de bulectomia associada à pleurectomia em hemitórax esquerdo. Optou-se por anestesia geral venosa total, com
remifentanil, rocurônio e infusão alvo-controlado de propofol, associados a bloqueio peridural contínuo. Após entubação
orotraqueal com tubo Robertshaw 37Fr, seguida de quatro tentativas de reposicionamento, havia ausência de murmúrio
vesicular à ausculta pulmonar, apesar da presença de capnografia normal. O paciente evoluiu com instabilidade
hemodinâmica e presença de intensa turgência jugular, plectora facial, abaulamento abdominal e hipertimpanismo em
hemitórax direito. Diante da suspeita de pneumotórax hipertensivo, puncionou-se o hemitórax direito com cateter Teflon
16G, no quinto espaço intercostal, com reversão imediata do quadro, após evidente escape aéreo. Realizou-se, então,
entubação traqueal guiada por broncofibroscopia para seguimento do procedimento cirúrgico. A cirurgia transcorreu sem
complicações. Após o término da cirurgia, o paciente foi encaminhado à unidade pós-operatória com analgesia pelo cateter
peridural, com evolução satisfatória no período pós-operatório. Discussão: Os pacientes submetidos à cirurgia torácica
possuem alterações no parênquima pulmonar ou apresentam comorbidades que aumentam o risco de acidentes
perioperatórios, como no caso relatado. A entubação com tubo de duplo lúmen, associada à ventilação com pressão
positiva, facilitou a ruptura de bolhas preexistentes. No entanto, a pronta intervenção do anestesiologista frente ao
pneumotórax e a disponibilidade do brocofibroscópio permitiram a rápida estabilização do quadro e prosseguimento do ato
cirúrgico.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Baumann MH, Strange C, Heffner JE, et al. Pneumothorax Consesus Group. Management of spontaneous
pneumothorax: an American College of Chest Physicians Delphi consensus statement. Chest, 2001;119:590-602.
2. Cohen E. New Development in thoracic anesthesia. ASA Refresher Courses in Anesthesiology, 2002;30-69-85.
3. Noppen M, Alexander P, Driesen P, et al. Manual aspiration versus chest tube drainage in firsts episodes of primary
spontaneous pneumothorax: a multicenter, prospctive, randomized pilot study. Am J Respir Care Med, 2002;165(9):12404..
Conflito de interesse: nada a declarar.
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Introdução: Pacientes com taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica (TVPC) encontram-se sob risco
constante de desenvolverem arritmias ventriculares e morte súbita. Uma opção terapêutica para estes pacientes é a
simpatectomia torácica esquerda (STE). Contudo, devido ao alto risco de complicações cardiovasculares, o manejo
anestésico destes pacientes é desafiador. Relato do caso: Paciente GJB, sexo masculino, 10 anos, 30 kg, 140 cm, com
diagnóstico de TVPC, em uso de cardiodesfibrilador implantável (CDI) há 30 dias para controle das arritmias decorrentes
da TVPC. Por apresentar cerca de 10 disparos do CDI ao dia, foi indicada STE videolaparoscópica. Exame físico,
eletrólitos, radiografia de tórax, eletrocardiograma e ecocardiograma sem alterações. Antes da indução anestésica, o CDI
foi desativado através de telemetria e foi administrado 0,1 mg/kg de midazolam como pré-medicação. O paciente foi
monitorado com eletrocardiografia contínua de seis derivações, medição invasiva contínua da pressão arterial através de
cateterização da artéria radial esquerda, capnografia, oximetria de pulso com onda pletismográfica, e monitor da junção
neuromuscular. A anestesia geral foi induzida com 1 µg/kg de sufentanil, 2,5 mg/kg de propofol e 0,1 mg/kg de vecurônio.
Procedeu-se à intubação orotraqueal com sonda simples com balonete, sem intercorrências, e a manutenção da anestesia
geral foi realizada com mistura de oxigênio e ar a 50%, propofol 150 µg/kg/min e remifentanil, com doses entre 0,1 e 0,15
µg/kg/min. O procedimento anestésico-cirúrgico, com duração total de 150 minutos, transcorreu sem intercorrências, tendo
sido o paciente extubado em sala cirúrgica ao seu fim. Realizou-se, então, a reativação do CDI, e o paciente foi
encaminhado à sala de recuperação anestésica. Discussão: Considerações anestésicas importantes neste paciente incluíram
a reprogramação pré-operatória do CDI, para que não haja disparos desencadeados pelo bisturi elétrico, e a disponibilidade
de um desfibrilador externo em sala cirúrgica. Pré-medicação e planos profundos de anestesia são mandatórios para evitarse a estimulação simpática. E monitores da onda de pulso, associados à eletrocardiografia contínua, são importantes na
detecção precoce de arritmias.
Conflito de interesse: nada a declarar.
Fonte de fomento: nenhuma.
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Introdução: A associação de agentes e técnicas anestésicas tem sido utilizada para diminuir os impulsos nociceptivos no
intra e pós-operatório, minimizando a morbidade e a mortalidade. A mastite periareolar recidivante ocorre com maior
frequência entre 30 e 40 anos de idade, excepcionalmente no sexo masculino e sua importância reside no diagnóstico
diferencial com carcinoma e ginecomastia. Relato do caso: Paciente do sexo masculuno, 59 anos de idade, pesando 70kg,
estado físico ASA P2, foi submetido à excisão do complexo areolopapilar esquerdo. A indução da anestesia geral foi
realizada com etomidato (0,2 mg.kg-1), alfentanil (30 µg.kg-1) e atracúrio (0,4 mg.kg-1) e a manutenção com oxigênio/ar
comprimido e sevoflurano (1,9 vol%). O bloqueio interpleural foi executado no EIC5, linha axilar média, com o paciente
em posição de céfalo-declive de 20 graus imediatamente antes da realização do bloqueio e permanecendo por
aproximadamente 10 minutos, agulha de Tuohy 17G, sendo administradas ropivacaína 0,75% (150 mg), morfina (3 mg) e
clonidina (3 µg.kg-1), na velocidade de 1 mL.s-1. Durante o intraoperatório, foi injetada lidocaína endovenosa (15 µg.kg1
.min-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 tratamento os efeitos adversos que
possam ocorrer. A lidocaína 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 analgesia multimodal, por via
interpleural, combinada à anestesia geral e à lidocaína endovenosa; não houve necessidade de administrar opioide no
intraoperatório; no pós-operatório, o paciente queixou de dor leve, necessitando somente analgésico comum (dipirona). A
analgesia, intra e pós-operatória, foi eficaz com as técnicas e fármacos utilizados. O diagnóstico foi confirmado pelo laudo
anatomopatológico.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Medeiros CWL, Urban CA, Kondo W, et al. Abscesso subareolar em homem. Rev Bras Mastol, 2001;11(4):151-3.
2. Schnaider TB, Vieira AM, Castilho DG, Brandão ACA. Analgesia em procedimentos cirúrgicos de câncer de mama
com bloqueio interpleural. Rev Dor, 2010;11(1):5-11.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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Introdução: Fármacos anestésicos podem induzir modificações celulares, como proliferação, angiogênese e apoptose.
Muitos estudos corroboram a hipótese que a anestesia pode influenciar a fisiologia celular e/ou processo molecular, sendo
uma possível explicação para seu potencial envolvimento no desenvolvimento e progressão do câncer. Relato dos casos:
Dez pacientes do gênero feminino, idade entre 34 e 65 anos, peso entre 58 e 71 kg, ASA P1 e P2, foram submetidas à
quadrantectomia ou mastectomia com axilectomia. A indução da anestesia geral foi realizada com injeção de propofol (2
mg.kg-1), alfentanil (30 µg.kg-1) e rocurônio (0,6 mg.kg-1) e a manutenção com oxigênio/ar comprimido e sevoflurano ( 2,6
vol%). O bloqueio interpleural foi executado no EIC5, linha axilar média, com o paciente em posição supina com céfalodeclive de 20 graus, agulha de Tuohy 17G, sendo administradas ropivacaína 0,75% (150 mg), morfina (3 mg) e sulfato de
magnésio (500 mg). Durante o intraoperatório foi injetada lidocaína endovenosa (15 µg.kg-1.min-1). Discussão: A doença
residual das neoplasias da mama resulta em metástases clínicas, dependente de inúmeros fatores, incluindo imunidade
mediada por células antitumorais, angiogênese e sinais de crescimento residual. Pelo menos três fatores influenciam de
modo adverso: a resposta neuroendócrina ao estresse operatório, a anestesia geral e a analgesia com opioides. A anestesia
regional diminui a resposta neuroendócrina ao estresse operatório, elimina ou reduz a necessidade de anestesia geral e
minimiza o requerimento de opioides, abrandando o risco de recorrência local ou metastática, após cirurgia de câncer de
mama, durante os anos iniciais de seguimento. A lidocaína endovenosa diminui a intensidade da dor no pós-operatório
imediato e reduz as alterações imunológicas induzidas pela cirurgia. Neste grupo de pacientes ocorreu uma redução na
dose dos fármacos no intraoperatório e as pacientes que queixaram de dor leve no pós-operatório, necessitaram somente
analgésico comum dipirona (15 mg.kg-1) de 6/6h. Na literatura não há divulgação da associação das técnicas descritas
nestes relatos de casos, mesmo sendo o bloqueio interpleural de fácil execução e trazendo os benefícios desejados ao se
utilizar as anestesias regionais, tais como o bloqueio paravertebral e a peridural torácica.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Kurosawa S, Kato M. Anesthetics, immune cells, and immune responses. J Anesth, 2008;22:(3)263-77.
2. Sessler DI. Does regional analgesia reduce the risk of cancer recurrence? A hypothesis. Eur J Cancer Prev,
2008;17(3):269-272.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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Introdução: O fechamento precoce das suturas cranianas resulta em craniossinostose, podendo cursar com dismorfismo
craniofacial, prejuízo do crescimento cerebral e atrasos de desenvolvimento cognitivo. A incidência é de cerca de 0,6 para
1.000 nascimentos. As principais complicações do manejo operatório são perdas sanguíneas e embolia aérea, entre outras.
Relato do caso: Menino, 4 meses, 5 kg, ASA 2 (broncoespasmo), submetido à desconexão craniofacial, sob anestesia
geral balanceada, induzida com sufentanil, cisatracúrio e sevoflurano, mantida com sufentanil 0,1 µg.kg-1.h-1 e
sevoflurano. Foram cateterizadas as veia femoral esquerda, veia periférica e artéria femoral direita. Monitorização com
oximetria, eletrocardiograma, capnografia, temperatura nasofaríngea, pressão arterial invasiva, pressão venosa central,
diurese e gasometria. A despeito do sangramento expressivo nas primeiras duas horas, o paciente manteve-se
hemodinamicamente estável, com reposição com cristaloides e transfusão de glóbulos vermelhos. Exames laboratoriais
apresentaram-se normais. Subitamente, houve queda brusca da pressão arterial média de 50 para 33, queda da frequência
cardíaca de 125 para 107, da etCO2 de 29 para 8 e da SO2 até 72%, sem alteração da PVC. Interrompido o anestésico
inalatório, aumentado FiO2 para 100% com ventilação manual, foram administrados 60 mL de coloide, e 0,15 mg de
atropina com estabilização completa ao final de 3 minutos. O hematócrito pré e pós-operatório era de 28,7 e de 29,9%,
respectivamente, após administração de cerca de 390 mL de cristaloides, 60 mL de coloide e 100 mL de concentrado de
hemácias. A criança foi encaminhada à UTI, intubada, permanecendo estável. Discussão: Embora a cirurgia craniofacial
seja considerada segura, altas taxas de complicações têm sido relatadas (6,4 a 16,5% dos casos): embolia aérea (0,4%),
sangramento extenso (1,5%), reflexo oculocardíaco (0,5%), complicações anestésicas (0,4%), parada cardiorrespiratória
por arritmia (0,1%). Fatores de risco: duração e complexidade do procedimento (avanço fronto-orbital < descompressão
posterior < remodelamento craniano total), volume de sangue transfundido, idade (<9 meses), sindrômicos. O paciente
realizou um avanço fronto-orbital, tem 4 meses e recebeu transfusão sanguínea, portanto possui fatores de risco para
complicações. Dentre as hipóteses que justifiquem o ocorrido, julgamos que a mais provável seja a embolia aérea durante
o descolamento ósseo, que poderia ser confirmado pelo doppler precordial peroperatório, não disponível de rotina em
nosso serviço.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Lee HQ, Hutson JM, Wray AC, et al. Analysis of morbidity and mortality in surgical management of craniosynostosis. J
Craniofac Surg, 2012;23(5):1256-61.
2. Seruya M, Oh AK, Rogers GF, et al. Factors related to blood loss during fronto-orbital advancement. J Craniofac Surg,
2012;23(2):358-62.
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Introdução: Miastenia gravis é uma desordem autoimune da porção pós-sináptica da junção neuromuscular, caracterizada
por fraqueza muscular, que é limitada a grupos musculares ou generalizada. As reações de anticorpos contra os receptores
nicotínicos da placa motora suscitam ativação do sistema do complemento, que resultam, em última análise, em lesão da
membrana muscular e dos canais de sódio, com significativo comprometimento da transmissão neuromuscular. Relato de
caso: Paciente do sexo feminino, 64 anos, 63 kg, 1,65 m de altura, portadora de diabetes mellitus e miastenia gravis com
anticorpo antirreceptor de acetilcolina positivo e história de timectomia prévia. Em uso regular de piridostigmina 180
mg/dia, prednisona 10 mg/dia e insulina NPH. Internada para ser submetida a ressecção de lesão expansiva intracraniana
em fossa posterior. Exames laboratoriais e eletrocardiograma eram normais. Na sala de operação, foi monitorado com
ECG em DII e V5, pressão arterial invasiva, oximetria de pulso, capnografia e acelerometria (TOF Watch) com os
eletrodos estimuladores instalados no trajeto do nervo tibial. A contração evocada foi realizada com impulsos
supramáximos a cada 20 segundos, à frequência de 2 Hz, com sequência de quatro estímulos. A indução anestésica foi
feita com remifentanil a 0,3 µg.kg-1.minuto-1, lidocaína 80 mg e propofol 120 mg. A dose inicial de cisatracúrio foi de 3,2
mg. A anestesia foi mantida com remifentanil, sevofurano, oxigênio e ar em 50%, com a paciente na posição de três
quartos de pronação (park-bench). O cisatracúrio foi repicado 4 vezes com doses de 1 mg de acordo com a avaliação do
resultado da acelerometria. A cirurgia teve duração de oito horas. Ao fim do procedimento, a relação T4/T1 era de 0,9,
mas optou-se por encaminhar o paciente para a UTI em intubação traqueal e ventilação assistida, devido a hiperlactatemia
e acidose metabólica. A paciente permaneceu 24 horas em assistência ventilatória na UTI e, ao final desse tempo, com
exames normais e evolução satisfatória, foi extubada. Discussão: A miastenia gravis é um grande desafio para o
anestesiologista pela possibilidade de complicações ventilatórias graves no pós-operatório e pelas várias formas de
apresentação da doença. Os pacientes mostram-se com sensibilidade aumentada aos bloqueadores neuromusculares
adespolarizantes e necessitam de doses muito pequenas para manter um relaxamento máximo. Portanto, é fundamental a
monitoração adequada do bloqueio neuromuscular.
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Introdução: Os tumores produtores de hormônio de crescimento representam 10–15% dos tumores hipofisários, com a
mesma prevalência em ambos os sexos e de clínica aparente a partir da terceira a quarta décadas de vida. Na acromegalia,
a adeno-hipófise produz excesso de hormônio de crescimento, que induz ao aumento de órgãos e ossos, levando à
hipertrofia mandibular e de partes moles faciais, aumento de lábios e tecidos da orofaringe. O aumento da massa muscular,
do tamanho do coração, fígado, rins e pulmão é responsável pela elevação da mortalidade. O manuseio cirúrgico destes
tumores pode causar lesões em estruturas adjacentes, como carótidas internas, quiasma óptico, hipotálamo e haste
hipofisária, podendo levar à hemorragia, embolia aérea, perda da visão, paralisia de nervos cranianos, arritmias e diabetes
insipidus. A lesão do eixo hipotálamo-hipofisário pode causar déficit de cortisol no pós-operatório imediato, cursando com
hipotensão arterial grave. Relato do caso: Mulher, 42 anos, história clínica de acromegalia, cefaleia e amaurose há 5 anos.
Exames laboratoriais com aumento de GH e IGF1. Tomografia computadorizada mostrou macroadenoma de hipófise. Na
avaliação da via aérea destacava-se aumento de estruturas ósseas e partes moles da face, macroglossia e Mallampati 3.
Intubação orotraqueal realizada sob sedação e anestesia tópica com paciente em ventilação espontânea através de
laringoscopia direta e auxílio de bougie. Optou-se por anestesia venosa total. Monitoração com cardioscopia, capnometria,
oximetria de pulso, pressão arterial invasiva, pressão venosa central, índice bispectral, bloqueio neuromuscular, débito
urinário. Foi realizada abordagem cirúrgica paliativa, com exérese parcial tumoral por via transesfenoidal. A paciente
apresentava hipertensão arterial na indução anestésica, manteve-se hemodinamicamente estável no intraoperatório e
evoluiu com hipertensão grave no pós-operatório imediato, sendo iniciado nitroprussiato de sódio. Optou-se por
manutenção da intubação orotraqueal e encaminhamento da mesma para unidade de terapia intensiva, sendo a mesma
desentubada no dia seguinte, mantendo boa evolução ventilatória e neurológica. Discussão: Diante do exposto, cabe ao
anestesiologista a realização de uma avaliação pré-anestésica detalhada do paciente com tumor de hipófise, visando não
apenas a investigação de uma provável via aérea difícil, mas também a antecipação de possíveis complicações
peroperatórias inerentes à hipersecreção hormonal e à manipulação cirúrgica.
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Introdução: O posicionamento ótimo proporciona o melhor acesso cirúrgico com risco mínimo ao paciente. A posição em
prona é associada a complições. É parte da responsabilidade do anestesiologista antecipar, prevenir e colaborar no
diagnóstico de tais complicações. Relato do caso: Paciente do sexo masculino, 65 anos, ASA II (hipertensão e
tabagismo). Submetido a artrodese de coluna lombar por hérnia discal sintomática. Técnica: anestesia geral.
Monitorização: eletrocardiografia, oximetria, pressão arterial invasiva, termômetro esofágico, sondagem vesical de demora
e acesso venoso central. Posicionamento em decúbito ventral com face em coxim gel (Action Prone Headrest, large,
marca Akton Poymer); membros superiores sobre braçadeiras, coxim em tórax e quadril e coxim gel em joelhos.
Manutenção anestésica com propofol e remifentanil. Paciente manteve estabilidade hemodinâmica, sem uso de droga
vasoativa, apresentando níveis de pressão arterial média acima de 70 mmHg e hemoglobina acima de 10 mg/dL (mediante
transfusão de 2 concentrados de hemácias). Procedimento com duração de 11 horas. Ao término, o paciente apresentava
lesão bolhosa única em região mentoniana. Pós-operatório em UTI. Após três dias, a lesão evoluiu com áreas necróticas,
ainda com aspecto bolhoso e saída de secreção purulenta. Foi solicitada interconsulta da cirurgia plástica que sugeriu
curativo diário com rifamicina tópica e antibioticoterapia com ciprofloxacino. Após sete dias, o paciente foi submetido à
reabordagem cirúrgica de artrodese de coluna. Conforme orientação da equipe de cirurgia plástica, a cabeça foi mantida
em posição lateral e foi realizado curativo com papaverina e malha de acetato de celulose no intraoperatório. O
procedimento durou duas horas e não houve intercorrência ou piora da lesão. Após dois dias foi realizado desbridamento,
evidenciando necrose de acometimento superficial e resolução da infecção. Alta hospitalar com melhora importante da
lesão e sem necessidade de acompanhamento. Discussão: Na face, estão sob maior risco de lesão as extremidades. O
acúmulo de pressão nestas áreas pode resultar em perfusão reduzida e úlcera de pressão, que pode ser indetectável no
intraoperatório. Ainda que tomados os cuidados com posicionamento, uso de coxins adequados e verificação regular,
complicações ainda poderão ocorrer. Em procedimentos e comorbidades de risco elevado, o paciente e a família devem ser
alertados sobre as possíveis complicações.
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Introdução: Apresentacão de um caso clínico enfatizando a abordagem anestésica em paciente com a síndrome de
Melkersson-Rosenthal, com a finalidade de ser submetido à anestesia geral de forma segura, mediante do uso de medidas
preventivas e adequadas para este procedimento. Relato do caso: Paciente do sexo masculino, com 22 anos, portador da
síndrome de Melkersson-Rosenthal, submetido à cirurgia de apendicectomia com anestesia geral, por motivo de um edema
persistente e, pelo fato do pouco conhecimento sobre essa rara síndrome, foi induzida e mantida com propofol, fentanil,
succinilcolina, atracúrio e sevorane. Na tentativa de amenizar o edema foi feito corticoesteroide, porém o mesmo não
obteve sucesso. Dessa forma, inúmeras técnicas alternativas para intubação foram estudadas e a intubação orotraqueal foi a
escolhida por motivo de uma maior prudência perante a saúde e clínica do paciente. Não houve sinais de toxicidade
durante a anestesia. O paciente apresentou recuperação pós-operatória sem intercorrências e recebeu alta hospitalar após
três dias. Discussão: O paciente portador da síndrome de Melkersson-Rosenthal pode ser submetido à anestesia geral de
forma segura, desde que se tomem as devidas precauções para intubação orotraqueal difícil, pois é recorrente encontrar
edemas orofaciais recidivantes e indolores; língua fissurada e paralisia facial periférica recorrente uni ou bilateral e esses
sintomas podem ocorrer concomitantes ou isolados com intervalos de meses e/ou até anos, além de outros sinais clínicos
que podem vir ou não conjuntos. Assim, equipamentos adequados para encontrar uma intubação orotraqueal mais
laboriosa devem ser escolhidos, além da monitorização básica e a capnografia; os quais têm grande valor na confirmação e
no sucesso de uma intubação orotraqueal árdua, e de possíveis repercussões relacionadas a anestesia.
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Introdução: As causas de anemia são bem variadas, e no perioperatório as perdas cirúrgicas e o trauma são os principais
motivos de transfusão sanguínea. O objetivo deste estudo foi relatar um caso de esplenectomia pós-trauma em paciente
testemunha de Jeová, em que o nível de hemoglobina chegou a 3,8 g/dL. Relato de Caso: Paciente A.F.R.F, 19 anos,
testemunha de Jeová, vítima de acidente motociclístico, politrauma grave — fratura de fêmur esquerdo e dedos dos pés,
TCE leve e lesão esplênica com risco iminente de ruptura. Evoluiu com queda acentuada do Ht, Hb e necrose dos dedos do
pé esquerdo. Após estabilização clínica, com expansão volêmica e correção de DHE, a paciente foi encaminhada para
laparotomia exploradora. Admitida na SO em REG, acordada, ar ambiente, LOTE, desidratada, hipocorada, FC 110 bpm,
PA 104/60 mmHg, Ht de 11% e Hb de 3,8 g/dL. Paciente e familiares foram informados quanto à gravidade da recusa da
hemotransfusão. Optou-se por anestesia geral balanceada, indução venosa com fentanil 1,5 mcg/kg, cetamina S 1 mg/kg,
etomidato 20 mg, lidocaína 1 mg/kg, cisatracúrio 0,2 mg/kg e manutenção da anestesia com sevoflurano. Realizou-se rafia
de vasos, esplenectomia e drenagem de hematoma retroperitoneal. O procedimento transcorreu sem intercorrências,
hidratação venosa com 12mL/kg/h de ringer com lactato e hidroxietilamido 6%, diurese 2mL/kg/h e níveis pressóricos
estáveis. Após 11 dias a paciente recebeu alta hospitalar, com Ht de 21% e Hb 6,7g/dL. Posteriormente foi indicada
amputação dos pododáctilos necrosados e fixação do fêmur. Discussão: O limite inferior de tolerância à anemia aguda
normovolêmica ainda não foi estabelecido. Acredita-se que ocorra liberação adequada de oxigênio na maioria dos
indivíduos com concentração de hemoglobina em torno de 5g/dL, em razão dos mecanismos compensatórios. Em
pacientes testemunhas de Jeová diversas técnicas de tratamento, como albumina e eritropoietina, são utilizadas. A
expansão volêmica e estabilidade hemodinâmica prévia foram fundamentais para tolerância da cirurgia. Porém, mesmo
antes da esplenectomia foi indicada a hemotransfusão pela hipoperfusão periférica evidenciada. A opção foi rejeitada e a
paciente sofreu complicação grave (amputação transtibial da perna esquerda).
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Introdução: O priapismo é definido como uma prolongada e persistente ereção peniana não associada com interesse
sexual ou estimulação. Consiste em um verdadeiro distúrbio da fisiologia da ereção, associado a riscos de danos estruturais
do pênis e disfunção erétil. Vários relatórios epidemiológicos têm sugerido que as taxas de incidência variam entre 0,5 e 1
caso por 100.000 pessoas. O priapismo pode ser dividido em duas categorias principais: priapismo isquêmico, também
conhecido como priapismo de baixo fluxo, é a variante mais comumente vista, causada pelo ingurgitamento venoso
doloroso dos corpos cavernosos, e requer tratamento de emergência; priapismo não isquêmico (alto fluxo), o qual não é
raro e indolor, não havendo necessidade de tratamento de urgência. O abuso do uso de cocaína é uma epidemia mundial,
mas o priapismo associado ao uso de cocaína foi relatado apenas duas vezes na literatura urológica. Relato do Caso:
Paciente masculino, 42 anos, 83 kg, ASA II (hipertenso sem tratamento medicamentoso), sem passado cirúrgico, usuário
de cocaína, em tratamento de depressão com benzodiazepínicos, sem outras comorbidades ao exame físico. Deu entrada no
hospital (departamento de urgência e emergência) com quadro de priapismo há mais de 48 horas, associado ao uso de
grande quantidade de cocaína pouco tempo antes do início dos sintomas. Gasometria de corpo cavernoso: Ph=6,86;
PO2=4,5; PCO2=96,2; HCO3=16,9; BE=-16,7. Realizado anestesia geral balanceada, indução com fentanil 5mcg/kg,
propofol 2mg/kg, locada máscara laríngea nº 5, mantido em ventilação espontanêa sem intercorrências. Discussão: A
cocaína é um alcaloide derivado de éster a partir do arbusto de coca, sendo sua forma em pó conhecida como cristalina e
sua forma sólida, após o aquecimento com bicarbonato, como crack. A aspiração de corpo cavernoso e realização de
gasometria é útil na distinção de priapismo isquêmico e não isquêmico. O emprego de bloqueios espinhais é controverso,
pois pode aumentar ainda mias o fluxo arterial e diminuir o retorno venoso peniano. No caso apresentado, confirmou-se o
quadro isquêmico, sem melhora após a cirurgia e o paciente evoluiu para colocação de prótese peniana.
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Introdução: A Embolia gordurosa (EG) é a oclusão de pequenos vasos por gotículas de gordura, geralmente originadas
nas fraturas do fêmur, tíbia e bacia e nas artroplastias do joelho e quadril. A EG pode evoluir para a síndrome da embolia
gordurosa (SEG). Conforme o tempo de início e gravidade dos sintomas, a SEG é classificada em aguda fulminante,
subaguda ou subclínica. A incidência de parada cardíaca intraoperatória devido a EG é de 0,6 a 10%. Nas formas
fulminantes a mortalidade é de praticamente 100%. O objetivo deste relato foi apresentar um caso de morte súbita durante
artroplastia de quadril devido a SEG fulminante. Relato do Caso: Paciente masculino, 75 anos, 70 kg, estado físico PII,
com indicação de hemiartroplastia cimentada do quadril. Admitido na sala cirúrgica com PA=160x90 mmHg, FC=60 bpm,
Sat O2=98%, exame cardiopulmonar e laboratorial sem alterações. Realizou-se monitorização com PANI, cardioscópio e
oxímetro de pulso. Venóclise com catéter 18G em MSE e sedação com midazolam 2 mg e fentanil 20 mcg. O paciente foi
mantido com máscara facial de O2 a 60%. Realizou-se raquianestesia com bupivacaína hiperbárica 0,5% 15 mg e
sufentanil 5 mcg, com o paciente sentado, no interespaço L4-L5 e agulha tipo Quincke 25G. Realizou-se sondagem vesical
de demora. O paciente foi posicionado em decúbito lateral direito. Os atos anestésico e cirúrgico transcorreram sem
intercorrências e o paciente manteve-se hemodinamicamente estável durante o procedimento. Na sutura da pele apresentou
agitação psicomotora seguida de insuficiência respiratória aguda e fibrilação ventricular. Foram realizadas IOT e manobras
de reanimação cardiopulmonar (RCP) por 45 minutos, sem sucesso. O paciente foi encaminhado à necropsia, que
evidenciou EG maciça. Discussão: A causa primária da EG de origem óssea é o súbito aumento na pressão intramedular
(PIM), rompendo vasos da medula óssea e suas células adiposas com liberação de grande quantidade de gotículas de
gordura que serão embolizadas. São muitas as evidências de que próteses cimentadas oferecem maiores riscos de EG
maciça; a ocorrência de EG não está associada propriamente à composição do cimento (metilmetacrilato), e sim ao
aumento da PIM por ele causada, já que a EG também ocorre quando o canal medular é preenchido por cera ou plastilene.
Na literatura são numerosos os relatos de parada cardíaca e morte secundárias à EG no intraoperatório de artroplastias. O
anestesiologista deve estar sempre atento para o pronto reconhecimento da parada cardíaca e início da RCP.
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Introdução: A gravidez é um desafio físico e emocional para a maioria das mulheres, especialmente devido à expectativa
de dor durante o parto. Analgesia efetiva durante o trabalho de parto é obrigatória e pode evitar dor aguda e crônica no
puerpério. Apesar de a anestesia obstétrica ser praticada em nossa instituição, críticas motivaram o desenvolvimento de
novas políticas de cuidados anestésicos obstétricos. As mudanças propostas incluíram: treinamento de pessoal sobre os
novos protocolos de analgesia de parto e um anestesista dedicado para o centro obstétrico. Métodos: A pesquisa foi
realizada por meio de análise retrospectiva da distribuição por tipo de parto, incidência e tendência de analgesia de parto,
contidas no livro de registro de partos do Centro Obstétrico. Os dados coletados foram referentes aos meses de maio,
junho e julho de 2006 a 2012 e estão divididos em dois grupos: G1 (antes da implantação da política de analgesia de parto
— período entre 2006 a 2008) e G2 (após a implantação da política de parto — período entre 2009 a 2012). A pesquisa foi
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Para análise estatística dos dados obtidos utilizou-se o teste do χ2 para
comparação entre as médias trimestrais, e para análise de tendência utilizou-se regressão linear. Resultados: No período
estudado o parto vaginal foi predominante (média de 61,6% e DP±3,1%), e sua incidência em relação ao parto cesárea,
sem diferença estatística em relação à média do período estudado. Em relação à técnica analgésica empregada observou-se
aumento importante da incidência de analgesia de parto (média de 44,3% e DP±4,4% no grupo G1 e média de 80,6% e
DP±3,2% no grupo G2). Observou-se estabilidade na tendência histórica de analgesia de parto do grupo G2 (média de
80,6%). Conclusões: O aumento substancial na incidência de analgesia de parto após a implantação do programa
demonstrou que havia demanda reprimida, e a estabilidade na tendência histórica pode refletir a demanda deste serviço.
Não houve aumento da incidência de partos cirúrgicos — um dos maiores temores quando há políticas liberais de
analgesia de parto. Discussão: Apesar da sua importância a analgesia de parto não é a realidade nos centros obstétricos da
rede pública do país. Com mudanças institucionais, adequação de material e treinamento de recursos humanos é possível
mudar este cenário.
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Introdução: Sabe-se que medicamentos administrados nas gestantes podem atravessar a barreira placentária, acarretando
em efeitos adversos ao feto. O objetivo do estudo foi analisar o efeito do anestésico local bupivacaína [0,5%] administrado
em mães na analgesia do parto cesáreo sobre a bilirrubina transcutânea dos recém-nascidos (RNs). Métodos:
Delineamento transversal realizado entre agosto de 2011 e março de 2012, no alojamento conjunto de um hospital da
região metropolitana de Porto Alegre. Foram selecionados neonatos a termo, sem doença hemolítica, nenhuma anomalia
fetal, Apgar maior que 7 no quinto minuto e aleitamento materno exclusivo. Os níveis de bilirrubina transcutânea (NBT)
foram obtidos com o aparelho Dräger Jaundice Meter JM-103®. A variável NBT foi estratificada de acordo com o
nomograma Bhutani. Os NBT foram medidos entre 24 e 59 horas de vida. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa. Resultados: De um total de 680 bebês, 338 (50,4%) eram meninos e 220 (32,8%) nasceram por cesariana
com raquianestesia, em que o anestésico utilizado foi a bupivacaína. Nenhum parto vaginal recebeu analgesia. A amplitude
encontrada nos NBT dos neonatos foi entre 0 e 17,2, mediana de 6,3 (P25 4,3–P75 8,0). Os NBT em recém-nascidos por
cesárea foram menores do que de parto vaginal (p=0,009). O nomograma de Buthani classificou como de baixo risco 530
(79,1%) neonatos. O uso de bupivacaína reduziu o risco de desenvolver hiperbilirrubinemia (p=0,010). O uso de efedrina,
vasoconstritor empregado em 148 (67,3%) cesáreas deste estudo, está associado a NBT menores (p=0,031). Os RNs de
cesárea, em que mãe necessitou do uso de efedrina, apresentaram uma média no NBT de 5,64; já o grupo que não se expôs
ao medicamento efedrina obteve uma média de 6,20, média semelhante ao valor obtido por via de parto vaginal (6,28).
Conclusões: O efeito redutor apresentado neste estudo pelos medicamentos utilizados na analgesia do parto cesáreo
ocorreu em níveis de bilirrubina transcutânea que não apresentam risco para os neonatos. Os bebês que nascem por
cesárea, que fizeram uso de bupivacaína, têm maior probabilidade de serem classificados como baixo risco de desenvolver
hiperbilirrubinemia (p=0,010) e apresentam menores níveis de bilirrubina transcutânea (p=0,009) até o momento da alta
hospitalar. Discussão: A literatura apresenta resultados divergentes, dificultando a explicação de tal fato. Assim, mais
estudos são necessários para resultados definitivos.
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Introdução: O procedimento anestésico em pacientes com massa mediastinal é muito desafiador. O diagnóstico deve ser
urgente para início imediato da terapêutica O tratamento quimioterápico pode proporcionar melhora rápida dos sintomas.
Relato do Caso: Paciente 26 anos, 35 semanas de gestação, deu entrada em hospital com história de ortopneia intensa,
taquicardia, edema progressivo em face e região cervical desde 16 semanas de gestação. Realizou tomografia que
evidenciava volumosa lesão expansiva mediastinal anterior e lateral direita, comprimindo coração e veia cava superior,
carina e brônquio-fonte direito. A paciente foi encaminhada com 37 semanas para hospital com serviço de cirurgia torácica
para prosseguimento do tratamento, e fez-se biópsia de urgência da massa sob anestesia local. O resultado da biópsia de
congelação evidenciou neoplasia maligna de células redondas. Iniciou-se pulsoterapia e no dia seguinte a paciente
apresentava melhora da sintomatologia. A cesariana foi realizada no mesmo dia, pois a ultrassonografia mostrava redução
acentuada de líquido amniótico. Durante o procedimento anestésico, realizou-se uma raquianestesia em nível de l3-l4 com
bupivacaína 0,5% 7,5 mg, sufentanil 2,5 mcg e morfina 0,06 mg, sem sedação e com oxigênio sob máscara de venturi a
50%. Nível sensitivo em T6. O procedimento foi realizado sem intercorrências. O recém-nascido saudável seguiu para
enfermaria. A paciente foi encaminhada em respiração espontânea e acordada para a UTI para prosseguir tratamento.
Discussão: Não existe consenso sobre a técnica ideal para pacientes com grandes massas mediastinais. Muitos fatores
devem ser avaliados como: tamanho do tumor, sintomas da paciente, idade e possíveis compressões de estruturas nobres.
Sempre que possível devemos optar por anestesia local, pelo risco de relaxamento da via aérea e colapso iminente sob
anestesia geral. Somam-se a isso os riscos de manuseio de via aérea na gestante, bem como os efeitos da anestesia geral
sob o feto. Segundo a classificação de risco para massas mediastinais de Blank e Souza a paciente encontrava-se no grupo
de alto risco para compressão de vias aéreas e vasculares, já que apresentava ortopneia importante, compressão traqueal e
brônquica. Por esses motivos optamos por uma anestesia locorregional com baixas doses de anestésicos locais para evitar
repercussões hemodinâmicas importantes.
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Introdução: A Embolia de Líquido Amniótico (ELA) é uma rara, porém catastrófica complicação da gravidez, com
incidência estimada de 6/100.000 gestações, a apresentação clínica caracteriza-se por hipoxemia, dispnéia súbita,
hipotensão e coagulopatia, com rápida progressão para PCR. Possui uma mortalidade materna de 37-86%. O acesso do
líquido amniótico à circulação materna parece ser essencial na patogênese da síndrome. O diagnóstico inicial é baseado na
apresentação clínica e o diagnóstico definitivo é feito na necrópsia, com a descoberta de detritos fetais na vasculatura
pulmonar materna. Relato de caso: Feminino, 24 anos, estado físico PIII, com LES desde 2001, FAN +, acometimento
cutâneo, renal e articular, hipertensão arterial sistêmica, litíase renal e esofagite erosiva. Antecedentes obstétricos: 3
abortamentos prévios, 1 parto normal em e 1 parto cesáreo pré-termo (27 sem) com histerotomia corporal longitudinal em
2011. Referia durante pré-natal dispnéia aos médios e grandes esforços. Paciente encontrava-se internada devido a
atividade lúpica (anemia), quando apresentou início de trabalho de parto prematuro (33 sem), sem rotura de membranas
ovulares, sendo indicado via de parto cesariana devido a histerotomia longitudinal prévia. Realizada anestesia
subaracnóidea com 12,5 mg de bupivacaína 0,5% hiperbárica, 20 µg de fentanil e 80 µg de morfina. Nível sensitivo em
dermátomo de T4. Paciente iniciou com queixas de dispneía súbita, associado a hipoxemia (SpO2 75%), com piora
progressiva mesmo após retirada do neonato. Após o procedimento foi encaminhada a UTI, realizado suporte
cardiorrespiratório sem necessidade de IOT e ventilação mecânica. Uma tomografia computadorizada de tórax (protocolo
TEP) foi realizada após melhora do quadro respiratório, onde ficou evidenciado múltiplas consolidações bilaterais e
algumas áreas com características de vidro fosco esparsas, que no contexto clínico foi definido como embolia amniótica. A
paciente obteve melhora do quadro, evoluindo sem sequelas, recebendo alta 8 dias após o parto. Discussão: No caso
descrito a hipótese diagnóstica inicial foi TEP, justificada pela raridade e falta de associação na literatura entre embolia de
líquido amniótico e LES, a dificuldade de diagnóstico de ELA pode levar a uma subnotificação da síndrome, que é a
quinta causa de morte materna no mundo. O reconhecimento precoce e a instituição de medidas de reanimação e suporte
podem influenciar o resultado materno e fetal.
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Introdução: A doença cardíaca em gestante constitui a principal causa de óbito materno. A gestação apresenta certas
alterações fisiológicas que são bem toleradas pelas gestantes hígidas, mas podem não ser toleradas pelas cardiopatas,
podendo entrar em descompensação pela sobrecarga imposta a este órgão. A cesariana em pacientes cardiopatas graves
representa um desafio para a equipe anestésica envolvida no caso. Relato do Caso: Paciente feminino, 18 anos, G1P0 com
36 semanas de gestação. No momento da admissão no centro cirúrgico apresentava ortopneia importante, porém mantendo
Sp02 96% com 02 a 2 Litro/minuto, PA 160/100 mmHg, FC 120 bpm, ausculta pulmonar com estertores basais. O
ecocardiograma mostrava estenose mitral, com pressão na artéria pulmonar de 77 mmHg. Avaliação do cardiologista
indicou interrupção da gestação, pois a paciente apresentava-se no melhor quadro compensatório possível e negava outras
comorbidades ou alergias, com jejum acima de 12 horas. A conduta inicial foi reserva de vaga na CTI para o pósoperatório. A seguir foi obtido acesso venoso calibroso (DV 16), PAI na radial esquerda. Optou-se por anestesia geral após
pré-oxigenação, a indução foi realizada com fentanil (300 µg), etomidato (20 mg) e atracúrio (30 mg). A paciente foi
ventilada manualmente com baixa pressão positiva até obter ação adequada do fentanil e atracúrio e intubada com TOT
7,5. A manutenção da anestesia foi realizada com isoflurano. Logo após intubação, o procedimento cirúrgico foi iniciado e
em 5 minutos ocorreu o nascimento sem intercorrências. Durante a cesariana a paciente manteve-se hemodinamicamente
estável. Ao fim do procedimento, a extubação foi realizada em sala, sem necessidade de descurarização. A paciente
apresentava bom volume corrente e manutenção da Sp02 adequada. No pós operatório, a puérpera ficou 48 horas na CTI e
após 4 dias recebeu alta hospitalar. Discussão: O presente relato mostra o manejo em uma gestante com estenose mitral
grave. Observa-se a necessidade de tomarmos vários cuidados para que o desfecho seja efetivamente positivo para o
binômio materno-fetal, como escolha da técnica anestésica, monitorização adequada, suporte pós-operatório.
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Introdução:Técnicas neuroaxiais são amplamente utilizadas em anestesia obstétrica. O bloqueio subaracnoide é o mais
administrado devido sua rapidez de instalação e confiabilidade. No entanto, há casos em que tais técnicas não são
aplicáveis, seja por recusa da paciente ou por contraindicação formal. Neste cenário, a anestesia geral torna-se a técnica de
escolha e a seleção de fármacos tem impacto relevante para o binômio mãe-feto. Relato do Caso: Gestante 33 anos,
2G1P0A, 38 semanas, P3 por deficiência do fator V (RNI=1,55). Indicada cesárea e infundido plasma fresco congelado 10
ml.kg-1, 30 minutos antes do procedimento. Indução venosa em sequência rápida com remifentanila 1 mcg.kg-1 em bomba
de infusão contínua, durante 5 minutos, propofol 3 mg.kg-1, succinilcolina 1 mg.kg-1 e rocurônio 0,6 mg.kg-1. Intubação
orotraqueal com manobra de Sellick, passada cânula 6,5 e confirmada pela capnografia. Manutenção com propofol 80
mcg.kg-1.min-1 e remifentanila 0,1 mcg.kg-1.min-1. Após 7 minutos, o concepto foi retirado e apresentou Apgar 9 e 10 no
primeiro e quinto minutos. A cirurgia teve duração de 90 minutos e, ao término, a paciente foi desintubada e encaminhada
à sala de recuperação pós-anestésica. Discussão: Apesar de a anestesia regional ser a técnica preferencial para cesariana, a
anestesia geral é uma alternativa para casos de falha do bloqueio regional, recusa da paciente ou impossibilidade clínica de
realização das técnicas neuroaxiais. Nestes casos, a remifentanila é uma alternativa frente aos outros opioides. A
remifentanila é um opioide sintético, pouco lipossolúvel, com início de ação em 60 segundos e metabolização por
esterases plasmáticas e teciduais inespecíficas (meia-vida contexto sensitiva de 3‒5 minutos), o que impede seu acúmulo
mesmo após infusão contínua. Seus metabólitos são inativos e de eliminação renal. Apresenta passagem livre pela
placenta, mas é facilmente metabolizada pelo neonato. A relação da concentração na veia umbilical/artéria uterina é de
0,88, mostrando que há rápida passagem do sangue materno para o fetal, enquanto a relação entre as concentrações na
artéria e veia umbilical é de 0,29, sugerindo importante metabolização e distribuição. Estudos comparando o uso da
remifentanila em cesariana a outros opioides mostram menor incidência de depressão respiratória e de intubação
orotraqueal neonatais e escores Apgar mais favoráveis. Dessa forma, o uso da remifentanila vem se tornando uma
alternativa em anestesia obstétrica.
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Introdução: A síndrome HELLP caracteriza-se pela associação de plaquetopenia, aumento das enzimas hepáticas e
presença de hemólise em paciente gestante. O acrônimo foi cunhado por Wenstein em 1982 e representa as iniciais das
alterações laboratoriais na língua inglesa (Hemolysis; Elevated Liver enzimes; Low Platelets). Essa síndrome é
acompanhada de aumento da morbidade e mortalidade maternas e perinatais. A morbidade e mortalidade maternas são
dependentes da gravidade da doença, ao passo que a morbidade e mortalidade perinatais dependem mais da idade
gestacional. Relato do Caso: A paciente deu entrada no Centro Cirúrgico para realização de cesariana. Paciente já
diagnosticada pelo Obstetra com HELLP Sindrome. IG 38semanas G1P1A0. 78.000 plaquetas, HB 9.8 HT
28.9 Solicitado e transfundido Concentrado de Hemaceas e plaquetas, induçao anestesica com Midazolan, Cisatracurio,
Alfentanil e succinilcolina. Criança nasceu bem, porem foi transferida para UTI neonatal. Discussão: É objeto de
discussão se essa síndrome acontece como uma entidade distinta ou como parte da variedade de complicações da gestação.
O que não se discute é a gravidade dessa intercorrência, que além de resultar em altas taxas de mortalidade perinatal, que
variam entre 77 a 370 por 10009, a mortalidade materna acontece em 3,9% dos casos. Desde a descrição da síndrome, há
pouco mais de vinte anos, sabe-se que o termino da gestação é o único tratamento capaz de frear a cascata de eventos
fisiopatogênicos da síndrome HELLP. A síndrome HELLP é doença grave que pode culminar na morte da mãe e do feto, e
frequentemente se apresenta fazendo parte de um quadro de pré-eclâmpsia severa. O uso de corticóide não trata a préeclâmpsia nem previne as convulsões eclâmpticas, e isso deve ser tido em mente ao optar pelo tratamento conservador.
Atingida a viabilidade do feto, ou tendo evidências razoáveis de sobrevida sem seqüelas após cuidados na UTI neonatal, a
interrupção da gestação é recomendação unânime na literatura. Medidas complementares incluem a transfusão de
plaquetas quando a contagem é inferior a 20.000/mm3 (ou 50.000/mm3 se prevista a cesárea) e a administração de plasma
fresco congelado e concentrado de hemáceas na vigência de coagulação intravascular disseminada.
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Fonte de fomento: nenhuma.

