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ANESTESIA EM TRANSPLANTES

312 Transplante hepático em paciente portadora
de hiperoxalúria primária: relato de caso
Jordana Dantas de Oliveira Lira, Thales Abreu Tedoldi, Raffael Pereira Cesar Zamper,
Flavio Takaoka, Luiz Guilherme Vilares da Costa
Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A hiperoxalúria primária do tipo I (HOP I) é uma rara doença metabólica autossômica recessiva causada por um defeito genético na enzima hepática alanina glioxilato aminotransferase, levando à produção exagerada
de oxalato, que no plasma se une ao cálcio, formando o oxalato de cálcio, depositando-se em múltiplos órgãos. A rota
de excreção primária do oxalato de cálcio é renal, por isso ele pode ser encontrado na urina e frequentemente causa
nefrolitíase e nefrocalcinose de repetição, que podem evoluir para insuficiência renal, com necessidade de terapia de substituição renal. Atualmente a única alternativa curativa é o transplante hepático. Relato do caso: MSG,
26 anos, sexo feminino, diagnosticada com HOP I por ter duas irmãs portadoras da mesma patologia em estágio
avançado, sem história de patologias pregressas nem antecedentes cirúrgicos. Priorizada para transplante hepático.
Teve a anestesia induzida com 150 mcg de fentanil, 10 mg de cisatracúrio e propofol em bomba de infusão alvo controlada. Mantida com remifentanil, propofol e cisatracúrio em bomba de infusão contínua. Durante todo o período
intraoperatório, manteve-se estável hemodinamicamente, inclusive durante a fase de reperfusão hepática. Tromboelastograma colhido na sala de cirurgia com resultado normal e ausência de sangramento significativo, o que afastou
a necessidade de reposição de hemoderivados ou fatores da coagulação. Ao final da cirurgia, foi encaminhada extubada e consciente à unidade de terapia intensiva. Recebeu alta hospitalar no décimo dia de pós-operatório e seguiu
em acompanhamento pela equipe do transplante do serviço. Discussão: A HOP I é uma patologia que, se não tratada, evolui para insufuciência renal crônica. Não existe outro tratamento eficaz que promova cura ou parada de
progressão da doença que não seja a substituição do fígado portador da enzima defeituosa. Pode-se inferir, pela
história natural da doença, que o diagnóstico e tratamento precoces, antes do desenvolvimento de sintomatologia
característica, têm enorme impacto na instalação e progressão da HOP I.
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333 Síndrome de Takotsubo pós-transplante
hepático: relato de caso
Fernando Hernandes de Meneses, Alysson Higino Gonçalves da Silva, Raphael de Faria e Silva,
Vinicius Almeida Soares Maia, Ziltomar Donizete de Oliveira Borges
Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: A Síndrome de Takotsubo é uma cardiopatia induzida por estresse. Ela compreende uma disfunção
transitória do ventrículo esquerdo com ausência de coronariopatia obstrutiva. Os critérios diagnósticos incluem:
alterações eletrocardiográficas, elevação de enzimas cardíacas e comprometimento segmentar da função ventricular
sem obstrução coronariana. Relato do caso: A. T. L., 68 anos, portador de cirrose hepática criptogênica, hipertenso,
admitido no hospital para realização de transplante hepático. Procedimento realizado sob anestesia geral inalatória
com sevoflurano e monitorizado com pressão arterial invasiva e cateter de Swan-Ganz. Paciente apresentou sangramento intraoperatório aumentado, necessitando de transfusão de hemoderivados guiado por tromboelastograma
e doses altas de aminas vasoativas. Encaminhado ao centro de terapia intensiva (CTI) entubado, dependendo de
aminas vasoativas. No primeiro dia de pós-operatório apresentou BRE ao eletrocardiograma e elevação de enzimas
cardíacas. Feita ecocardiograma evidenciando alteração segmentar com queda significativa da fração de ejeção ventricular e choque de padrão cardiogênico. Cateterismo coronariano sem alterações, sendo então aventada a hipótese
de Síndrome de Takotsubo. Em função da piora do choque, foi optado pela utilização de balão intra-aórtico, conseguindo melhora significante dos padrões hemodinâmicos. Em alguns dias houve tolerância à retirada progressiva das
drogas vasoativas e do balão intra-aórtico. Paciente recebeu alta do CTI após 25 dias e hospitalar depois de 55 dias do
transplante, com retorno da função miocárdica. Discussão: O transplante hepático é uma cirurgia de grande porte
e na maioria das vezes é realizado em pacientes graves com disfunções cardiovasculares. Esses pacientes apresentam débito cardíaco aumentado e resposta ventricular comprometida, além de baixa resistência vascular sistêmica
e bradicardia, que podem ser agravadas com o uso de betabloqueadores. Esses fatores associados são responsáveis
por um risco mais elevado de complicações cardiovasculares nesses pacientes, incluindo a Síndrome de Takotsubo.
O tratamento é baseado em medidas de suporte, uma vez que a tendência é o retorno da função miocárdica em aproximadamente 18 dias.
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Anestesia venosa total alvo controlada para
esofagectomia transtorácica laparoscópica
em paciente idoso: relato de caso
Luis Henrique Cangiani, Cassia Paula Tiengo, Caio Funck Colucci, Joyce Cristina da Costa,
George Andrade Ribeiro
Centro de Ensino e Treinamento (CET), Centro Médico de Campinas, Campinas, São Paulo, Brasil

Introdução: A anestesia venosa total pode ser realizada em pacientes idosos com segurança. O caso relatado mostrará que essa técnica de anestesia contribuiu para a boa recuperação do paciente que foi submetido a uma cirurgia
de grande porte. O objetivo deste relato é mostrar a adequação da anestesia venosa total e da anestesia peridural
em paciente idoso submetido à esofagectomia. Relato do caso: Paciente de 87 anos, 172 cm, 72 kg, estado físico
ASA III, com adenocarcinoma na transição esofagogástrica foi submetido à esofagectomia e reconstrução com tubo
gástrico sob laparoscopia e toracoscopia. É portador de doença obstrutiva crônica, cor pulmonale e hipertensão arterial. Faz uso de furosemida, espironolactona, atensina, valsartan, aminofilina, nebivolol, bromoprida, pantoprazol
e escitalopram. Ao exame físico, estava orientado, consciente, estável hemodinamicamente (pressão arterial – PA =
120 × 80 mmHg e frequência cardíaca – FC = 68 bpm), afebril, com bom estado nutricional, ritmo regular em dois
tempos, bulhas hipofonéticas, tórax com aumento do diâmetro anteroposterior, ausculta pulmonar com murmúrio
vesicular presente, porém diminuído globalmente sem ruídos adventícios. O traçado eletrocardiográfico apresentava ritmo sinusal, com bloqueio atrioventricular de primeiro grau, bloqueio divisional anterossuperior esquerdo
e alterações difusas da repolarização ventricular. O ecocardiograma mostrava apenas hipertrofia ventricular direita
e esquerda, boa fração de ejeção ventricular, sem sinais de hipertensão pulmonar. Os exames laboratoriais foram
normais. O paciente foi monitorado com eletrocardiograma (ECG), pulso e oxigênio no sangue (SpO2), EtCO2, FC,
PA invasiva, sequência de quatro estímulos (TOF), índice bispectral (BIS), temperatura e pressão venosa central
(PVC). O paciente foi sedado com midazolam e fentanil e em seguida se realizou anestesia peridural com ropivacaína (0,75%) 37,5 mg e morfina 2 mg no interespaço L1-L2. Anestesia venosa total alvo controlada utilizando o
modelo Marsh-fast (Ke0 1,21) com alvo de 1,90 mcg/mL, guiado pelo BIS, e remifentanil com concentração efeito
que variou de 3 a 6 ηg/mL, tanto na laparoscopia como na toracoscopia, momento em que a cavidade torácica
foi insuflada 8 mmHg e o paciente posicionado em decúbito ventral. Depois o paciente foi posicionado em decúbito dorsal para que a laparoscopia e a cervicotomia fossem realizadas. O bloqueador neuromuscular administrado
foi rocurônio. A pressão intra-abdominal na laparoscopia foi de 15 mmHg. A cirurgia teve duração total de 360
minutos. O paciente manteve-se estável durante toda a cirurgia, não sendo necessária a administração de fármacos
vasoativos mesmo com o bloqueio peridural. O paciente despertou 50 minutos após o término da cirurgia. Foi conduzido à unidade de terapia intensiva (UTI), onde permaneceu por 48 horas. Manteve-se também estável, consciente
e orientado. Ficou na enfermaria por mais seis dias. No quinto dia pós-operatório iniciou alimentação por via oral e
recebeu alta hospitalar no nono dia de pós-operatório sem apresentar qualquer complicação. Discussão: Trata-se de
um paciente grave que foi submetido a uma cirurgia de grande porte sob uma técnica de anestesia venosa total que
se mostrou segura, eficaz e que contribuiu para a ótima recuperação do paciente. O paciente foi anestesiado mantendo a farmacodinâmica como guia da adequada hipnose, bom relaxamento muscular e com o cuidado de manter
boa analgesia pós-operatória para que complicações como as fístulas perianastómóticas não surgissem. A anestesia
peridural seguida pela analgesia controlada pelo paciente aumentam a perfusão do coto gástrico e diminuem muito
o risco de complicações. Nesse caso, o objetivo foi plenamente alcançado e o paciente apresentou ótima recuperação.
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Anestesia para implante de estimulador
cerebral profundo (DBS) na doença de
Parkinson: relato de caso
Suzana França Claro, João Felipe Gonzaga Erthal Ribeiro, Ludmila Ramos Serrano,
Solange Maria Laurencel
Hospital Universitário Pedro Ernesto, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