ANESTESIA GINECO E OBSTÉTRICA
	
  

158	
  -‐	
  Anestesia	
  obstétrica	
  em	
  anemia	
  aplásica:	
  relato	
  de	
  caso	
  
Letacio	
  Santos	
  Garcia	
  Ferro,	
  Emílio	
  Carlos	
  Del	
  Massa,	
  Denise	
  Soares	
  Valente,	
  Suélleen	
  Moura	
  Lima	
  
	
  
CET	
  Hospital	
  Santa	
  Marcelina	
  
Introdução: Anemia aplásica (AA) é um distúrbio hematológico caracterizado por pancitopenia e hipocelularidade com
infiltração gordurosa em medula óssea, sem evidência de transformação maligna ou doença mieloproliferativa. Na
gestação é um distúrbio raro, porém está associada a episódios de hemorragia e infecção, com alta morbimortalidade
materna e fetal. Relato de caso: Gestante, 34 anos, G1P0A0, 33 semanas, diagnóstico prévio (2000) de AA idiopática sem
sinais de hemólise desde o início da gestação, foi admitida no serviço com quadro de iminência de eclâmpsia. No terceiro
dia de internação (DI), evoluiu com desacelerações tipo II, anasarca, proteinúria e piora da plaquetopenia, sendo indicado
parto cesárea em razão do comprometimento da vitalidade materno-fetal. Achados pré-operatórios (PO): ASA IVE;
pressão arterial (PA)=160/90 mmHg; frequência cardíaca (FC)=75 bpm e SatO2=99% (ar ambiente); hipocorada (2+/4+);
edema facial (2+/4+) e de membros inferiores (4+/4+); reflexos preservados; ausculta cardiopulmonar normal;
Mallampatti 3. Exames PO: Hb=8,7g/dL; plaquetas=28.000/mm³; Ur=32 mg/dL; Cr=0,6 mg/dL; índice internacional
normalizado (INR)=1,07; RTTPA=0,73. Em sala operatória, foi realizada venóclise em membro superior esquerdo (MSE),
monitorização básica (eletrocardiograma (ECG), pressão não invasiva (PANI) e saturação do oxigênio no sangue (SpO2))
e de débito urinário. Após pré-oxigenação por cinco minutos, realizou-se anestesia geral com fentanil 200 µg, propofol
150 mg, succinilcolina 70 mg e cisatracúrio 10 mg, intubação orotraqueal em sequência rápida e manutenção de ventilação
mecânica com isoflurano 1 CAM. O recém-nascido foi retirado após dois minutos da indução (Apgar 9/10). Foi observada
atonia uterina, revertida com massagem e ocitocina 20 UI IV. A paciente recebeu transfusão de concentrados de plaquetas
10 UI antes do parto e 5 UI durante o procedimento. A anestesia transcorreu sem alterações hemodinâmicas com a
paciente extubada e encaminhada à UTI. Evoluiu com quadro álgico em articulação coxofemoral e dificuldade de
deambulação. Foi diagnosticada artrite séptica com realização de artrotomia e limpeza cirúrgica. Ela recebeu alta no 37º
DI, em uso de antibiótico, corticoterapia, analgésicos e acompanhamento com a hematologia. Discussão: Pacientes com
AA, independentemente da etiologia, têm problemas associados como trombocitopenia e neutropenia, e os principais
riscos para a gestante são quadros hemorrágicos e infecciosos, responsáveis por mais de 90% da mortalidade materna. A
intervenção cirúrgica e a conduta anestésica dessas pacientes devem ser avaliadas em razão das complicações que podem
ocorrer no perioperatório.
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Introdução: A abordagem anestésica de gestantes cardiopatas é um desafio para o anestesiologista em razão das diversas
alterações hemodinâmicas decorrentes da doença de base, somadas às alterações fisiológicas impostas pela gestação.
Relato de caso: Paciente, 22 anos, primigesta, idade gestacional (IG) de 41 semanas, em pré-natal de alto risco, teve
indicação de parto cesárea em decorrência de PAC de transposição de grandes artérias quando recém-nascida. Negava
outras comorbidades. Ao exame, apresentou sopro sistólico 2+/4 e alterações características da gestacão. Os exames
laboratoriais e eletrocardiograma (ECG) não apresentavam alterações. Ao ecocardiograma, apresentava função sistólica de
ventrículo esquerdo (VE) normal, movimentação assincrônica do septo interventricular	
   (SIV) secundária à
cardiomiotomia, valva aórtica com esclerose leve. Foi realizada anestesia peridural simples, com punção entre L2-L3, com
administração de 30 mL de levobupivacaína com excesso enatiométrico 0,5%, 100 mcg de fentanil e 2 mg de morfina. A
paciente manteve-se estável durante todo o procedimento, não sendo utilizados vasopressores. Discussão: O manejo de
gestantes cardiopatas requer conhecimento da doença de base pelo anestesiologista, bem como de suas repercussões
fisiológicas diante do estresse anestésico-cirúrgico. Gestantes com baixa reserva miocárdica podem evoluir com
insuficiência cardíaca. Mecanismos de compensação que reestabelecem a pressão arterial (PA), débito cardíaco (DC) e
perfusão de órgãos devem ser considerados no planejamento anestésico. A reposição volêmica deve ser adequada. O
bloqueio regional é a técnica recomendada para pacientes assintomáticas. Deve-se visar a uma indução lenta do bloqueio
simpático para permitir melhor acomodação hemodinâmica. Assim, para esse procedimento, a raquianestesia é
desaconselhada por causa de sua instalação rápida, podendo levar à hipotensão arterial grave. A peridural simples ou
contínua, com administração lenta, pode minimizar a hipotensão arterial. A hipotensão arterial deve ser prevenida e
tratada. Em pacientes com comprometimento importante do sistema cardiovascular ou contraindicações ao bloqueio
regional, está indicada anestesia geral. Pacientes com histórico de cardiopatia congênita devem receber profilaxia
antibiótica para endocardite bacteriana. O pós-parto imediato é o período de maior risco para as gestantes cardiopatas,
tornando a vigilância destas fundamental.
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Introdução: Os distúrbios de ritmo cardíaco são observados com frequência durante a gravidez, podendo ocorrer tanto em
corações normais como em gestantes com cardiopatia prévia¹. A incidência de arritmias pode aumentar durante a gestação
em decorrência do estado hiperdinâmico². Relato de caso: Primigesta, 30 anos, ASA I, recebeu indicação de cesárea
eletiva por pós-datismo. A monitorização registrou pressão arterial (PA) 110x70 mmHg. e frequência cardíaca (FC)180
bpm, sem sintomatologia. Suspendeu-se o procedimento e ela foi encaminhada à UTI para melhor avaliação e conduta. O
eletrocardiograma (ECG) mostrou fibrilação atrial (FA) de alta resposta ventricular. Foi iniciado tratamento com
amiodarona e, duas horas depois, indicada cesárea por cardiotocografia fetal comprometida. No momento, apresentava FC
130 bpm e optou-se pela anestesia geral balanceada. O procedimento transcorreu sem intercorrências, e o recém-nascido
apresentou boa vitalidade. Retornou à UTI no pós-operatório imediato (POI), e o ECG com ritmo sinusal seis horas após o
tratamento. O ecocardio transesofágico revelou dilatação discreta de átrio esquerdo com insuficiência mitral discreta a
moderada. A paciente recebeu alta hospitalar no PO3, sendo encaminhada à cardiologia para acompanhamento.
Discussão: A FA tem baixa incidência durante a gravidez, sendo vista em gestantes com doenças da válvula mitral. O
tratamento inclui uso de digitálicos ou betabloqueadores para diminuir a frequência ventricular média. Pode-se optar pela
quinidina ou pela amiodarona, com bons resultados. A reversão química tem tido sucesso em 50 a 80% dos casos. É
necessária a anticoagulação para a prevenção do tromboembolismo quando a FA durar mais que dois dias³.
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Introdução: A fibrilação atrial (FA) tem baixa incidência em gestantes, sendo mais frequente em portadoras de doenças
da valva mitral¹. Recomenda-se cardioversão da FA em gestantes, pois o aumento da frequência cardíaca pode causar
repercussões hemodinâmicas para o binômio materno-fetal². A escolha da técnica anestésica é importante no intuito de
preservar a segurança de ambos. Relato de caso: Paciente tercigesta, 34 anos, ASA II, portadora de FA crônica antes da
gravidez e asma brônquica, em uso de diltiazem, recebeu indicação de cesariana por iteratividade. O cardiologista que a
acompanha optou pela não cardioversão da FA e não heparinização. Ela foi monitorizada com cardioscopia, oximetria de
pulso e pressão arterial média (PAM) não invasiva. Foi realizada anestesia peridural contínua, com o intuito de titular as
dose da solução anestésica. Iniciou-se com 50 mg de bupivacaína 0,5% com vasopressor associados a 100 mcg de fentanil
e 1 mg de morfina. As doses fracionadas de anestésico local (15 mg) foram sendo administradas pelo cateter peridural, em
intervalos de 15 minutos, até a obtenção do nível sensitivo do bloqueio em T4. A dose total de anestésico local empregada
foi de 95 mg, o procedimento transcorreu sem anormalidades, e o recém-nascido apresentou boa vitalidade (Apgar 9/10).
Discussão: A FA está associada a alto risco de morbidade materna, pois a perda da sístole atrial e o aumento do trabalho
ventricular resultam em diminuição do rendimento cardíaco, podendo levar ao edema pulmonar³. O tratamento
inclui digitálicos ou betabloqueadores para diminuir a frequência ventricular média. Pode-se optar pela amiodarona,
diltiazem ou verapamil com bons resultados. A cardioversão farmacológica tem tido êxito em 50 a 80% dos casos. É
necessária a anticoagulação para a prevenção do tromboembolismo. A anestesia peridural contínua, usando-se doses
fracionadas de anestésico local, permite obter o nível desejado de bloqueio sensitivo e estabilidade hemodinâmica,
proporcionando eficácia e segurança em pacientes que não toleram flutuações da pressão arterial. Recomendam-se
anticoagulantes às gestantes em decorrência do risco elevado de tromboembolismo e deve-se evitar a amiodarona, que
pode levar ao hipotiroidismo do recém-nascido4.
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Introdução: A cocaína é um alcaloide extraído da planta Erythroxylum coca, que apresenta efeitos anestésicos. Seu uso
continuado pode causar dependência, hipertensão arterial e distúrbios psiquiátricos¹. O bloqueio da recaptação de
catecolaminas nos terminais pré-sinápticos aumenta a estimulação de células receptoras, sendo o efeito psicodisléptico
explicado pela capacidade de aumentar os níveis de dopamina, norepinefrina e serotonina no sistema nervoso autônomo
(SNA). O uso crônico leva à hipertrofia de ventrículo esquerdo, disfunção sistólica, depressão miocárdica e arritmias,
gerando hipovolemia relativa e hipotensão arterial resistente à vasopressores². Relato de caso: Segundigesta a termo, 30
anos, usuária de álcool e cocaína há cinco anos, foi submetida à cesárea de urgência por sofrimento fetal agudo. Relata ter
feito uso da droga na noite anterior ao procedimento. Hemodinamicamente estável, realizou-se raquianestesia com 12 mg
de bupivacaína 0,5% hiperbárica, 80 mcg de morfina e 20 mcg de fentanil. No transoperatório, apresentou hipotensão
arterial prontamente revertida com 0,25 mg de metaraminol em bolus venoso. Após o nascimento do concepto, apresentou
novo quadro de hipotensão arterial refratária a volume e vasopressores. No pós-operatório imediato (POI), foi
encaminhada à UTI em uso de noradrenalina, sem apresentar resposta satisfatória, evoluindo para parada
cardiorrespiratória e óbito. Discussão: Apesar da hipertensão arterial grave que pode ocorrer durante indução anestésica e
intubação traqueal, muitos anestesistas preferem a anestesia geral por causa da possibilidade de aumento da toxicidade aos
anestésicos locais e hipovolemia relativa que acompanha o uso crônico de cocaína³. No caso em discussão, optou-se pela
raquianestesia em razão de a paciente apresentar boa estabilidade hemodinâmica e ausência de sinais clínicos de
abstinência.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Gay GR, Inaba DS, Sheppard CW, et al. Cocaine: history, epidemiology, human pharmacology, and treatment. a
perspective on a new debut for an old girl. Clin Toxicol, 1975;8(2):149-78.
2. Lange RA, Hillis LD. Cardiovascular complications of cocaine use. N Engl J Med, 2001;345(5):351-8.
3. Bloomstone JA. The drug-abusing parturient. Int Anesthesiol Clin, 2002;40(4):137-50
Conflito de interesse: nada a declarar.
Fonte de fomento: nenhuma.

ANESTESIA GINECO E OBSTÉTRICA
	
  

161	
  -‐	
  Anestesia	
  para	
  tratamento	
  intraparto	
  extraútero	
  (EXIT)	
  em	
  
feto	
  com	
  diagnóstico	
  pré-‐natal	
  de	
  rânula	
  congênita	
  
Marcia	
  Liana	
  Monteiro	
  Ramos,	
  Walmir	
  Furtado	
  de	
  Sousa,	
  Mariana	
  Moreira	
  Borges	
  Araújo,	
  Halan	
  Jorge	
  Macachero,	
  
Roberto	
  Ferreira	
  Tobias	
  
	
  
Hospital	
  Vera	
  Cruz	
  (HCV)	
  
Introdução: O Tratamento Intraparto Extraútero (EXIT) foi inicialmente descrito nos casos de oclusão traqueal nos fetos
com hérnia diafragmática congênita. Hoje, é utilizado eletivamente em cesáreas de fetos com provável obstrução de via
aérea (VA) ao nascimento. A finalidade é apresentar um caso de anestesia geral em gestante para procedimento EXIT em
feto com diagnóstico pré-natal de rânula congênita. Relato de caso: Mulher, 30 anos, primigesta, 36 semanas, ASA I,
apresentou polidrâmnio e feto com lesão cística (30 x 17 x 15 mm/4 mL) em região sublingual mediana, sugestiva de
rânula congênita pela ultrassonagrafia (USG) e ressonância nuclear magnética (RNM). Pelo risco de obstrução de VA, foi
programada cesariana com procedimento EXIT sob anestesia geral balanceada. A monitorização materna se deu com
oxímetro de pulso, cardioscópio, capnógrafo, analisador de gases e diurese. Foram administradas ranitidina e
metoclopramida, pré-oxigenação, indução em sequência rápida com fentanil (200 mcg), propofol (150 mg), rocurônio (70
mg), manobra de Sellick e intubação. Na manuntenção, utilizou-se isoflurano a 2%, dose adicional de fentanil (150 mcg) e
rocurônio (20 mg) com bom relaxamento uterino, sem uso de vasopressor. Foi feita histerotomia, exteriorizados cabeça,
tronco e membros superiores, mantendo circulação uteroplacentária. Realizou-se monitorização fetal manual e visual dos
batimentos do cordão umbilical, descompressão cística com aspecto mucoide, intubação do feto e marsupialização da
lesão. O cordão foi clampeado, foi feito desprendimento fetal, administrada ocitocina 20 UI e reduzido isoflurano para 1%,
com adequada contração uterina. Analgesia foi feita com morfina (4 mg) e analgésicos simples. A paciente foi extubada, e
o recém-nascido seguiu para UTI sem intercorrências. Discussão: EXIT consiste em abordagem fetal, com preservação da
circulação fetoplacentária e do volume uterino, conseguidos com correto relaxamento uterino, até que se assegure a VA, já
sabidamente comprometida. O objetivo é imobilidade e anestesia do feto para a intervenção através da passagem
transplacentária de anestésicos e, além disso, adequado relaxamento uterino com halogenados. Dessa forma, anestesia
geral balanceada torna-se técnica ideal. EXIT e alternativas modernas de diagnóstico por imagem (RNM e USG) geram
redução na mortalidade de fetos com VA difícil, pois tornam possível um planejamento cirúrgico-anestésico com equipe
multidisciplinar e uma condução criteriosa e segura do caso.
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Introdução: Durante a gravidez, a terapia farmacológica de doenças psiquiátricas (DP) é potencialmente danosa ao feto
pelo risco de teratogênese e síndrome de abstinência, e, nos casos graves, a eletroconvulsoterapia (ECT) pode ser uma
opção. Relato de caso: Mulher, 38 anos, idade gestacional (IG) de 11 semanas e sem pré-natal. Abandonou a terapia para
transtorno afetivo bipolar. Internada em fase maníaca, iniciou-se antipsicóticos e benzodiazepínicos, sem melhora até o
sétimo dia. Optou-se pela ECT. Em sala cirúrgica, após pré-oxigenação, administrou-se fentanil (FT), etomidato (ET) e
succinilcolina (SUC). Ela apresentou convulsão terapêutica satisfatória após estímulo elétrico e se manteve
hemodinamicamente estável. Ao todo, foram realizadas oito sessões de ECT, com intervalo de um a três dias entre elas.
Observaram-se picos hipertensivos e taquicardia em duas sessões. Foi realizada ultrassonografia obstétrica dez dias após a
última ECT, que evidenciou feto único, vivo e com demais parâmetros dentro da normalidade. A paciente apresentou
melhora do quadro psiquiátrico e recebeu alta hospitalar com 12 semanas e 5 dias de IG, com haloperidol e
acompanhamento ambulatorial. Discussão: A incidência de DP graves na gestação é de 5 a 7%, e o não tratamento
associa-se a risco materno aumentado de abuso de álcool e drogas ilícitas, parto prematuro, pré-eclâmpsia, baixo peso ao
nascer e menor vínculo mãe-filho. A ECT produz descarga parassimpática que pode levar à bradicardia e assistolia,
seguida de descarga simpática com aumento do fluxo sanguíneo cerebral, das pressões intracranianas, intraocular, gástrica,
arterial (PA) e taquicardia. A pré-oxigenação reduz as bradiarritmias fetais. O FT diminui as respostas fisiológicas da
ECT, a dose do hipnótico e produz analgesia. O ET proporciona estabilidade cardiovascular, essencial para adequada
circulação uteroplacentária. A SUC tem ação rápida, curta e não cruza a placenta. No segundo e terceiro trimestres é
indicado bloqueador H2 e intubação orotraqueal pelo risco aumentado de aspiração e, a partir da 24ª semana de IG,
monitorização da vitalidade fetal antes e após cada sessão de ECT pelo risco de trabalho de parto prematuro. Em revisão
recente, das 339 grávidas submetidas à ECT, houve oito casos de arritmias fetais, uma morte fetal pós-estado epiléptico,
um aborto no primeiro trimestre e um caso de infarto cortical materno. Logo, em razão da baixa taxa de complicações, a
ECT é uma opção segura durante a gestação, não só pela melhora clínica proporcionada como pela redução de medicações
com potencial teratogênico.
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Introdução: A síndrome de Ballantyne, ou síndrome em espelho, é caracterizada por grande edema na gestante,
pancitopenia e hipoalbuminemia, em associação com hidropsia fetal e placentomegalia. Sua incidência é rara, havendo
poucas publicações. A etiologia é ainda indeterminada. Relato de caso: Grávida, 25 anos, peso 68 kg, com 4 gestações
prévias normais, em investigação desde a 30a semana em decorrência de achado de hidropsia fetal e polidrâmnio. Com 33
semanas, apresentou amniorrexe, acompanhada de edema, pancitopenia (Hgb: 6,3 g/dL; Pqt: 37.000/µL),
hipoalbuminemia (2,0 g/dL), pressão arterial (PA) normal; negava equimoses, gengivorragia ou epistaxe. Foi indicado
parto cirúrgico. Avaliada por hematologista, foi prescrita transfusão de 600 mL de concentrado de
hemácias (CH) e 7 unidades de plaquetas uma hora antes da cesariana. Na sala de operação (SO), paciente consciente,
monitorizada com eletrocardiograma (ECG), pressão não invasiva (PANI) e oximetria (SpO2). Venóclise feita com cateter
18G. A paciente foi submetida à anestesia subaracnóidea, com punção única, atraumática, com agulha Quincke 27G, sendo
administrado 10 mg de bupivacaína, 2 mcg de sufentanil e 80 mcg de morfina. Foi extraído feto hidrópico de 4.950 g e
uma placenta de 3.095 g. Evoluiu com hipotensão severa, tratada com administração de 3.000 mL de SF0, 9%, 1.000 mL
de hidroxietilamido 6%, 250 mL de salina 3%, 400 mg de efedrina; infusão contínua de 0,15 mcg/Kg/min de
noradrenalina. Houve resposta contrátil inicial adequada à ocitocina, e a cesariana foi finalizada. Após 15 minutos, evoluiu
com atonia uterina, hemorragia, distúrbio de coagulação e choque. Foi realizada anestesia geral com intubação orotraqueal
e realizada histerectomia subtotal. Obtido acesso venoso central com punção única da veia subclávia D. Foram
transfundidos 600 mL de CH e 300 mL de plasma fresco congelado, administrado 1.000 mL de SF0, 9%, 500 mg de ácido
tranexâmico, e mantida a infusão contínua de noradrenalina. A pressão arterial média (PAM) se manteve em torno de 55
mmHg. A paciente foi levada à UTI, onde foi estabelecido o diagnóstico de coagulação intravascular disseminada.
Apresentou boa evolução e recebeu alta hospitalar no 15o dia pós-operatório (DPO), assintomática. O feto foi a óbito uma
hora após o parto. Discussão: Dada a rara incidência da síndrome, o diagnóstico não foi estabelecido antes da cirurgia.
Somente após investigação, ampla revisão na literatura e discussões, o caso foi definido como síndrome de Ballantyne. Ela
está associada à elevada mortalidade fetal e grave morbidade materna, e o conhecimento prévio de sua presença é
importante para se estabelecer estratégias na condução adequada do caso.
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Introdução: A Esclerose Múltipla (EM) é a mais frequente das doenças desmielinizantes, caracterizada pela destruição da
bainha de mielina no sistema nervoso central, o que resulta em uma série de sintomas motores e sensitivos manifestados
por surtos. Sua etiologia é desconhecida, mas parece estar relacionada a uma desordem autoimune que ocorre em pacientes
geneticamente susceptíveis após exposição a fatores ambientais, sendo mais comum no sexo feminino. Apresentamos a
seguir o relato de uma gestante portadora de EM, submetida à cesareana sob anestesia subaracnóidea.
Relato de caso: Paciente de 28 anos, gestante de termo, 68 kg, portadora de EM diagnosticada há seis anos, foi
encaminhada ao centro obstétrico para cesareana. Estava em uso de interferon que foi suspenso durante a gestação. Tinha
história de cesareana anterior há quatro anos sob anestesia geral sem intercorrências. Estava clinicamente bem, com
exames laboratoriais normais. Monitorizada com oxímetro de pulso, cardioscópio, pressão arterial não invasiva e acesso
venoso periférico para infusão de soro fisiológico (SF) 0,9% 10 mL/kg/hora. Foi optado por anestesia subaracnóidea, com
bupivacaína 0,5% hiperbárica 10 mg, morfina 80 mcg e sufentanil 2,5 mcg. A cirurgia foi realizada sem intercorrências,
com duração de 45 minutos. A paciente evoluiu bem no pós-operatório, recebendo alta após 48 horas. Discussão: A
escolha da técnica anestésica deve ser baseada na observação dos riscos e benefícios para cada paciente e, no presente
caso, foi considerada a ausência de contraindicações ao bloqueio em neuroeixo e a paciente foi devidamente esclarecida
dos riscos e benefícios de cada técnica anestésica em pacientes obstétricas e da possibilidade de piora dos sintomas no pósoperatório. A anestesia subaracnóidea parece precipitar o aparecimento de sintomas no pós-operatório por mecanismo
desconhecido e, quando isso ocorre, os sintomas são temporários e reversíveis a não ser que coincidam com o
aparecimento de novas áreas desmielinizadas. O relato deste caso sugere que a raquianestesia pode ser utilizada em
pacientes portadoras de EM sem que ocorram exacerbações da doença, no entanto, para uma conclusão definitiva da
melhor técnica anestésica, são necessários estudos mais detalhados.
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Introdução: O teste de Mallampati, modificado por Samsoon e Young, é realizado com outros exames para previsão de
intubação traqueal difícil. Na população obstétrica, as particularidades da via aérea resultam em maiores escores no teste e
previsão de dificuldades no controle da via aérea. A classificação zero, acrescentada ao teste de Mallampatti por Ezri et al.,
caracteriza-se pela visualização de qualquer parte da epiglote, demonstrativo de facilidade para a intubação traqueal. O
objetivo deste relato foi apresentar um caso incomum de gestante a termo com classe zero no teste de Mallampati, que foi
detectado na visita pré-anestésica para cesariana. Relato de caso: Paciente, 21 anos, 59 kg, 1,62 m, longilínea,
assintomática, na terceira gestação com idade gestacional de 38 semanas e três dias, foi acompanhada pelo pré-natal de
alto risco por plaquetopenia idiopática, plaquetas 106.000, apresentada para realização de cesariana eletiva sob
raquianestesia. Durante a visita pré-anestésica, foi evidenciado classe zero no teste de Mallampati, sem outros
comemorativos ao exame das vias aéreas. Discussão: Na gestante, a avaliação criteriosa da via aérea assume particular
importância em razão de suas alterações anatômicas e fisiológicas, que acrescentam dificuldades na realização da
laringoscopia direta e no controle da via aérea. A maioria das mortes relacionadas à anestesia obstétrica é por hipoxemia
decorrente da dificuldade em assegurar a via aérea. A acentuação do edema faríngeo e a retenção de fluídos tornam os
escores no teste de Mallampati maiores nas gestantes em relação às não grávidas. A classificação no teste de Mallampati,
em geral, aumenta com a evolução da gravidez e com a progressão do trabalho de parto. A classe zero de Mallampati
apresenta incidência de apenas 1,18% em pacientes do sexo feminino. Este caso, em contrapartida, descreve uma
ocorrência rara, Mallampati classe zero em tercigesta a termo.
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Introdução: A OMS caracterizou a obesidade como uma pandemia cuja prevalência é maior em mulheres. A frequência
de parturientes obesas que precisam de cesariana aumentou e alguma modificação no planejamento anestésico pode ser
necessária. Relato de Caso: Primigesta, 38 anos, IMC 60 kg/m², 35 semanas, gemelar, com quadro prévio de préeclâmpsia, intolerância à glicose, tabagismo e transtorno bipolar, foi admitida em crise hipertensiva e encaminhada à
unidade de risco obstétrico. No sexto dia de internação, em consenso multidisciplinar, optou-se por parto cesáreo. A
terapia medicamentosa incluía metildopa 2 g/dia, nifedipino 80 mg/dia, haloperidol 5 mg/dia, clorpromazina 100 mg/dia e
enoxaparina 120 mg/dia. Achados pré-operatórios significantes: ASA III, pressão arterial (PA): 134/60 mmHg; frequência
cardíaca (FC): 120 bpm; SatO2: 97%; FR: 23 irpm; Mallampatti 4. Exames pré-operatórios: Hb: 10,6 g/dL; Ht: 31,7%;
plaquetas: 185.000/mm³; índice internacional normalizado (INR): 0,99; RTTPA: 0,92; Cr: 0,9 mg/dL; DHL: 237UI/L;
AST: 23 UI/L; ALT: 16 UI/L. Em sala operatória com venóclise 18G em membro superior esquerdo (MSE), foi
transferida para mesa cirúrgica e monitorizada (eletrocardiograma (ECG), pressão não invasiva (PANI) e oximetria
(SpO2)). Foi realizada raquianestesia, L3-L4, agulha 25G de Quincke em posição sentada, com administração de 10 mg de
bupivacaína hiperbárica 0,5%, fentanil 25 µg e morfina 100 µg. Foi observada hipotensão arterial logo após bloqueio,
revertida pela administração de 10 mg de efedrina. Aos 09 e 11 minutos, foram extraídos os recém-nascidos e
encaminhados à UTI neonatal, em boas condições clínicas. A duração total da anestesia foi de 110 minutos, com
hidratação operatória de 2.000 mL de SF 0,9%. Durante o procedimento, a paciente recebeu cefazolina 2 g, cetoprofeno
100 mg e 15 UI de ocitocina intravenoso. Durante sutura de pele, ela referiu dor, com melhora do quadro álgico após
fentanil 100 µg IV. Foi encaminhada à sala de recuperação pós-anestésica (SRPA), sob máscara de O2 5 L/min. Recebeu
alta da SRPA após quatro horas com 10 na escala de Aldrete e Kroulik. Evoluiu com deiscência de pele de 4 cm, sem
necessidade de reabordagem cirúrgica, com alta hospitalar no nono pós-operatório (PO). Discussão: As alterações
fisiológicas da gravidez associadas às da obesidade fazem da gestante obesa uma paciente com reservas fisiológicas
limitadas. A gestante obesa está mais propensa a comorbidades antenatais e na gestação, como hipertensão arterial
sistêmica (HAS), diabetes e pré-eclâmpsia, além de apresentar maior chance para desenvolvimento de anomalias cardíacas
fetais e macrossomia. A necessidade de anestésico local é menor na obesidade associada à gestação, sendo uma opção de
grande valia em obstetrícia, por menor extensão do bloqueio e efeitos colaterais.
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Introdução: Complicações neurológicas após a técnica peridural são raras, variando de 0,003 a 0,1%. Relatamos uma
complicação incomum de afonia, bloqueio motor extenso e dispneia que ocorreu durante a anestesia epidural. Relato de
caso: Paciente masculino, 36 anos, ASA I, foi submetido à anestesia peridural para implante de expansor em perna
esquerda. Foi realizada monitorização, sendo em seguida administrada midazolam como medicação pré-anestésica. O
paciente foi colocado em posição sentada e realizada a punção peridural no espaço L3-L4 com agulha de Tuohy 18G. A
identificação do espaço peridural foi feita por meio do sinal da perda da resistência. Após realizar a dose teste, foram
administrados ropivacaina 0,5% (100 mg) e sufentanil (10 mcg), perfazendo um volume de 22 mL. Após posicionamento
do paciente em leito cirúrgico, houve bloqueio motor em membros inferiores e superiores, afonia, dispneia e agitação, não
ocorrendo perda da consciência. Optou-se por realizar anestesia geral. O procedimento estendeu-se por duas horas, sem
outras intercorrências. O paciente foi extubado com bom padrão respiratório e saturando 100%, porém ainda apresentando
bloqueio motor alto e afasia. Após três horas em observação, apresentou melhora, recebendo alta para o quarto sem
sequelas. Discussão: O paciente desenvolveu alterações neurológicas incomuns fora da área esperada da anestesia
peridural. O nível da anestesia peridural não pode ser determinado, podendo o anestésico ter atingido níveis cervicais,
explicando a dispneia pelo bloqueio do nervo frênico (C3 a C5) e a tetraplegia pelo bloqueio do plexo braquial, mas é
improvável que tenha causado a afonia, já que a inervação motora da laringe é feita por ramos do vago. Outra
possibilidade seria a punção inadvertida do espaço subaracnóideo, no entanto tal fato desencadearia rebaixamento do nível
de consciência e hipotensão intensa. Outra justificativa para o caso seria uma anestesia subdural, uma complicação
extremamente rara. O espaço subdural, situado entre a dura-máter e a aracnoide, é uma fenda estreita contendo uma
pequena quantidade de líquido. O bisél da agulha pode ter lesado a dura-máter, produzindo nela uma solução de
continuidade, e parte do anestésico poderia ter se difundido pelo espaço subdural. O espaço subdural é trabecular, portanto
os níveis do bloqueio usualmente podem apresentar-se de forma irregular. Essa disposição anatômica poderia justificar o
bloqueio motor extenso além da dispneia e da afonia associadas.
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Introdução: A doença falciforme é um dos distúrbios hereditários mais frequentes no mundo. Cursa com doença crônica
grave exacerbada por crises, como vaso-oclusiva (VOC). Relatamos um caso de colecistectomia videolaparoscópica
(CVL) em um paciente portador de anemia falciforme, o qual foi submetido à anestesia geral e bloqueio peridural para
analgesia intra e pós-operatória. Relato de caso: Paciente sexo masculino, 17 anos, ASA III, negro, 35 kg, admitido para
CVL. Portador de anemia falciforme diagnosticada aos cinco anos de idade por ocasião de um acidente vascular cerebral
(AVC),