Introdução: Procedimentos cirúrgicos invasivos são realizados há anos para controle dos sintomas da doença de
Parkinson (DP), no entanto o estimulador cerebral profundo (DBS) tem sido usado largamente por mimetizar uma
lesão cirúrgica ablativa com menos efeitos colaterais. Para esse procedimento, é necessário que o paciente esteja
acordado e cooperativo para uma adequada avaliação neurológica intraoperatória e o correto posicionamento dos
eletrodos cerebrais. Nesse sentido, a dexmedetomidina tem se destacado pelas suas inúmeras vantagens para esse
tipo de cirurgia. Relato do caso: Homem de 65 anos, ASA II, admitido em nosso hospital para implante de DBS.
Infiltração de couro cabeludo com anestésico local para fixação do arco estereotáxico e posterior realização de fusão
de imagens para seleção de alvo no setor de radiologia. A seguir, encaminhado para o centro cirúrgico, e iniciada
infusão contínua de dexmedetomidina a 0,2 mcg/kg/h, cuja dose foi ajustada até 0,4 mcg/kg/h. Durante todo o
procedimento, o paciente permaneceu estável hemodinamicamente, cooperativo, confortável e responsivo às solicitações do neurologista presente na sala de operação. Realizados os testes neurológicos com sucesso. Após o correto
posicionamento do eletrodo cerebral, procedeu-se à anestesia geral balanceada para o implante do gerador. Mantevese a infusão de dexmedetomidina a 0,2 mcg/kg/h, com suspensão 30 minutos antes do término da cirurgia. Paciente
extubado sem intercorrências. Discussão: A dexmedetomidina, um agonista alfa-2 de ação central, promove sedação,
ansiólise e conforto ao paciente, além de garantir estabilidade hemodinâmica com mínima depressão respiratória,
mesmo em altas doses. É útil durante a estimulação de áreas cerebrais nobres no processo de implante do DBS, pois o
paciente permanece cooperativo para ser submetido aos testes neurológicos, além de não interferir no mapeamento
eletrofisiológico cerebral, pois não altera os sinais clínicos da DP. Assim, pode ser seguramente usada como agente
único em craniotomias com paciente acordado.
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Manejo de via aérea difícil em paciente com
bócio mergulhante gigante: relato de caso
Denismar Borges de Miranda, Dailson Mamede Bezerra, Patrícia Teixeira da Silva Marçal,
Marcelo Marçal Vieira Júnior, Marco Aurélio Soares Amorim
Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia (CET) Dr. José Quinan, Goiânia, Goiás, Brasil

Introdução: Bócio mergulhante (BM) compõe um grupo de tumores endócrinos de incidência relativamente alta
(10 a 15%) das lesões que ocupam o mediastino. Os grandes bócios podem distorcer a anatomia do pescoço predispondo à maior probabilidade de danos causados às estruturas circundantes durante a cirurgia, além de deformidade
das vias aéreas (VA), que pode levar à antecipação de uma entubação difícil. Relatamos o caso de uma paciente com
bócio mergulhante gigante e VA difícil submetida à tireoidectomia total. Relato do caso: 60 anos, 90 kg, feminino,
hipertensão arterial sistêmica (HAS) controlada com losartana, sem alergia, cirurgias prévias ou outras comorbidades.
Exames laboratoriais normais. Apresentava bócio atóxico mergulhante gigante. Ao exame de via aérea Mallampati
IV, viram-se mobilidade cervical reduzida, região submandibular endurecida, desvio de traqueia e volumosa massa
cervical que impossibilitava abordagem para bloqueios e acesso cirúrgico da VA. Sedação com midazolam (2 mg),
fentanil (50 mcg) e anestesia tópica de orofaringe. À broncofibroscopia, observada estenose subglótica com entubação, após segunda tentativa, com tubo n. 6,5 com cuff. Indução com propofol (180 mg), fentanil (200 mcg) e atracúrio
(40 mg) e manutenção com sevoflurano (2%). Intraoperatório sem intercorrências. Extubação após reversão com
atropina e neostigmina com bom padrão respiratório. Alta hospitalar no segundo dia pós-operatório. Discussão: BM
é mais comum em mulheres e representa 7% dos tumores mediastinais e de 3 a 20% das tireoidectomias. Bócios volumosos predispõem os pacientes a VA difíceis. Nos pacientes com VA difíceis antecipadas, a abordagem recai sobre a
broncofibroscopia com paciente acordado. Nesse caso, por conta da presença volumosa, tornou-se impossível a realização do bloqueio da inervação de VA, bem como abordagem cirúrgica. Entre as complicações da tireoidectomia
de BM gigante, destacam-se a lesão do nervo laríngeo recorrente, lesão de paratireoide, traqueomalácia com risco de
insuficiência respiratória e hipocalcemia no pós-operatório, estando essas complicações mais frequentemente associadas à intensa manipulação cirúrgica. Aqui, o uso da broncofibroscopia permitiu acesso seguro da VA e sucesso
no procedimento.
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Manejo de via aérea difícil em paciente
com Síndrome de Centurion: relato de caso
Mariana Miranda de Almeida, Dailson Mamede Bezerra, Denismar Borges de Miranda,
Marco Aurélio Soares Amorim, Yeska Talita Maia Santos Carvalho
Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia (CET) Dr. José Quinan, Goiânia, Goiás, Brasil

Introdução: A Síndrome de Centurion (SC) é uma anomalia rara e idiopática do canto medial do olho em que o
paciente apresenta geralmente epífora. Os pacientes cursam com inserção anterior anormal do tendão do canto
medial uma ponte nasal proeminente, e o punctum é deslocado para fora do lago lacrimal assemelhando-se à aparência facial dos centuriões romanos. Predomina em homens jovens e crianças. A maioria dos pacientes não responde
ao tratamento clínico, tendo indicação cirúrgica. A identificação precoce e correção cirúrgica têm excelentes resultados. Relatamos o caso de uma criança submetida à correção cirúrgica da Síndrome de Centurion que apresentou
via aérea difícil. Relato do caso: Paciente de 2 anos, feminino, portadora da SC, sem história de alergias ou outras
comorbidades. Submetida à correção cirúrgica prévia, com relato de via aérea difícil (VAD). Admitida para reabordagem cirúrgica e reposicionamento de silicone frontal. Monitorização com oximetria de pulso, cardioscopia e
pressão arterial não invasiva. Indução inalatória com sevoflurano 8% e 6 L/min de fluxo de O2. Acesso venoso em
membro superior direito com cateter 22G. Manutenção com sevoflurano 3% e 3 L/min de O2 em máscara facial. Procedimento cirúrgico durou 15 minutos sem intercorrências. Alta hospitalar no mesmo dia. Discussão: O diagnóstico
da SC em geral obedece aos seguintes critérios: ponte nasal proeminente, olhos profundos e deslocamento anterior
da ponta inferior dos lagos lacrimais. A correção cirúrgica nesses casos tem apresentado melhor qualidade de vida.
Não há descrita na literatura associação da SC com VAD. Logo, apesar de não existir tal causalidade, o anestesiologista deve ficar atento para a ocorrência de VAD em pacientes sindrômicos. Nesse caso, a máscara facial foi utilizada
com sucesso em função do curto tempo cirúrgico.
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Classificação Mallampati em pacientes
submetidos a APA no Hospital Emílio Carlos
Gabriela Morais Reis, Luis Fernando Rodrigues Maria, Antonio Jarbas Ferreira Junior,
Jaime João Jorge
Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia (CET) da Faculdade de Medicina de Catanduva
(Fipa), Catanduva, São Paulo, Brasil

Introdução: A classificação de Mallampati é um dos principais exames físicos realizados e anotados durante a avaliação pré-anestésica (APA). É importante preditor de dificuldade de entubação orotraqueal (IOT) e alerta o anestesista
sobre uma possível via aérea difícil (VAD). Método: Analisaram-se 35 fichas de APA na instituição no período de
setembro de 2015 a janeiro de 2016. As APAs foram realizadas por residentes R1, R2 e internos, sempre com a supervisão do anestesista responsável pelo ambulatório. Durante o exame, o paciente ficou na posição sentada ou em pé.
O avaliador permaneceu com os olhos na altura da boca do paciente. Solicitou-se a este realizar protrusão voluntária
máxima da língua sem fonação. Em casos de dúvida, o exame foi feito mais de uma vez. No presente estudo, utilizouse a classificação Mallampati modificada por Samsoon e Young (1987), que consiste em quatro classes conforme a
visualização das estruturas: classe I) palato mole, fauce, úvula e pilares amigdalianos visíveis; classe II) palato mole,
fauce e úvula visíveis; classe III) palato mole e base da úvula visíveis; classe IV) palato mole totalmente não visível.
Resultados: Classe I) dez pacientes, 28,5%; classe II) 14 pacientes, 40%; classe III) sete pacientes, 20%; classe IV) quatro pacientes, 11,4%. Conclusão: Quatro pacientes foram classificados como classe IV. A maioria dos pacientes foi
classificada como classe II, e apenas dez foram classificados como classe I. Discussão: A classificação Mallampati em
seu maior grau, classe IV, não é sinônimo de VAD ou mesmo impossibilidade de IOT. A abertura de boca, a distância
interincisiva e outros parâmetros devem ser avaliados. O pequeno número de pacientes em nosso estudo dificulta a
comparação com outras pesquisas. Um paciente classe III teve uma recomendação especial na ficha de VAD por ter
pescoço curto. O fato de nem todos os pacientes deste estudo terem sido anestesiados até a presente data prejudica
a correlação com a classificação Mallampati e real dificuldade de IOT no ato anestésico. Outro fator prejudicial é o
fato de alguns dos pacientes operados não terem necessitado de sedação nem de manipulação da via aérea ou IOT.
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Anestesia em paciente com distrofia
muscular de Duchenne: relato de caso
Denismar Borges de Miranda, Pauliana Sousa Oliveira, Cláudio Diniz de Moraes,
Daílson Mamede Bezerra, Marco Aurélio Soares Amorim
Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia (CET) Dr. José Quinan, Goiânia, Goiás, Brasil

Introdução: As distrofias musculares constituem um grupo de doenças hereditárias degenerativas, de caráter rapidamente progressivo, que afetam a musculatura esquelética. Portadores da distrofia muscular de Duchenne (DMD)
necessitam de avaliação pré-anestésica detalhada, com anamnese e exame físico dirigido, técnica e escolha dos agentes anestésicos criteriosa, além de monitorização pós-operatória cuidadosa pelo risco de complicações nesse período.
Relatamos conduta anestésica em paciente com DMD. Relato do caso: Masculino, 13 anos, 25 kg, acamado, portador de DMD com início dos sintomas aos 3 meses de idade (deformidade em pés). Relato de quatro casos na família
(três masculino e um feminino). Paciente com cifoescoliose grave e repercussão respiratória, além de deformidades
em membros inferiores (MMII) – pés cavos e em garra, retropés varos e antepé com deformidade rígida – e membros
superiores (MMSS). Admitido para troca de sonda de gastrostomia. Monitorizado com cardioscopia, pressão arterial
não invasiva e oximetria. Sedação com propofol (10 mg) e remifentanil (0,2 mcg/kg/min). Procedimento sem intercorrências, recebendo alta hospitalar após 48 horas. Discussão: DMD é o tipo mais comum de distrofia muscular na
infância (1:3.500 nascidos vivos, sexo masculino), causada por mutações no braço curto do cromossomo X, gerando
deficiência da proteína distrofina. Início da sintomatologia a partir dos 2 anos de idade, resultante da degeneração
progressiva da musculatura lisa. A deficiência de distrofina resulta em maior suscetibilidade à ruptura do sarcolema,
além de elevar os níveis de cálcio. A elevação crônica torna o sarcolema instável, ativando enzimas que o degradam. A exposição da célula muscular a um agente inalatório aumenta a permeabilidade ao cálcio, por conseguinte
ao potássio e à creatina quinase. O manejo anestésico nesses pacientes envolve a precaução quanto à hipercalemia,
hipertemia maligna e rabdomiólise, evitando o uso de succinilcolina e halogenados. O uso da succinilcolina pode
levar à rabdomiólise e consequente parada cardíaca por hipercalemia. Assim, é fundamental a monitorização cuidadosa, bem como a escolha de drogas com melhor perfil de segurança para pacientes com distrofias musculares.
Nesse caso, a utilização de propofol e remifentanil, sem o emprego de bloqueadores neuromusculares, foi uma opção
segura e eficiente em paciente com DMD.
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Anestesia em paciente vítima de acidente
botrópico grave: relato de caso
Denismar Borges de Miranda, Yuri Augusto de Barros Curado Fleury, André Luiz Silva,
Daílson Mamede Bezerra, Marco Aurélio Soares Amorim
Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia (CET) Dr. José Quinan, Goiânia, Goiás, Brasil