desenvolvendo

hipertensão

arterial

sistêmica

(HAS)

e

miocardiopatia

dilatada

de

ventrículo

esquerdo (VE). O pré-operatório incluiu transfusão de duas unidades de concentrado de hemácia e foram mantidas suas
medicações. A monitorização intraoperatória constou de eletrocardiograma (ECG), pressão arterial, oxímetro de pulso,
capnógrafo, analizador de gazes, termômetro. Após acesso venoso, foi feito o antibiótico profilático e iniciada a anestesia
com fentanil (175 µg), seguido de propofol (70 mg) e cisatracurio (5 mg). Foi realizada intubação orotraqueal (IOT) e
peridural (levobupivacaina 0,5% 25 mg, adicionada adrenalina 15 µg, fentanil 50 µg, morfina 1 mg). A anestesia foi
mantida com 1,5 – 1,8% de sevoflurano, sem necessidade de complementação de outras medicações para manutenção de
plano anestésico. O bloqueio neuromuscular foi antagonizado com atropina (0,75 mg) e neostigmina (1,5 mg). A reposição
volêmica foi realizada com solução de Ringer lactato aquecido, num total de 1.500 mL. Os dados hemodinâmicos
mantiveram-se estáveis durante a cirurgia. A temperatura variou de 36,4 a 36,7 °C. Foram administrado dexametasona 5
mg, dipirona 2 g, ondansetron 4 mg, cetoprofeno 60 mg. O tempo cirúrgico foi de 110 minutos, sem nenhuma
intercorrência. O paciente foi extubado, sem queixas álgicas. Permaneceu na sala de recuperação por 40 minutos com alta
para enfermaria. Após 24 horas sem intercorrências, o paciente recebeu alta hospitalar. Discussão: Um dos objetivos no
manejo perioperatório de pacientes com anemia falciforme é a prevenção das VOC, e para isso atentamos para uma
adequada analgesia, hidratação, oxigenação e controle da temperatura corporal a fim de se evitar hipotermia. A presença
de dor é um fator preditivo independente para VOC e suas consequências¹. Entre os benefícios da analgesia peridural,
temos o controle efetivo da dor nesses pacientes², diminuição da liberação de catecolaminas e vasodilatação, contribuindo
para a prevenção de VOC³.
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Introdução: A tatuagem é uma forma cada vez mais popular de arte corporal. Um dos locais preferidos é a região lombar
inferior e, em algumas situações, os segmentos dorsais altos, especialmente entre as mulheres e homens jovens. Os
pigmentos utilizados na prática inicial da tatuagem eram partículas minerais e corantes vegetais, que têm sido
gradualmente substituídos por compostos policíclicos e azóis, menos alergênicos. Teoricamente, existe a possibilidade de
que a punção dos tecidos dérmicos com agulhas de peridural ou de raquianestesia leve a uma introdução de pigmentos no
espaço peridual ou raquiano. Tal evento pode ocasionar complicações agudas, como a aracnoidite química e a neuropatia
inflamatória, ou mesmo, a longo prazo, uma complicação semelhante aos tumores epidermóides. Assim, o relato deste
caso é importante para avaliar a existência desses potenciais efeitos adversos e alertar, preventivamente, sobre a anestesia
regional em paciente portador de tatuagem no local da punção. Relato de caso: Paciente com 24 anos, sexo feminino,
55 kg, com indicação cirúrgica de lipoaspiração. Na avaliação pré-anestésica realizada no dia anterior, estava
assintomática, estado físico ASA I, e exames e parecer cardiológico eram normais. Ao exame físico, observou-se uma
tatuagem em todo o trajeto da coluna vertebral. Foram relatados os riscos inerentes da anestesia, e a paciente sugeriu a
anestesia peridural. Foi explicado que a presença da tatuagem poderia ser uma contraindicação relativa. Caso não fosse
possível a peridural, seria realizada anestesia geral. A paciente recebeu 15 mg de midazolam via oral (VO) trinta minutos
antes da cirurgia. Foi monitorizada com eletrocardiograma (ECG), oximetria, pressão arterial não invasiva (PANI) e
cateter

de

oxigênio

nasal

(2

L/min),

e

foi

feita

venóclise

com

jelco

20

no

membro

superior

esquerdo (MSE). A paciente estava sentada, orientada, e foi feita assepsia da região torácica, punção T-9–T-10, fora da
tintura da tatuagem, dose teste, injeção de 10 mL de ropivacaína a 0,36%, passagem do cateter e 15 mL da mesma solução
pelo cateter. Após injeção, foi retirado o cateter. A cirurgia teve duração de duas horas, sem intercorrências. Ao término, a
paciente foi encaminhada para a sala de recuperação. Discussão: Os possíveis riscos da anestesia neuroaxial na presença
de tatuagens têm sido subestimados, pois a literatura sobre o assunto tem encontrado poucas relações de complicações
graves, inflamatórias, infecciosas ou implantes tumorais por pigmento dérmico após realizar anestesia regional com
tatuagens. As medidas empíricas utilizadas para evitar os possíveis riscos parecem ser eficazes e devem ser estimuladas.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Welliver D, Welliver M, Carroll T, et al. Lumbar epidural catheter placement in the presence of low back tattoos: a
review of the safety concerns. AANA Journal, 2010:78(3).
2. Douglas MJ, Swenerton JE. Epidural anesthesia in three parturients with lumbar tattoos: a review of possible
implications. Can J Anesth, 2002;49(10):1057-60.
3. Narváez-Traverso A, Pérez-Martín B. Bibliographical review of the complications of epidural anesthesia in woman in
labor with lumbar tattoos. Matronas Prof, 2011;12(4):117-20.
4. Mercier FJ, Bonnet MP. Tattooing and various piercing: anaesthetic considerations. Current Opinion in
Anaesthesiology, 2009;22(3):436-41.

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

ANESTESIA NO NEUROEIXO
	
  

174	
   -‐	
   Bloqueio	
   do	
   nervo	
   femural	
   contínuo	
   guiado	
   por	
   ultrassom	
  
para	
  prótese	
  total	
  de	
  quadril	
  em	
  paciente	
  com	
  contraindicação	
  de	
  
anestesia	
  do	
  neuroeixo	
  
Gabriel	
  Jose	
  Redondano	
  de	
  Oliveira,	
  João	
  Paulo	
  Domeni	
  Martins,	
  Beatriz	
  Jalbut	
  Jacob,	
  Walter	
  Luiz	
  Ferreira	
  Lima,	
  José	
  Luiz	
  
de	
  Campos	
  
	
  
CET	
  Hospital	
  Vera	
  Cruz	
  
Relato de caso: Paciente masculino, 58 anos, branco, 70 kg, ASA III, com antecedente cirúrgico de colocação de stent de
carótida e femural bilateral, e trepanação para hemorragia intraparenquimatosa, portador de doença arterial obstrutiva
crônica, hipertenso, com dislipidemia e hemiplegia à esquerda decorrente de AVC isquêmico/hemorrágico, fazia uso de
clopidogrel (suspenso por sete dias, substituído por clexane 80 U/dia), nifedipina, cilostazol, fenitoína, gabapentina, AAS.
Foi monitorizado com Índice Bispectral (BIS), pressão arterial não invasiva (PANI), eletrocardiograma (ECG) e oximetria
de pulso, e submetido à anestesia geral venosa total, com propofol PFS 2% e remifentanil 100 mcg/mL. Após indução com
midazolam

2

mg,

remifentanil

140

mcg,

etomidato

20 mg + lidocaína 2% sv 40 mg, foi realizada intubação orotraqueal sem intercorrências. Ele foi submetido então ao
bloqueio do nervo femural contínuo, com estimulador de nervos periféricos Contiplex® e agulha A 55 guiado por
ultrassom, punção única. Foi administrada injeção de ropivacaína 0,375%, 40 mL. O procedimento anestésico-cirúrgico
ocorreu sem intercorrências. O paciente foi extubado após aproximadamente 250 minutos de cirurgia e encaminhado à
UTI, sem queixa de dor. Discussão: A anticoagulação impõe algumas restrições para clássicas técnicas anestésicas
regionais. Com o desenvolvimento de equipamentos de ultrassom, é agora possível identificar com precisão as estruturas
vasculares e neurais. Isso permite que, guiada por ultrassom, a punção seja mais precisa tanto para atingir a área de
interesse como para minimizar os riscos de dano vascular acidental.
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Introdução: A anestesia em obstetrícia exige do profissional capacitação para indicar a técnica anestésica mais correta,
com base nas alterações fisiológicas da gestação, bem como condições adversas que ponham em risco o binômio maternofetal. No Brasil, o bloqueio do neuroeixo apresenta-se como técnica de escolha por oferecer maior segurança à parturiente
e menor depressão fetal, sendo a anestesia geral reservada para casos especiais. Embora os bloqueios sejam a técnica de
escolha, as intercorrências encontram-se aumentadas em razão de alterações fisiológicas e anatômicas do período
gravídico, bem como as dificuldades para sua realização. Relato de Caso: ARO, feminino, 21 anos, ASA I-E, índice de
massa corpórea (IMC) 36, GIIA0PI, IG = 40 semanas, em franco trabalho de parto, feto pélvico e em sofrimento fetal
agudo, com bradicardia e mecônio espesso. A paciente foi levada à sala cirúrgica, monitorizada, e foi realizada venóclise J
18G, feita assepsia e antissepsia com a paciente sentada, e punção com agulha 27G de Quincke em L2-3 paramediana D.
Ainda sem refluxo de líquor, a paciente mobilizou o membro inferior direito e a agulha de raquianestesia ficou presa no
espaço intervertebral. Foi pedido então que a paciente voltasse à posição anterior, ocorrendo neste momento a quebra da
agulha. Após o ocorrido, foi optado por nova punção em L3-L4, com agulha 25G paramediana, sem intercorrências.
Posicionou-se a paciente em decúbito dorsal horizontal e a cesareana foi realizada. Recém-nascido vivo de difícil
desprendimento cefálico, Apgar 5/8. Após o término da cirurgia, foi realizada radiografia de coluna lombar e mobilização
da paciente em bloco, seguida por transferência ao hospital de referência para tomografia lombar e avaliação neurológica.
Exérese da agulha em 24 horas, com anestesia local e sedação, com auxílio da radioscopia. Ausência de déficit
neurológico, e a paciente esteve ciente do caso em todos os momentos. Discussão: Dentre os bloqueios espinhais, a
anestesia subaracnóidea é uma excelente técnica para cesariana em pacientes sem o cateter peridural. As principais
complicações dessa técnica são: hematoma subdural, meningite, síndrome da cauda equina e cefaleia pós-raqui, sendo esta
última a mais comum e de incidência aumentada em puérperas. Para reduzir as complicações, temos usado agulhas de
calibres menores, que, por sua vez, associadas à movimentação da paciente, em decorrência da dor do trabalho de parto,
aumentam o risco de quebra de agulha no espaço intervertebral.
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Introdução: A anestesia regional subaracnóidea é uma técnica anestésica bem definida que fará 115 anos em 2013, com
períodos de euforia e declínio de sua prática; seu uso vem aumentando ao longo dos últimos 20 anos, e o aumento dos
relatos de complicações inerentes a esse procedimento é consequente ao aumento do número de procedimentos utilizando
essa técnica. Relato de caso: Paciente, masculino, 52 anos, com diagnóstico de prolapso de ileostomia após cirurgia para
retirada de tumor de cólon. ASA II, por tabagismo. O tratamento proposto foi fechamento da ileostomia com correção do
prolapso. Técnica anestésica; paciente identificado, foi monitorizado com eletrocardiograma (ECG), pressão não invasiva
(PANI) e oximetria (SpO2), venóclise G18 MSE, catéter de O2 2 L/mim, e colocado em posição sentada após sedação
superficial com 5 mg midazolan, 50 mcg fentanil. Antissepsia/assepsia com clorexidina alcoólica, colocado campo estéril
fenestrado; identificado interespaco L4-L5, pela linha de Tuffier, aplicado botão anestésico com lidocaina 2%, punção
subaracnóidea com agulha tipo Quincke 25G via paramediana. Foi observado refluxo de líquido cefalorraquidiano (LCR)
normotenso e claro, injetado no espaço subaracnóideo morfina 0,1 mg + bupivacaina hipobárica 12 mg. Após a injeção do
anestésico, o paciente reagiu em hiperextensão, com consequente deformação da agulha. No momento da retirada dela, a
aproximadamente 1,5 cm da pele, parte ficou no paciente; ele foi então colocado em decúbito lateral esquerdo, e foi
praticada incisão na pele de aproximadamente 8 cm sem sucesso na retirada da agulha, mesmo com o auxílio do arco em
‘C’ (fluoroscopia). Com a sua estabilização hemodinâmica, foi solicitado auxílio de um cirurgião ortopedista para retirada
do corpo estranho, o qual obteve êxito. Com o término do procedimento para retirada da agulha, foi possivel dar
continuidade a cirurgia programada inicialmente e, ao final, o paciente foi encaminhado à sala de recuperação pósanestésica (SRPA) evoluindo no pós-operatório sem queixas. Discussão: Complicações relacionadas às técnicas de
anestesia regional são diversas, desde dor nas costas pós-punção às temidas injúrias neurológicas; quanto mais metódica
for nossa abordagem maiores são as chances de êxito. A garantia de uma melhor procedência do material deve ser uma
constante exigência do anestesiologista. Apesar da movimentação acidental, acreditamos que a quebra seria consequência
de provável baixa qualidade do material utilizado, haja vista que o local de quebra foi diferente do local da deformidade da
agulha.
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Relato de caso: Paciente masculino, 67 anos, 80 kg, ASA II, com antecedente cirúrgico de prostatectomia há seis anos e
revascularização do miocárdio há três anos, portador de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e hipotireoidismo
controlados, em uso de ácido acetil salicílico 200 mg/dia, metoprolol 25 mg/dia e levotiroxina 25 mcg/dia, com avaliação
cardiológica prévia, foi submetido à herniorrafia inguinal à direita, herniorrafia umbilical. O paciente foi monitorizado
com Índice Bispectral (BIS), eletrocardiograma (ECG), pressão não invasiva (PANI) e oximetria de pulso, e submetido à
anestesia geral balanceada; após indução anestésica venosa, foi mantido com sevoflurano, e realizado TAP block bilateral,
guiado por ultrassom, com agulha de 100 mm, com infiltração de ropivacaína 0,5%, 20 mL em cada lado. Paciente
descurarizado e extubado sem intercorrências após 150 minutos de cirurgia. Nãoapresentou queixas álgicas durante 14
horas no pós-operatório, exceto na região do dermátomo de T8. Discussão: O TAP block foi descrito primeiramente por
Rafi em 2001. Ele o retratou como um bloqueio refinado na região abdominal, alcançado com uma única injeção de
anestésico no plano transverso abdominal. No presente relato, apresentamos um paciente em uso de ácido acetil salicílico
200 mg/dia e, por isso, optou-se pelo TAP block associado à anestesia geral. Ele evoluiu favoravelmente em relação à dor
pós-operatória, com dor apenas na herniorrafia incisional na altura do dermátomo T8. Isso corrobora com a literatura, que
é imprecisa quanto ao nível de analgesia, sendo mais favorável às incisões abdominais inferiores.
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Introdução: Feocromocitomas são tumores malignos raros que sintetizam, armazenam e secretam catecolaminas.
Ocorrem em cerca de 0,1% da população hipertensa, sendo uma importante causa de hipertensão arterial grave. Relato de
caso: WPN, 39 anos, masculino, negro, com história de hipertensão arterial desde os 16 anos de idade e insuficiência
cardíaca congestiva (ICC) há 6 anos, em uso de losartana, carvedilol, espironolactona, furosemida, captopril e digoxina.
Aos exames, apresentou: ecocardiograma (ECO): fração de ejeção (FE): 45%, hipertrofia ventricular esquerda (HVE) e
hipocinesia difusa e disfunção diastólica grau II; tomografia (TC): imagem de tumor adrenal à direita, hiperecogênico,
contorno lobulado e medindo 8,39 cm x 6,14 cm, 5,63 cm sem evidência de vascularização; imagens nodulares no pulmão
direito sugestivo de metástase tumoral. Foi proposta ressecção tumoral com cirurgia aberta. O paciente foi medicado com
prazosina 10 mg/dia 10 dias antes da cirurgia. Medicação pré-anestésica: diazepam 10 mg via oral na noite anterior. Ele foi
admitido em sala de operação (SO), com pressão arterial (PA) 170/90 mmHg, frequência cardíaca (FC): 60 bpm, SatO2:
98%, e foi monitorizado com cardioscópio, pressão arterial invasiva (PAI) em artéria radial direita e oxímetro de pulso,
indução com fentanil (250 mcg), etomidato (20 mg), midazolam (6 mg), rocurônio (60 mg), intubação orotraqueal (IOT) e
manutenção em ventilação mecânica (VM), e foi puncionado acesso venoso central em jugular interna direita. A anestesia
foi mantida com remifentanil 0,2 mcg/kg/h e isoflurano 2%, mantendo-se estável com pressão arterial média (PAM) de 80
mmHg. Após a ligadura do suprimento venoso do tumor, houve diminuição significativa da PAM que atingiu níveis de 50
mmHg, sendo necessário uso de noradrenalina (0,3 MCT/kg/min) e, posteriormente, dobutamina (2,5 mcg/Kg/min.). Após
a cirurgia, foi realizada anestesia peridural em T9 e T10 com 2 mg de morfina e 8 mL de ropivacaina 0,2%. O paciente foi
levado para UTI entubado, sedado. Foi extubado no primeiro dia pós-operatório (DPO) e encaminhado para enfermaria.
No momento, encontra-se em tratamento quimioterápico. Discussão: O tamanho do tumor, a duração do ato anestésico
cirúrgico, a manipulação na dissecção, os níveis de catecolaminas atingidas e comorbidades no pré-operatório são fatores
de risco para instabilidade no perioperatório. As alterações hemodinâmicas no transoperatório associadas às alterações
cardiovasculares são o grande desafio para os anestesiologistas. Os pacientes podem apresentar crises de hipertensão no
transoperatório e hipotensão no pós-operatório, portanto fármacos com início de ação rápida e de curta duração, como o
nitroprussiato de sódio, esmolol, noradrenalina e fenilefrina, devem estar prontamente disponíveis.
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469-77.
3. Coelho RB, Soares FC, Soares SC. Anestesia para ressecção de feocromocitoma sem preparo pré-operatório. Relato de
caso. CET do Hospital das Clínicas - FMUSP. Revista Brasileira de Anestesiologia, 2004;54(33).
Conflito de interesse: nada a declarar.
Fonte de fomento: nenhuma

ANESTESIA PARA CIRURGIA ABDOMINAL	
  
	
  

74	
  -‐	
  Anestesia	
  para	
  exérese	
  de	
  aldosteronoma	
  da	
  suprarrenal	
  
esquerda	
  
Luis	
  Fernando	
  Rodrigues	
  Maria,	
  Danilo	
  Gobbo	
  Braz,	
  Marcio	
  Tadeu	
  Alves,	
  Luciano	
  Almeida	
  Santos,	
  Jaime	
  João	
  Jorge	
  
	
  
Centro	
  de	
  Ensino	
  e	
  Treinamento	
  de	
  Catanduva	
  DAS/Faculdades	
  Integradas	
  Padre	
  Albino	
  