Introdução: No Brasil, os quatro gêneros de serpente de interesse médico são Bothrops, Crotalus, Lachesis e
Micrurus. Acidente botrópico é causado por serpentes do gênero Bothrops, acarretando processo inflamatório no
local da picada, edema tenso, equimose, dor e adenomegalia regional, progredindo ao longo do membro acometido. Podem ocorrer bolhas com conteúdo seroso ou sero-hemorrágico e, eventualmente, necrose cutânea. Entre as
manifestações sistêmicas, destacam-se alterações da coagulação sanguínea, sangramento espontâneo (gengivorragia,
equimoses e hematomas pós-trauma e hematúria), celulite, abscesso, síndrome compartimental, necrose, sangramento maciço, choque e insuficiência renal aguda. Relata-se caso de vítima de acidente botrópico grave submetida
à anestesia geral para debridamento de lesão em membro inferior esquerdo (MIE). Relato do caso: Masculino,
64 anos, previamente hígido, vítima de acidente botrópico grave (rabdomiólise, insuficiência renal aguda – IRA – e
síndrome compartimental em MIE), com indicação de debridamento da lesão em MIE. Paciente hipocorado, desidratado +/4+, acianótico, anictérico, edema 3+/4+ até a raiz da coxa esquerda (hiperemia, bolhas em região posterior
e orifício com saída de secreção sanguinolenta em calcâneo). Exames laboratoriais: hemoglobina 13,5 g/dL; hematócrito 35%; ureia 54 mg/dL; creatinina 3,21 mg/dL; desidrogenase láctica 915 U/L; creatinofosoquinase 928 U/L;
razão normalizada internacional (INR) 2,22. Monitorização com cardioscopia, SpO2, capnografia, Pani e débito urinário. Venóclise em membro superior direito. Indução com fentanil (200 mcg), propofol (170 mg) e cisatracúrio
(7 mg) e manutenção com sevoflurano (1,9%). No fim da cirurgia, paciente hemodinamicamente estável, extubado e
encaminhado à unidade de terapia intensiva. Discussão: Vítima de acidente botrópico pode apresentar complicação
importante de coagulação sanguínea, sendo fundamental, nesses casos, avaliação prévia das provas de coagulação e
sangramentos espontâneos. Por esses motivos, o bloqueio do neuroeixo foi evitado, optando-se pela anestesia geral.
Outra complicação frequente é a necrose tecidual com rabdomiólise e IRA, influenciando na escolha do bloqueador neuromuscular e na hidratação durante o ato anestésico. A escolha do cisatracúrio levou em consideração sua
metabolização plasmática sem acúmulo na insuficiência renal. A hidratação foi realizada buscando débito urinário
adequado, o que foi alcançado durante o ato anestésico.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
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Anestesia em paciente com gangliosidose
GM1 submetido à artroplastia total de
quadril: relato de caso
Felipe Oliveira Ferreira de Lima, Luis Henrique Cangiani, Eduardo Ren Nakashima,
Fabio Fabiano Gomes, Danilo Gomes Fernandes
Centro Médico de Campinas, Campinas, São Paulo, Brasil

Introdução: Gangliosidose é uma doença autossômica recessiva de depósito lisossômico caracterizada pelo acúmulo generalizado de gangliosídeos e oligossacarídeos em tecidos corporais, especialmente no sistema nervoso central e sistema
musculoesquelético. O objetivo deste relato de caso foi descrever a conduta anestésica em paciente portador de gangliosidose
GM1 tipo 3, submetido à artroplastia total de quadril. Relato do caso: Paciente do sexo masculino, 27 anos e 45 kg, portador de gangliosidose GM1, foi submetido à artroplastia total de quadril direito. O paciente tem artrodese em coluna lombar
(L1-L5), déficit neurológico grave e disostoses múltiplas na coluna e no quadril. Ele não é comunicativo, porém é colaborativo. Apresenta mobilidade cervical reduzida, Mallampati não avaliado, tórax assimétrico, fáscies sindrômica, grande retração
muscular nos membros inferiores e superiores. Ausculta pulmonar e cardiológica sem alterações. Faz uso diário de risperidona, dipirona e tramal. Dados hemodinâmicos estáveis, eupneico, afebril. Exames laboratoriais e eletrocardiograma (ECG)
sem alterações. Foi administrado midazolam 5 mg intramuscular (IM) como medicação pré-anestésica. Monitorizado com
oxímetro de pulso, pressão arterial não invasiva e cardioscópio em derivações DII e V5. Venóclise 18G no membro superior
esquerdo (MSE). Sedado com 1 mg de midazolam, fentanil 100 mcg e atropina 0,5 mg como antisialogogo. Pré-oxigenado por
5 minutos, feito bloqueio transcricotireoideo com lidocaína 1% sem vasoconstritor (6 mL), e em seguida realizada entubação
nasotraqueal, com o paciente acordado, guiado por fibroscopia flexível, sem dificuldades. Após confirmação com visualização
e capnografia, realizada indução da anestesia geral com fentanil 100 mcg, propofol 80 mg e rocurônio 20 mg por via venosa.
Depois da entubação, fez-se bloqueio de fáscia ilíaca direita, na altura da região inguinal, com auxílio de ultrassom (USG),
agulha de 100 mm e injeção de 30 mL de ropivacaína a 0,375%. Iniciou-se o procedimento cirúrgico, mantendo estabilidade
hemodinâmica durante todo o intraoperatório. Pressão arterial média variando entre 60 e 65 mmHg, frequência cardíaca
(FC) 80 e 90 bpm e SpO2 98 e 99%. O sangramento estimado foi de 1.400 mL. Foi reposto com solução cristaloide, coloide e
concentrado de hemácias. Ao final do procedimento cirúrgico (180 minutos), foi extubado em sala, colocando um trocador
de tubo por dentro do tubo traqueal, caso houvesse necessidade de reentubação. O opioide teve de ser revertido com naloxona
0,08 mg EV. Não houve intercorrências na extubação. O paciente não apresentava dor ao término do procedimento. Encaminhado à unidade de terapia intensiva (UTI) estável hemodinamicamente, sem queixas. Teve alta da UTI após o segundo dia
pós-operatório e alta hospitalar no quinto dia pós-operatório. Discussão: A gangliosidose GM1 ocorre por conta da deficiência de hidrolase lisossômica e beta-galactosidase-1 (GLB1). Três subtipos clínicos são reconhecidos, classificados por idade de
início: a forma infantil (tipo 1) tipicamente se apresenta desde o nascimento até a idade de 6 meses, a forma juvenil (tipo 2) em
crianças de 1 a 3 anos, e a forma adulta (tipo 3) durante a infância ou adolescência. O diagnóstico pode ser difícil em função
do amplo espectro clínico da doença. O diagnóstico diferencial inclui mucopolissacaridoses, esfingolipidoses e oligossacaridoses. O tratamento é sintomático e de suporte. No presente caso, o paciente apresentava a forma adulta, já que desenvolveu o
quadro durante a infância, por volta dos 5 anos de idade. Em razão do comprometimento neurológico e musculoesquelético,
os desafios da equipe de anestesia iniciaram-se desde a visita pré-anestésica, já que todas as informações foram fornecidas por
sua mãe, muitas vezes com pouca confiabilidade. No intraoperatório, houve dificuldades, desde a venóclise em MSE até a passagem do caso à equipe de intensivistas na unidade de terapia intensiva, já que o paciente não era comunicativo. Optou-se por
técnicas seguras de anestesia e analgesia, com entubação acordado com fibroscopia, bloqueio de fáscia ilíaca com USG, além
de extubação com trocador de tubo traqueal, garantindo o sucesso do procedimento. Apesar da baixa incidência da patologia,
das poucas informações na literatura e da necessidade de mais estudos, nosso relato confirma que o planejamento adequado
da técnica anestésica e da analgesia normalmente conduz a desfecho favorável intra e pós-operatório.
Conflito de interesses: nada a declarar.
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Instabilidade hemodinâmica em
anestesia para exérese de tumor
glômico jugulotimpânico: relato de caso
Catia Sousa Govêia, Ana Patricia Santos de Oliveira, Luís Cláudio de Araújo Ladeira,
Gabriel Magalhães Nunes Guimarães, Thiago Rocha Moura
Hospital Universitário de Brasília (HUB), Brasília, Distrito Federal, Brasil