Introdução: Os aldoteronomas são tumores das suprarrenais, raros, produtores de aldosterona e mais frequentes em
mulheres entre 30 e 50 anos. O córtex da suprarrenal é responsável pela produção dos hormônios classificados como:
glicocorticoides (cortisol), mineralocorticoides (aldosterona), andrógenos e estrógenos. A medula adrenal secreta
adrenalina e noradrenalina em resposta à estimulação simpática. Relato de caso: SRGP, 44 anos, sexo feminino,
apresentava hipertensão arterial e, durante a investigação clínica e laboratorial, verificou-se hipocalemia e hipernatremia.
A aldosterona mostrou-se elevada também. A ressonância nuclear magnética (RNM) de abdome confirmou a presença de
tumor em suprarrenal esquerda. Discussão: Embora alguns pacientes sejam assintomáticos, a hipertensão arterial
acompanhada de cefaleia pode refletir a retenção de sódio e aumento do volume do líquido extracelular. A hipertensão é
resistente ao tratamento. A aldosterona provoca eliminação do potássio, retenção do sódio, alcalose metabólica e fraqueza
muscular. A alcalose produz redução do cálcio ionizado e pode ocorrer tetania. Hipomagnesemia e intolerância à glicose
também podem estar presentes. No caso descrito, a titânia foi inicialmente confundida com epilepsia e, após diagnóstico
do aldosteronoma, foi descartada. A espironolactona no pré-operatório foi empregada para bloquear os efeitos da
aldosterona. Os cuidados anestésicos devem incluir a monitorização da volemia, controle da pressão arterial (PA) e
dosagens seriadas dos íons Na+, K+, Ca++ e Mg++. A hipopotassemia, além de alterar a contratilidade cardíaca, potencializa
os efeitos dos bloqueador neuromuscular (BNM) adespolarizantes. Midazolam e clonidina foram utilizados como préanestésicos. A técnica anestésica foi anestesia geral venosa total com propofol, remifentanil, cisatracúrio e ventilação
controlada. Monitorização: pressão arterial não invasiva (PANI), eletrocardiograma (ECG), oxímetro e capnógrafo.
Durante a anestesia, os valores de potássio eram baixos mesmo após reposição: 2,6 mmol/L no pré-operatório. Não houve
dificuldades para controle da PA. No pré-operatório, a gasometria mostrou: pH = 7,50, pCO2 = 44,7 mmHg, BIC = 34,1.
Na+ = 139,5 mmol, K+ = 2,44 mmol/L. A reversão do bloqueio neuromuscular foi feita com neostigimine. Após a
cirurgia, a paciente permaneceu na sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) e teve alta para enfermaria sem
intercorrências. Diagnóstico anatomopatológico (AP): adenoma cortical adrenal.
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Introdução: A doença tromboembólica vem sendo alvo de intensas pesquisas no âmbito de sua incidência e
desenvolvimento. Entretanto, ainda não há um estudo detalhado de todos os fatores intrínsecos e extrínsecos que podem
levar ao quadro clínico de trombose. Tal enfermidade tem um traço hereditário-familiar que vem estimulando a avaliação
das tentativas de identificação laboratorial dos distúrbios sanguíneos nas últimas décadas. Este relato visou incentivar o
anestesiologista a realizar avaliação pré-anestésica, uma história clínica bem detalhada e utilizar meios laboratoriais para
elucidar o diagnóstico de fatores para trombofilia. Relato do Caso: Paciente de 32 anos, sexo feminino, 65 kg, com
indicação cirúrgica de lipoaspiração abdominal. Na avaliação pré-anestésica realizada uma semana antes da cirurgia, a
paciente estava assintomática, estado físico ASA I, com exames e parecer cardiológico normais. Houve a retirada do
anticoncepcional dois meses antes. Na história clínica a paciente referiu que a irmã apresentou de forma espontânea um
quadro de trombose venosa por cerca de cinco anos. Foi então solicitado um screening laboratorial para trombofilia
(proteína C, proteína S funcional, fator V de Leiden e deficiência da antitrombina III). Os exames solicitados foram
normais, exceto a proteína S funcional (31,8%; VR=50‒140%). Paciente recebeu 15 mg de midazolam VO trinta minutos
antes da cirurgia. Monitorizada com ECG, oximetria, PANI e cateter de oxigênio nasal (2L/min), feita venóclise com jelco
18 no MSD. Paciente estava sentada, foi orientada, teve assepsia da região torácica, punção T-10–T-11, dose teste, injeção
de 10 mL de ropivacaína a 0,36%, passagem do cateter e 15 mL da mesma solução pelo cateter. Após injeção, foi retirado
o cateter. A cirurgia teve duração de quatro horas, sem intercorrências. Ao término, foi encaminhada para a sala de
recuperação. Discussão: Alguns desses exames para pesquisa de trombofilia são caros e não realizados em todos os
laboratórios clínicos. A avaliação deve ser estimulada em pacientes com caso de tromboembolismo em familiares, em
mulheres mais idosas que pretendam engravidar ou fazer reposição hormonal. Neste caso, solicitamos a avaliação de um
hematologista para o seguimento no pós-operatório. A conduta estabelecida pelo profissional foi o uso de meias elásticas e
aparelhos compressivos em membros inferiores, bem como administração de clexane 40 mg SC 12/12 horas por 30 dias e
40 mg SC uma vez ao dia por 15 dias. A paciente evolui bem sem intercorrências.
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Introdução: Doença de Dercum é caracterizada por acúmulo subcutâneo, doloroso, de tecido gorduroso e acometimento
sistêmico (cardiovascular, endócrino, hematológico, infeccioso e psiquiátrico, entre outros). Uma das modalidades
terapêuticas é a lipoaspiração, o que implica no conhecimento de peculiaridades anestésicas nesta rara doença. Relato de
Caso: Paciente do sexo feminino, 15 anos, 62 kg, estado físico PIII, com doença de Dercum, diabetes tipo 2,
hipotireoidismo não compensado e esteatose hepática. Dor grave pré-operatória (EVN=9), com uso atual de morfina (28
mg/dia) e gabapentina (2,5 g/dia) e uso prévio, adicional, de adesivo de fentanil por quatro anos (interrompido seis meses
antes do procedimento), programada para lipoaspiração dorsal (cervical e lombar) e sem preditores de via aérea difícil.
Anestesia: raquianestesia com morfina 2 µg.kg-1 e sufentanil 5 µg; indução venosa com fentanil 5 µg.kg-1, propofol 2,5
mg.kg-1, rocurônio 0,6 mg.kg-1 e manutenção com dexmedetomidina (0,5 µg.kg-1 em 10 minutos seguida de infusão
contínua 0,5 µg.kg-1.h-1), isoflurano com FE=0,7%, e uma dose adicional de fentanil (100 µg). IOT: posicionamento
adequado com coxim occipital, laringoscopia Cormack-Lehane 2, cânula aramada 7,0. Monitorização contínua do
bloqueio neuromuscular com administração de ⅓ da dose de indução do rocurônio ao aparecimento da segunda resposta na
sequência de quatro estímulos. Foi retirada a cânula orotraqueal quando T4/T1=1 e a paciente, encaminhada à sala de
recuperação pós-anestésica sem intercorrências. A duração da anestesia foi de 210 minutos e do procedimento, 100
minutos. Discussão: A doença de Dercum, descrita em 1892, acomete principalmente mulheres adultas1. Estudos sugerem
transmissão autossômica dominante com expressividade variável; a etiologia permanece desconhecida. Opioides
intratecais associados à dexmedetomidina venosa foram eficazes no controle intraoperatório, com baixo consumo total de
fentanil e isoflurano, assim como no controle de dor pós-operatória (EVN=4 no primeiro pós-operatório). A monitorização
da junção neuromuscular adquire importância no uso crônico de anticonvulsivantes pelas possíveis alterações na
manutenção do bloqueio neuromuscular. Alterações sistêmicas associadas a esta síndrome implicam em criteriosa
avaliação pré-anestésica para garantir adequado controle perioperatório.
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Introdução: Após situações de estresse físico ou emocional intenso, pode haver a instalação de um quadro de disfunção
cardíaca regional. Muitas vezes casos de instabilidade hemodinâmica inexplicada podem hoje, com auxílio de métodos
radiológicos como ecocardiografia, levar a diagnósticos específicos e raros como a síndrome de Takotsubo, permitindo
adequada condução do caso. Relato do Caso: Paciente de 30 anos, sexo feminino, sem antecedentes clínicos, 51 kg e 1,70
m. Exames laboratoriais e ECG prévios sem alterações. Alérgica a látex e em uso de anticoncepcional oral. Submetida a
cirurgias prévias sem intercorrências. Foi submetida à rinoplastia e, durante injeção de bupivacaína e adrenalina no septo
nasal, evoluiu com taquiarritmia sem perda de pulso, com QRS largo e de curta duração e reversão espontânea. A cirurgia
foi suspensa e o ECG pós-reversão da arritmia evidenciou ritmo sinusal com infra ST V1‒V3 e V5+onda T simétrica.
Cursou sem dor torácica, mas com elevação de marcadores enzimáticos (CKMB:7,2; Tr:3,26) e normalização do ECG. A
cirurgia foi suspensa e a paciente, acompanhada pela cardiologia. Evoluiu assintomática e ao ecocardiograma observou-se
cavidades cardíacas de dimensões normais, espessura miocárdica normal e disfunção de VE (Fe VE:0,38) por
hipocontratilidade difusa preservando o ápice de VE. No dia seguinte, paciente evoluindo afebril e normotérmica.
Discussão: A síndrome de Takotsubo ou síndrome do coração partido é um evento raro, que pode ser desencadeado por
ocorrências de estresse intensas, podendo no ambiente perioperatório ser caracterizadas por diversas situações, desde plano
anestésico superficial, efeitos de drogas adrenérgicas, entre outras. Os principais diagnósticos diferenciais são eventos
coronarianos isquêmicos e miocardites. No entanto, a partir da suspeita pode-se por meio do ecocardiograma transtorácico
realizar o diagnóstico diferencial dessa síndrome, que tem um bom prognóstico e na maior parte dos casos é
potencialmente reversível. Ter em mente tal diagnóstico diferencial pode facilitar o diagnóstico e suporte após a
instabilidade hemodinâmica instalada pelo quadro. A terapêutica é de suporte, podendo necessitar de inotrópicos, ante o
diagnóstico bem caracterizado pela ecocardiografia.
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Introdução: A esclerose múltipla (EM), doença desmielinizante progressiva é caracterizada por clínica reincidente e
remitente, afetando áreas cerebrais e da medula espinhal. O estresse cirúrgico, hipertermia e infecções levam à
exacerbação dos sintomas. As medicações usadas no tratamento da EM podem interagir com a anestesia geral. O
baclofeno provoca fraqueza muscular e aumento da sensibilidade aos bloqueadores neuromusculares (BNM) não
despolarizantes. Por outro lado, carbamazepina ou fenitoína geram resistência aos BNM não despolarizantes. Relato do
Caso: Paciente, 25 anos, do sexo feminino, 60 kg, portadora de EM compensada, em uso de Natalizumab, diagnosticada
há seis meses por diploplia e ataxia súbitas, foi submetida à rinoplastia. Na avaliação pré-anestésica, assintomática do
ponto de vista neurológico e sem déficits focais ao exame físico. À indução anestésica, foram administrados: propofol (2,5
mg/kg), sufentanil (0,5 mcg/kg) e vecurônio (0,1 mg/kg), intubação orotraqueal com cânula 7.0, sem intercorrências.
Manutenção anestésica venosa total com propofol e remifentanil, totalizando 3 horas de cirurgia e 3 horas e 30 minutos de
anestesia. A paciente manteve-se estável hemodinamicamente durante o intraoperatório e não apresentou distermias. O
train-of-four (TOF) chegou a 0 após 30 minutos da indução e a 110% após 3 horas e 15 minutos do início da anestesia, não
sendo necessária reversão do bloqueio neuromuscular. Para analgesia e antipirese foram administrados 2 g de dipirona e 1
mg de morfina endovenosa. Em 30 dias de pós-operatório, a paciente não apresentou alteração do quadro clínico de EM.
Discussão: A EM é uma doença de acometimento multissistêmico, que influencia o planejamento e a condução da
anestesia. É fundamental avaliar déficits neurológicos pré- e pós-operatórios, monitorizar a atividade neuromuscular,
evitar variações de temperatura, fornecer analgesia pós-operatória eficaz e minimizar ao máximo o estresse cirúrgico. A
anestesia geral e epidural parecem ser seguras, enquanto a raquianestesia está relacionada com o agravamento da EM.
Acredita-se que a medula espinhal torna-se mais sensível para a neurotoxicidade de anestésicos locais devido à
desmielinização. Quanto à anestesia geral, não há evidência de superioridade da técnica venosa ou inalatória em termos de
segurança nesses pacientes. Vale ressaltar que o manejo anestésico do paciente com EM é baseado em pequenos estudos
retrospectivos e em relatos de caso.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Introdução: O transplante combinado coração-rim tem indicações restritas e são desafiadoras, necessitam de cuidados de
equipes multiassistencias e especializadas. Uma revisão dos relatos de casos sugere sobrevida similar ao transplante
individual. Além disso, o transplante combinado de um mesmo doador parece ter menor índice de rejeição e maior
facilidade da condução da imunossupressão. Relato do Caso: Paciente masculino, 48 anos, com antecedente de linfoma
não Hodgkin, apresentava miocardiopatia dilatada (FE de 30%) pós-quimioterapia e valvulopatia (estenose aórtica grave,
com área valvar de 0,8 cm2) pós-radioterapia. Seis meses antes apresentou quadro de descompensação da insuficiência
cardíaca com dispneia, edema de membros inferiores e redução do débito urinário, evoluindo para insuficiência renal e
necessidade de diálise. Iniciado transplante, realizou-se monitorização básica, pam, bis, swan ganz. Realizou-se transplante
cardíaco com tempo de isquemia de 150 minutos, CEC de 110 minutos, necessitando de suporte inotrópico com
dobutamina após a revascularização. O tempo de isquemia renal foi de 540 minutos. Durante o transplante renal, a
hidratação vigorosa desencadeou uma falência do ventrículo direito, crise de hipertensão pulmonar (PSAP=70mmHg),
bradicardia, evoluindo para parada cardíaca em AESP. O paciente respondeu às manobras de RCP, sendo encaminhado à
UTI com óxido nítrico, adrenalina, dobutamina e noradrenalina. Na UTI foi realizado desmame de drogas vasoativas,
balanço hídrico negativo, extubação no terceiro pós-operatório, com melhora importante do padrão de contratilidade
miocárdica (FE 70%); porém, ainda com necessidade de diálise. Discusssão: Um dos desafios do procedimento
combinado está em adequar a volemia do doente, já que o coração transplantado é denervado, apresenta baixa resposta aos
reflexos cardíacos e baixa tolerância ao estado hipervolêmico, situação esta fundamental ao bom funcionamento do
enxerto renal. No nosso caso, durante expansão volêmica o paciente apresentou uma elevação da resistência vascular e da
pressão pulmonar levando a uma disfunção do ventrículo direito por sobrecarga volêmica. Diversos estudos confirmam
que o transplante combinado de um mesmo doador pode ser uma alternativa para doentes que sofrem de falência orgânica
dos dois órgãos agregando vantagens imunológicas; porém, faz-se necessário o estabelecimento de critérios para
determinar os receptores ideais.
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Introdução: A doença hepática terminal é caracterizada por diversas anormalidades laboratoriais nos exames
convencionais utilizados para avaliar a coagulação. Inúmeros são os trabalhos que buscam preditores de sangramento e
distúrbios da coagulação no transplante hepático, uma vez que a transfusão no perioperatório afeta diretamente a
morbimortalidade associada ao procedimento. O presente relato mostrou a utilização do concentrado de fibrinogênio e do
concentrado de complexo protrombínico no transplante hepático. Relato do Caso: Paciente E.M.C., 48 anos, 78 kg, 1,75
m, apresentou-se para transplante hepático com doador cadáver, MELD 32, sem sangramentos ativos, sem cirurgias
abdominais prévias. Hepatopata cirrótico pelo vírus da hepatite C, sem comorbidades associadas. HB/HT=9,8/29%,
INR=2,7, FIB=85, PLQ=40000. Após venóclise iniciou-se administração de 2 g de concentrado de fibrinogênio e 30 U/kg
de concentrado de complexo protrombínico, realizada em 30 minutos. Foram colhidos tromboelastograma, INR e
fibrinogênio sérico antes do início da administração, 1 hora após o final da infusão (imediatamente antes da incisão
cirúrgica), após a reperfusão portal e ao fim do procedimento, que teve duração aproximada de 5 horas. Ao final, o
paciente foi encaminhado para a UTI, intubado, sob ventilação mecânica, em parâmetros mínimos. Exames finais
demonstraram Hb/Ht=7,8/24% e o paciente não recebeu nenhum hemoderivado durante a internação, que foi de 11 dias.
Discussão: Sangramento e transfusão afetam o resultado no transplante hepático. Algoritmos empíricos de tratamento da
coagulopatia hepática sugerem conservadorismo transfusional, e a transfusão não deve ser realizada de forma profilática.
Trabalhos recentes mostram que o aumento dos níveis séricos do fibrinogênio leva à redução do uso de hemoderivados no
transplante hepático. Além disso, INR elevado pode ser um fator de risco isolado para sangramento. O presente relato
mostrou a utilização de concentrados de fatores da coagulação liofilizados, com perfil de segurança elevado, como forma
de minimizar o risco transfusional no paciente hepatopata submetido ao transplante hepático.
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Introdução: No paciente com intubação traqueal, os mecanismos normais de aquecimento e umidificação do ar inspirado
nas vias aéreas superiores ficam prejudicados1. O sistema respiratório circular utilizado em anestesia pode preservar a
umidade dos gases, especialmente com baixo fluxo de gases frescos (FGF). O permutador de calor e umidade (PCU) é
utilizado para aumentar a umidade e temperatura dos gases inspirados. O aparelho de anestesia Primus Dräger possui placa
térmica para aquecer gases inspirados e expirados2. O objetivo do estudo foi comparar a umidade dos gases inspirados no
aparelho de anestesia Primus com alto ou baixo FGF e na presença ou ausência de PCU em pacientes pediátricos. Método:
Quarenta crianças, ASA I-II (idade: 4,5±2,3 anos; peso: 19,1±6,2 kg) sob anestesia geral com intubação orotraqueal, foram
alocadas aleatoriamente em quatro grupos de dez pacientes: 1L (FGF=1L/min); 3L (FGF=3L/min); PCU1L; e PCU3L. As
crianças foram ventiladas em sistema circular com absorvedor de CO2. A temperatura, umidade relativa e absoluta dos
gases inspirados foram medidas na conexão do circuito com o tubo traqueal, utilizando-se um termohigrômetro. As
medidas foram feitas após 10, 20, 40, 60 e 80 minutos após a intubação traqueal. Resultados: Após 80 minutos de
ventilação, a umidade absoluta dos gases inspirados foi maior no grupo PCU1L (24,8±1,5mg H2O/L), seguida pelos
grupos PCU3L (22,4±1,9 mg H2O/L), 1L (16,8±1,3 mg H2O/L) e 3L (14,2±1,3 mg H2O/L) (p<0,05). A umidade relativa
foi também maior no grupo PCU1L (80,5±3,7%), seguida pelos grupos PCU3L (76,5±3,2%), 1L (65,0±3,7%) e 3L
(54,8±4,3%) (p<0,05). A temperatura dos gases inspirados foi maior nos grupos com PCU (29,8±1,2oC) em relação aos
grupos sem PCU (27,1±1,4oC) (p<0,05). Discussão: Durante a anestesia, um valor mínimo de umidade absoluta de 20 mg
H2O/L é recomendado para prevenção de desidratação do trato respiratório e alteração do transporte mucociliar3.
Conclusões: A umidificação dos gases inspirados no circuito respiratório pediátrico do aparelho Primus depende do FGF
utilizado, sendo maior com baixo FGF. Porém, mesmo com baixo FGF, o valor mínimo de umidade requerido não é
alcançado. A introdução de PCU no circuito respiratório aumenta a umidade dos gases inspirados, trazendo-os para
próximo de valores fisiológicos, independente do FGF utilizado.
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Introdução: Uma das principais preocupações durante o preparo da criança que será submetida à anestesia é a ansiedade
pré-operatória. O emprego de uma escala linear horizontal tem sido proposto como alternativa simples e rápida para a
mensuração da ansiedade pré-operatória em crianças e adultos. O objetivo deste estudo foi avaliar a ansiedade préoperatória em crianças em idade escolar, bem como o nível de ansiedade apresentada por seus pais. Método: Uma escala
linear horizontal de 100 mm, onde em uma das extremidades se lia “sem ansiedade ou medo” e na outra, “ansiedade ou
medo”, foi empregada para avaliar 33 crianças, sem cirurgias prévias, com idade entre 7 a 12 anos e seus respectivos pais.
O nível de ansiedade na escala foi apontado pelo entrevistado e a distância entre o ponto indicado e a extremidade “sem
ansiedade” foi aferida. Valores acima de 30 mm foram considerados como elevado nível de ansiedade. Para a análise dos
resultados foi aplicado o teste de coeficiente de correlação de Spearman, com o objetivo de correlacionar os escores de
ansiedade dos pais e respectivos filhos. Foi considerado p<0,05 para determinar se houve diferença significativa entre a
relação de ansiedade dos pais e filhos. Resultados: Nenhum entrevistado se recusou a participar do estudo e todos
pareciam ter compreendido a escala sem dificuldade. Vinte e dois meninos e onze meninas foram avaliadas. A idade média
das crianças foi de 8,7 anos. O escore médio observado para as crianças foi de 5 e para os pais 6,6. Não foi observada
correlação entre a ansiedade dos pais e dos respectivos filhos (p=0,09). Discussão: Alguns autores têm demonstrado que
existe uma relação entre a ansiedade dos pais e a das crianças. Neste estudo, não foi possível demonstrar tal relação. Essa
observação pode ser o resultado do pequeno número de pacientes avaliados, das características culturais das famílias
estudadas ou do método adotado. Conclusões: A aplicação da escala linear não foi capaz de demonstrar correlação entre a
ansiedade pré-operatória das crianças e de seus respectivos pais.
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Introdução: A síndrome de Marfan (SM) é uma condição autossômica dominante do tecido conjuntivo anormal. O gene
causador, FBN, está localizado no cromossomo 15 e codifica a fibrilina-1. A condição afeta os sistemas de pele,
esquelético/tegumentar, ocular, pulmonar e cardiovascular. Este trabalho relata um caso de artrodese de coluna
toracolombar em paciente portador da SM. Relato do Caso: Paciente feminino, 10 anos, portador de escoliose
neuromuscular secundário à SM. Internou-se na unidade para realizar revisão de artrodese de coluna toracolombar (T1L4). Uso regular de losartana. Apresentava déficit ponderal crônico, boa cognição; à espirometria, distúrbio ventilatório
restritivo grave; ao ecocardiograma, insuficiência mitral/tricúspide leve e dilatação de ventrículo esquerdo com fração de
ejeção de 86%. Paciente de alta estatura, 158 cm, extremidades longas, arqueamento das pernas, pele seca, longos dedos
(aracnodactilia) com articulações proeminentes, tórax plano com costelas proeminentes e cifoescoliose. Cabeça e pescoço,
perfil convexo com rosto comprido e estreito, cavidade oral com palato alto. No centro cirúrgico estável
hemodinamicamente, PA:120/80; 65 bpm; SpO2 98%. Foi feito medicação pré-anestésica midazolam oral 2 mg/kg;
punção de acesso periférico MSE 18G e artéria radial esquerda; induziu-se com propofol 20 mg/kg, sufentanil 0,5 mcg/kg
e cisatracúrio 0,15 mg/kg; IOT sem complicações com tubo 6,5 com cuff/aramado. Punção de acesso central em veia
jugular direita guiada por ultrassom, sem complicações. A paciente foi posicionada em decúbito ventral. Fez-se
manutenção da anestesia com propofol 100-150 mcg/kg/minuto, associado a sufentanil 0,5 mcg/kg/h. Uso contínuo de
ácido aminocaproico 10 mg/kg/h, após dose de ataque de100 mg/kg. O procedimento ocorreu sem complicações. Ao final,
a paciente foi extubada e encaminhada ao CTI. Discussão: Doença do tecido conjuntivo, com mutação do gene FBN1. A
idade média de sobrevivência é de 45 anos, com tratamento que se estende até 70 anos. A morte prematura é devido a
anomalias cardiovasculares e pulmonares. A prevalência estimada é de 1 caso por 3000‒5000 indivíduos, o diagnóstico é
clínico a partir dos Critérios de Ghent. São geralmente operados para corrigir patologias cardíacas/ortopédicas. Entretanto,
encontram-se casos de emergência: ruptura do aneurisma, cesariana e abdômen agudo. Geralmente são pacientes que estão
sob a ameaça de intubação difícil, pneumotórax; doenças pulmonares restritivas devido ao pectus e escoliose, e doenças
das valvas cardíacas.
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Introdução: Pacientes que evoluem para parada cardiorrespiratória (PCR) no intra ou pós-operatório imediato, sem causa
evidente inicialmente, representam um desafio diagnóstico. A distrofia muscular de Duchenne (DMD)/Becker (DMB),
subclínica, é descrita como a mais importante nesses casos, principalmente quando o evento ocorre em meninos. A DMD é
a mais importante e grave distrofia com com incidência de 1:3.500 meninos nascidos vivos e herança recessiva ligada ao
X, no locus do gene da proteína distrofina, que estabiliza o sarcolema nas musculaturas esquelética/cardíaca/lisa e no
Sistema Nervoso Central. Relato do Caso: Paciente masculino, 5 anos, 20 kg, ASA I, admtido para adenoamigdalectomia.
Indução inalatória com halotano, mantida ventilação espontânea; bloqueio neuromuscular com succinilcolina, seguido por
intubação. Iniciado procedimento e, após 25 minutos, apresentou PCR em atividade elétrica sem pulso. Interrompeu-se o
procedimento com reanimação imediata. Fez-se infusão de 0,3 mg de atropina, sem resposta. Mantidas compressões
torácicas e ventilação. O ritmo evoluiu para assistolia e, por fim, fibrilação ventricular após a sexta dose de adrenalina
(200 mcg/ dose). Reversão obtida após 2o choque de 80 J, totalizando 55 minutos de reanimação, após o que manteve-se
estável e foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva, onde CPK alcançou 36.250 UI/L. Ambulatorialmente, obtevese história de quedas frequentes, mialgia de membros inferiores, pseudo-hipertrofia de panturrilhas, sinal de Gowers
positivo, distúrbio de condução do ramo direito, CPK 1.968 UI/L, e deleção do exon 51 do gene da distrofina, sendo
disgnosticado distrofia muscular de Duchenne. Discussão: A ausência, disfunção da distrofina gera instabilidade das
membranas celulares, com liberação progressiva dos seus componentes. 74% dos pacientes com DMD manifestam a
doença com retardo do inicío da marcha e perdas motoras aos 4 anos. Halogenados e bloqueadores neuromusculares
despolarizantes aumentam a instabilidade celular na DMD, levando a rabdomiólise, com elevação da CPK, acidose e
hipercalemia com risco de arritmias/PCR. Essa reação é definida como síndrome semelhante à hipertermia maligna, mas
além da diferente fisiopatologia, é fundamental a identificação e correção da causa base da PCR. A ausência de
antecedentes clínicos evidentes pode tornar o diagnóstico pré-operatório difícil para o anestesiologista, sendo importante
lembrar da DMD com rabdomiólise em meninos com PCR inexplicada.
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Introdução: Os recém-nascidos (RN) de muito baixo peso ao nascer (MBPN), com menos de 1.500 g, são apenas 1% dos
nascidos vivos, mas respondem por 50% das mortes neonatais. Em comparação aos que pesam 2.500 g ou mais, têm risco
200 vezes maior de morte no período neonatal. Relato de Caso: RNMBP, feminino, prematuro de 28‒29 semanas,
apresentando CIUR, com 2 dias de vida. Nascido por cesariana de emergência por centralização fetal e bolsa rota >24
horas. Peso ao nascer de 465 g, Apgar 7/8/9, líquido amniótico normal. Evoluiu com desconforto respiratório,
necessitando de IOT imediata. Devido à não progressão da sonda nasogástrica, suspeitou-se de atresia de esôfago. Foi
transferida à UTI Neonatal, onde permaneceu em ventilação mecânica (VM), uso de surfactante e dieta zero.
Diagnosticou-se atresia de esôfago com fístula mediastinal (iatrogênica), evoluindo com pneumotórax à direita,
prontamente drenado. Indicou-se realização de gastrostomia descompressiva e alimentar. Foi encaminhada ao centro
cirúrgico em incubadora, intubada com cânula orotraqueal nº 2,5, ventilação manual. Parâmetros: saturação periférica de
hemoglobina (SpO2) de 98%, frequência cardíaca (FC) de 168 batimentos por minuto (bpm), Fração expirada de CO2 de
34 cmH2O, Pressão arterial de 64x43 mmHg, temperatura axilar 36,5ºC. Foram utilizados colchão térmico e berço
aquecido. Fez-se hidratação com solução fisiológica 5 mL.h-1 (bomba de infusão contínua). Fármacos administrados por
cateter em veia umbilical. Indução anestésica com cetamina-1, atropina 0-1, e rocurônio-1 endovenosos e mantida com
sevoflurano. Ventilação manual com sistema de Mapleson. Infiltração prévia na incisão de bupivacaína 0,25%, 0,5 mL,
sem vasoconstrictor. A paciente manteve-se estável durante o ato anestésico-cirúrgico, que durou cerca de 80 minutos. Foi
Encaminhada à UTI, com SpO2: 99%, FC: 167 bpm e colocada em VM. Discussão: Realizou-se no Hospital e
Maternidade Santa Joana 15 cirurgias em RNMBPN entre abril/2003 e junho/2004, sendo 8 casos sob anestesia geral
balanceada e 7 casos sob geral balanceada combinada à técnica peridural. A complicação mais frequente foi bradicardia
responsiva à atropina ou epinefrina. Sem óbito no período intra ou pós-operatório imediato. No presente caso não houve
nenhuma complicação intraoperatória; foi utilizada atropina profilática, apenas na indução anestésica. Apesar da
estabilidade clínica até o retorno à UTI, houve evolução com complicações cirúrgicas e óbito após 8 horas.
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Introdução: A distrofia muscular de Duchenne (DMD) caracteriza-se por mutação no gene da distrofina e deterioração
progressiva da musculatura esquelética. Nesses pacientes a exposição à succinilcolina e halogenados pode acompanhar-se
de reações semelhantes à hipertermia maligna (HM).
Relato do Caso: Paciente masculino, 3 anos, 14 kg, estado físico P1, com hipertrofia de adenoide e amigdalite de
repetição, submetido à adenoamigdalectomia sob anestesia inalatória induzida com O2/N2O e sevoflurano, fentanil
2mcg.kg-1 e propofol 3mg.kg-1; IOT e manutenção com sevoflurano 1,7% em O2. Aos 45 minutos do procedimento a FC
elevou-se de 120 a 180 bpm, a ETCO2 de 45 a 60 mmHg2 e a T de 35,5 a 38oC. Administrados dipirona 400 mg,
hidrocortisona 100 mg, soro gelado, aplicadas compressas frias e resfriada a sala cirúrgica. A temperatura regrediu a
37,5oC, mas a FC permaneceu a 180 bpm. Finalizada a operação, o paciente foi desintubado, repetida a mesma dose de
dipirona e mantido o resfriamento. Em 1 hora de pós-anestésico normalizaram-se FC (110 bpm) e T (36,5oC). Os exames
neurológico e genético revelaram DMD, manifesta por dismorfismo e sinais clínicos de miopatia (orelhas evertidas, ptose,
estrabismo, fraqueza do orbicular dos lábios, pectus carinatum, pé chato, frouxidão ligamentar, escoliose, hipertrofia de
panturrilha, fraqueza muscular, hipotonia, hiporreflexia, sinal Gowers) e deleção dos éxons 5 a 44 do gene da distrofina.
Discussão: DMD é doença recessiva ligada ao X. A ausência da proteína distrofina altera a estrutura do sarcolema,
permitindo o influxo de Ca2+, ativação de proteases intracelulares e necrose da fibra muscular. Nestes casos a
anestesia/sedação associa-se a risco de obstrução das vias aéreas superiores, hipoventilação, atelectasia, insuficiência
cardíaca congestiva, disritmias, insuficiência respiratória e dificuldade de desmame ventilatório. Na DMD a succinilcolina
e halogenados podem aumentar o Ca2+ intracelular e danificar a membrana muscular já frágil, levando à rabdomiólise e
hipercalemia. Na avaliação pré-anestésica, sinais clínicos de miopatia ou atraso motor, além de história pregressa de
reações atípicas na anestesia, devem motivar avaliação neurológica, objetivando diagnosticar miopatias subclínicas e
prevenir complicações.
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Introdução: A leucemia linfoide aguda (LLA) em crianças é causa comum de mortes, sendo responsável por cerca de 80
% de todos casos de leucemia (3 novos casos por 100.000 indivíduos com até 15 anos/ano). Apresenta pico de incidência
entre dois e quatro anos. Os pacientes frequentemente mosstram plaquetopenia pelo consumo das células sanguíneas e
podem ter acesso venoso difícil secundário ao tratamento quimioterápico. Relato do Caso: Paciente masculino, 3 anos e
11 meses, branco, 21 kg, com diagnóstico de LLA, necessitando de obtenção de acesso central de emergência com
anestesia para transfusão de hemoderivados. No momento, bastante agitado, assustado, sem acesso venoso periférico.
Foram realizadas várias tentativas de punções periféricas prévias sem sucesso. Evidente epistaxe e fácies de lua cheia.
Hemograma com 1900 leucócitos, eritrócitos 2,29 Milhões/mm3, Hemoglobina 6,3 g/dL, plaquetas 8500 u/L. Foi realizada
indução anestésica com sevoflurano a 5% e succinilcolina IM 60 mg. Intubação com TOT 5,5, na laringoscopia observouse sangue na traqueia, sendo realizada aspiração cuidadosa. Contudo, após IOT percebeu-se resistência à ventilação
manual e à ausculta evidenciou-se sibilância difusa. Apesar disto, a saturação de oxigênio manteve-se adequada. A
manutenção anestésica durante o procedimento foi feita com sevoflurano a 2% e ventilação espontânea assistida
manualmente. Após punção do acesso central, foi administrado hidrocortisona 100 mg e coletada amostra de sangue para
tipagem sanguínea. O paciente foi extubado com reflexos presentes, bem acordado. Ausculta pulmonar limpa.
Encaminhado à SRPA, onde recebeu 2 Unidades de plaquetas e 200 mL de CHAD. Durante a administração apresentou
eritema papular difuso. Foi suspensa infusão do sangue e adicionado mais 150 mg de hidrocortisona. Recebeu alta em sete
dias, sendo repostos CHAD e plaquetas. Discussão: O relato de caso evidencia a dificuldade e o manejo com sucesso do
paciente com acesso venoso difícil secundário a quimioterapia em portador de LLA, durante um procedimento cirúrgico.
Também nos faz lembrar que inclusive na prática anestésica toda regra tem uma exceção, como neste caso, onde foi
necessária a intubação do paciente mesmo na ausência de acesso venoso.
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Introdução: A síndrome de Warkany, ou trissomia do 8 mosaicismo, é uma doença genética rara com poucos casos
relatados na literatura. Estima-se prevalência de 1:25.000 a 1:50.000, sendo mais frequente no sexo masculino (1:5). A
síndrome caracteriza-se por dismorfismo facial, atraso mental ligeiro e anomalias das articulações, urinárias, cardíacas e
esqueléticas. O objetivo deste trabalho é descrever a anestesia em um paciente portador da síndrome. Relato do Caso:
Paciente B.S.O, 4 anos, sexo masculino, 20 kg, 119 cm. Avaliação pré-anestésica verificou história prévia de cirurgia
cardíaca (CIV) com um ano de vida, herniorrafia inguinal, exérese de cisto braquial e hipospádia (1º tempo), todos sem
intercorrências anestésicas. Nesta ocasião indicado 2º tempo de correção da hipospádia. Portador da síndrome de
Warkany, apresentando déficit mental, dificuldade na fala, micrognatia, extensão cervical limitada, malformações nas
articulações dos punhos e coluna vertebral. Procedimento iniciado com indução sob máscara com sevoflurano 8%, após
plano anestésico realizada venóclise em MSD. Administrado propofol 80 mg, lidocaína 20 mg, alfentanil 0,4 mg,
laringoscopia Cormack IIIb, com utilização de lâmina articulada de McCoy, IOT com auxílio de fio guia Bougie e após
confirmada por capnografia e ausculta. Paciente em DLE, fez-se raquianestesia em L4-L5 com agulha 25G, sem sucesso
por via mediana, sendo realizada via paramediana. Cirurgia realizada sem intercorrências, o paciente foi extubado e
encaminhado à RPA. Discussão: A síndrome de Warkany possui diferentes fenótipos, variando desde a trissomia
completa, incompatível com a vida, até casos sem grandes repercussões. A maioria destes pacientes são submetidos a
inúmeros procedimentos devido as suas malformações. Pelas alterações faciais dismórficas são classificados como
possível via aérea difícil, assim como anomalias na coluna vertebral podem dificultar ou contraindicar o bloqueio do
neuro-eixo. Os pacientes portadores de síndromes genéticas com múltiplas malformações requerem planejamento e
técnicas alternativas para prevenir complicações.
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Introdução: A síndrome de Rett (SR) é uma anomalia genética (gene mecp2) que causa desordens
neurológicas progressivas, sendo mais comum no sexo feminino. Esta síndrome é caracterizada por retardo mental,
convulsões, autismo, deformidades anatômicas (como escoliose), trismo e alterações intestinais. Outras características que
podem ser interessantes para a anestesia são aerofagia, alterações no padrão ventilatório e hiperatividade motoras dos
membros superiores. Relato do caso: Paciente com 12 anos, sexo feminino, branca, 29 kg, com diagnóstico de SR, foi
submetida a uma apendicostomia por videolaparoscopia. Houve indução inalatória até obter acesso venoso, sendo
realizada indução através da bomba de propofol 1% com 3 mg/kg, remifentanil 3 mcg/kg, e rocurônio 18 mg e
monitorizada com cardioscopia, oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva e capnografia. No término da cirurgia o
sugamadex foi utilizado (2mg/kg) para antagonizar o relaxante muscular, a paciente foi extubada e despertou, com um
padrão ventilatório adequado, sem intercorrências e encaminhada para UTI pediátrica. Discussão: A síndrome de Rett
(SR) é uma doença neurológica comprometendo funções motora, intelectual, respiratória, provoca distúrbio de
comportamento. É considerada um dos tipos mais graves de autismo. Este relato mostra algumas características
importantes para o manejo anestésico desses pacientes.
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Introdução: Presenciamos episódios convulsivos durante indução e manutenção de anestesia geral em uma criança, tendo
como principal fator desencadeante o sevoflurano. Relato de Caso: M.V.T.E, 7 anos, M, 29 kg, ASA I, diagnóstico de
hipertrofia de amígdalas e adenoides com proposta de adenoamigdalectomia. Na avaliação pré-anestésica não foram
identificadas morbidades associadas, história prévia de convulsão ou antecedentes anestésicos. Paciente deu entrada no
centro cirúrgico calmo e colaborativo, jejum de 10 horas. Monitorizado com cardioscópio, pressão arterial não invasiva,
oximetria de pulso e estetoscópio precordial. Houve indução com sevoflurano sob máscara, com Fi02 100%, ventilação
espontânea, em concentrações crescentes até atingir plano anestésico em 3 minutos. Em seguida observamos convulsão
tônico-clônica focal em hemicorpo esquerdo, incluindo face, de duração aproximada de 8 segundos e resolução
espontânea. Complementamos a indução, após venóclise em MMSE, com a administração de fentanil 50 mcg, propofol
100 mg e lidocaína 30 mg. Fez-se laringoscopia (CORMACK I) e intubação orotraqueal com cânula 5,5 mm, com
balonete. Iniciada ventilação mecânica e manutenção com sevoflurano. O paciente apresentou novo episódio de convulsão
tônico-clônica generalizada com duração de aproximadamente 10 segundos de resolução espontânea. Não houve
repercussões sobre estabilidade cárdio-circulatória ou ventilatória. A cirurgia foi executada sem intercorrências, durando
90 minutos. O paciente apresentou despertar rápido sem evidências de alterações neurológicas, recebendo alta com aldrete
de 10. Discussão: Atividades epileptiformes são comumente induzidas por anestésicos voláteis; porém, convulsões
clinicamente manifestas são eventos raros. Não identificamos nenhum outro fator que justificasse tais episódios, exceto o
sevorane, primeira e única droga administrada até o episódio convulsivo. A coleta de exames laboratoriais ou exames de
imagem foi desconsiderada, pois o contexto clínico e história pregressa do paciente não a justificava. Consideramos que o
reconhecimento clínico de um episódio convulsivo clássico, observado por mais de um médico de experiente formação,
como no caso (2 instrutores e 1 ME1), tenha credibilidade diagnóstica de evidência, nível C.
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Introdução: Reações atípicas na anestesia podem ser fatais e relacionar-se a doenças hereditárias, como hipertermia
maligna (HM), resultante de defeito na homeostase do cálcio na fibra muscular esquelética. Miopatias mitocondriais
(MM) são grupo de doenças causadas por disfunção patológica da cadeia respiratória mitocondrial, com variabilidade de
expressão clínica, incluindo reações anestésicas. Relato do Caso: Paciente do sexo masculino, 7 anos, 19 kg, ASA1, com
hipertrofia adenoidiana e otite média secretora, submetido a adenoidectomia/timpanectomia bilateral/colocação de tubo de
ventilação. Indução inalatória: sevoflurano/óxido nitroso. Oitenta minutos após o início da anestesia, foi realizada cirurgia
em um dos ouvidos e observou-se início súbito de rigidez em mãos/pescoço, hipertermia 43°C (chegou a 45°C) e arritmia.
Suspeitou-se de HM, e foram iniciados resfriamento (gelo sobre a superfície corporal, lavagem gástrica e vesical com soro
fisiológico gelado) e administração de dantrolene sódico (16 ampolas), atropina (22 mg), adrenalina (23 ampolas),
gluconato cálcio 10% (1 ampola), furosemida (40 mg), bicarbonato de sódio 100 mL, lidocaína, além de midazolam 2 mg,
fentanil, dipirona 200 mg, dexametasona 1 mg. Depois de 90 minutos ocorreu a 4a parada cardíaca e óbito. Investigação da
mãe revelou MM no anatomopatológico muscular (bioquímica mitocondrial: diminuição do complexo III), com teste de
contratura muscular in vitro negativo para HM. Pai aguarda investigação. Discussão: Segundo escala de probabilidade de
hipertermia maligna (Larach et al., 1994), este paciente apresentou evento mais que provável (33 pontos, 4 em 6), sendo
indicada a investigação de familiares de 1º grau. Como a mãe foi negativa, há a possibilidade de o pai ser suscetível à HM,
ou de o paciente ter apresentado mutação nova. Por outro lado, a mãe foi diagnosticada com MM. Na MM, o jejum
prolongado, o ringer lactato e o estresse cirúrgico por si só podem levar à crise metabólica, além de vários anestésicos
apresentarem risco (halogenados, tiopental, ketamina, etomidato, propofol e midazolam inibirem parte da cadeia
respiratória mitocondrial; há aumento de sensibilidade com o atracúrio e rocurônio; succinilcolina pode levar a
hipercalemia; anestésicos locais podem bloquear atividade membrana). Pacientes com MM necessitam de abordagem
específica na anestesia.
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Relato do Caso: Paciente sexo masculino, 68 anos, 98 kg, estado físico ASA II. Foi submetido à nova ressecção
transuretral (RTU) prostática devido a adenocarcinoma com padrão sarcomatoide. Exames pré-operatórios, Hb 10; Ht
31,4; RNI 1,1; TTPA 27,3; Glicemia 133 e creatinina 0,5. Foi monitorizado com cardioscópio, oximetria de pulso e
pressão arterial não invasiva. Ao início do procedimento o paciente encontrava-se calmo, orientado, colaborativo,
apresentando PA 140x80 e FC 65 bpm. Paciente foi submetido à raquianestesia, PO. O procedimento durou 2 horas e
consumiu um total de 21 litros de água destilada. Após 60 minutos foi administrado 20 mg de furosemida. Há 30 minutos
do fim o paciente iniciou com hipertensão e agitação. Foi administrado 2 mg de midazolam, o qual não surtiu efeito. Ao
final apresentava-se muito agitado e com leve confusão mental. Na sala de recuperação pós-anestésica permanecia
inquieto, confuso e hipertenso (180x93); foram então administrados mais 20 mg de furosemida, captopril 50 mg VO e
solicitados exames (Hb 11; Ht 32; Na 131; K 3,9 e Ca 8,8 ). Não houve alteração em ausculta respiratória. Após três horas
na sala de recuperação o paciente teve alta queixando-se de leve mal-estar, porém colaborativo, orientado e com os limites
de pressão arterial e frequência próximos dos de entrada em centro cirúrgico. Discussão: Embora as técnicas endoscópicas
exijam menos tempo cirúrgico, estas não são desprovidas de complicações. A quantidade de líquido de irrigação absorvida
durante o procedimento é diretamente relacionada ao número e tamanho dos seios venosos abertos, a duração da ressecção,
a pressão hidrostática do líquido de irrigação, e pressão venosa na interface do líquido de irrigação-sangue. Em uma
tentativa de prevenir absorção excessiva de líquido, é recomendado que o tempo de ressecção seja limitado a <1 hora e que
a bolsa de líquido de irrigação seja suspensa não mais que 30 cm acima da mesa de operações ao início da ressecção e 15
cm nas fases finais da ressecção. Soluções eletrolíticas não podem ser usadas para irrigação porque dispersam a corrente
do eletrocautério. Nesse caso foi usado água destilada e o procedimento teve duração de duas horas.
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Introdução: Os anestésicos locais (AL) são fármacos usados frequentemente em procedimentos cirúrgicos e diagnósticos.
As reações adversas aos anestésicos locais são raras e as reações de hipersensibilidade são ainda mais raras. Relato de
caso: Paciente do sexo masculino, 5 anos de idade, 16 kg, ASA II, com história de atresia congênita de esôfago, a correção
cirúrgica com a idade de 1 ano, ileostomia cirúrgica. Foi indicado realização de endoscopia digestiva alta (EDA). Com
monitorização básica, induziu-se anestesia inalatória com Sevoflurano. Procedida EDA com paciente em respiração
espontânea, e aplicado 50 mg de propofol para que o paciente tolerasse a introdução do endoscópio que estava lubrificado
com gel de lidocaína 2%. Durante EDA foi visualizado corpo estranho alojado em porção distal do esôfago (moeda).
Realizou-se IOT em tentativa única, com tubo nº 5,0 sem balonete para garantir proteção à via aérea a fim de que a
moeda fosse retirada com segurança. Ao término do procedimento, o paciente foi extubado após despertar e encaminhado
à SRPA. Na recuperação, notou-se pequeno nódulo em região do pescoço, à direita, de consistência fibroelástica. Mantido
em observação em cerca de três minutos o paciente evoluiu com tosse, grande crescimento do nódulo, com edema cervical
e sinais de obstrução de via aérea. Prontamente encaminhado de volta à sala de procedimentos, realizou-se nova IOT, com
sucesso na segunda tentativa, administrando-se hidorcortizona 100 mg, seguida de adrenalina subcutânea 0,15 mg.
Realizou-se nova EDA, onde foi possível visualizar grande edema em região supraglótica. Epiglote, cordas vocais,
hipofaringe e esôfago estavam preservados. Paciente permaneceu entubado para reavaliação posterior, mantendo-se
estável hemodinamicamente. Realizou-se nova EDA, que evidenciou redução do edema, porém parcial. Optou-se por
mantê-lo entubado, sob cuidados intensivos e foi extubado 17 horas depois sem intercorrências. Discussão: As reações de
hipersensibilidade mais frequentes descritas com AL são do Tipo I (hipersensibilidade imediata, IgE mediada) e Tipo IV
(reações mediadas por linfócitos T). A sensibilização ao látex deve ser sempre excluída, assim como a reação a
conservantes que compõem a formulação. A abordagem deve ser sempre individualizada para cada doente. É importante
ressaltar que as reações alérgicas aos AL são muito raras, mas dado o risco de vida, todos os profissionais de saúde devem
estar aptos a identificá-las e instituir o tratamento adequado.
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Introdução: O cetorolaco é um AINE não seletivo que age nos tecidos, impedindo a formação de prostaglandinas por
meio da inibição de COX-2 na cascata do ácido araquidônico. Por outro lado, o tramadol bloqueia a recaptação de
serotonina e noradrenalina antagonizando os impulsos nociceptivos. O objetivo deste estudo foi comparar o pós-operatório
em cirurgias pediátricas eletivas de adenoamigdalectomia em pacientes que utilizaram como analgésico o cetorolaco ou o
tramadol, evidenciando qual dos dois métodos foi mais eficaz no controle da dor e com menor incidência de efeitos
colaterais. Método: Os pacientes foram alocados randomicamente em dois grupos. O grupo A (20 pacientes) recebeu,
durante a indução, cetorolaco (1 mg/kg), enquanto o grupo B (20 pacientes) recebeu tramadol (1,5 mg/kg). Foi receitado
como medicação pré-anestésica midazolam (0,5 mg/kg) via oral em todos os pacientes nos 30 minutos antecedentes à
cirurgia. Para realização da anestesia utilizou-se fentanil (2 µg/kg), propofol (3 mg/kg) e rocurônio (0,6 mg/kg). A
manutenção foi feita com sevoflurano a 2%. Administrou-se durante a indução o analgésico a ser estudado, dipirona (30
mg/kg) e dexametasona (0,1 mg/kg). O bloqueio neuromuscular residual foi antagonizado com atropina (0,01 mg/kg) e
neostigmina (0,02 mg/kg). Os pacientes foram avaliados quanto à dor segundo a escala de Wong e Baker Faces (0=sem
dor; 1=dor leve; 2=dor moderada; 3=dor forte; 4=dor muito forte; 5=dor máxima) 6 horas após a cirurgia. Anotaram-se os
efeitos colaterais como náusea, vômito, sangramento, agitação e sonolência. Resultados: A avaliação mostrou que 13%
dos pacientes do Grupo A e 17% do Grupo B não apresentaram dor. A análise de intensidade da dor em relação aos dois
métodos obteve p=0,54. Quanto à avaliação dos medicamentos para com os efeitos colaterais, esta resultou em p=0,44.
Conclusões: Com nível de significância de 5%, de acordo com os valores p obtidos, infere-se que a intensidade da dor não
mostrou diferença estatística, apresentando-se semelhante para ambos os fármacos utilizados. Quanto aos efeitos
colaterais, observou-se um comportamento semelhante, independente da droga administrada. Discussão: Os altos valores
p encontrados denotam que a utilização de qualquer uma das associações avaliadas não apresenta significância estatística
em relação à dor e à incidência de efeitos colaterais.
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Introdução: A sídrome de Marfan é um distúrbio pleiotrópico autossômico dominante, relativamente comum (1:5000),
causado por defeito no componente principal das miofibrilas extracelulares. Características importantes incluem a
tendência à luxação de cristalino, grande estatura, com membros e dedos particularmente longos, deformidade no
arcabouço torácico, predisposição a dissecção aórtica e prolapso de valva mitral. Relato de caso: Mulher, 15 anos, 60 kg,
estatura de 1,80 m, estado físico ASA II e portadora de estigmas da síndrome de Marfan: alta estatura, dedos longos,
malformação do arcabouço torácico, miopia e prolapso da valva mitral. Foi indicada cirurgia de urgência para tratamento
de luxação do cristalino. Avaliação da via aérea constatou que a paciente apresentava Mallampati IV, sem outros
indicativos de via aérea difícil: boa mobilidade cervical, distância interincisivos de 3,7 cm, distância tireo-mentoniana de
7,7 cm e boa complacência do espaço mandibular. Realizada venóclise no MSD direito com cateter 18G, monitorização
com cardioscopia, pressão arterial não invasiva e oximetria de pulso. Solicitada presença em sala de material para via
aérea difícil prevendo-se dificuldade para intubação. Administrou-se via venosa fentanil (250 mcg) e lidocaína (60 mg) 5
minutos antes da indução venosa, a qual foi feita com etomidato (15 mg) e rocurônio (30 mg). Após a indução venosa a
paciente ventilou bem sob máscara e a laringoscopia foi realizada sem dificuldade (Cormack IIa), sendo entubada com
tubo orotraqueal 7,5 com cuff. A anestesia foi mantida com sevoflurano 2,5% com estabilidade cardiovascular. Na
cirurgia, com duração de 2 horas, foram administrados 1000 mL de SF 0,9%. A paciente manteve saturação de oxigênio de
100% em uso de uma FiO2 de 50% com baixo fluxo de gases. Ao fim do procedimento foi administrado atropina (1 mg
EV) e neostigmina (2,5 mg EV) para reversão do bloqueio neuromuscular, mantendo estabilidade cardiovascular durante a
extubação. Discussão: A síndrome de Marfan é uma doença do tecido conjuntivo, proporcionando alterações de interesse
do anestesiologista, marcadamente via aérea difícil e alterações cardíacas. Há uma grande variação clínica entre os
pacientes portadores de síndrome de Marfan, exingindo-se, portanto, uma abordagem diferenciada para cada caso.
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Introdução: A amiloidose é doença rara, insidiosa, com incidência anual estimada em 1:100.000. Caracteriza-se por
depósitos extracelulares de material proteico non-self em qualquer parte do organismo. É classificada em primária ou
secundária, principalmente o mieloma múltiplo e a artrite reumatoide. A laringe é um sítio de acometimento localizado da
doença, por vezes associada a sintomas de vias aéreas superiores, sendo mais comumente relatada em indivíduos do sexo
masculino (3:1) entre 40 e 60 anos. Relato do Caso: Paciente do sexo masculino, 45 anos, analista de sistemas,
hipertenso, evoluindo há quatro meses com rouquidão progressiva e dispneia às atividades físicas intensas. A
videolaringoscopia evidenciou moderada infiltração difusa em região de glote. Na análise histopatológica de fragmento de
biópsia, observou-se presença de depósitos proteicos acelulares fibrilares, vermelho Congo positivos. Foi estabelecido o
diagnóstico de amiloidose laríngea localizada. O paciente foi submetido à microcirurgia de laringe sob anestesia venosa
total. Durante a indução anestésica, não apresentou comprometimento das vias aéreas superiores, sendo ventilado e
intubado sob laringoscopia direta sem dificuldades. Ato operatório realizado com laser de CO2, com duração de 30
minutos. A extubação foi realizada sem posterior comprometimento das vias aéreas superiores. O paciente não apresentou
queixas no pós-operatório imediato e recebeu alta hospitalar 24 horas após o procedimento. Retorno ambulatorial após
uma semana, com melhora satisfatória dos sintomas. Discussão: A amiloidose de laringe é rara, porém, é o sítio mais
comumente acometimento em trato aerodigestivo superior. Estima-se que entre 1877 e 1990 tenham sido relatados cerca
de 300 casos na literatura mundial. Quanto às particularidades anestésicas, algumas considerações fazem-se necessárias: 1)
Na avaliação pré-anestésica: esclarecer ao paciente sobre a possibilidade de alteração da voz pelo procedimento, os riscos
anestésicos, e os sintomas respiratórios no pós-operatório imediato. O anestesista deve realizar uma avaliação minuciosa
da via aérea, considerando a dificuldade para intubação e até mesmo a ventilação do paciente na indução anestésica.
Conforme a gravidade da lesão, pode-se optar por traqueostomia prévia ao procedimento cirúrgico. 2) Atenção para
possíveis complicações na extubação e na sala de recuperação pós-anestésica devido ao risco de edema de vias aéreas após
o procedimento.
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Introdução: Pacientes suscetíveis à hipertermia maligna, mesmo assintomáticos, podem ser portadores de miopatia da
parte central ou de central core disease. Nesses casos, o diagnóstico de miopatia da parte central só pode ser feito se, ao
realizar a biópsia muscular do músculo vasto lateral para rastrear a suscetibilidade à hipertermia maligna (teste de
contratura muscular in vitro em resposta à exposição à cafeína e ao halotano – IVCT), for também obtido material para o
estudo anatomopatológico muscular com congelação e histoquímica. Relato do Caso: Paciente do sexo masculino, 21
anos, ASA 1, submetido à tonsilectomia por amigdalite de repetição com anestesia geral. Medicação pré-anestésica:
midazolam; indução endovenosa: fentanil, propofol, lidocaína e vecurônio; manutenção: sevoflurano e N2O. No início da
cirurgia foram utilizados betametasona, cefazolina, metilprednisolona e cetoprofeno. Após uma hora do início da anestesia
até o término da cirurgia, houve o surgimento de taquicardia sinusal (de 85 para 140 bpm), elevação do gás carbônico
expirado (de 35 para 62 mmHg), sudorese profusa e hipertermia periférica (até 39,2ºC). Foram administrados dipirona,
medidas de resfriamento (ar condicionado e retirada de mantas) e manitol, com melhora em 30 minutos. Gasometria:
acidose metabólica (pH 7.2, HCO3 17, BE -9.2). Aumento de CPK após cinco horas da indução, colúria no 1º PO, pico de
CPK no 2º PO (8.450 UI/L), mialgia (coxas, ombros e cervical) por três dias. Após seis anos, foi investigado no setor de
HM: exame físico – baixa estatura (1,54 m) e hiporeflexia; laboratório – elevação persistente de CPK (320 UI/L, normal
189 UI/L). IVCT positivo para halotano e cafeína – paciente suscetível à HM. Anatomopatológico muscular: miopatia da
parte central. Discussão: Há uma associação genética, fisiopatológica e clínica entre miopatia da parte central e
hipertermia maligna, já que cerca de 20% dos indivíduos com hipertermia maligna podem ter aspecto de miopatia da parte
central na biópsia muscular e porque quase todos os pacientes com miopatia da parte central são suscetíveis à hipertermia
maligna. Isso se justifica pela mutação compartilhada, autossômica dominante no gene RYR1 (rianodina), que codifica o
canal iônico responsável por regular a liberação para o citoplasma de íon cálcio estocado no retículo sarcoplasmático, o
que facilita o acoplamento excitação-contração. Nos casos suspeitos de hipertermia maligna, além de seu rastreamento
pelo IVCT, é preciso seguir os níveis de CPK para diagnóstico do aumento desta enzima associada à hipertermia maligna,
bem como encaminhar o paciente para seguimento neurológico e estudo anatomopatológico muscular para investigação de
miopatia subclínica, como a miopatia da parte central.
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Introdução: A dor pós-operatória é uma forma comum e, muitas vezes, negligenciada de dor aguda. A lidocaína, um
anestésico local versátil, promove importante alívio à dor pós-operatória. Ela pode ser administrada em diversas vias, e a
via venosa tem sido cada vez mais usada para o tratamento da dor. O objetivo do trabalho foi realizar uma revisão sobre o
uso de lidocaína por via venosa para analgesia perioperatória. Métodos: Foi realizada uma revisão, no período de março
de 2011 a março de 2012, dos aspectos farmacológicos da lidocaína, dos mecanismos de ação desse anestésico local e de
estudos clínicos nos quais os autores empregaram lidocaína intraoperatória. O levantamento bibliográfico realizado
considerou os artigos publicados nos últimos 30 anos (1980-2010) pesquisados no banco de dados MDCONSULT,
utilizando como descritores os seguintes termos: anesthetics, pain, postoperative, intravenous e lidocaine. Foi obtido um
total de 35 artigos para esta revisão. Resultados: A dose de lidocaína endovenosa varia, mas a maioria das pesquisas
evidencia que bons resultados são obtidos com bolus pré-operatório de 1,5 a 3 mg/kg, seguido pela infusão contínua de 1,5
a 3 mg/kg/h. Na maior parte dos ensaios clínicos avaliados, a lidocaína foi utilizada no intraoperatório de cirurgias
abdominais. Conclusão: A lidocaína por via venosa foi capaz de promover importante analgesia em procedimentos
cirúrgicos, sendo, portanto, mais uma alternativa conveniente e de baixo custo para o tratamento da dor no pós-operatório.
A realização de mais estudos controlados com diferentes intervenções cirúrgicas poderá trazer mais informações sobre
essa abordagem analgésica. Discussão: A lidocaína atua sobre os canais de sódio voltagem-dependentes, além de outros
receptores; reduz a cascata inflamatória, a sensibilização central e a produção de interleucinas; e também reduz o consumo
de anestésicos voláteis e opioides.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