Introdução: O tumor glômico jugulotimpânico é um paraganglioma pouco comum, altamente vascularizado.
Possui evolução lenta, acometendo sobretudo mulheres de meia idade. Cerca de 4% deles são funcionais, sendo
secretores de catecolaminas. Além disso, podem levar a sintomas como surdez, zumbidos e otorreia. O tratamento
pode ser realizado por meio de exérese cirúrgica, com ou sem embolização prévia. O correto manejo anestésico
nesse caso é bastante importante, tendo em vista principalmente a possibilidade de comprometimento de nobres
estruturas anatômicas circunjacentes. Relato do caso: MFR, sexo feminino, 58 anos, 54 kg, hipertensa, com queixa
de zumbido em ouvido esquerdo e diagnóstico de tumor não funcionante do glomo jugulotimpânico à esquerda. A
ressecção ocorreu por acesso transmastoideo e cervical anterior e foi conduzida pelas equipes da cirurgia de cabeça
e pescoço, neurocirurgia e otorrinolaringologia. A paciente, além da monitorização básica (oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva, capnografia, cardioscopia), foi monitorizada com pressão arterial invasiva, pressão venosa
central, temperatura esofágica e monitoração nervosa por intermédio de eletrodos agulha nos grupamentos musculares suscetíveis à lesão. A indução da anestesia foi realizada com fentanil, propofol e succinilcolina, e a manutenção,
com sevoflurano. Após cerca de duas horas de procedimento, apresentou instabilidade hemodinâmica, com necessidade de noradrenalina em bomba de infusão contínua (0,2 mcg/kg/min). O procedimento teve duração média de
oito horas. A paciente foi encaminhada à unidade de terapia intensiva (UTI) monitorizada, mantendo noradrenalina em BIC. Discussão: Os tumores do glomo jugulotimpânico possuem peculiaridades a serem coordenadas no
manejo anestésico. A monitorização invasiva garante prontidão durante um quadro de instabilidade hemodinâmica,
tendo em vista o alto risco de lesão vascular. A monitoração nervosa diminui a possibilidade de lesão iatrogênica.
Durante a indução anestésica, o bloqueio neuromuscular deve ser ausente ou realizado por agente de curta duração, para não abolir a atividade nervosa transoperatória. A possibilidade de secreção de catecolaminas pelo tumor
exige extrema atenção, mesmo com investigação prévia, principalmente no momento da ressecção, durante o qual
pode haver séria instabilidade hemodinâmica, como ocorreu nesse caso. Os cuidados no pós-operátorio são também
essenciais, sendo em algumas situações indicada a unidade de terapia intensiva.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
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Anestesia em paciente portadora de
deficiência de proteína C: relato de caso
Tiago Caneu Rossi, Flora Margarida Barra Bisinotto, Pablo Augusto dos Santos Bunazar,
Mauro Cardoso, Gustavo Borges de Mesquita
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, Minas Gerais, Brasil

Introdução: As alterações fisiológicas na homeostase durante a gravidez proporcionam um mecanismo protetor que
minimiza a hemorragia durante o parto, porém geram um estado de hipercoagulabilidade com aumento do risco
trombótico. A presença de trombofilia aumenta o risco desses fenômenos, a morbimortalidade ao longo de toda a
gestação e o puerpério. Relato do caso: Paciente de 19 anos, 12 semanas de gestação, 50 kg, jejum de oito horas foi
admitida em sala operatória para realização de curetagem uterina em função do diagnóstico de abortamento incompleto. Encontrava-se estável hemodinamicamente e em uso de heparina de baixo peso molecular (HBPM) 60 mg/
dia por conta de um quadro de trombofilia (deficiência de proteína C), sendo a última dose administrada havia dez
horas. Em seguimento irregular com serviço de hematologia. Optou-se por anestesia geral pelo uso da HBPM, que
foi realizada com midazolam (4 mg), fentanil (100 µg) e propofol (70 µg.kg-1.min-1). A paciente manteve-se hemodinamicamente estável com saturação de pulso de oxigênio normal por intermédio do uso de máscara facial de O2 a 3
L.min-1. A hidratação foi realizada com Ringer-lactato 20 mL.kg-1. O procedimento aconteceu sem intercorrências,
com duração de 40 minutos. Ao final, a paciente foi encaminhada para a sala de recuperação anestésica. Por orientação
da hematologia, foram prescritas deambulação precoce e HBPM 40 mg/dia até alta hospitalar. Discussão: A proteína
C exerce sua função inativando os fatores Va e VIIIa da cascata de coagulação. Esse efeito anticoagulante regulador
apresenta-se como mecanismo fisiológico antitrombótico. A deficiência de proteína C, associada à hipercoagulabilidade gestacional, aumenta em muito o risco de trombose intravascular durante a gravidez e no período periparto.
Portanto, a profilaxia de tromboembolismo é indicada com a prescrição de anticoagulação com doses terapêuticas de
HBPM no primeiro trimestre de gravidez até seis semanas após o parto. A heparina pode ser substituída por anticoagulantes orais depois do parto, mantendo-se o INR entre 2 e 3 durante a amamentação. Do ponto de vista anestésico
o bloqueio do neuroeixo pode ser realizado, respeitando o tempo mínimo de 24 horas entre a última dose de HBPM
para realização da punção lombar. Nesse caso, a última dose ocorreu dez horas antes do procedimento, tempo insuficiente para a realização do bloqueio espinhal com relativa segurança.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
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Síndrome da embolia gordurosa na sala de
recuperação pós-anestésica: relato de caso
Tiago Caneu Rossi, Francisco Victor Caetano, Priscilla Kênya Silva de Vasconcelos,
Alline Amaral da Costa Moreira, João Paulo Viera dos Santos
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, Minas Gerais, Brasil

Introdução: A síndrome de embolia gordurosa (SEG) foi descrita por Zenker em 1862, caracterizada pela presença
de glóbulos de gordura na microcirculação periférica e pulmonar. Há uma fase precoce, de obstrução mecânica, e
outra tardia, com um fenômeno inflamatório, 48 a 72 horas após a primeira. O diagnóstico pode ser auxiliado pelos
critérios Gurd-Wilson, em que são necessários um critério maior (insuficiência respiratória, sinais neurológicos e
manifestações dermatológicas) e quatro menores (taquicardia, febre, alterações retinianas e/ou urinárias, plaquetopenia, gordura positiva no escarro, aumento da velocidade de hemossedimentação) ou dois maiores. Os exames
complementares são inespecíficos, e é possível que a ressonância magnética (RM) do encéfalo mostre áreas puntiformes que podem desaparecer, por ser apenas inflamatória, e não necrótico-isquêmica. O tratamento é apenas de
suporte, pois não há tratamento específico. O objetivo deste relato foi fazer o reconhecimento perioperatório precoce
da SEG. Relato do caso: Paciente de 28 anos, ASA IE, vítima de acidente automobilístico, admitido para cirurgia
ortopédica com diagnóstico de fratura exposta de ossos longos do membro inferior direito e do ramo iliopúbico
esquerdo. Estava consciente e orientado, hemodinamicamente estável. Após a monitorização padrão, realizou-se
anestesia geral. O procedimento, com duração de seis horas, apresentou como intercorrência a necessidade de transfusão de sangue, pois a hemoglobina ao final da cirurgia estava 6,4 g/dL, e o paciente recebeu duas unidades de
concentrado de hemácias. Foi admitido em sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) estável e consciente. Por falta
de leito para transferência, permaneceu na SRPA e após 24 horas da admissão apresentou sonolência, confusão
mental, taquicardia, dessaturação em oximetria de pulso (86%) e petéquias principalmente periaxilares, além de plaquetopenia. A RM de crânio revelou infartos isquêmicos múltiplos difusos e lesão axonal difusa. Foi feito diagnóstico
de SEG. Paciente encaminhado à unidade de terapia intensiva (UTI), com evolução satisfatória e alta hospitalar em
sete dias. Discussão: Pacientes com fratura de ossos longos são os mais acometidos por embolia gordurosa e, portanto, devem ser monitorizados continuamente.
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Importância do bloqueio regional no trauma:
relato de caso
Raissa Dantas de Sá, Thatiane Marcelo Fortunato, Carla Leal Nogueira, Oscar César Pires
Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, São José dos Campos, São Paulo, Brasil

Introdução: Trauma é uma das principais causas de mortalidade em todo o mundo e o manejo da dor reduz a morbimortalidade a curto e a longo prazo. Este relato de caso tem como objetivo demonstrar o controle da dor na sala
de emergência com o emprego de bloqueio regional. Relato do caso: Masculino, 25 anos, 70 kg, vítima de acidente
automobilístico, admitido na emergência com queixa de “dor insuportável na perna”. Estava ansioso, lúcido, orientado, com jejum para sólidos havia 30 minutos, frequência cardíaca (FC) = 126 batimentos por minuto (bpm),
frequência relativa (FR) = 23 irm, pressão arterial (PA) = 135/75 mmHg. Ao exame físico, foi constatada presença
de fratura exposta de perna esquerda. Como não houve melhora com analgesia convencional, solicitou-se avaliação
do anestesiologista, que verificou quadro de dor aguda intensa com escala numérica para dor de 9/10. Foi realizado
bloqueio do nervo ciático por via anterior, técnica de Beck, com o uso de ultrassonografia com transdutor curvo e
neuroestimulador. Após obter resposta motora ao estímulo com 0,5 mA e confirmação visual na ultrassonografia
(USG), foram injetados 20 mL de ropivacaína a 0,5%. Além do bloqueio ciático, foi realizado bloqueio transartorial
do nervo safeno com o uso de 5 mL de ropivacaína a 0,5%. Cinco minutos após o bloqueio, o paciente apresentava-se
sem sinais de intoxicação por anestésico, possuía sinais vitais estáveis e escala de dor 3/10, evoluindo para ausência
de dor após 9 minutos. O procedimento ocorreu sem intercorrências, sendo o paciente encaminhado para fixação
externa de tíbia, e não foi necessária anestesia complementar, além de analgesia pós-operatória satisfatória. Discussão: Dor é o sintoma mais comum relatado pelos pacientes admitidos na sala de emergência. Os anestesiologistas
estão cada vez mais envolvidos no tratamento da dor dos politraumatizados, uma vez que o uso da anestesia regional
se mostra superior ao tratamento farmacológico convencional. Os bloqueios de plexo ou de nervos periféricos estão
bem indicados nos traumas agudos de extremidades por apresentarem vantagens em relação à anestesia espinhal e
mínimas alterações hemodinâmicas. Nesse caso, realizou-se bloqueio do nervo ciático e safeno por se tratar de fratura do terço distal da tíbia com acometimento de território cutâneo. O bloqueio do nervo ciático foi realizado por
via anterior, em função da limitação de posicionamento. O bloqueio de nervo safeno aconteceu por via transsartorial,
pela facilidade técnica em identificá-lo.
Conflito de interesses: nada a declarar.
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Ácido tranexâmico em uma cirurgia
ortopédica da coluna vertebral: relato de caso
Manoel Felipe Quintino Rodrigues da Silva, Celso Nogueira Schmalfuss, Felipe Souza Thyrso
de Lara, Tomás de Souza Gama Queiros Teixeira de Barros, José Lamartine de Andrade Neto
Irmandade da Santa-Casa da Misericórdia de Santos, Santos, São Paulo, Brasil

Introdução: Tratamento cirúrgico para correção de deformidades da coluna por via posterior é sempre associado à
extensa perda sanguínea por conta dos vários níveis de fusão, tempo cirúrgico prolongado e ressecção de corpos vertebrais em que grandes veias epidurais residem. Podem ser esperadas perdas sanguíneas de até dez litros em extensas
artrodeses. Para minimizar o sangramento intraoperatório, muitas tentativas foram feitas com diferentes antifibrinolíticos desde 1990, principalmente aprotinina, ácido épsilon-aminocaproico e ácido tranexâmico. Relato do caso:
Paciente A. M., 82 anos, sexo feminino, 89 kg, 1,65 m, diagnosticada com múltiplas artroses lombares, foi submetida a artrodeses vertebrais de L1 a S1. Paciente sem intercorrências anestésicas prévias. Refere hipertensão arterial
controlada e diabetes mellitus não insulinodependente, nega alergias. Exames laboratoriais pré-operatórios sem
alterações (hemoglobina – Hb = 10,9, hematócrito – Ht = 31%, plaquetas = 254 mil, razão normalizada internacional – INR = 1,13, tempo de tromboplastina parcialmente ativada – TTPA = 30,1). Realizada anestesia geral com
propofol 3,2 ng/mL, sufentanil 1,1 μg/kg/h, cisatracúrio 1,5 μg/kg/min, ácido tranexâmico dose de ataque 20 mg/kg
em 10 minutos e manutenção de 4 mg/kg/h. Realizada hipotensão permissiva breve durante tempos cirúrgicos de
maior sangramento. Cirurgia realizada em 5 horas e 40 minutos. Paciente recebeu no total 4.000 mL de Ringer-lactato e voluven 1 bolsa. Volume de sangue total no aspirador = 300 mL. Exames pós-operatórios imediatos normais
(Hb = 9,8, Ht = 28%, plaquetas = 233 mil, INR = 1,05, TTPA = 32,0). Discussão: Muitos esquemas de emprego de
ácido tranexâmico são usados sem consenso estabelecido. O propósito deste relato foi mostrar o bom desfecho operatório utilizando o esquema de uma dose de ataque de 20 mg/kg em dez minutos desde a indução, com manutenção
de 4 mg/kg/h, até a colocação do curativo na pele.
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Implementação do Projeto Acerto em
cirurgia oncológica de grande porte:
o papel do anestesiologista
Fernando Henrique Magalhães Ramos de Sousa, Ana Cristina Pinho Mendes Pereira
Instituto Nacional do Câncer, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