Cassuto J, Wallin G, Högström S, et al. Inhibition of postoperative pain by continuous low-dose intravenous
infusion of lidocaine. Anesth Analg, 1985; 64(10):971-974.

2.

McLure HA, Rubin AP. Review of local anaesthetic agents. Minerva Anestesiol, 2005; 71(3):59-74.

3.

Koppert W, Weigand M, Neumann F, et al. Perioperative intravenous lidocaine has preventive effects on
postoperative pain and morphine consumption after major abdominal surgery. Anesth Analg, 2004; 98(4):10501055.

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

DOR

83	
  -‐	
  Eficácia	
  de	
  um	
  programa	
  de	
  terapia	
  ocupacional	
  no	
  controle	
  
da	
  dor	
  oncológica	
  
Maria	
  Salete	
  de	
  Angelis	
  Nascimento,	
  Camila	
  de	
  Angelis	
  Colli,	
  Natasha	
  Takeda	
  	
  
Hospital de Câncer de Barretos – Fundação Pio XII
Introdução: Poucos estudos pesquisam a relevância das intervenções não farmacológicas no tratamento da dor
oncológica, embora a importância de sua contribuição na melhora da qualidade de vida e diminuição da dor e sofrimento
seja conhecida. Este estudo avaliou os resultados de um programa de terapia ocupacional em pacientes oncológicos quanto
à modulação da dor e à melhora da qualidade de vida. Métodos: Fizeram parte 58 pacientes internados com neoplasia
avançada, com dor ≥ 4 pela escala visual analógica, expectativa de vida > 3 meses, aqueles que não estavam em
quimioterapia e/ou radioterapia paliativa ou antiálgica e os que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Os
pacientes foram divididos em dois grupos de 29 pessoas por meio de sorteios (envelopes preestabelecidos por grupos). O
grupo 1 recebeu orientações quanto às atividades de vida diária associadas à realização de atividades terapêuticas, como
bordado em talagarça, cachecol em tear de pregos e jogo dominó durante 30 minutos por dia. O grupo 2 recebeu apenas
orientações de atividades de vida diária pela terapêutica ocupacional. Os pacientes foram acompanhados por 10 dias
consecutivos e receberam analgésicos opioides conforme a intensidade da dor pela escada analgésica da Organização
Mundial de Saúde, e a dose dos adjuvantes foi mantida. A intensidade da dor foi avaliada diariamente antes e após a
intervenção, assim como no primeiro e décimo dia, pelo questionário de dor McGill, e a qualidade de vida pelo SF-12. Na
análise estatística utilizou-se para comparação dos grupos o teste de Qui-quadrado (variáveis qualitativas) e o teste de
Mann-Whitney (variáveis quantitativas), com p<0,05. Resultados: A intensidade da dor no grupo 1 reduziu
significativamente quando comparada ao grupo 2 (p<0,001), e segundo o questionário de dor McGill, no grupo 1 houve
melhora significativa da dor na área sensitiva e afetiva (p<0,05). A média de consumo de morfina foi semelhante entre os
grupos, porém, menor no grupo 1, e o consumo no primeiro e último dia do estudo não revelou diferença significativa
(p=0,215). Observou-se melhora na qualidade de vida em ambos os domínios, físico e mental (p<0,05). Conclusões: O
programa de terapia ocupacional mostrou-se eficaz na modulação da dor e melhoria da qualidade de vida dos pacientes
oncológicos. Discussão: Os resultados comprovaram que as atividades terapêuticas atuaram em todas as dimensões da
dor: física, psicológica, espiritual e social (dor total), demonstrando que a dor sofre influência na interpretação da
informação por unidades cognitivas.
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INTRODUÇÃO: A osteoartrose do joelho é uma doença de caráter inflamatório e degenerativo que provoca a destruição
da cartilagem articular levando à sua deformação. A artroplastia total de joelho envolve extenso trauma tecidual, o que
contribui para a ocorrência de intensa dor pós-operatória. A analgesia é de fundamental importância. O controle da dor
pós-operatória foi feito através de uma bomba elastomérica conectada a um cateter no sítio cirúrgico. RELATO DE
CASO: Paciente do sexo masculino, 62 anos, foi admitido para artroplastia total do joelho esquerdo. Na avaliação préanestésica: paciente hipertenso controlado. Exames pré-operatórios estavam normais. Foi realizado peridural após
monitorização no interespaço L3-L4, com agulha 16G, Tuohy. O anestésico utilizado foi a ropivacaína 1,0% (20 mL),
bupivacaína 0,5% (5 mL) e 1 mL de clonidina (150 mcg), total de 26 mL. Como medicação pré-anestésica foi
administrado midazolam de 7 mg. No fim do procedimento, foi inserido o cateter multiperfurado através da pele
aproximadamente 3 a 5 cm do local cirúrgico. Na bomba elastomérica foi adicionada ropivacaína 0,75% (180
mL), bupivacaína 0,5% (20 mL) e clonidina 450 mcg (3 mL), e completado com soro fisiológico 0,9%, totalizando 270
mL. Foram colocados dois cateteres com fluxo de 2 mL/hora. Para avaliação da dor, foi utilizada a escala numérica. Em
todas as avaliações o paciente deu nota zero, ou seja, ausência total de dor. No terceiro dia o cateter foi retirado.
DISCUSSÃO: O uso de bombas elastoméricas permite a infiltração contínua de anestésicos na ferida operatória através
de um cateter. O uso de tal técnica está relacionado à menor incidência de dor no pós-operatório e ao início precoce da
deambulação.
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Introdução: A doença de Paget, também conhecida como osteíte deformante, é uma doença óssea hipermetabólica que
acomete um ou mais ossos e se caracteriza por áreas de reabsorção óssea aumentada mediada por osteoclastos, seguida de
reparo ósseo osteoblástico desorganizado. Relato de caso: paciente de 74 anos, do sexo feminino, sem comorbidades, com
queixa de dor crônica em joelho direito e em coluna lombar há três anos. História de lesão maleolar esquerda espontânea.
Exame físico, ortopédico e neurológico sem alterações. Foram solicitados radiografia de joelhos, cintilografia óssea e
exames bioquímicos. A radiografia mostrou gonartrose em ambos os joelhos e a cintilografia óssea revelou padrão
degenerativo. Os exames bioquímicos vieram normais, exceto cálcio (11,9 mg/dL), cálcio iônico (6,66 mmol/L), fósforo
(138 mg/dL), vitamina D (15 ng/mL) e paratormônio (251 pg/mL). As hipóteses diagnósticas pensadas foram adenoma de
paratireoide e doença de Paget. Foi solicitada a ultrassonografia cervical para afastar ou confirmar adenoma de
paratireoide, mas não foram encontradas alterações. Iniciou-se então tratamento para doença de Paget com vitamina D, 5
gotas/dia e risedronato 35 mg/dia por dois meses, mantendo-se em acompanhamento a cada três meses. Discussão: A
doença do Paget é uma doença esquelética localizada, monostótica ou poliostótica, caracterizada pelo aumento da
remodelação óssea, em que os principais sítios comprometidos são vértebras, ossos longos dos membros inferiores, pelve e
crânio. As principais manifestações clínicas incluem dor óssea, fraturas, deformidades esqueléticas e artrite secundária. O
diagnóstico pode ser feito pela combinação dos sintomas, achados radiológicos e elevação da concentração dos
marcadores bioquímicos da remodelação óssea. O principal método diagnóstico para doença de Paget é o radiológico, mas
a cintilografia óssea também pode ser utilizada. Na avaliação laboratorial, a dosagem de fosfatase alcalina no soro, que é o
principal marcador de atividade da doença, deve ser realizada inicialmente. Da mesma forma, a dosagem de cálcio sérico,
aminotransaminases e bilirrubinas total e frações é recomendada. O tratamento da doença de Paget tem por objetivo
melhorar os sintomas de dor e evitar complicações crônicas decorrentes de compressão de estruturas adjacentes ou fraturas
ósseas, sendo feito com bisfosfonatos ou calcitonina. Para o controle da dor, paracetamol e anti-inflamatórios não
esteroides podem ser utilizados.
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Introdução: O hemangioma é uma proliferação vascular benigna que pode acometer diversos sítios. Quando ocorre no
canal medular, é denominado hemangioma vertebral. Apesar de ser geralmente assintomática, essa lesão pode causar dor
intensa e incapacitante. Relato de caso: RRF, 47 anos, sexo masculino, médico. Procurou atendimento devido à dor
torácica à direita, tipo neuropática, que teve início há três anos, sem déficits neurológicos. Foi solicitada ressonância
magnética, na qual se identificou volumoso hemangioma vertebral. O paciente foi encaminhado para neurocirurgia e
optou-se pela descompressão medular. Dois anos depois da cirurgia, o paciente procurou o serviço da clínica de dor com
quadro de dor abdominal e intercostal intensa, tipo neuropática, VAS=7, não responsdendo a analgésicos comuns.
Solicitou-se nova ressonância magnética, que mostrou diversos hemangiomas abdominais e vertebrais. O paciente foi
encaminhado à cirurgia geral e à neurocirurgia para avaliação, mas as lesões foram consideradas irressecáveis. Prescreveuse gabapentina 400 mg pela clínica da dor e o paciente foi encaminhado para a radioterapia. Optou-se por radioterapia em
massa principal englobando a saída das raízes nervosas em dose de 20 a 30 Gy. Houve melhora importante da dor após o
tratamento, com redução da VAS de 7 para 2. Discussão: O hemangioma é uma proliferação vascular benigna capilar ou
cavernosa. O hemangioma vertebral geralmente é assintomático e descoberto incidentalmente, apresentando incidência de
11% em uma série de necrópsias. Quando sintomático, a apresentação mais frequente é a dorsalgia e, em alguns casos, a
compressão radicular ou medular, causando déficit sensitivo e motor. Na radiografia simples, os hemangiomas
caracterizam-se por apresentar trabeculados verticais paralelos nos corpos vertebrais. A tomografia computadorizada
revela a presença de trabéculas espessas e áreas radiotransparentes, e a ressonância magnética apresenta sinais
hiperintensos nos corpos vertebrais. Dentre os hemangiomas ósseos, a coluna vertebral é o local mais frequentemente
acometido. O diagnóstico geralmente é realizado por meio da detecção de alterações típicas dos exames de imagem. Os
hemangiomas possuem moderada radiossensibilidade, e por isso, a cirurgia descompressiva seguida ou não de radioterapia
tem sido o tratamento de escolha nos casos de compressão medular. Na consulta da clínica da dor é extremamente
importante realizar o exame físico completo e, se necessário, exames de imagem para evitar o não diagnóstico de doenças
que causam alteração em tais exames.
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Introdução: A dor pós-operatória é uma forma única e comum de dor aguda. Muitos trabalhos têm evidenciado que
protocolos apropriados para seu tratamento reduzem a morbidade pós-operatória, favorecem o resultado do tratamento
cirúrgico e diminuem os gastos hospitalares. Além disso, o alívio adequado está associado a efeitos positivos de longo
prazo para os pacientes, como: menor alteração cognitiva, melhor qualidade de vida e redução do risco de dor pósoperatória crônica ou persistente. A lidocaína é um anestésico local muito útil no combate a essa complicação. Sua ação,
quando utilizada por via venosa, é periférica e central, sendo que os mecanismos são: bloqueio de canais de sódio e de
receptores NMDA, ação glicinérgica e redução de substância P. Em baixas concentrações, inibe a atividade anormal em
fibras aferentes primárias (principalmente as fibras C), causa bloqueio simpático, vasodilatação e quebra de círculo vicioso
que mantém a dor. O objetivo deste relato foi descrever o uso de lidocaína endovenosa em infusão contínua para analgesia
pós-operatória. Relato do Caso: Mulher de 57 anos, natural e procedente do Distrito Federal com história de aparecimento
de nódulo em mama direita há nove meses com diagnóstico de carcinoma ductal in situ de alto grau histopatológico. Foi
internada para realização de mastectomia. Foi submetida à anestesia geral, e realizou-se indução venosa com 250 mcg de
fentanil, 150 mg de propofol e bloqueio neuromuscular com 10 mg de cisatracúrio, lidocaína 2 mg/kg, manutenção
anestésica inalatória e infusão contínua de lidocaína na dose de 2 mg/kg/h, com início logo após a indução e término ao
final da cirurgia, cuja duração é de 150 minutos. A paciente permaneceu estável durante toda a cirurgia. Foi encaminhada
à sala de recuperação pós-anestésica e estava estável, com alta da enfermaria, após dois dias da cirurgia. A paciente não
necessitou de suplementação com analgésicos na sala de recuperação pós-anestésico e foi avaliada nas 24 horas durante o
pós-operatório. Na enfermaria, recebeu somente AINES (metamizol) para alívio da dor. Discussão: Esse relato mostra que
a lidocaína venosa pode promover efeito analgésico para procedimentos cirúrgicos, sendo mais uma alternativa para
tratamento da dor aguda pós-operatória, principalmente em pacientes que não podem submeter-se à anestesia por via
espinal ou que se recusam a recebê-la. A realização de mais estudos controlados com diferentes intervenções operatórias
poderá trazer mais informações sobre essa modalidade analgésica.
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Introdução: O sistema nervoso simpático inibe o funcionamento intestinal, sendo a dor um dos grandes fatores
relacionados ao aumento da atividade simpática. O opioide é o padrão ouro para o tratamento da dor aguda ou crônica,
mas o efeito inibitório sobre o trânsito intestinal pode se tornar um desafio em situações em que a dor decorre da distensão
abdominal. Relato do Caso: Paciente masculino de 35 anos, casado, natural de São Paulo. Foi admitido com queixa de
emagrecimento súbito e de lesões avermelhadas com limites imprecisos distribuídas por todo o corpo, além de episódios
ocasionais de dor abdominal. Foi diagnosticada leucemia mieloide aguda e iniciou-se a quimioterapia. No sexta dia pósquimioterapia, apresentou melena e dor abdominal em cólica, além de dor em fossa ilíaca posterior bilateralmente. Valores
de hemograma HB 7, leucócitos 400, plaquetas 13.000, e diagnóstico sindrômico de ileocolite neutopênica. Avaliação do
serviço de dor: abdômen globoso, doloroso à palpação superficial, descompressão brusca dolorosa, flatulência, RHA
presente e interrupção da melena após início de tramadol VO. Optou-se por morfina em dispositivo de analgesia
controlada pelo paciente (PCA), sem infusão contínua, utilizando bolus de 1 mg a cada 10 minutos. Foi descontinuado o
tramadol e otimizados os antiespasmódicos. O paciente foi orientado a utilizar goma de mascar para estimular o
funcionamento intestinal. No dia seguinte, apresentava dor controlada, evacuação espontânea, consumo de morfina em 24
h=19 mg. Evoluiu com controle álgico adequado com uso de PCA, média de consumo diário de morfina em três dias de 25
mg. Introduziu-se oxicodona 30 mg/dia no quarto dia, associada à PCA programada para liberar somente bolus. As doses
de oxicodona foram ajustadas de acordo com o consumo de morfina. A goma de mascar foi mantida até o oitavo dia de
acompanhamento. Recebeu alta do grupo de dor no décimo dia, sem dor e em processo de desmame da oxicodona.
Discussão: A dor abdominal intensa produzida pela distensão abdominal é um desafio para o tratamento antiálgico, visto
que opioides retardam o trânsito colônico em relação à dose. A utilização de goma de mascar estimula a motilidade
gastrointestinal e reduz a duração de íleo adinâmico no pós-operatório. Apresentamos uma terapêutica com a utilização de
PCA com a qual o paciente recebe pequenas doses de morfina, sem que ocorra piora do íleo adinâmico. Demonstramos
ainda a eficácia da não utilização de infusão contínua de fármacos pelo dispositivo de PCA.
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Introdução: A Anestesia Venosa Total (AVT), ou TIVA (Total Intravenous Anesthesia), é assim determinada quando
obtida por meio de administração exclusiva de agentes intravenosos. As vantagens dessa técnica relativamente nova são,
entre outras, a menor toxicidade para os profissionais envolvidos, a maior previsibilidade farmacodinâmica, a maior
estabilidade hemodinâmica e a redução do estresse cirúrgico1, assim como a ausência do risco de hipertermia maligna. A
popularização da AVT se deve, sobretudo, ao desenvolvimento de fármacos de curta e ultracurta duração. A manutenção
da concentração plasmática adequada desses fármacos é ponto chave para o sucesso do procedimento. A partir do uso
concomitante de um smartphone ou tablet, que possui hoje processadores microchipados capazes de realizar um bilhão de
cálculos por segundo (1GHz), com a precisão e segurança do aplicativo chamado AxTIVA, o anestesista não só terá os
valores a serem programados nas bombas de infusão nos momentos certos, mas também será notificado sobre esses
momentos, com avisos sonoro, mecânico e visual. O principal objetivo é emular uma infusão-alvo controlada com
qualquer bomba de infusão, promovendo a adequação da dose em cada contexto e fornecendo ao paciente somente a
quantidade necessária do fármaco. Assim, o paciente cirúrgico recebe os benefícios de uma técnica anestésica moderna,
segura, precisa, de rápido despertar e baixo custo. Método: Desenhado para uso em smartphones e tablets do sistema
operacional IOS, o AxTIVA contempla características de portabilidade e usabilidade, é atualizável, de uso simples e
agradável. Está disponível de forma gratuita para download. Resultados: Lançado em janeiro de 2012, o aplicativo já
possui 13.932 downloads. Conclusões e discussão: Através de um aplicativo para smartphones e tablets, apresentar, após
a escolha de um opioide e um hipnótico, valores de infusão em bolus e, a cada tempo calculado a partir do modelo
farmacocinético desses fármacos, os valores a serem mudados nas bombas de infusão para um comportamento alvocontrolado da infusão.
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Introdução: A sarcoidose, doença provavelmente autoimune, caracteriza-se pela formação de granulomas não caseosos e
acometimento sistêmico. Tem maior incidência em mulheres de 20 a 40 anos, inclui lesão pulmonar restritiva e
linfoadenopatia perihilar. Miocardiopatia restritiva e presença de distúrbios de condução são raras (5%), mas aumentam a
incidência de infarto agudo do miocárdio no intraoperatório. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 41 anos, 80 kg,
normotensa, com estado físico PIII, sarcoidose, diabetes tipo 2, dislipidemia e insuficiência cardíaca congestiva (CF 2; > 4
METS). Apresentava dispneia com grandes esforços por acometimento cardíaco evidenciado em ressonância magnética
(hipocinesia com fibrose inferior, inferolateral e médio basal). Holter com períodos de taquicardia e distúrbios de
condução de ramos direito e esquerdo. Histerectomia abdominal por miomatose uterina. Anestesia peridural com fentanila
1,25 µg.kg-1 em soro fisiológico. Indução venosa com fentanila 3 µg.kg-1, etomidato 0,3 mg.kg-1, atracúrio 0,5 mg.kg-1 e
intubação orotraqueal (IOT). Manutenção com isoflurano FE=1,0%. Foram injetados no cateter peridural 12 mL de
bupivacaína, 0,25%, e dose adicional de morfina 25 µg.kg-1 no fim da cirurgia. Monitoramento cardíaco contínuo com
ecocardiografia transesofágica, sendo realizada medida do débito cardíaco. Monitoramento contínuo do bloqueio
neuromuscular com administração de ⅓ da dose de indução do atracúrio ao aparecimento da segunda resposta na
sequência de quatro estímulos. Após cinco minutos da injeção da bupivacaína peridural houve queda de pressão arterial
média (de 85 para 65 mmHg) e de 30% do débito cardíaco; quadro revertido com administração de ringer-lactato. Foi
retirada a cânula orotraqueal quando T4/T1=1, e a paciente foi encaminhada à recuperação pós-anestésica sem
intercorrências. Duração anestesia: 240 minutos; procedimento: 150 minutos. Discussão: As alterações cardíacas descritas
somadas à diabetes mellitus tipo 2 e à dislipidemia aumentam o risco de infarto agudo do miocárdio no intraoperatório
justificando o uso da ecocardiografia transesofágica (ETE) (classe B2) e a indução com estabilidade hemodinâmica.
Optamos por dose de bupivacaína antes da incisão cirúrgica em vez de antes da indução venosa. Mesmo assim, houve
importante queda no débito cardíaco após a diminuição de 20% da pressão arterial média, pois pacientes com hipocinesia
cardíaca dependem do retorno venoso para manutenção do débito cardíaco. Esse caso sugere que a pressão arterial média
pode não determinar, isoladamente, a perfusão tecidual, principalmente em cardiopatas. Optamos pela ETE, pois além de
monitorar o débito cardíaco, é possível avaliar alterações segmentares que possam ocorrer no intraoperatório.
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Introdução: A laparoscopia é a via de acesso à cavidade abdominal pela introdução de instrumentos óticos através da
parede ânterolateral do abdômen e insuflação de gás carbônico (CO2) para a realização do pneumoperitônio. Microcâmeras
que captam imagens e transmitem com visão ampliada aos monitores de vídeo, associadas ao menor trauma cirúrgico e à
redução da dor pós-operatória, do tempo de internação e do afastamento do trabalho, foram responsáveis pela difusão e
aceitação da cirurgia laparoscópica no mundo. Dentre procedimentos terapêuticos com indicação de realização por
laparoscopia, a colecistectomia videolaparoscópica tornou-se o tratamento de escolha para as doenças da vesícula biliar,
inclusive em casos de urgência. Complicações não são frequentes e estão diretamente relacionadas à realização do
pneumoperitônio e às alterações fisiológicas induzidas por ele. Quando graves, determinam a desinsuflação da cavidade e,
em alguns casos, a conversão para via aberta. Esse trabalho relata a ocorrência de bloqueio atrioventricular total em um
paciente submetido à colecistectomia videolaparóspica. Relato de Caso: Paciente do sexo feminino, 45 anos, ASA I,
internada eletivamente para a realização de colecistectomia videolaparóspica sob anestesia geral balanceada.
Eletrocardiograma basal: bradicardia sinusal, PRi 0,2 s. Foi mMonitorizada com pressão arterial braquial, saturímetro
periférico, cardioscópio,