Introdução: Inúmeros hospitais têm integrado à sua realidade protocolos multimodais de assistência ao paciente
cirúrgico que visam acelerar a sua recuperação, entre eles o Projeto Acerto, em busca de melhores resultados e novos
paradigmas para a promoção da saúde. Por conseguinte, a anestesiologia deve acompanhar essa evolução, por se tratar de um componente diferencial no desfecho do tratamento. A técnica anestésica no paciente oncológico, seguindo
um protocolo de fast track, deve ser considerada um desafio ao especialista. Um adequado manejo peroperatório
associado à analgesia pós-operatória de qualidade é o pilar para a recuperação e a alta hospitalares precoces. Procedimentos de grande porte vinculados a elevados estresse cirúrgico e morbimortalidade correspondem a uma amostra
congruente para demonstrar a aplicação de práticas anestésicas promissoras em uma atmosfera de recuperação acelerada. Relato do caso: A. N., masculino, 68 anos, ASA I, portador de câncer de bexiga, submeteu-se à cistectomia
radical e linfadenectomia pélvica. A técnica anestésica eleita foi: anestesia geral combinada a peridural contínua
opioide free, restrição hídrica e manutenção de débito cardíaco por intermédio de amina vasoativa. A indução foi
realizada com dose de ataque de alfa 2 agonista 3 mcg/kg/h por 20 minutos, MgSO4 30 mg/kg, lidocaína 2 mg/kg,
esmolol 0,5 mg/kg, propofol 1 mg/kg e rocurônio 1 mg/kg. Durante o ato cirúrgico, o paciente foi anestesiado com
doses de lidocaína 2% 10 mL pelo cateter peridural (CPD) e neoadjuvantes não opiáceos. Após o fim, A. N. foi encaminhado estável, eupneico, sem prótese ventilatória, sem queixas, com infusão de solução analgésica peridural de
ropivacaína 0,2% 5 mL/h à sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) e, subsequentemente, à enfermaria. Na enfermaria, o paciente evoluiu com: manutenção de analgesia com anestésico local via CPD; escala visual analógica (EVA)
0/0 sem uso de opioide; deambulação precoce em D2 de PO; início de dieta líquida e pastosa no quarto e no sexto
dia do pós-operatório, nessa ordem; e satisfação com o tratamento. Entretanto, em virtude de infecção de ferida operatória, a alta hospitalar foi postergada para o 19.º do pós-operatório, após resolução total do quadro. Discussão:
Práticas inovadoras e contemporâneas devem ser consideradas no arsenal clínico para execução de um ato anestésico
de excelência. Por meio de questionamentos, a ambição de evolução na anestesia será substituída pela realidade em
que o anestesiologista deterá as capacidades e responsabilidades de ser um divisor de águas no desfecho do paciente
oncológico e exercer papel fundamental na esfera do fast track.
Conflito de interesses: nada a declarar.
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Anestesia geral em paciente portadora
de mieloma múltiplo: relato de caso
Amanda Cristina de Oliveira Martins, Carolina Venâncio Barbosa, Anamaria Ruiz Combat Tavares
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