capnografia. Anestesia

mantida

com

a

mistura

de

gases

Isoflurano,

N 2O

e

O2, ventilação controlada mantendo ETCO2 28-32 mmHg. Manutenção da normotermia. Pressão média na cavidade
abdominal de 14 mmHg. Após uma hora de procedimento apresentou quadro de bloqueio atrioventricular total (BAVT),
com FC 28 bpm, mantendo estabilidade hemodinâmica. Foi implantado marca-passo transvenoso e a cirurgia convertida
para a via aberta, sendo finalizada sem intercorrências. A paciente foi encaminhada para o Centro de Terapia Intensiva
extubada. Discussão: A presença do CO2 para a realização do pneumoperitônio e a posição de Trendelenburg para facilitar
a visualização da cavidade abdominal para o cirurgião induzem mudanças na fisiologia cardiorrespiratória. A diminuição
do débito cardíaco e do retorno venoso e o aumento da pressão arterial e hipercapnia podem levar a alterações
hemodinâmicas significativas e à predisposição para arritmias cardíacas, dentre elas, o BAVT. Uma vez detectada tal
alteração pelo anestesiologista, a cirurgia deve ser interrompida, e o pneumoperitônio, desfeito. Na persistência do quadro,
a mesma deve ser convertida para a via aberta.
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Introdução: O fenômeno doloroso é uma das mais importantes e complexas experiências, apresentando características
individuais e idiossincrásicas e aspectos ligados à cultura individual. A fentolamina é um antagonista alfa-adrenégico com
eficácia semelhante sobre os receptores alfa1 (α1) e alfa 2 (α2). A presente pesquisa tem como objetivo comparar os efeitos
de doses crescentes da fentolamina por via subaracnoidea em ratos, sobre as fases do teste da formalina modificado.
Método: Foram utilizados 42 ratos Wistar machos, pesando entre 220 e 300 g, anestesiados com halotano a 3% por tempo
necessário para a introdução de um cateter no espaço subaracnoideo. Os animais foram divididos em seis grupos
experimentais. No grupo controle (GFC), cada animal recebeu 10 µL de solução salina por via subaracnoidea, e nos
grupos ativos, cada animal recebeu injeção de 10 µL de solução contendo fentolamina em solução salina estéril por via
subaracnoidea, sendo que: o grupo fentolamina 10 (GF10 ou GI10) recebeu 10 µg (31,5 nmoles) de fentolamina,;o grupo
fentolamina 20 (GF20 ou GI20) recebeu 20 µg (63 nmoles) de fentolamina; o grupo fentolamina 30 (GF30 ou GI30)
recebeu 30 µg (94 nmoles) fentolamina; o grupo fentolamina 40 (GF40 ou GI40) recebeu 40 µg (126 nmoles) de
fentolamina; e o grupo fentolamina 50 (GF50 ou GI50) recebeu 50 µg (157 nmoles) de fentolamina. A indução da dor foi
realizada com administração de 50 µL de solução de formalina a 2%, na região dorsal da pata posterior direita. Todas as
elevações da pata não relacionadas à marcha foram consideradas. A contagem das elevações foi realizada continuamente
durante o período de 60 minutos e o teste foi dividido em três fases: fase I, que compreendeu o número de elevações da
pata durante os primeiros cinco minutos; fase intermediária, do sexto ao vigésimo minuto; e a fase II, do vigésimo
primeiro ao sexagésimo minuto. Para análise estatística dos resultados obtidos foi utilizado o programa JMP do SAS
(Statistical Analysis System). Resultados: A fentolamina por via subaracnoidea, nas doses de 20 mg e 30 mg, produziu
aumento da resposta álgica sobre a fase intermediária do teste da formalina. Conclusões: Os resultados obtidos sugerem
que diferentes doses de fentolamina por via subaracnoidea promovem diferentes efeitos sobre a sensibilidade dolorosa,
com a possibilidade de participação de diferentes subclasses de receptores alfa-adrenérgicos nas vias modulatórias da dor.
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Introdução: Aferentes nociceptivos primários se projetam da periferia para o corno posterior da medula espinhal, onde
ativam neurônios de segunda ordem e de projeção. Há evidências de que a passagem de informações nociceptivas pelo
corno posterior da medula espinhal (CPME) sofre profundas influências excitatórias e inibitórias. A fentolamina é
antagonista alfa-adrenégico não seletiva, com eficácia semelhante sobre os receptores alfa 1 e alfa 2. A presente pesquisa
tem como objetivo comparar os efeitos de doses crescentes da fentolamina por via subaracnoidea em ratos sobre a resposta
ao estímulo pelos filamentos de von Frey após incisão plantar na pata posterior. Métodos: Foram utilizados 42 ratos
Wistar machos, pesando entre 220 e 300 g, submetidos à anestesia pelo agente halotano a 3%, por tempo necessário para
introdução de um cateter no espaço subaracnoideo, realização da incisão plantar e sutura. Os animais foram divididos em
seis grupos experimentais, com sete animais em cada. No grupo controle (GC), cada animal recebeu injeção de 10 µL de
solução salina por via subaracnoidea, e nos subgrupos ativos de fentolamina, cada animal recebeu injeção de 10 µL de
solução contendo fentolamina em solução salina estéril, sendo que o grupo fentolamina 10 (GF10) recebeu 10 µg de
fentolamina, o grupo fentolamina 20 (GF20) recebeu 20 µg de fentolamina, o grupo fentolamina 30 (GF30) recebeu 30 µg
fentolamina, o grupo fentolamina 40 (GF40) recebeu 40 µg de fentolamina, e o grupo fentolamina 50 (GF50) recebeu 50
µg de fentolamina. A indução da dor foi realizada por uma incisão plantar cirúrgica, e a avaliação de hiperalgesia foi
realizada pela aplicação de filamentos de Von Frey. A análise estatística dos resultados obtidos foi realizada com o
programa JMP do SAS (Statistical Analysis System). Resultados: A fentolamina por via subaracnoidea na dose de 10 µg
apresentou efeito hiperálgico no primeiro, terceiro, quinto e sétimo dias. A dose de 20 µg apresentou efeito hiperálgico no
primeiro, terceiro e quinto dias, e a dose de 30 µg, no quinto dia após administração. Conclusões: Os resultados obtidos
sugerem que diferentes doses de fentolamina por via subaracnoidea promovem diferentes efeitos sobre a sensibilidade
dolorosa, com a possibilidade de participação de diferentes subclasses de receptores alfa-adrenérgicos nas vias
modulatórias da dor.
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Introdução: A cardiotoxicidade da bupivacaína, quando acidentalmente administrada por via intravascular, é uma
complicação grave e sem tratamento específico até recentemente. Em 1998 foi proposta a utilização de emulsões lipídicas
em animais e, a partir de 2006, vários trabalhos demonstraram interesse nos casos de intoxicação por anestésico local com
diminuição da morbimortalidade em humanos. São várias as preparações lipídicas, e os resultados na terapia da
intoxicação são díspares, o que leva à necessidade de mais estudos para a melhor escolha. Objetivo: Estudar as alterações
hemodinâmicas da injeção intravascular de bupivacaína em suínos e do tratamento com três tipos de soluções lipídicas.
Método: Suínos foram anestesiados com 25 mg.kg-1 de tiopental, intubados e mantidos em ventilação mecânica com
isoflurano a 1%. As variáveis hemodinâmicas foram registradas com monitor específico a partir da pressão invasiva e
cateter Swan-Ganz introduzido na artéria pulmonar. Após 30 minutos de estabilização, foram realizadas medidas de
repouso; em seguida, foram administrados 5 mg.kg-1 de bupivacaína 0,5% EV e realizadas novas medidas em 1 minuto. Os
animais foram então divididos em quatro grupos e receberam 4 mL.kg-1 de solução salina 0,9 ou uma de três soluções
lipídicas diferentes: LCT derivado de soja, com triglicérides de cadeia longa, MCT derivado de óleo de soja e coco, com
50% de triglicérides de cadeia média, e SMOF derivado de óleo de oliva e peixe; novas medidas foram realizadas aos 5,
10, 15, 20 e 30 minutos. Resultados: Após a intoxicação, houve queda da pressão arterial, frequência cardíaca, índice
cardíaco e índices de trabalhos dos ventrículos esquerdo e direto. As soluções lipídicas melhoram a pressão arterial média
às custas do aumento das resistências vasculares. Observou-se que a pressão arterial respondeu melhor ao SMOF e ao
MCT; a frequência cardíaca, ao SMOF; e o índice cardíaco, paradoxalmente, à solução salina. A intoxicação não teve
repercussão na pressão arterial pulmonar nem nas resistências vasculares sistêmicas ou pulmonares; mas o SMOF foi o
agente que mais aumentou esses valores; o índice do trabalho do ventrículo esquerdo recuperou-se mais rapidamente com
o SMOF; o índice do trabalho do direito respondeu igualmente ao SMOF e ao MCT. Conclusão: resultados preliminares
indicam que a solução SMOF parece mais interessante no combate à intoxicação pela bupivacaína em suínos. Mais
investigações sobre o uso das emulsões lipídicas serão necessárias, mas as expectativas são encorajadoras.
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Introdução: Os bloqueadores neuromusculares (BNM) são fármacos que interrompem a transmissão do impulso
nervoso na junção neuromuscular (JNM). As indicações para uso em anestesiologia são para o melhor manejo da via
área e intubação traqueal, além do melhor controle da ventilação mecânica. A posologia dos relaxantes
neuromusculares é proporcional ao efeito desejado. A dose preconizada para a intubação orotraqueal é equivalente a
duas DE 95% (dose capaz de produzir 95% do bloqueio neuromuscular). Esses fármacos também aceitam a
administração em infusão contínua. A reversão do bloqueio neuromuscular pode ser feitas por agentes
anticolinesterásicos ou específicos (sugamadex). A partir do uso de um smartphone ou tablet, que possui hoje
processadores microchipados capazes de realizar um bilhão de cálculos por segundo (1GHz) com precisão e
segurança, por meio de um aplicativo chamado AxBNM, o anestesiologista obterá os valores necessários para
administração adequada dos BNMs e seus reversores, além da apresentação de como melhor monitorar a ação plena e
residual dessas drogas. O principal objetivo com este aplicativo é promover o uso seguro e racional dos relaxantes
musculares e dos seus reversores, incrementando segurança ao ato anestésico e g e r a n d o benefícios ao paciente
cirúrgico. Método: Desenhado para uso em smartphones e tablets do sistema operacional IOS, o AxBNM contempla
características de portabilidade e usabilidade, é atualizável, de uso simples e agradável. Está disponível de forma gratuita
para download. Resultados: Lançado em outubro de 2012, o aplicativo já possui 7.284 downloads. Conclusões e
discussão: Através de um aplicativo para smartphones e tablets, é p o s s í v e l apresentar, após a escolha de um
relaxante neuromuscular, valores de infusão em bolus e infusão contínua para a administração do fármaco.
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CET Integrado de Campinas
Introdução: A clonidina tem sido utilizada em anestesia devido às suas propriedades analgésicas e sedativas, além da
estabilidade hemodinâmica perioperatória em pacientes hipertensos.¹,² Objetivou-se avaliar os efeitos hemodinâmicos
causados pela clonidina como pré-anestésico e sua propriedade sedativa na sala de recuperação pós-anestésico. Métodos:
Foram estudados 28 pacientes PS I e II (ASA) submetidos à videolaparoscopia sob anestesia geral balanceada, divididos
em dois grupos: um recebeu 2 mcg. kg−¹ de clonidina EV como medição pré-anestésica (MPA), com limite máximo de
150 mcg. e o outro, o grupo controle, solução salina. Avaliou-se pressão arterial (PA), frequência cardíaca (FC), oximetria
(SatO2) e sedação pela escala de Ramsey logo após a administração do fármaco (M0), aos 30 minutos, quando iniciou-se a
anestesia (M1), e após o fim do procedimento, na sala de recuperação pós-anestésico (M2). Resultados: Não houve
diferença estatisticamente significativa ente os grupos quanto à PA, FC e SatO2 nos diversos momentos. O grupo da
clonidina apresentou-se mais sedado no M0 e M2, retardando a sua alta da sala de recuperção. Conclusões: A clonidina
mostrou ser um fármaco seguro, não promovendo riscos adicionais em relação à bradicardia e à hipotensão arterial. Essas
ações simpaticolíticas são bem-vindas no perioperatório por promover estabilidade hemodinâmica, principalmente em
pacientes com comorbidades.
Conflito de Interesse: nada a declarar.
Fonte de fomento: nenhuma.

FARMACOLOGIA	
  
	
  

84	
  -‐	
  Reversão	
  do	
  bloqueio	
  neuromuscular	
  induzido	
  pelo	
  
rocurônio:	
  comparação	
  da	
  utilização	
  de	
  Sugamadex	
  em	
  pacientes	
  
queimados	
  e	
  não	
  queimados	
  
Melissa	
  dos	
  Santos	
  Salgado,	
  Danielle	
  Maia	
  Holanda	
  Dumaresq,	
  Pedro	
  Augusto	
  Oliveira	
  Capelo,	
  Leandro	
  Melo	
  Pontes,	
  
Manoel	
  Cláudio	
  Azevedo	
  Patrocínio	
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Introdução: O uso de bloqueadores neuromuscular (BNM) no paciente grande queimado apresenta várias peculiaridades,
como contraindicação à utilização de BNM despolarizantes, pelo risco de hipercalemia, e resistência aos BNM
adespolarizantes, devido à proliferação de receptores nicotínicos perijuncionais. Um BNM de inicio rápido, como o
rocurônio, associado ao Sugamadex, torna-se uma opção valiosa para essa população. Métodos: Após aprovação pelo
Conselho de Ética e Pesquisa, foram selecionados 32 pacientes ASA I a III, entre 18 e 65 anos, os quais foram alocados
em dois grupos: o Grupo Queimados (GQ), com 16 pacientes com queimaduras de segundo e terceiro graus, e o Grupo
Não Queimados (GNQ), com 16 pacientes submetidos à colecistectomia videolaparoscópica. Utilizou-se a monitorização
do bloqueio neuromuscular através do aparelho TOF watch, com avaliação da resposta motora do nervo ulnar. A indução
anestésica usou fentanil, propofol e rocurônio (1 mg/kg). A intubação orotraqueal foi realizada após T1<5% e doses
adicionais de rocurônio (20% da dose inicial) foram feitas, quando a sequência de quatro estímulos apresentava mais de
duas respostas. Ao final do procedimento, foi feita a reversão do BNM com Sugamadex (4mg/kg). Foi avaliado o tempo
para início da ação do rocurônio com T1 menor que 5% do controle; a dose total de rocurônio em mg/kg; e o tempo para a
relação T4/T1 tornar-se maior ou igual a 90% após uso de Sugamadex. A análise dos dados utilizou o teste t de student,
considerando como significativo valor de p=0,005. Resultados: O rocurônio no GQ teve o início de 143,62 s ± 43,07, e no
GNQ, de 54,93s ± 19,29 com p<0,001. O consumo do bloqueador neuromuscular no GQ foi de 37,618mg ± 12,293, e no
GNQ 62,372 ± 13,512, com p<0,001. O tempo de reversão do bloqueio neuromuscular foi de 106,06 s ± 35,09, enquanto
no GNQ foi de 154,12 s ± 43,39, mostrando p<0,005. Não foram observados efeitos adversos ou falha na reversão com o
Sugamadex em nenhum dos grupos estudados. Conclusões: No GQ, o rocurônio teve o início de ação retardado quando
comparado ao GNQ. Houve maior consumo do bloqueador neuromuscular no GQ. O tempo de reversão do bloqueio
neuromuscular foi significativamente maior no GQ. Discussão: A utilização do binômio rocurônio-Sugamadex é
recomendada e muito adequada à população dos queimados.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Conflito de Interesse: nada a declarar.
Fonte de fomento: nenhuma.
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Hospital Universitário Pedro Ernesto – Universidade Estadual do Rio de Janeiro
Introdução: Os inibidores da colinesterase são as drogas mais empregadas para reverter o bloqueio neuromuscular.
Entretanto, estes agentes não são adequados para reverter o bloqueio profundo. O Sugamadex, na dose de 16 mg/kg,
mostrou-se eficaz na reversão de bloqueio neuromuscular profundo produzido pelo rocurônio em adultos, com recuperação
do bloqueio (T4/T1≥0,9) em 2,2 minutos. Não há na literatura análise que mostre a eficácia e a segurança da reversão do
bloqueio profundo com Sugamadex em crianças, o que motivou a realização deste estudo. Métodos: O estudo foi
realizado após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Pedro Ernesto e a assinatura do
termo de consentimento livre e esclarecido pelo representante legal da criança. Foram estudadas nove crianças (idade de
6,7 ± 2,8 anos; peso 25,67 ± 9,34 kg; dois do sexo masculino e sete do sexo feminino), ASA 1, programadas para cirurgia
de amigdalectomia sob anestesia venosa com propofol e fentanil ou remifentanil. A monitorização foi realizada com
oximetria de pulso, capnografia, eletrocardiograma, pressão arterial não invasiva e temperatura esofágica. A monitorização
da função neuromuscular foi realizada por aceleromiografia com estímulo do nervo ulnar (monitor TOF Watch).
Sequência de quatros estímulos (TOF) foi aplicada a cada 15 segundos. A intubação orotraqueal foi realizada com
rocurônio na dose de 1,2 mg/kg, após desaparecimento da resposta ao TOF. Cinco minutos após a injeção de rocurônio foi
injetado Sugamadex na dose de 16 mg/kg. Foi registrado o tempo de recuperação do bloqueio (T4/T1>0,9). Resultados:
O tempo para desaparecimento de resposta ao TOF após rocurônio foi de 55,71 ± 11,34 segundos. O tempo de recuperação
do bloqueio após a injeção de Sugamadex foi de 72,86 ± 16,04 segundos. Não houve alteração hemodinâmica após o uso
do Sugamadex. Conclusões: Assim como em adultos, o Sugamadex foi capaz de reverter o bloqueio profundo produzido
pelo rocurônio em crianças em um tempo bastante curto. Além disso, não foram observados efeitos adversos com a dose
empregada. Discussão: Observou-se que o Sugamadex na dose de 16 mg/kg reverteu adequadamente o bloqueio
neuromuscular profundo em crianças, e que não houve efeitos colaterais, sugerindo a segurança do seu uso em situações
em que a rápida e inesperada recuperação da função neuromuscular nesta população se faz necessária.
Conflito de interesse: nada a declarar.
Fonte de fomento: Universidade do Estado do Rio de Janeiro
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Claudia Ribeiro Dias Porto da Luz, Danieli Minelli, José Costa
Hospital Naval Marcílio Dias
Introdução: A hipotensão arterial é um evento comum no perioperatório, sendo sua causa e tratamento eficaz nem sempre
óbvios. Relato de Caso: Paciente do sexo feminino, 78 anos, branca, 53 kg, a ser submetida à hemiartroplastia do ombro
direito. História Pregressa Positiva: Hipertensão Arterial Sistêmica e depressão, em uso de olazapina 2,5 mg/dia,
nortriptilina 25 mg/dia, amlodipina 5 mg/dia e enalapril 20 mg/dia. Na sala operatória, foi realizada monitorização de
rotina, que revelou pressão arterial de 120 x 80mmHg e frequência cardíaca de 80 bpm. Foi realizado bloqueio de plexo
braquial direito via interescalência com auxílio do neuroestimulador, com a perda do estímulo desejado com 0,6 mA.
Foram injetados 20 mL de ropivacaína 0,75%, aspiração negativa para sangue ou líquor. Em seguida, seguiram-se pré O2 e
indução anestésica com fentanil 200 µg, lidocaína 60 mg, propofol 60 mg e rocurônio 35 mg. IOT sem dificuldades.
Imediatamente após a indução ocorreu hipotensão arterial (60 x 40 mmHg) refratária à reposição volêmica (1500 mL RL)
e vasopressor (80 mg de efedrina no total), evoluindo para níveis inaudíveis de pressão arterial por 10 minutos. Após 90
minutos e administração adicional de metaraminol (total de 2 mg) e adrenalina (em bolus 5-10 µg), houve melhora parcial
dos níveis pressóricos (80 x 40mmHg). A paciente foi então posicionada, e o início da cirurgia, autorizado. O
procedimento teve duração estimada de duas horas, um concentrado de hemácias foi transfundido e houve melhora do
quadro hemodinâmico. Ao final, a paciente foi extubada e encaminhada para a unidade pós-operatória,
hemodinamicamente estável, sem evidência de injúria neurológica, eletrocardiograma e enzimas cardíacas sem alterações.
Discussão: A metabolização da nortriptilina pela isoenzima citocromo P450 2D6 é reduzida em uma pequena parcela da
população caucasiana (7-10%). Algumas drogas (como as fenotiazinas) inibem ou competem como substrato desta
isoenzima, assim, os metabolizadores normais assemelham-se aos lentos. Outro risco é o aumento da fração livre da droga
quando administrada com fármacos que competem pela ligação com as proteínas plasmáticas. Os antipsicóticos atípicos
causam bloqueio α adrenérgico em graus variados, e de forma dose-dependente. Existem relatos na literatura de casos de
hipotensão refratária a vasopressor de ação direta, sugerindo a vasopressina como terapia de resgate. A interação
farmacológica e as medicações cronicamente utilizadas pela paciente são a explicação mais plausível para a hipotensão
relatada.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Hospital Felício Rocho
Introdução: Os bloqueadores neuromusculares adespolarizantes inibem a transmissão na junção neuromuscular (JNM),
competindo com as moléculas de acetilcolina (Ach) em receptores pós-juncionais. Outras drogas podem alterar a
transmissão do estímulo, como a toxina botulínica, que inibe a liberação da Ach na JNM pré-sináptica, ocasionando
paralisia flácida. Na monitorização do bloqueio muscular, o estimulador de nervo periférico (ENP) é uma das ferramentas
mais utilizadas, mas deve ser analisado com cautela, principalmente se houver fatores que interfiram no bloqueio
neuromuscular. Relato do Caso: Mulher de 64 anos, 69 kg, ASA 2 (hipertensa), submetida à retirada de
microcalcificações em mama direita sob anestesia geral. Induzida com fentanil, cisatracúrio, propofol e cetamina S. Foi
mantida com sevoflurano. Monitorização: oximetria, eletrocardiograma, capnografia e pressão arterial não invasiva. A
cirurgia durou 45 minutos, sem intercorrências. No final, testou-se o bloqueio neuromuscular com ENP e a avaliação foi
visual. Estimulou-se o ramo temporal do nervo facial sem contração do músculo orbicular do olho ou do corrugador do
supercílio. Questionando-se a correlação entre o achado e a clínica, o nervo ulnar foi estimulado e houve contração
muscular com decaimento ao double-burst (DBS) e ao train-of-four (TOF). Concluiu-se que havia bloqueio residual e
foram administradas atropina 1 mg e neostigmina 2 mg. A paciente despertou e foi extubada sem intercorrências. Quando
questionada, revelou aplicação de toxina botulínica na face. Discussão: A toxina botulínica age como um bloqueador
neuromuscular local, por isso pode interferir na monitorização da ação dos bloqueadores utilizados em anestesia, causando
falso positivo à estimulação de nervo periférico. Um dos pontos de aplicação da toxina botulínica é a região do músculo
orbicular do olho, que é inervado pelo ramo temporal do nervo facial. Neste local com frequência testa-se o bloqueio
neuromuscular. A avaliação visual da estimulação com ENP não é um método extremamente confiável para testar o
bloqueio, mas é um dos mais acessíveis. Neste caso, o cisatracúrio, em dose de 0,14 mg/kg, promoveria bloqueio por cerca
de 45 minutos, o que não seria compatível com a ausência completa de contração muscular à estimulação no final da
cirurgia. Deve-se sempre correlacionar o achado com os dados clínicos e com a farmacodinâmica da droga utilizada.
Cuidado adicional deve ser tomado com a possibilidade da interferência de outras drogas no bloqueio neuromuscular.

Conflito de Interesse: nada a declarar.
Fonte de fomento: nenhuma.
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Introdução: A miopatia da parte central ou central core disease (CCD) é rara, de herança autossômica dominante, e se
associa à suscetibilidade à hipertermia maligna (HM).
Relato do caso: Paciente feminina, 8 anos, procedência chilena, submetida a amigdalectomia, sob anestesia geral, com
utilização intraoperatória de Tiopental, Halotano e Succinilcolina. Aos 25 minutos de cirurgia, com amigdalectomia já
finalizada, iniciaram-se hiperemia cutânea e elevação de temperatura axilar (38,7°C), sendo aventada hipótese de HM. A
administração de Halotano foi suspensa, sendo iniciados resfriamento com gelo na superfície corporal, alto fluxo de
oxigênio e Dantrolene venoso, com melhora. No primeiro dia pós-operatório apresentou pico de CPK de 1.303 UI.L-1 com
queda progressiva nos dias seguintes. Aos 14 anos foi avaliada em serviço de neuropediatria, sendo verificada extensa
história pregressa: a) hospitalização por sete dias ao nascer por pausas respiratórias recorrentes e dificuldade de sucção,
além de hipotonia generalizada; b) aos 2 meses crises de apneia, com resposta a teofilina; c) atraso no desenvolvimento
motor; d) aos 4 anos, quedas frequentes e genovalgo; e) aos 10 anos, hiperlordose lombar e diminuição da mobilidade da
coluna vertebral, além de pé equino (corrigido à esquerda sob anestesia com propofol sem intercorrências). Ao exame
apresentava fascies e levantar miopáticos, diminuição da força e arreflexia em membros inferiores. Eletroneuromiografia:
padrão miopático. Biópsia muscular: miopatia crônica com predomínio de fibras tipo I e cores (CCD). Discussão: A CCD
e a HM decorrem de mutações no cromossomo 19q13.1-13.2, no gene do receptor rianodina (RYR1) ou canal de cálcio do
retículo endoplasmático (RE) da fibra muscular. Mutações no RYR1 causam tanto diminuição da força por redução na
capacidade de armazenar/carregar o cálcio do RE, como crise de HM por liberação excessiva de cálcio. A clínica varia
desde indivíduos oligossintomáticos a quadros graves com hipotonia e atraso motor, além de escoliose, displasia congênita
do quadril e deformidades do pé. O diagnóstico fundamenta-se nos aspectos clínicos e na biópsia muscular com o típico
central core (áreas com menor atividade oxidativa por depleção mitocondrial). Pela correlação entre CCD e HM, devemos
aumentar o nível de suspeição em pacientes com miopatia e deformidade osteoarticulares.
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Introdução: O objetivo desse estudo foi avaliar a eficácia de um questionário pré-anestésico. Observar se o questionário
dispensa a entrevista oral pré-anestésica ou a facilita. Métodos: Uma amostra de conveniência de 370 pacientes que
estavam agendados para realização de avaliação pré-anestésica de cirurgias eletivas foi recrutada no ambulatório de
Anestesiologia do Hospital Felício Rocho entre dezembro/2012 e fevereiro/2013. O questionário foi aplicado na sala de
espera do consultório de Anestesiologia para todos os pacientes agendados no dia, a fim de obter as principais informações
interrogadas durante a consulta pré-anestésica. Após o preenchimento do questionário, seguia-se a consulta pré-anestésica
habitual realizada sempre pelo mesmo anestesiologista. O anestesiologista responsável qualificava o questionário em
completo (dispensava a entrevista oral), incompleto (facilitou, mas não dispensou a entrevista oral), dispensável (não teve
nenhuma utilidade para o desenvolvimento da consulta pré-anestésica). Resultados: A amostra final foi de 368 pacientes,
dos quais 74,4% (274) apresentaram questionário completo; 22,0% (81) apresentaram questionários incompletos e apenas
3,5% (13) dos pacientes tiveram questionários dispensáveis de acordo com o julgamento do anestesiologista responsável.
Conclusões: De acordo com os resultados, o questionário por escrito não substitui a entrevista oral pelo anestesiologista,
apesar de facilitar a consulta em 96,4% dos casos. Discussão: A avaliação pré-anestésica é considerada parte fundamental
para um bom resultado do ato anestésico-cirúrgico. Apesar de questionários incompletos facilitarem a entrevista, em
diversos casos, a resposta ausente era de extrema importância e mudaria a estratégia anestésica na maioria dos casos.
Algumas respostas ausentes poderiam colocar em risco a vida dos pacientes, de acordo com os dados obtidos no presente
estudo: paciente ocultou o fato de ser soropositivo; não acrescentou Marevan® à lista de medicamentos de uso diário; não
acrescentou alergia ao látex; não mencionou espondilose anquilosante como comorbidade; não relatou apneia do sono,
entre outras.
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  Donizetti	
  Silva	
  	
  
CET	
  São	
  Paulo	
  Serviços	
  Médicos	
  de	
  Anestesia	
  LTDA.
Introdução: A Internet, as redes, o celular e a multimídia estão revolucionando nossa vida no cotidiano. As tecnologias
são de apoio, mas elas nos permitem realizar atividades de aprendizagem de formas diferentes e muitas vezes, ajudando a
despertar o interesse para o estudo e atualização. A própria informação sobre calendário de aulas, temas de interesse e
atividades da residência tem que buscar alternativas que chamem a atenção do médico em formação, buscando maior
envolvimento e adesão. Neste contexto, as redes sociais começam a desempenhar papel importante como uma nova
ferramenta. Métodos: Com o intuito de promover mudanças graduais, e tornar os instrutores cada vez mais próximos ao
residente, nosso centro de ensino e treinamento buscou o uso de novas ferramentas de comunicação. Foi criado um grupo
fechado em uma rede social, que integrasse todos os médicos em especialização, instrutores e corresponsáveis cadastrados
na rede. Os avisos gerais, calendário de atividades, enquetes e até mesmo envio de materiais científicos para
complementação da programação teórica eram disparados pelas vias clássicas (entrega física e correio eletrônico) e
também através da rede social. Após o período de implantação perguntou-se aos residentes, por meio de um questionário,
a opinião deles sobre as mudanças implantadas. Resultados: Após a criação da comunidade, nem todos os residentes
aderiram a proposta, além dos instrutores e anestesistas associados ao serviço. De um universo de 28 pessoas, entre
residentes e instrutores e corresponsáveis, 14 possuíam registro na rede social e foram incluídos no grupo. Na opinião de
60% dos residentes o grupo na rede social foi avaliado como uma boa ou ótima funcionalidade para divulgação de
informação. Para os corresponsáveis do programa, a ferramenta se mostrou extremamente eficaz, com possibilidade de
acompanhamento em tempo real do acesso à informação, uma vez que assim que visualizada, a mensagem fica registrado
o nome da pessoa que teve acesso a esta informação. Discussão: O ensino e as ferramentas de comunicação e divulgação
de conhecimento estão em fase constante de mudança e inovação, tornando-se necessária nossa adaptação à nova
realidade. As mídias sociais demonstram-se atualmente como um potente canal de comunicação, podendo ser utilizadas
para fins acadêmicos.

Conflito de interesse: nada a declarar.
Fonte de fomento: nenhuma.
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  A	
  implementação	
  do	
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  a	
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  na	
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Claudia	
  Marquez	
  Simoes,	
  Bruno	
  Francisco	
  de	
  Freitas	
  Tonelotto,	
  Enis	
  Donizetti	
  Silva,	
  Arthur	
  Victor	
  Segurado,	
  Claudia	
  
Panossian	
  Cohen	
  
CET	
  São	
  Paulo	
  Serviços	
  Médicos	
  de	
  Anestesia	
  LTDA.
Introdução: A educação a distância é o processo de ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias, onde professores e
alunos estão separados espacial e/ou temporalmente. O conceito de curso e de aula é modificado. O conceito que se tem
hoje de aula é uma exposição que ocorre em um espaço e um tempo determinados, um paradigma quebrado pelo ensino à
distância. Métodos: A educação está defasada em diferentes níveis de ensino, portanto não bastam medidas paliativas é
preciso inovar. Obrigar os alunos a ficarem confinados horas seguidas de aula numa mesma sala, torna-se
contraproducente, quando temos outras possibilidades. Desta forma, optou-se no nosso CET o inicio das atividades
complementares por meio de uma plataforma de ensino à distância, utilizando-se de suas diversas ferramentas que
permitiram abordar: aulas, situações problema, casos clínicos, artigos e discussão online de temas diversos. Além de
permitir aos instrutores receber e responder mensagens dos alunos, criar listas de discussão e alimentar continuamente os
debates e pesquisas com textos, fora do horário específico das atividades teóricas do CET. Planejou-se mudanças graduais,
flexibilizando o currículo, combinando as atividades presenciais com atividades a distância. Após o período de
implantação perguntou-se aos residentes, por meio de um questionário, a opinião deles sobre as mudanças implantadas.
Resultados: O período de implantação e testes durou 6 meses, e neste tempo houve adesão de 100% dos residentes. Na
opinião de 73,3% a introdução da EAD foi avaliada como boa ou excelente e não houve nenhuma avaliação conceituando
a iniciativa como ruim. A ferramenta foi considerada muito útil no aprimoramento dos conhecimentos teóricos, como
ferramenta complementar. Discussão: No ambiente virtual, o tempo e o espaço, são flexíveis. O professor continuará
"dando aula", e enriquecerá esse processo com as possibilidades que as tecnologias interativas proporcionam. Há uma
possibilidade cada vez mais acentuada de estarmos todos presentes em muitos tempos e espaços diferentes. Assim, tanto
professores quanto alunos estarão motivados, entendendo "aula" como pesquisa, intercâmbio em um modelo ativo de
aprendizagem. Conclusão: Nesse processo, o papel do instrutor do CET foi redimensionado e cada vez mais ele se torna
um supervisor, um animador, um incentivador dos residentes na instigante aventura do conhecimento anestésico.

Conflito de interesse: nada a declarar.
Fonte de fomento: nenhuma.
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Fernando	
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  Koga,	
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  Carneiro	
  Nunes,	
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  Santos	
  Oliveira,	
  Pedro	
  Henrique	
  Lopes	
  Ferreira,	
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Braz	
  
Departamento	
  de	
  Anestesiologia	
  da	
  Faculdade	
  de	
  Medicina	
  de	
  Botucatu	
  da	
  Universidade	
  Estadual	
  Paulista	
  “Júlio	
  de	
  
Mesquita	
  Filho”	
  –	
  Unesp
Introdução: Existem poucas informações sobre fatores que influenciam a incidência de paradas cardíacas (PC) e óbitos
perioperatórios em pacientes geriátricos. Este estudo avaliou incidência, causas e desfechos de PC no intraoperatório em
pacientes geriátricos em hospital universitário de atendimento terciário no período de janeiro de 1996 a dezembro de
2010. Métodos: A incidência de parada cardíaca nas salas de operação e de recuperação pós-anestésica foi identificada
prospectivamente a partir de um banco de dados. Foram realizadas 18.367 anestesias em pacientes geriátricos. Foram
coletados os dados demográficos dos pacientes, local de ocorrência, classificação do estado físico segundo a American
Society of Anesthesiologists (ASA), tipo de atendimento, procedimento anestésico, clínica cirúrgica, fatores
desencadeantes e desfechos. As PC e óbitos foram agrupados segundo o fator desencadeante: totalmente relacionada à
condição/doença do paciente, totalmente relacionada à cirurgia, totalmente relacionada à anestesia e parcialmente
relacionada à anestesia. Resultados e Discussão: Ocorreram 100 PC (54,44:10.000) e 68 óbitos (37,02:10.000). A
incidência de PC foi maior em pacientes com estado físico ASA III ou pior (p = 0,02), em cirurgias de emergência (p =
0,03) e nas anestesias gerais (p = 0,04). O principal fator desencadeante de PC e óbito intraoperatório foi a
condição/doença do paciente (p = 0,03). Ocorreram seis PC relacionadas à anestesia, um como fator principal e em cinco a
anestesia foi considerada como fator contributivo. Houve três óbitos parcialmente relacionados à anestesia. As principais
causas de PC relacionados à anestesia foram decorrentes de problemas no manuseio de vias aéreas e de fármacos
administrados. Conclusão: Ocorreram 54,44 PC e 37,02 óbitos por 10.000 anestesias em pacientes geriátricos. A
incidência de parada cardíaca e óbito relacionadas à anestesia foram de 3,26 e 1,63 por 10.000 anestesias, respectivamente.
As maiores incidências de parada cardíaca foram as doenças graves pré-existentes e a cirurgia de emergência. Todas as
paradas cardíacas relacionadas à anestesia ocorreram devido as medicações e ao manuseio de vias aéreas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Ruiz Neto PP, Gomide do Amaral RV. Parada cardíaca durante a anestesia em um complexo hospitalar. Estudo
descritivo. Rev Bras Anestesiol, 1986;36:149-158.
2. Newland MC, Ellis SJ, Lydiatt CA, et al. Anesthetic-related cardiac arrest and its mortality: a report covering 72,959
anesthetics over 10 years from a US teaching hospital. Anesthesiology. 2002;97:108-115.
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Jose	
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  de	
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Introdução: A antibioticoterapia no momento pré-operatório imediato frequentemente é administrada pelo profissional
anestesiologista; entretanto não é considerada parte da indução ou manutenção da anestesia, e há várias discussões sobre a
indicação e a responsabilidade do ato. Paralelo à polêmica, a literatura mostra os benefícios do antibiótico profilático préoperatório quando administrado corretamente, além de uma lista de erros frequentes que preocupam e comprometem o
sucesso do procedimento cirúrgico e a recuperação adequada dos pacientes. A infecção de sítio cirúrgico é a terceira
infecção hospitalar mais comum, resultando em internações prolongadas, maior morbimortalidade e custos hospitalares. A
adequada indicação antibiótica, administrada no momento correto, em doses corretas resulta em níveis séricos elevados
nos tecidos o que leva a uma menor incidência dessas infecções em alguns procedimentos cirúrgicos. Apesar disso, esta
infecção não é muitas vezes valorizada pelo profissional, e várias falhas neste processo são documentadas. O objetivo
principal desse artigo é apresentar uma fonte de consulta rápida, baseada em evidências, que oriente o uso de antibióticos
no momento pré-cirúrgico imediato. Métodos: Desenhado para uso em smartphones e tablets do sistema operacional IOS,
o AxATB contempla características de portabilidade, usabilidade, é atualizável, de uso simples e agradável. Disponível de
forma gratuita para download. Resultados: lançado em março de 2012 o APP já possui 9424 downloads. Conclusões: O
uso de tecnologia móvel pelo médico anestesiologista na consulta da antibioticoprofilaxia correta implicará em melhores
indicadores do ato anestésico e melhoria do prognósticos dos pacientes. Discussão: Erros de indicação e dosagem
inadequada do medicamento; falhas no tempo de aplicação do mesmo; a não administração de doses adicionais em
procedimentos prolongados e a manutenção da prescrição além do necessário estão entre as falhas mais comuns na
antibioticoprofilaxia cirúrgica. Novas ferramentas podem facilitar na melhoria dessa prevenção adequada.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1. Bratzler DW. The surgical infection prevention and surgical care improvement projects: national initiatives to improve
outcomes for patients having surgery. Clin Infect Dis, 2006;43:322.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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  Medicina	
  de	
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  Mesquita	
  Filho”	
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  Unesp
Introdução: A população pediátrica apresenta incidência mais elevada de parada cardíaca e de óbito perioperatório em
relação à do adulto. O objetivo do estudo foi avaliar a incidência, os fatores desencadeantes e as causas de parada cardíaca
e de óbito em pacientes pediátricos durante a anestesia em hospital universitário de atendimento terciário no período de
2005 a 2010. Métodos: Através de Banco de Dados, o estudo prospectivo identificou parada cardíaca e óbito em 10.649
anestesias pediátricas. A incidência de parada cardíaca e de óbito foi calculada em relação aos atributos: faixa etária, sexo,
estado físico segundo a ASA, tipo de atendimento, especialidade cirúrgica, técnica anestésica empregada e fatores
desencadeantes (doença/condição do paciente, cirurgia e anestesia como fator principal ou contributivo). Resultados:
Foram identificadas 22 paradas cardíacas na sala de operações em crianças sendo que 11 evoluíram ao óbito. Maiores
incidências de parada cardíaca ocorreram em pacientes neonatais e lactentes com estado físico ASA IV e V, em cirurgia de
emergência durante anestesia geral ou em cuidados de monitorização e suporte e durante cirurgias cardíaca e vascular. A
doença/condição do paciente foi o principal fator de parada cardíaca e de óbito. O índice de letalidade foi maior em
lactentes, na cirurgia de emergência, em pacientes com estado físico ASA V e em cuidados de monitorização e suporte a
paciente ASA V e ao fator doença/condição do paciente. Ocorreram três paradas cardíacas por fator anestésico
contributivo (2,81:10.000) todas por causas respiratórias. Não houve óbito por fator anestésico. Conclusão: Em hospital
de ensino de atendimento terciário, a incidência de parada cardíaca (20,65:10.000 anestesias) e de óbito (10,32:10.000
anestesias) durante a anestesia em paciente pediátrico foi elevada. A incidência de parada cardíaca por fator anestésico foi
de 2,81:10.000 anestesias, sem a ocorrência de óbito relacionado à anestesia. Os atributos que representaram maior
incidência de parada cardíaca e de óbito foram os neonatos e lactentes, pacientes com estado físico IV ou V, cirurgia de
emergência e cirurgias cardíaca. Todas as paradas cardíacas por fator anestésico foram associadas ao manuseio de vias
aéreas.

Conflito de interesse: nada a declarar.
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  Paulo	
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  PUC/SP
Introdução: A gestão do risco na área da saúde tem recebido atenção especial em virtude do potencial impacto sobre o
alarmante número de pacientes que apresentaram algum evento indesejável, resultado da atuação médica. O papel
fundamental do relato destes eventos é aumentar a segurança do paciente por meio do aprendizado a partir de falhas do
sistema de saúde. Este estudo teve como objetivo avaliar os eventos ocorridos na SRPA. Métodos: Entre abril e setembro
de 2012, foram coletados e avaliados os dados de 1336 pacientes que permaneceram na SRPA. Residentes do programa de
anestesiologia do primeiro ano, durante sua presença no setor, registraram, para cada paciente, dados antropométricos, o
tipo de cirurgia e da anestesia, tempo de permanência na SRPA e a ocorrência de eventos adversos. Resultados: A
amostra foi composta, principalmente, por pacientes do sexo masculino (61,3%) e estado físico ASA I ou II (96,3%). As
complicações mais frequentes foram responsáveis por 565 relatos. Os eventos mais citados foram: hipotermia (27,2%), dor
(6,0%), náusea/vômito (2,1%), hipertensão arterial (1,9%), tremor (1,7%), hipotensão arterial (1,1%), hemorragia (0,7%),
hipoglicemia (0,6%), bradicardia (0,6%) e hipoxemia (0,6%). Discussão: Não há muitos dados disponíveis na literatura
sobre o assunto. As características da amostra avaliada podem influenciar o resultado. Não houve complicações graves no
setor, mas deve-se considerar que mais de 90% dos pacientes foram classificados em ASA 1 ou 2 e que foram excluídos
indivíduos encaminhados para a UTI. Não há como determinar a taxa de subnotificação, mas os dados registrados são
importantes ferramentas para o gerenciamento do serviço de ensino. Conclusões: A participação dos residentes no relato
de eventos adversos contribui para a gestão do programa de segurança e da monitorização dos resultados. O registro dos
dados deve ser permanente para a observação de tendências que indiquem necessidade de intervenção.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Bello CN. Recuperação pós-anestésica: escalas de avaliação, princípios gerais. Centro de Estudos de Anestesiologia e
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Introdução: Anestesista ser médico não é assim entendido por parte da população. Os escassos dados neste sentido,
quanto aos pacientes do nosso hospital, objetivou esta pesquisa, a fim de verificar a ideia destes quanto à aplicação da
anestesia e à formação profissional do anestesista. Métodos: estudo de coorte, n = 40, nos critérios de inclusão de
pacientes do SUS, escolaridade primária ou secundária e cirurgias ambulatoriais. Entrevista realizada antes da
abordagem do anestesista. Homens 23 (57,5%) e 17 (42,5%) mulheres com média de 56 anos e homens com média de 51
anos. Questionário constando das seguintes perguntas: 1- Quem aplica a anestesia é o: a) técnico de
enfermagem b) cirurgião c) anestesista d) enfermeiro; 2- O anestesista tem como formação profissional: a) graduação
em medicina e especialização em anestesiologia; b) graduação em anestesia; c) curso técnico profissionalizante em nível
médio (segundo grau); d) graduação em qualquer curso da área da saúde com especialização em anestesia; e) adquire
conhecimento com a prática, não necessitando ter uma formação específica. Resultados: Pergunta 1: b) 08 (20,0%); c)
32 (80,0%); as demais não pontuaram. Pergunta 2: a) 31 (77,5%); b) 07 (17,5%); d) 02 (5%); as demais alternativas
com zero. Discussão: Tanto em estudos americanos quanto em europeus verifica-se que pouco mais de 50% dos
pacientes, com escolaridade secundária, tem conhecimento que o anestesista é graduado em medicina e especializado em
anestesiologia. Nesta amostra, se observou que quase 1/4 dos pacientes entendem que a anestesia não é aplicada pelo
anestesista. Quanto à formação profissional quase 20% desconhecem que para ser anestesista é preciso ser médico e
especializar-se em anestesiologia. Nenhum paciente referiu que a anestesia seria aplicada por técnico de
enfermagem, assim como a formação profissional do anestesista, pelo mínimo, teria que ter algum curso de formação.
Conclusões: verificou-se que aproximadamente 1/4 dos pacientes ainda tem uma ideia equivocada quanto a quem aplica
a anestesia e quanto à formação profissional do médico especialista em anestesiologia.

Conflito de interesse: nada a declarar.
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Introdução: A dor no período pós-operatório é um evento comum e previsível após cirurgia, seu manejo inadequado tem
profundas implicações na morbimortalidade, custos hospitalares e qualidade de vida. Cerca de 30-80% dos pacientes
podem experimentar dor aguda pós-operatória (DAPO). Justificativa e objetivos: Não existe sistematização para
avaliação da DAPO nos pacientes em nosso serviço, não sabemos a real situação do tratamento e a partir desta averiguação
poderemos criar abordagens que sejam mais condizentes com a nossa realidade, avaliando a dor e a satisfação com o
tratamento da dor em nossos pacientes. Materiais e métodos: Foi realizado um estudo prospectivo, com duração de 6
meses, onde os pacientes que obedeceram aos critérios de inclusão responderam a um questionário previamente
estabelecido. Foi a avaliada a dor através da escala numérica de dor (END), a satisfação com controle da dor e qualidade
do sono 24 horas de pós-operatório. Resultados: Dos 238 pacientes, 233 obedeceram aos critérios de inclusão; 69 homens
164 mulheres, a escala numérica de dor foi utilizada para avaliação da DAPO, 34,8% dos pacientes referiram ausência de
dor, 18,3% referiram dor de leve intensidade entre 1-3 na END, 19,2% referiram dor de moderada intensidade entre 4-7, e
22,7% referiram dor intensa, acima de 7 na escala; 16,2% referiram estar insatisfeitos com o tratamento da dor e 83,8%
referiram estar satisfeitos com o tratamento; 33,1% e 66,9% dos pacientes referiram ter, respectivamente, inadequada e
adequada qualidade sono. Discussão: A incidência global de dor no presente estudo foi de 65,2%, e a dor intensa foi
referida por 22,7% dos pacientes, este último dado foi similar ao estudo de Couceiro et al. Mesmo assim, a maioria dos
pacientes referiram estar satisfeitos com o DAPO. Talvez, esses números reflitam a realidade em nosso serviço, onde o
controle de DAPO fica a critério do cirurgião assistente, não havendo um serviço de tratamento de dor aguda. Ainda, este
estudo sugere que o pior controle DAPO pode estar relacionada a má qualidade do sono destes pacientes. Mesmo assim, a
maioria dos pacientes referiram estar satisfeitos com o DAPO, o que pode refletir a dificuldade que o paciente tem em
discernir entre avaliação da qualidade do controle da dor e da qualidade do atendimento hospitalar como um todo.
Conclusão: A DAPO é um problema, em nosso hospital, que deve ser encarada de maneira sistematizada, visando
diminuição da sua incidência.
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Introdução: Grupos de anestesia utilizam frequentemente o critério de senioridade como forma de diferenciação na
remuneração entre seus sócios. O tema da meritocracia e excelência, amplamente adotado em outras atividades
profissionais, tem sido abordado mais recentemente na área médica e na prática da anestesia. O objetivo deste relato é
descrever os fundamentos e as principais lições obtidas ao final do primeiro ano de implementação da matriz de
competência em nosso grupo de anestesia. Relato do caso: A necessidade de melhorar o alinhamento estratégico, a
existência de barreiras para o trabalho em equipe, e a necessidade de uma atitude proativa, nos levaram a elaborar uma
matriz de competência composta de 28 critérios de meritrocracia e excelência. Os critérios foram definidos e selecionados
pelos autores baseados no conhecimento das necessidades do grupo. Adotamos, com pequenas adaptações, os sete papéis
médicos propostos no CanMEDS que são: Expert Médico (papel central), Comunicador, Colaborador, Gestor, Advogado
da Saúde (como protetor/defensor), Aprendizado Contínuo, Profissional (como profissionalismo e ética). Em nossa matriz,
excluímos os papéis Profissional e Advogado, pois estes são requisitos essenciais para a atividade médica. Em
correspondência ao formato original, os 28 critérios foram agrupados em 4 Grupos: Técnico, Comportamental,
Aprendizado e Administrativo. A pontuação total da matriz é de 3 pontos, e corresponde a 30% da remuneração mensal. A
relação percentual entre os Grupos foi estabelecido da seguinte forma: Técnica (28%), Comportamental (40%),
Aprendizado (18%), Administrativo (14%). Os critérios e a pontuação correspondente foram reavaliados semestralmente.
Resultados: Nenhum sócio obteve a pontuação máxima. Comparando-se 2012 com 2013, a maior pontuação foi de 2.63 e
2.54, a variação entre a maior e menor pontuação foi de 183% e 77%, e a pontuação média foi 1,95 e 2,02,
respectivamente. Discussão: O aumento na pontuação média e a redução na variação da pontuação individual
provavelmente reflete aumento na motivação e proatividade, e melhor alinhamento com os objetivos do grupo. A matriz
de competência demonstrou ser uma ferramenta justa para contemplar a meritocracia e a excelência, sendo amplamente
aceita dentro do grupo. Diversas mudanças serão propostas na próxima versão da matriz com a inclusão e exclusão de
critérios e no peso da pontuação.
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Introdução: Transtornos por uso de substâncias (TUS) são prevalentes em setores de emergência. No Brasil, 6% da
população (11 milhões de pessoas) apresentam TUS considerados graves. Todavia os profissionais de saúde identificam
menos que 50% desses casos. Relato do caso: Paciente feminina, 32 anos, portadora de carcinoma espinocelular invasivo
de colo de útero EC IV (metástases ósseas e retroperitoneais), com história prévia de agressividade, insônia, ideação
suicida e falta de adesão aos tratamentos, deu entrada no pronto atendimento de uma unidade de cuidados paliativos
oncológicos com quadro clínico de disartria, confusão mental, extrema agitação psicomotora, agressiva, relato de crise
convulsiva no trajeto até o hospital e sangramento vaginal. Ao exame clínico foi constatado aumento da pressão arterial
(160x100 mmHg), taquicardia (140 bpm), aumento da temperatura corporal (38,8°C), pupilas isocóricas dilatadas, sem
déficits motores e sensitivos. Estava em uso irregular de morfina, nortriptilina e lorazepam, segundo acompanhante. Foi
solicitado ressonância magnética de encéfalo sob anestesia devido à agitação intensa, radiografia de tórax e exames
laboratoriais. Todos os exames se mostraram dentro dos padrões de normalidade. A paciente foi encaminhada a internação
com impressão diagnóstica de delirium induzido por drogas. Após quatro dias de internação com melhora do caso clínico a
paciente relatou ser usuária de cocaína e que havia feito uso horas antes do quadro iniciar. Discussão: Os sinais de
toxicidade generalizada no sistema nervoso central (SNC) são dose dependente e a associação com as outras medicações
pode ter levado à somação dos efeitos colaterais e depressão do SNC. Hipertensão arterial, taquicardia, convulsões e
delírio persecutório podem ocorrer na intoxicação por cocaína e exigem tratamento específico. Tal quadro provavelmente
causado por desbalanço dopaminérgico deve gerar cuidados intensivos, já que há risco de morte. É importante uma
vigilância contínua e sistemática quanto ao uso de drogas ilícitas para melhor planejamento terapêutico e anestésico, já que
esta paciente foi submetida à anestesia e não se avaliou os riscos e benefícios de tal procedimento, aumentando a
probabilidade de reações cardiovasculares agudas desfavoráveis.
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Introdução: A espondilite anquilosante é uma doença inflamatória crônica que afeta as articulações do esqueleto axial.
Acomete mais homens que mulheres, com início dos 20 aos 40 anos, numa prevalência de 1 a cada 100 indivíduos da
população brasileira. Sua interferência no manejo anestésico acontece devido à anquilose da coluna cervical, o que
dificulta a mobilização e o posicionamento adequados para um acesso a via aérea. Já o trauma de face com lesão ocular,
torna o manejo da via aérea desafiador por, além de ser uma situação de jejum incompleto, demandar atenção quanto ao
não aumento da pressão intraocular durante a indução, ventilação e entubação do paciente.
Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 52 anos, IMC 32 kg/m2, com histórico de hipertensão, espondilite
anquilosante, câncer de mama, metástase pulmonar e cerebral, internada para realização de cirurgia de urgência de
correção de fratura em pé esquerdo e extrusão de íris do olho esquerdo, após trauma com cilindro de oxigênio. Realizada
ansiólise com midazolam 1 mg, fentanil 50 mcg e propofol 40 mg. Optou-se por intubação com fibroscopia flexível,
associado ao uso de lidocaína spray 10% na cavidade oral, e instilação de lidocaína 2% na região periglótica utilizando o
canal de trabalho do fibroscópio, com a paciente em ventilação espontânea devido a dificuldade de mobilização cervical,
estado de “estômago cheio” e lesão ocular. Manteve-se a anestesia geral balanceada, com utilização de propofol,
remifentanil e sevoflurano com 0,6 CAM. Extubação realizada com auxílio de sonda trocadora de adulto de 83 cm, com o
intuito de ofertar oxigênio e servir de guia para eventual necessidade de reintubação, em caso de falha da extubação.
Discussão: A anestesia no contexto do trauma é um estado desafiador. A associação de certas comorbidades com o
traumatismo de face, como a lesão ocular, torna o manuseio da via aérea um momento crucial, necessitando de um
planejamento adequado, abordagem criteriosa e experiência no manuseio da via aérea difícil, principalmente se associada a
condições de dificuldade de acesso prevista à via aérea. O conhecimento do algoritmo já estabelecido pelo ASA,
treinamento e acesso ao instrumental apropriado compõem a base para o desfecho clínico favorável.
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Introdução: Via aérea difícil é definida como a situação clínica em que um anestesiologista treinado experimenta
dificuldade com ventilação sob máscara facial, dificuldade de intubação traqueal, ou ambos. Incidência de intubação difícil
varia de 1-6% e intubação impossível 0,05-0,35%. Na avaliação do paciente deve-se proceder previsão de via aérea afim
de se buscar pistas, mas manter-se sempre ciente que estes testes tem fraco poder preditivo. Relato do caso: Paciente,
masculino, 57 anos, 65 kg, 1,7 0m, IMC = 22,5, sem comorbidades, ASAII(tabagista 20 anos/maço), portador de tumor de
sigmóide, programada retossigmoidectomia abdominal. Previsão de via aérea: retração de mandíbula, distância
tireomentoniana menor que 6 cm, mobilidade atlantooccipital adequada, dentes incisivos superiores longos, distância
interincisivos igual a 3 dedos, Mallampati III. Realizada medicação pré-anestésica, Midazolam 3 mg + Fentanil 50 mcg,
com efeito satisfatório e punção peridural lombar, dose teste negativo e passagem de cateter de peridural. Pré-oxigenação
e indução de anestesia geral venosa total (remifentanil TCI, Propofol TCI, Rocurônio 40 mg, lidocaína 2% 100 mg)
ventilação grau 2 sob máscara facial e guedel nº 4, laringoscopia com diagnóstico Cormack LehaneIIIb, tentativa de
intubação traqueal com laringoscopia simples (por dois anestesiologistas, com BURP e Tubos de menor calibres) sem
sucesso, com auxílio de estilete maleável e Bougie sem sucesso, tentativa de intubação retrógrada sem sucesso. Optado por
suspensão da cirurgia eletiva, o paciente foi acordado após reversão do bloqueio neuromuscular com TOF 100%
(sugamadex 200 mg) sendo encaminhado a SRPA com Aldrette 10, evoluindo sem queixas no peroperatório. Solicitado
parecer da cirurgia do tórax para realização de intubação orotraqueal por fibroscopia em data subsequente que
diagnosticou pouca mobilidade de cordas vocais, realizado procedimento anestésico cirúrgico, sem intercorrências.
Discussão: Quando uma VAD é reconhecida ou suspeitada, o anestesiologista deve informar ao paciente (ou responsável)
dos riscos e procedimentos relativos à gestão da VAD, verificar se existe um auxiliar e ter material adequado disponível. A
não suspeição de VAD ou o manejo inadequado pode levar a morte, lesão cerebral, PCR, traqueostomia e trauma das vias
respiratórias. Daí a importância de se desenvolver algoritmos que guiem a ação do anestesiologista e o ajudem a enfrentar
este desafio.
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Introducão: Uma causa rara de obstrução ventilatória aguda pode ser causada por herniação do cuff de silicone do tubo
endotraqueal (TET) utilizado no monitoramento da integridade do nervo laríngeo recorrente. Relato do caso: Paciente
feminino, 46 anos, submetida a tireoidectomia total com esvaziamento cervical devido a carcinoma papilífero de tireoide.
Foi realizada anestesia geral endovenosa total alvo-controlada com propofol e remifentanil, bolus único de rocurônio e
ventilação com mistura de oxigênio e ar comprimido. a intubação orotraqueal foi relaizada com TET de 6mm de diâmetro
interno com Monitoramento da Integridade Nervosa (NIM, Medtronic Xomed Inc) do nervo laríngeo recorrente. Após
cerca de 100 minutos do início da cirurgia, notou-se súbito aumento da pressão ventilatória e queda do dióxido de carbono
expirado (ETCO2). A auscuta pulmonar de sibilos levou a suspeita de broncoespasmo sendo adicionado sevoflurano. A
ETCO2 mostrou recuperação mas, cerca de 10 minutos depois, a pressão ventilatória tornou-se novamente muito elevada e
o monitor deixou de fornecer ETCO2. Neste momento a ventilação manual era muito difícil. Administrou-se terbutalina,
salbutamol e adrenalina sem sucesso. A oximetria de pulso atingiu 40%. Realizou-se então traqueostomia e a ventilação
foi prontamente reestabelecida. Logo após a paciente foi reentubada com um TET de diâmetro 7 mm NIM e a
traqueostomia fechada. A cirurgia transcorreu sem outra intercorrências. Ao final a paciente despertou sem sequelas
neurológicas e encaminhada a SRPA. Foram realizados ECG e Radiografia de tórax ambos normais. Após duas horas
novo exame neurológico mostrou-se normal e a paciente retornou para seu leito. Dois dias depois, sem qualquer sequela,
recebeu alta hospitalar. Discussão: Um TET comum tem seu cuff confeccionado com policloreto de vinila (PVC). No
entanto, um TET utilizado em eletromiografia intraoperatória para monitoramento da integridade do nervo laríngeo
recorrente pode ter seu cuff produzido em silicone, conferindo-lhe maior elasticidade. Na literatura começam a surgir
relato de herniação deste cuff, levando a obstrução distal do TET. Aferir a pressão do cuff no início da cirurgia e não
utilizar óxido nitroso podem reduzir complicações como esta mas não impedem que isso ocorra. Um cuff de silicone pode
se distribuir de forma irregular dentro da traqueia.
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Introdução: Motivado pela atuação em casos com monitorização neurofisiológica, abolimos o uso de relaxantes para
anestesia geral nestas cirurgias de grande porte e exportamos a técnica para prática geral. Métodos: Analisamos a
incidência de problemas relacionados à falta do uso de relaxantes em 100 pacientes com intubação traqueal,
propositadamente sem nenhum critério de inclusão, para evitar viés de seleção. Desde setembro de 2012, nas anestesias
gerais consecutivas que realizadas, foi empregada a técnica das cirurgias em que os relaxantes preferencialmente não
devam ser utilizados: propofol 1,5 mg. kg-1 + lidocaína 1,5 mg.kg-1 + alfentanil 35 mcg.kg-1, injetados em 60 segundos,
após desnitrogenação. Um minuto após a injeção dos fármacos a laringoscopia direta convencional era realizada seguida
de intubação. Estudamos 102 pacientes 2 deles excluídos, um por indicação absoluta de intubação acordada com
fibroscopia e o outro por apresentar grande risco de aspiração. Os pacientes foram posicionados previamente à
laringoscopia na posição do cheirador ("sniffing position") com alinhamento horizontal entre o meato acústico e a fúrcula
esternal. Resultados: Todos pacientes foram intubados pela técnica de laringoscopia convencional, 95% na primeira
tentativa 5% na segunda tentativa. Obtive tosse forte e vigorosa em 5% dos pacientes, tosse fraca em 7% e, em apenas 2%
dos casos usamos succinilcolina como resgate, um deles por rigidez torácica pelo opiáceo e o outro por adução forçada das
cordas vocais após a primeira tentativa de intubação. Alterações de frequência cardíaca e pressão arterial foram em todos
os casos de pequena monta (inferior a 20 bpm ou 20 mmHg) antes e depois da intubação. Não notamos rouquidão ou
alteração de voz em nenhum caso no pós anestésico. Discussão: A opinião do autor é que os relaxantes deveriam ser mais
a exceção do que a regra na intubação. A literatura é rica em comparação de doses combinadas de propofol, opiáceos e
adjuvantes para intubação sem relaxantes, com índices de sucesso e hipotensão arterial dose dependentes. A combinação
descrita alia alto índice de sucesso com pequena repercussão na hemodinâmica.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1. Woods AW, Allam S. Tracheal intubation without the use of neuromuscular blocking agents. Br J Anaesth,
2005;94:150-158.
Conflito de interesse: nada a declarar.
Fonte de fomento: nenhuma.

REPOSIÇÃO VOLÊMICA E TRANSFUSÃO

160	
  -‐	
  Anestesia	
  e	
  taco	
  (transfusion-‐associated	
  circulatory	
  
overload):	
  relato	
  de	
  caso	
  
Denise	
  Soares	
  Valente,	
  Emílio	
  Carlos	
  Del	
  Massa,	
  Suélleen	
  Moura	
  Lima,	
  Viviane	
  Gebara	
  Bergamaschi
Hospital	
  Santa	
  Marcelina
Introdução: As complicações não-infecciosas são os principais determinantes da morbi-mortalidade associada com a
transfusão de hemocomponentes. A TACO (Transfusion-associated Circulatory Overload) é a segunda causa de morte
associada à transfusão. Caracteriza-se por sobrecarga circulatória e edema pulmonar hidrostático que pode ser indistinto ou
coexistir com o aumento da permeabilidade vascular pulmonar presente na TRALI (Transfusion-related acute lung
injury). Relato do caso: Masculino, 17 anos, ASA I, em POI de septoplastia e turbinectomia, evoluiu com epistaxe
importante. Foi realizada nova cirurgia para revisão hemostática, sem sucesso, com administração de 03 UI de concentrado
de hemáceas (CH) e 6 L de cristaloides. Equipe médica optou pela transferência do paciente para este nosocômio. Na
admissão, paciente encontrava-se entubado, instável hemodinamicamente, sem uso de droga vasoativa e com sinais de
hipoperfusão periférica. Exames pré-operatórios: Hb: 7,0 g/dL; plaquetas: 123000/mm³; INR: 1,55. Em sala operatória,
iniciou-se noradrenalina 0,05 µg/Kg/min. Manutenção da anestesia realizada com isoflurano 1 CAM, fentanil 250 µg e
atracúrio 50 mg. Recebeu 02UI de CH e 04UI de plasma fresco congelado, além de 1,5 L de cristaloides. Ao final da
cirurgia, paciente foi extubado e encaminhado à SRPA com estabilidade hemodinâmica, sem uso de noradrenalina.
Gasometria arterial após extubação evidenciou pH: 7,41; pCO2: 34 mmHg; bicarbonato: 21 mEq/L; pO2: 72 mmHg; Sat:
95%; Hb: 8,8 g/dL; Lactato: 3,2 mmol/L. Na SRPA, após 3 horas da extubação, paciente evoluiu com insuficiência
respiratória aguda, pico hipertensivo e rebaixamento do nível de consciência. Ausculta pulmonar revelou murmúrio
vesicular diminuído bilateralmente e presença de estertores subcreptantes. Realizada IOT com saída de secreção rósea e
espumácea. Administrada furosemida 40 mg IV e instalada ventilação mecânica com pressão positiva. O raio-X de tórax
evidenciou infiltrado intersticial bilateral difuso e ecocardiograma sem disfunção ventricular. Paciente foi encaminhado à
UTI com hipótese diagnóstica de TACO e extubado após 13 horas. Discussão: A TACO é consequência de sobrecarga
circulatória e, diferentemente da TRALI, não é um fenômeno anticorpo-mediado. Pode ser evidenciada rápida melhora do
edema pulmonar com o uso de diuréticos. A infusão lenta de hemoderivados, o uso de diuréticos e a identificação dos
grupos de risco (falência cardiopulmonar e renal) pode reduzir a incidência desta complicação.
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Introdução: A hemodiluição normovolêmica aguda (HNA) consiste na retirada de sangue total do paciente no préoperatório imediato com infusão simultânea de soluções cristalóides ou colóides para manutenção do volume circulante. O
volume retirado pode ser reinfundido ao paciente ainda durante a cirurgia, após o período de maior perda sanguínea
prevista. Relato do caso: BAC, feminino, 12 anos, parda, 40 kg, portadora de anemia falciforme. Foi diagnosticada
osteomielite de úmero proximal a direita, evoluindo com piora do quadro e necessidade de intervenção cirúrgica
emergencial. Como se tratava de uma paciente politransfundida e com histórico de reação transfusional grave, não foi
encontrado o derivado sanguíneo necessário. Foi então discutido com o serviço de hematologia e optado pela HNA. A
paciente encontrava-se estável hemodinamicamente e com Hb pré-operatória de 8,3 mg/dL. Foi realizada bloqueio de
plexo braquial via interescalênica associado à anestesia geral balanceada. Após indução, foi retirado 300 mL de sangue
total com infusão de 900 mL de SF 0,9%. No final da cirurgia, a paciente apresentou hipotensão e taquicardia, que foram
inicialmente controlados com o uso de vasopressor. A Hb no intraoperatótio chegou a 3,9 mg/dL, e a bolsa de sangue foi
reinfundida antes do término da cirurgia, com níveis de Hb chegando a 5,7 mg/dL. Ao final da cirurgia, a paciente estava
estável hemodinamicamente e foi levada para o CTI extubada e vigil. Discussão: A HNA deve ser considerada em
pacientes com doença falciforme com Hb maior ou igual à 12 mg/dL ou em pacientes com altos níveis de anticorpos
aloimunizados. Na paciente em questão, apesar de os valores de Hb estarem abaixo do recomendado, a HNA foi a única
ferramenta disponível diante da dificuldade em se encontrar hemocomponentes compatíveis. Os pacientes que apresentam
diminuição da pressão arterial superior a 30% durante o procedimento de coleta de sangue devem ter o procedimento
suspenso, e o volume até então retirado deve ser reinfundido imediatamente ou ao término da cirurgia. A HNA tem a
vantagem de ser uma técnica simples, não exigir equipamentos sofisticados, ter menor custo, não exigir refrigeração do
sangue nas primeiras seis horas, podendo mantê-lo na própria sala de cirurgia. Fatores relevantes para o sucesso obtido no
caso em questão são: a idade da paciente, ausência de outras comorbidades, estado nutricional, ausência de hipotermia
intraoperatória e controle de dor pós-operatória.
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Introdução: A hemodiluição normovolêmica aguda (HNA) é uma técnica de transfusão autóloga que tem como vantagens
prevenir a transmissão de doenças infecciosas, as reações transfusionais, a aloimunização, sendo essencial em pacientes
que apresentam tipos sanguíneos raros e com múltiplos anticorpos. O objetivo é relatar um paciente com
incompatibilidade sanguínea submetido a uma amputação abdomino-perineal videolaparoscópica (cirurgia de Miles).
Relato do caso: Paciente sexo masculino, 73 anos, história de HAS e adenocarcinoma de reto, em uso de metildopa 500
mg ao dia, indicado pela equipe cirúrgica a técnica de Miles. Foi solicitado na internação: avaliação cardiológica e préanestésica. A cardiologia classificou como risco moderado e a anestesia liberou como ASA 2 e orientou reserva de sangue
e vaga na UTI. Após determinado uma incompatibilidade sanguínea, devido a prova cruzada positiva, a hematologia
orientou trocar a metildopa por outro anti-hipertensivo, pela provável indução de auto anticorpos eritrocitários por esta
droga. Apesar de todos os esforços não conseguiu sangue compatível para o paciente, que aguardou quarenta dias na
tentativa de sangue. Em acordo as equipes cirúrgica e anestésica optaram por realizar o procedimento sem a reserva
sanguínea. No dia da cirurgia o hemograma era: hemácias (Hc) 4.300.000/mm³, hemoglobina (Hb)12,80 mg/dL,
hematócrito (Htc) 39,2%.Paciente foi submetido a anestesia geral com midazolam, fentanil, lidocaína, propofol, etomidato,
rocurônio e sevoflurano. Monitorizado através de ECG, oximetria de pulso, capnografia, monitorização do bloqueio
neuromusclar (TOF), pressão arterial invasiva e monitor de débito cardíaco (Vigileo). Após a indução anestésica foi
coletado 600 ml de sangue do paciente que foi reposto ao mesmo tempo com solução de Ringer lactato. O procedimento
foi sem intercorrências, com infusão de 8500 mL de Ringer lactato e 1000 mL de coloide. Após sete horas de cirurgia, o
hemograma apresentava: Hc 3.900.000/mm³, Hb 9,7 mg/dL e Ht 30,1%, e o sangue retirado foi reinfundido. Após a
extubação traqueal, o paciente foi encaminhado para UTI estável e apresentando HC 3.530.000mm³, Hb 11,1 mg/dL e Htc
34,2%.Teve alta hospitalar no sexto dia de pós- operatório.
Discussão: A HNA é um recurso capaz de permitir a redução do sangramento pós-operatório e das necessidades de
transfusões de sangue de doadores, em pacientes submetidos a extensos procedimentos cirúrgicos principalmente com
incompatibilidade sanguínea.
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Introdução: Protocolos de reanimação hemodinâmica melhoram o prognóstico de pacientes cirúrgicos de alto risco,
porem foram realizados no pré ou intraoperatório, por outro lado restam duvidas no pós-operatório. Então, este estudo
avaliou uma estratégia de otimização hemodinâmica em pacientes cirúrgicos de alto risco durante o pós-operatório guiado
por monitorização menos invasiva em relação à mortalidade de 60 dias. Métodos: Ensaio clínico randomizado realizado
em sete hospitais terciários. Os pacientes foram alocados em dois grupos: intervenção, monitorados com FloTrac/Vigileo e
otimizados através de coloides, dobutamina e transfusão sanguínea para manter índice cardíaco >3.0 L/min/m2, SvcO2
>70%, PVC 8-12 mmHg, PAM >70 e <120 mmHg, diurese >0,5 mL/kg/h, lactato <2 mmol/L, e grupo padrão, que
procurou PVC 8-10, PAM >70 mmHg e <120 mmHg, lactato<2 mmol/L e diurese >0,5 mL/kg/h. Depois de 12 horas de
reanimação, foi verificado se os pacientes tinham atingido todos parâmetros desejados. Resultados: Foram envolvidos 200
pacientes com idade de 65,8 ± 13.7 anos. A mortalidade pós-operatória nos 60 dias foi 17,5%. No grupo intervenção o
lactato arterial apresentou queda mais precocemente com valores abaixo de 2 mmol/L, assim como SvcO2 acima de 70%
comparado ao grupo padrão. Entretanto, o objetivo principal que visava mortalidade aos 60 dias não diferiu entre os
grupos (HR = 1,582; IC95% 0,67–3,72; P = 0,29). Além disso, complicações pós-operatórias, tempo de internação
hospitalar e UTI foram similares entre os grupos. Conclusões e Discussão: A implementação no pós-operatório de um
protocolo de otimização hemodinâmica usando monitorização menos invasiva em pacientes de alto risco não esta
associada com redução de mortalidade ou menor incidência de complicações comparado ao tratamento padrão.
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Introdução: A proteína C reativa (PCR) é um marcador de resposta inflamatória aguda e quando muito elevado determina
pior prognóstico em pacientes com sepse, entretanto em pacientes cirúrgico, devido o aumento da resposta inflamatória
não está claro o seu papel. Então, este estudo avaliou a proteína C reativa em relação ao prognóstico em pacientes
cirúrgicos
no
pós-operatório
imediato.
Métodos: Estudo observacional realizado em três hospitais terciários. A mensuração da proteína C reativa foi realizada
logo após o termino da cirurgia, pela técnica de turbidimetria e verificado a acurácia do marcador em relação a
mortalidade através de analise de sensibilidade e especificidade, além disso foi identificado o ponto de corte do marcador
que melhor discriminasse pior prognóstico. Resultados: Foram envolvidos 327 pacientes com idade de 61,5 ± 16,2 anos, a
maioria cirurgia eletiva com 82 e 60% ASA 2. A mediana do PCR foi 2,9 (0,8-16,8), e a curva ROC para mortalidade
hospitalar identificou área de 0,78 com ponto de corte de 1,8, sensibilidade de 91,5% e especificidade de 51,1%. Os
pacientes que apresentavam valores de PCR maior que 1,8 evoluíram com pior prognóstico, com maiores complicações no
pós-operatório, mortalidade e alta permanência hospitalar. Conclusões e Discussão: A proteína C reativa pode identificar
os pacientes que apresentaram pior evolução e determinar maiores cuidados nesta população no pós-operatório.
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Introdução: A medida do ânion-gap (AG) é uma estimativa dos ânions não medidos que ajuda a identificar a causa da
acidose metabólica, 12 é considerado valor normal. Considerando que a albumina é importante fonte de ânions não
medidos devemos corrigir o AG para a influência da albumina em pacientes hipoalbuminêmicos, o que inclui pacientes
cirúrgicos, uma vez que na resposta metabólica ao trauma o fígado sintetizará prioritariamente proteínas de fase aguda em
detrimento de outras proteínas como a albumina. Então, este estudo comparou a medida do ânion gap pela avaliação
simples e a corrigida pela albumina. Método: Estudo observacional realizado em 3 hospitais terciários. A mensuração do
ânion gap foi verificada de duas formas no pós-operatório imediato, pela equação simples (AG = Na-(HCO3 + Cl) e a
corrigida pela albumina (AG ajustado = AG observado + 2,5 [4,5-albumina medida (g/dL)]. Os pacientes foram alocados
em 2 grupos,; AG adequado <12 e alterado ≥12, sendo então comparados os desfechos dos grupos e as
correlações. Resultados: Foram envolvidos 327 pacientes com idade de 61,5 ± 16,2 anos. A média do AG foi 9,6 ± 9,1 e
do AG corrigido foi 13 ± 5,8, sendo que a correlação entre os valores de AG e corrigido foi pobre R2 = 0,58. Além disso, a
quantidade de pacientes que apresentaram AG alterado foi 25,5% e quando corrigido a quantidade aumentou para 59,4%.
Quando avaliado tempo de internação hospitalar e mortalidade houve apenas associação significante em pacientes que
apresentavam AG corrigido alterado e pior desfecho, respectivamente (23,7 ± 23,0 versus 19,6 ± 15 dias; p = 0,05) e
(20,5% versus 12,0%; p = 0,04). Conclusões e Discussão: Diferenças entre equações para encontrar valores de ânion gap
alterados podem ocorrer e a mensuração do ânion-gap ajustado pela albumina parece ser mais precisa para avaliação de
acidose metabólica em pacientes cirúrgicos no pós-operatório.
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Introdução: A via aérea difícil é uma das tarefas mais desafiadoras para os anestesiologistas. Este estudo foi realizado
para avaliação da melhor visualização da glote em pacientes com Índice de Mallampati Modificado (ÍMM) I ou II, de
acordo com a diminuição do Índice de Cormack e Lehane (ÍCL) ao se utilizar o laringoscópio de lâmina flexível, chamado
de McCoy. Método: Foram utilizados 54 pacientes, estado físico ASA 1 a 3, que realizaram cirurgia eletiva. Estes foram
examinados e excluídos os pacientes com preditores ou história de via aérea difícil. Os pacientes foram colocados em
posição de “sniffing” e monitorizados. Após a indução, a laringoscopia era realizada e o ÍCL era definido (ÍCL pré).
Depois da laringoscopia convencional a flexibilidade da McCoy era acionada (ÍCL pós) e a diminuição do ÍCL era
verificada ou não. Foi utilizado o teste não paramétrico de X2 (qui-quadrado) para comparação do ÍCL pré e o ÍCL pós
após o uso da McCoy. Foi utilizado o software SPSS, versão 13.0 e adotou-se o nível de significância de 5% de
probabilidade. Resultados: No estudo não foi encontrado nenhum caso de ÍCL pré IV. Após o uso da flexibilidade não se
observou ÍCL III. Não houve modificação do ÍCL após o uso da flexibilidade em 19 pacientes, sendo que todos esses eram
ÍCL I na laringoscopia simples. Logo, não observamos em nenhum paciente do estudo piora do ÍCL após o uso da McCoy.
Verificou-se uma melhora estatisticamente significativa (p<0,05, teste qui-quadrado) da exposição da glote com uso da
flexibilidade da lâmina McCoy com predomínio de ÍCL I. Verifica-se uma mudança significativa nas frequências de ÍCL
pós, com predomínio de ÍCL I. Conclusões: Nosso estudo verificou uma melhora estatisticamente significativa da
visualização da glote com uso da flexibilidade da lâmina, sendo que não houve permanência de nenhum ÍCL pós III,
tornando a intubação mais fácil de ser realizada. Discussão: A melhora da visualização da glote mesmo sem hiperextensão
do pescoço é apenas uma das vantagens do uso da lâmina McCoy sendo um método útil para aqueles pacientes que
possuem pouca flexibilidade do pescoço. Outros estudos verificaram o uso dessa lâmina no Mallampati III ou IV e
admitem superioridade da McCoy quando comparada à Macintosh. Investigações complementares ainda são necessárias
para definir o local dessa lâmina no algoritmo de via aérea e sua importância nos casos de intubação difícil.
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Introdução: A artroscopia de ombro é uma prática comum e tem proporcionado grande avanço no diagnóstico e
tratamento das patologias. Contudo, não é uma técnica isenta de complicações, havendo potencial de absorção do líquido
de irrigação da articulação para a circulação e para os tecidos moles. Com isso, relatamos uma complicação rara de edema
de mama e de região cervical. Relato de Caso: Paciente do sexo feminino, 62 anos, ASA II, em uso de loasartan e
sinvastatina para hipertensão e dislipidemia, realizou artroscopia de ombro devido à lesão maciça do manguito rotador.
Após monitorização, foi realizado bloqueio de plexo braquial interescalênico e anestesia geral venosa com intubação
orotraqueal (IOT). A paciente foi colocada em posição “cadeira de praia” e o procedimento durou três horas. Neste
período, a articulação do ombro foi irrigada com 35L de solução fisiológica com artrobomba a uma pressão de 50 a 60
mmHg. Após o término da cirurgia, foram retirados os campos cirúrgicos e diagnosticou-se importante edema em sua
mama direita e edema de menor gravidade em região cervical. A paciente foi extubada após o retorno completo da
consciência e encaminhada à sala de recuperação pós anestésica, onde ficou por duas horas. No local queixou-se de dor em
região da mama direita e apresentou elevação da PA, chegando a 202 x 102 mmHg, sendo tratada com morfina, clonidina
e furosemida. Nesse período, houve melhora do edema em mama direita e a paciente foi encaminhada ao quarto sem mais
intercorrências. Discussão: Retenção de líquidos em tecidos moles é comum após artroscopia de ombro e, geralmente, os
sintomas não são clinicamente significativos. No entanto, pode gerar complicações graves, como necrose da pele,
neuropraxia e insuficiência respiratória. Fatores de risco para a absorção do fluido em tecidos moles são: pressão da
artrobomba elevada, duração do procedimento, artroscopia no espaço subacromial e volume de líquido infundido, entre
outros. No caso, a paciente apresentava lesão complexa do manguito rotador, fazendo com que o procedimento tivesse
duração elevada, com que grande quantidade de líquido fosse infundida e o espaço subacromial fosse abordado. Contudo,
tivemos uma complicação com resolução sem sequelas em 12 horas, apesar do temor de uma necrose da pele da mama ou
de uma obstrução da via aérea após extubação. Nestes procedimentos, é essencial a IOT e são recomendáveis observações
frequentes da região cervical e do tórax da paciente.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. De Wachter J, Van Glabbeek F, van Riet R, et al. Surrounding soft tissue pressure during shoulder arthroscopy. Acta
Orthop Belg. 2005; 71(5):521-527.
2. Gomide LC, Santos CERG, Pereira CJ, et al. Extravasamento de líquido no mediastino e derrame pleural durante
artroscopia de ombro: relato de caso. Rev Bras Ortop. 2007; 42(8):266-268.
3. Hegde RT, Avatgere RN. Air embolism during anaesthesia for shoulder arthroscopy. Br J Anaesth. 2000; 85(6):926927.
4. Gogia AR, Bajaj J, Sahni A, et al. Negative-pressure pulmonary oedema in a patient undergoing shoulder arthroscopy.
Indian J Anaesth. 2012; 56(1):62-65.
5. Blumenthal S, Nadig M, Gerber C, et al. Severe airway obstruction during arthroscopic shoulder surgery.
Anesthesiology. 2003; 99(6):1455-1456.
6. Dal Molin FF, Dal Molin SF. Tromboembolia pulmonar após videoartroscopia de ombro. Rev Bras Ortop.
2010;45(3):312-315.
Conflito de interesse: nada a declarar
Fonte de fomento: nenhuma

VIAS AÉREAS

38	
  -‐	
  Manejo	
  da	
  via	
  aérea	
  em	
  paciente	
  com	
  mucopolissacaridose:	
  
relato	
  de	
  caso	
  
Diana	
  Rosa	
  de	
  Melo	
  Fernandes,	
  Fernanda	
  Elizabeth	
  Romero,	
  José	
  Luiz	
  Gomes	
  do	
  Amaral	
  	
  
Escola	
  Paulista	
  de	
  Medicina	
  
Introdução: As mucopolissacaridoses (MPS) constituem um grupo de doenças com herança ligada ao X, que levam a
deficiência de 11 tipos de enzimas lisossomais degradadoras de mucopolissacarídeos. A deficiência causa o acúmulo
dessas substâncias nos tecidos e pode ocasionar anormalidades sistêmicas e anatômicas. A infiltração da via aérea pelos
compostos citados faz com que pacientes portadores de MPS usualmente apresentem via aérea difícil. Relato do Caso:
Paciente masculino, 4 anos, 13 kg, ASA 2, com diagnóstico de MPS tipo VI, submetido à laparotomia exploradora por
invaginação intestinal. A criança apresentava hipoplasia hemifacial, respiração ruidosa, macroglossia, pescoço curto,
redução de mobilidade cervical. Antecipando-se uma provável via aérea difícil, optou-se por tentativa de intubação com
auxílio de fibroscopia. Ele foi sedado com 1,5 mg.kg-1 de cetamina e foram realizadas sucessivas tentativas de intubação
por fibroscopia, todas sem sucesso, devido à intensa infiltração de tecidos (e presença de angioedema periglótico).
Realizou-se, então, traquestomia com anestesia local, seguida de intubação traqueal com cânula nº 4 sem cuff, e realizada
indução de anestesia geral com fentanil 4 mcg.kg-1, propofol 3 mg.kg-1 e atracúrio 0,5 mg.kg-1. A cirurgia apresentou
duração de 170 minutos, sendo mantida anestesia inalatória com sevoflurano e ventilação mecânica controlada. Ao
término, o paciente foi mantido intubado e encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Foi extubado no 1º pósoperatório e recebeu alta para casa após 8 dias, sem intercorrências no período. Discussão: Muitas manifestações clínicas
da MPS têm implicações anestésicas, sobretudo no que se refere ao acesso à via aérea. Esses pacientes apresentam
macroglossia, pescoço curto, anormalidades faciais, redução da mobilidade articular cervical e temporomandibular. A
intubação difícil ocorre mais frequentemente em portadores de MPS tipo II e VI. A realização sistemática de fibroscopia é
recomendada por alguns autores para tentativa de intubação, embora nem sempre seja realizada com sucesso devido
principalmente à ansiedade e falta de cooperação de pacientes pediátricos. Os dispositivos supraglóticos, como i-gel, são
possíveis aliados no acesso à via aérea desses pacientes e podem postergar a necessidade de realização de traqueostomia e
contribuir para melhor qualidade de vida e redução de morbidades.
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Introdução: A Síndrome de Escobar (SE) é uma doença autossômica recessiva caracterizada pela presença de múltiplos
pterígeos associados a malformações faciais, cifose, escoliose e fusão de vértebras. Essas anormalidades podem levar a
dificuldades na intubação traqueal e na ventilação pulmonar durante anestesia geral. Relato do Caso: Paciente feminino,
25 anos, portadora de SE, candidata à cirurgia bucomaxilofacial ortognática. Apresenta escoliose significativa, pterígeo no
pescoço e outras deformidades osteoarticulares em membros. Na avaliação da via área, tem fixação cervical em flexão,
pescoço curto, micrognatismo, abertura da boca menor que 3 cm, distância tireomentoniana menor que 6 cm e Mallampati
I. Na sala de operações, a paciente foi monitorizada, posicionada por meio de coxins torácicos e recebeu oxigênio por
meio de máscara de Hudson. Iniciaram-se infusões contínuas de dexmedetomidina 0,2 mcg/kg/h e remifentanil 0,1
mcg/kg/min e foi realizada anestesia tópica de língua e orofaringe com lidocaína spray 10%. Na sequência houve bloqueio
bilateral do nervo laríngeo superior com lidocaína 2% 3 mL e injeção transcricoide de lidocaína 2% 4 mL. Após 10
minutos, procedeu-se a broncofibroscopia flexível via nasal à esquerda e intubação traqueal com tubo 6,0 com balonete.
Anestesia geral balanceada foi iniciada e mantida com estabilidade cardiovascular e respiratória. Após o término da
cirurgia, a paciente foi extubada sem intercorrências e encaminhada à sala de recuperação pós-anestésica (RPA), onde
apresentou hipoxemia. Radiografia de tórax na RPA mostrava hipoinsuflação pulmonar. A paciente, então, foi submetida à
ventilação não-invasiva com pressão positiva por 30 minutos com reversão do quadro. Discussão: Em virtude das diversas
anormalidades da coluna vertebral e das vias aéreas, presentes nos pacientes portadores da SE, as complicações
respiratórias perioperatórias são comuns, podendo ocorrer dificuldades na ventilação e intubação dos pacientes. Dessa
forma, a visualização da laringe sob laringoscopia direta pode ser bastante limitada. No presente caso, o preparo e o uso de
técnica adequada permitiram a intubação traqueal de forma segura e confortável. Além disso, a vigilância e a
disponibilidade de recursos na RPA permitiram o tratamento de complicação respiratória de forma rápida e resolutiva.
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Introdução: A miastenia gravis é doença autoimune caracterizada pela destruição/inativação de receptores nicotínicos na
membrana pós-sináptica da junção neuromuscular, o que causa fraqueza e fadiga da musculatura esquelética. A anestesia
dos pacientes portadores desta doença apresenta particularidades, principalmente quanto à escolha das drogas a serem
utilizadas e os cuidados pós-operatórios. O uso de agentes de curta duração e que não interfiram na transmissão
neuromuscular favorece a boa evolução anestésica. Relato do Caso: M.B.A.N, 56 anos, 48 kg, a ser submetida à
artroplastia coxo-femoral. Avaliação pré-anestésica: portadora de miastenia gravis, retocolite ulcerativa, vitiligo, adenoma
de paratireoide e hipertensão arterial sistêmica (HAS), em uso de azatioprina, enalapril e hidroclorotiazida. O
ecocardiograma não apresentou alterações importantes e a espirometria manteve padrão restritivo moderado. Crise
miastênica em 2010, com internação prolongada em centro de tratamento intensivo (CTI) e necessidade de traqueostomia
para assistência ventilatória. Cirurgias prévias: histerectomia, timectomia e CVL. Monitorização: SpO2, ECG, PNI,
EtCO2. Submetida à anestesia geral, utilizando-se somente drogas de curta duração e sem uso de bloqueador
neuromuscular (indução e manutenção: propofol e remifentanil). Intubação difícil, mas bem sucedida com auxílio de
laringoscópio articulado e bougie. Ao final do ato cirúrgico, foi realizado bloqueio paravertebral lombar com ropivacaína a
0,2%, para analgesia no pós-operatório. Extubação realizada no bloco cirúrgico, com paciente cooperativa e ventilação
espontânea eficaz. Pós-operatório realizado no CTI, sem intercorrências. Discussão: Estresse cirúrgico pode precipitar
fraqueza muscular em portadores de miastenia gravis e o suporte ventilatório pós-operatório é frequentemente necessário
em tais pacientes. Dessa forma, a avaliação pré-anestésica e a escolha da técnica anestésica adequada são fundamentais
para a evolução favorável dos casos. A indução de anestesia geral com drogas endovenosas de curta duração é boa opção.
Propofol e opioides em doses terapêuticas parecem não interferir na transmissão neuromuscular. Intubação grotraqueal
geralmente pode ser realizada sem bloqueador neuromuscular devido à fraqueza muscular intrínseca. Há sensibilidade
aumentada à BNM adespolarizantes, logo, quando do seu uso, doses tituladas e monitorização são indispensáveis. Quanto
à anestesia regional em pacientes com doença neuromuscular, parestesia, adição de epinefrina e concentrações altas de
anestésicos locais devem ser evitadas.
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Introdução: A angina de Ludwig, uma celulite frequentemente originada de infecção dentária, embora incomum, é ainda
uma ameaça pelo seu risco iminente de obstrução de vias aéreas. A manutenção da perviedade da via aérea deve ser feita
por meio de traqueostomia ou intubação traqueal com auxílio do fibroscópio, já que a laringoscopia direta, além de difícil,
pode precipitar laringoespasmo e colapso da via aérea. Relato do Caso: Paciente de 39 anos, ASA IE, com diagnóstico de
angina de Ludwig candidato à traqueostomia sob anestesia local e posterior drenagem cirúrgica de abscesso
submandibular. Foi realizada sedação com 2 mg de Midazolan e 100 mcg de fentanil. Entretanto, devido ao paciente ter
persistido bastante agitado durante o procedimento, foram administrados 30 mg de propofol. O paciente evoluiu com
depressão respiratória e foram realizadas manobras para ventilação sob máscara facial e intubação orotraqueal, mas sem
sucesso. Prosseguiu-se com a traqueostomia, porém não foi possível ventilar pelo traqueóstomo e houve formação
imediata de enfisema subcutâneo do tórax até a região infraorbitária. O paciente evoluiu com hipoxemia na oximetria de
pulso, bradicardia e parada cardiorespiratória. Foi realizado ciclo de reanimação cardiorespiratória e, devido a suspeita de
pneumotórax hipertensivo, puncionou-se o segundo espaço intercostal do hemitórax direito com jelco 14 e saída de grande
quantidade de ar. Nesse momento, foi possível ventilar o paciente pelo traqueóstomo e houve retorno da circulação
espontânea. Foi realizada toracostomia sob selo d’água e a cirurgia de drenagem de abscesso faríngeo foi realizada sem
outras intercorrências. Paciente foi levado à sala de recuperação pós-anestésica sob ventilação espontânea pelo
traqueostómo. Apresentou boa evolução clínica e obteve alta no segundo pós-operatório sem sequelas neurológicas.
Discussão: O pneumotórax hipertensivo é uma complicação incomum em adultos submetidos à traqueostomia. Pode estar
relacionado a causas como: dissecções alargadas, obstrução parcial da cânula, pressão elevada na ventilação mecânica ou
fechamento hermético da incisão. A ocorrência de enfisema subcutâneo sugere forte obstrução da cânula ou formação de
falso trajeto.
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Introdução: A presença de via aérea difícil é um dos grandes desafios ao anestesiologista, que deve ter diversos recursos
para a sua abordagem a fim de assegurar uma via aérea pérvia. O objetivo deste relato foi descrever o caso de um paciente
com via aérea difícil, o qual foi intubado com sucesso usando-se o laringoscópio Airtraq®. Relato do Caso: Descreveu-se
o caso de um paciente do sexo masculino, 43 anos, ASA II, com história pregressa de apneia obstrutiva do sono, em uso de
CPAP, fumante, em tratamento para hipertensão e síndrome do pânico. Abertura bucal de 2,4 cm; distância mento-esternal
de 13 cm e distância mento-tireoidiana de 6 cm e avaliação de Mallampati classe III. Com a avaliação pré-operatória de
previsão de via aérea difícil, os preparativos para este manejo foram mantidos a postos. O paciente foi colocado em
decúbito dorsal, monitorizado, e pré-medicado com midazolam 5 mg intravenoso (IV) e clonidina 1µg.kg-1. Após a préoxigenação, a anestesia foi induzida com sufentanil 5,0 µg.kg-1 IV, propofol 2,0 mg.kg-1 IV e rocurônio 0,6 mg.kg-1 IV. A
laringoscopia para visualização da epiglote caracterizou-se Cormack-Lehane classe IV. Foi, então, lançado mão do
Airtraq® como ferramenta para visualização adequada das cordas vocais e a traqueia intubada nesta segunda tentativa com
sonda endotraqueal aramada 8,0 mm. A anestesia foi mantida com propofol em bomba de infusão alvo controlada TCI (2,6
a 3,1). O curso intraoperatório transcorreu com alguns períodos de hipotensão corrigidos com efedrina e o paciente foi
extubado após reversão do bloqueio neuromuscular com sugamadex. Conclusões: A laringoscopia convencional em
posição considerada ótima requer extensão da articulação atlanto-occipital de aproximadamente 80-85º e flexão da
articulação cervical inferior de 25-30º. O alinhamento dos eixos oral, faríngeo e laríngeo necessita principalmente da
extensão da articulação atlanto-occipital. A intubação por meio de fibra óptica com paciente acordado é considerada o
padrão áureo nos casos de via aérea difícil. Porém, a intubação com o paciente acordado é tecnicamente mais difícil e
dolorosa, além de o fibrobroncoscópio não estar disponível no serviço. A técnica utilizada foi eficaz para a obtenção da via
aérea do paciente. O Airtraq® é uma boa alternativa no algoritmo para intubação traqueal eletiva em pacientes com via
aérea difícil, principalmente em pacientes obesos ou com movimentos restritos do pescoço.
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Introdução: O Edema Pulmonar por Pressão Negativa (EPPN) após obstrução de via aérea é atualmente uma entidade
bem descrita. A fisiopatologia consiste no fechamento da glote durante uma inspiração profunda. Essa pressão negativa
altera as pressões pulmonares, permitindo transudação de líquidos para os alvéolos. O objetivo deste trabalho foi relatar
um caso de EPPN pós-extubação, com sucesso terapêutico após ventilação mecânica e internação em Unidade de Terapia
Intensiva (UTI). Relato do Caso: Paciente do sexo masculino, 34 anos, ASA 1, deu entrada no Bloco Cirúrgico para a
realização de pielolitotomia. Na avaliação pré-anestésica registrou exames clínico e laboratorial normais. Foi realizada
anestesia peridural, seguida de geral, sem intercorrências. Paciente despertou no momento do curativo, e ao ser extubado
apresentou insuficiência respiratória e sinais de edema agudo de pulmão. Após ser reintubado, foi encaminhado ao cento
de tratamento intensivo (CTI), permanecendo em ventilação mecânica durante cinco dias. Depois de melhora clínica e
radiológica do quadro, recebeu alta do CTI e, em dois dias, alta hospitalar. Discussão: O relato exemplifica um caso de
edema agudo de pulmão por pressão negativa após obstrução das vias aéreas por provável laringoespasmo, sendo esta a
causa principal. Outros fatores de risco são: uso de narcóticos, pescoço curto, obesidade, apneia obstrutiva, cirurgia ou
doença nasal, oral ou faríngea, paralisia de corda vocal e extubação precoce, sendo que o último pode ter sido o principal
motivo da complicação respiratória. O diagnóstico precoce foi de extrema importância para o sucesso terapêutico
proposto.
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Introdução: Anestesia em pacientes com estenose de traqueia é uma realidade frequente no dia a dia do anestesiologista.
Apesar de facilmente identificável, o índice de complicações é alto e de grande repercussão. Relato do Caso: Paciente
masculino, 32 anos, 76 kg, com histórico de duas cirurgias prévias para tratamento de tumor cerebral, atualmente sendo
preparado para nova cirurgia de ressecção de ependimoma anaplásico em lobo parietal esquerdo. Ao exame físico
apresentava cicatriz de traqueostomia em região cervical, hemiparesia à direita, extensão preservada da cabeça, distância
tireomentoniana de 9 cm, Mallampati II, abertura de boca maior que 3 cm. Realizada punção venosa em membro superior
esquerdo com acesso venoso 14 G, punção venosa central em veia subclavia direita pela técnica de Seldinger. Houve
monitorização com cardioscópio, oxímetro de pulso e pressão arterial invasiva. Foi, então, iniciada a infusão de
dexmedetomidina 1,0 mcg/kg durante 10 minutos e, posteriormente, 0,5 mcg/kg/hora, sendo realizada a laringoscopia e
identificado um Cormack-Lehane I. Realizada a indução com 120 mg de propofol, 70 mg de lidocaína, sufentanil 35 mcg e
rocuronio 75 mg, sem dificuldades para a realização da ventilação sob máscara facial após 5 minutos de ventilação, foi
realizada nova laringoscopia e tentativa de progressão de tubo orotraqueal 7,0 com cuff, sem sucesso devido ao
estreitamento inferior das cordas vocais. Na nova tentativa, a intubação foi bem sucedida com um tubo orotraqueal de
diâmetro 6,5 cm. O paciente apresentou estabilidade durante todo o procedimento, sem alterações na gasometria arterial
e/ou distúrbios hidroeletrolíticos. Encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neurológica após o procedimento
que durou dez horas sob ventilação mecânica controlada, por lá permaneceu sete dias, sendo retirada a ventilação
mecânica no segundo dia de pós-operatório e possibilitada a alta no sétimo dia. Discussão: Pacientes com estenose de
traqueia devem ter a via aérea bem estudada, e seu acesso deve ser planejado precocemente para evitar eventuais
complicações.
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Introdução: Edema pulmonar pós-obstrução das vias aéreas constitui complicação anestésica rara, de evolução benigna,
que
se
manifesta
geralmente
após
a
desintubação
traqueal.
Relatamos,
a
seguir,
um caso de edema pulmonar pós-obstrução das vias aéreas (EPPOVA) associado ao uso de cânula orofaríngea —
dispositivo classicamente empregado para a desobstrução das vias aéreas. Relato do Caso: Paciente masculino, 22 anos,
submetido à exploração do plexo braquial sob anestesia geral balanceada: indução — fentanil 3 mcg.kg-1, propofol 2,5
mg.kg-1 e atracúrio 0,5 mg.kg-1. Manutenção com O2/N2O 50%, isoflurano 0,5 a 1,0% e fentanil 0,05-0,06 mcg/kg/min. O
intraoperatório transcorreu sem anormalidades. A administração de fentanil foi suspensa uma hora antes do final, e a do
isoflurano ao final do procedimento. O paciente retornou à ventilação espontânea após 30 minutos, com frequência
respiratória (FR) de 7 irpm e volume corrente (VC) adequado, sendo desintubado após aspiração da cavidade oral. Foi
locada cânula orofaríngea nº 4 e o paciente foi encaminhado para a recuperação pós-anestésica (RPA) com a cabeceira
elevada em 30º. Observou-se cianose labial, que motivou a elevação do mento. À manobra seguiu-se inspiração profunda e
ruidosa. Neste momento, a SpO2 era 80% e a frequência cardíaca (FC), 145, sinusal. Instituiu-se ventilação manual sob
máscara facial. Notou-se exteriorização de secreção aerada rósea pela cavidade oral e decidiu-se pela reintubação. A
aspiração do tubo traqueal deu saída à secreção sanguinolenta. Instituiu-se ventilação controlada mecânica (VMC),
posição prona e sedação com propofol endovenoso contínuo (EVcontínuo). O eletrocardiograma (ECG) mostrou-se
normal e o raio-X de tórax evidenciou infiltrado intersticial difuso bilateral. À gasometria arterial observou-se hipoxemia e
discreta acidose respiratória. Houve normalização da FC e a pressão arterial (PA) manteve-se estável, sem drogas
vasoativas. Depois de 12 horas em ventilação mecânica na UTI, o paciente foi desintubado com gasometria normal, mas
persistência do infiltrado intersticial difuso bilateral. Teve alta da UTI um dia após o evento e alta hospitalar passados dois
dias. Discussão: Os fatores causais mais comuns são laringoespasmo, corpo estranho, mordedura de via aérea artificial e
infecção. Não identificamos na literatura a presença de cânula orofaríngea como fator causal da obstrução. Tamanho ou
forma inadequados da cânula orofaríngea ou a posição da cabeça em flexão podem ter contribuído para que a cânula
mantivesse a epiglote rechaçada sobre a fenda glótica. O caso traz à reflexão questões relacionadas ao uso deste
dispositivo que devem ser sempre lembradas: a escolha do tamanho da cânula, as diferenças de tamanho e o raio de
curvatura.
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