Introdução: O mieloma múltiplo (MM) é a neoplasia hematológica maligna mais comum e caracteriza-se por produção anômala de plasmócitos com hiperprodução de células monoclonais. Relato do caso: M. E. L. M., 68 anos,
feminino, 53 kg, ASA II, diagnóstico de MM havia dois anos. Sem outras comorbidades, negou uso de medicamento.
Admitida para parotidectomia a E por carcinoma espinocelular de face em região de parótida. Avaliação cardiológica: apta ao procedimento; sem avaliação anestesiológica. Relatório da hematologia: doença estável. Procedimento
suspenso por plaquetopenia, sem reserva de hemácias ou plaquetas. Exames: creatinina = 1,06; clearance de creatinina estimado = 42,5 mL/min; K = 4,8; razão normalizada internacional = 1,15; hemoglobina (Hb) = 7,8; GL =
3.600; plaquetas = 49.000; eletrocardiograma (ECG) nada digno de nota. Recebeu 5U de plaquetas. Novo exame: Hb
= 7,1; GL = 2.800; plaquetas = 94.000. Anestesia geral: fentanil 250 mcg, propofol 120 mg, rocurônio 35 mg, lidocaína 80 mg à indução; manutenção: sevoflurano 0,9 CAM, clonidina 75 mcg, dexametasona 8 mg, dipirona 2 g,
ondansetrona 4 mg. Monitorização: pressão arterial não invasiva, SatO2, ECG, trade of four, ETCO2, analisador de
gases. Hidratação soro fisiológico 0,9% 1.500 mL. Estável hemodinamicamente, sem necessidade de hemoderivados. Extubada em sala de operação (SO), encaminhada à sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) e à enfermaria.
Discussão: O MM representa 10% de todos os cânceres hematológicos, acomete mais os homens (50–70 anos)
e configura uma proliferação de plasmócitos anormais que produzem imunoglobulinas monoclonais disfuncionantes e citocinas que ativam osteoclastos. Plasmócitos invadem a medula óssea (anemia, plaquetopenia), causam
lesões osteolíticas, fraturas patológicas, hipercalcemia (reabsorção óssea), hiperviscosidade sanguínea, insuficiência
renal e infecções por imunodeficiência (hipogamaglobulinemia, neutropenia). Há depósito amiloide em 15% dos
casos (macroglossia, cardiomiopatia). Diagnóstico: eletroforese de proteínas, dosagem de proteinúria urinária de
cadeia leve, aspirado de medula. O tratamento baseia-se no estágio da doença. Cuidados anestesiológicos: analisar
repercussões da doença em órgãos e tecidos citados, planejar o ato anestésico e antever possíveis complicações per/
pós-operatórias. As técnicas anestésicas (anestesia geral ou bloqueios) podem ser aplicadas respeitando-se suas limitações, porte cirúrgico e condições individuais.
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106 Anestesia regional em paciente portadora de
lúpus eritematoso sistêmico: relato de caso
Amanda Cristina de Oliveira Martins, Thiago Amorim Ribeiro da Cruz,
Anamaria Ruiz Combat Tavares
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: Lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica autoimune, com amplo espectro
de gravidade e manifestações clínicas. Ela acomete mais mulheres jovens, principalmente negras. Relato do caso: N.
P. C., 30 anos, feminino, 65 kg, ASA III, diagnóstico de LES havia dez anos, em tratamento. Acidente motociclístico e
fratura em região subtrocantérica E, foi admitida em sala de operação (SO) para insersão de haste medular em fêmur
E. Relatório da reumatologia: portadora de LES, evoluiu com lesões mucocutâneas, nefrite lúpica (classes III/V havia
um ano) e hipertensão arterial sistêmica (HAS) secundária. Uso: losartan 100 mg/dia, anlodipino 10 mg/dia, prednisona 10 mg/dia, micofenolato mofetil 2 g/dia, cálcio/vitamina D, hidroxicloroquina 400 mg/dia e abatacepte em
caráter experimental (estudo clínico cego) com boa resposta renal e sistêmica. Exames: fator antinuclear (FAN) =
1:5.120; anti-DNA = 1:40; hemoglobina (Hb) = 10,7; GL = 5.000; bastões (Bast) = 1%; segmentados (SEG) = 68%; linfócitos (Linf) = 20%; plaquetas = 129.000; razão normalizada internacional (RNI) = 1,05; tempo de tromboplastina
parcial ativado = 49,1 (33,1) GJ 70; ureia = 80; creatinina (Creat) = 1,14; eletrocardiograma (ECG) e raio x: de tórax
nada digno de nota (NDN); clearance de creatinina (Clear. Creat.). Estimado = 74 mL/min (IRC grau 2). Optado por
realizar bloqueio femoral E (ropivacaína 0,75% 20 mL) + raquianestesia (bupivacaína isobárica 15 mg + morfina
30 mcg); sintomáticos: midazolam 4 mg, fentanil 50 mcg, ondansetrona 4 mg, prednisona via oral (VO) na manhã da
cirurgia. Monitorização: pressão arterial não invasiva (Pani), SatO2, ECG. Apresentou estabilidade hemodinâmica,
sangramento habitual para o procedimento, alta da sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) para enfermaria, sem
necessidade de centro de terapia intensiva (CTI). Discussão: O LES é uma doença sistêmica do tecido conjuntivo
mediada por autoanticorpos, potencialmente fatal, a depender dos sistemas afetados: cardiovascular, hematológico,
renal, neurológico, pulmonar, entre outros. Anestesiologia e reumatologia devem estar cientes de órgãos afetados, da
gravidade da doença e de medicações em uso. Importante reconhecer tendências trombóticas sobretudo em cirurgias ortopédicas (anticorpo antifosfolípede), acometimento de via aérea (estenose subglótica), risco de infecções
(antibioticoprofilaxia), sangramentos (plaquetopenia), interação de drogas anestésicas com imunossupressores, além
de promover proteção renal. A técnica anestésica compreende anestesia geral (AG) e bloqueios de neuroeixo/periféricos a depender do porte cirúrgico e das limitações do indivíduo.
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107 Anestesia em neurocirurgia: técnica de
sleep-awake
Danielle Carvalho Fialho, Felipe Wilson Marques Schittini, Marcio Luiz Benevides,
Satico Nomura, Magali Tabata Tiburtino de Souza
Hospital Geral Universitário, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil
Introdução: Os gliomas de baixo grau, geralmente, são mal delimitados, o que dificulta a ressecção. Por conta da
localização em áreas funcionais nobres, são sugeridos alguns procedimentos cirúrgicos intracranianos em pacientes acordados, o que é um desafio para o anestesiologista. Relato do caso: M. P. F., masculino, 28 anos, ASA 2,
com proposta de ressecção de tumor do tipo glioma de baixo grau, em lobo frontal esquerdo. O paciente foi esclarecido que seria acordado no intraoperatório. Admitido no centro cirúrgico, calmo, Glasgow 15, pressão arterial
(PA) 115/75 mmHg, SatO2 99%. Monitorização básica com PAi, acesso venoso central e periférico. Foram administrados: 30 mg de dimenidrinato, 8 mg de ondansetrona e 10 mg de dexametasona. Indução anestésica com fentanil
250 mcg, propofol 200 mg, atracúrio 25 mg, dexmedetomedina 0,7 mcg/kg/h. Entubação orotraqueal, sem intercorrências. Na manutenção foram utilizados remifentanil 0,2 mcg/kg/min, dexmedetomidina 0,5 mcg/kg/min, propofol
6 mg/kg/h e sevoflurano. A equipe cirúrgica infiltrou ropivacaína 1% em couro cabeludo e lidocaína 2% em duramáter. Administrados 50 g de manitol. Após duas horas de procedimento, interromperam-se o fluxo de sevoflurano
e a infusão de propofol, administraram-se 80 mg de lidocaína 2%. Foram mantidos remifentanil na dose 0,05 mcg/
kg/min e dexmedetomidina 0,5 mcg/kg/h. Após 30 minutos, o paciente apresentou movimentos respiratórios espontâneos, com frequência e volume corrente adequados, além de abertura ocular. Extubação com o paciente acordado,
sem reflexo laríngeo, manteve-se colaborativo, sinais vitais estáveis e sem dor. Durante a ressecção do tumor, conversamos com o paciente para avaliar possíveis déficits na fala. No fechamento do couro cabeludo, o paciente queixou-se
de dor leve, sendo realizada infiltração de levobupivacaína 0,25% com vasoconstritor. O procedimento foi concluído
sem intercorrências. O paciente foi levado para a unidade de terapia intensiva (UTI) com rápida alta hospitalar.
Discussão: A neurocirurgia com o paciente acordado é um desafio, pois são necessários o controle da via aérea, a
sedação e a analgesia, sem que haja prejuízo na avaliação das funções cognitivas que são avaliadas durante o procedimento, além da manutenção da estabilidade cardiorrespiratória.
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108 Anestesia para Síndrome de Turner: relato
de caso
Jerusa Guilhermoni Castilho, Walter Luiz Ferreira Lima, Gabriel José Redondano Oliveira,
Flávio Annicchino, Luis Antonio Borges
Centro de Ensino e Treinamento (CET) do Hospital Vera Cruz, Campinas, São Paulo, Brasil
Introdução: A Síndrome de Turner caracteriza-se pela presença de apenas um cromossomo X funcionante em
pessoas do sexo feminino. Como consequência, ocorrem diversas alterações no organismo humano. Entre elas, as
alterações cardiovasculares e na anatomia das vias aéreas sobressaem e podem ter relação direta com complicações
anestésicas. Relato do caso: Paciente de 40 anos, sexo feminino, ASA III (Síndrome de Turner, acidente vascular cerebral isquêmico – AVCi – prévio, trombofilia, trombose venosa profunda – TVP – prévia, diabetes mellitus
tipo 1), em uso regular de enoxaparina (60 mg/dia), foi submetida a histerectomia total, com anexectomia bilateral,
sob anestesia geral. A venóclise periférica foi difícil, mas realizada com cateter 22G. Na laringoscopia direta, com
laringoscópio convencional, classificou-se como Cormack-Lehane 4 a via aérea. Foi empregado videolaringoscópio (GlideScope®) para entubação, com sucesso. Posteriormente, com ultrassonografia assistida, foi instalado cateter
venoso central na veia jugular interna direita. Antes da cirurgia, foi feito bloqueio bilateral das fibras nervosas sobre
o músculo transverso abdominal (Tap Block). A cirurgia aconteceu sem intercorrências, e a paciente manteve-se
hemodinamicamente estável durante todo o procedimento. Discussão: O conhecimento prévio das alterações anatomofisiológicas na Síndrome de Turner é essencial. A via aérea pode ser complicada, considerando a dificuldade
de hiperextensão cervical (fusão vertebral) somada ao possível encurtamento traqueal e à hiplopasia de mandíbula.
Hemodinamicamente à hipertensão arterial associada a arritmias cardíacas, prolapso de valva mitral, além de outras
alterações estruturais cardíacas, pode complicar o ato anestésico cirúrgico. Essa paciente apresentava apenas prolapso discreto de valva mitral ao ecocardiograma. O uso prolongado de hormônios para tratamento da baixa estatura
pode afetar de modo direto as variações da pressão arterial sanguínea, induzir a resistência à insulina e tornar o
acesso venoso periférico dificil. Diante disso, monitorou-se a glicemia a cada 30 minutos, foi realizado acesso venoso
central, e executou-se anestesia regional ponderando sobre o uso da enoxaparina, além da rigorosa monitorização.
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115 Anestesia para ressecção de nódulo
suspeito de insulinoma: relato de caso
Raphael Rabelo de Mello Penholati, Ana Flávia Vieira Leite, Daniel Werneck Rocha Pessoa,
Núbia Campos Faria Isoni, Wirleyde Mattos Leão.
Hospital Santa-Casa de Belo Horizonte, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: Insulinomas são tumores endócrinos do pâncreas que secretam insulina. São característicos os sintomas neuroglipênicos (confusão mental, cefaleia, desorientação, alterações visuais, comportamento anormal e coma)
e adrenérgicos (diaforese, tremores e palpitações), além de níveis plasmáticos elevados de insulina, de pró-insulina e de peptídeo C. Relato do caso: AACA, 46 anos, homem, hipotireoideo controlado, ASA II, tinha história de
sintomas neuroglipênicos e adrenérgicos recorrentes havia um ano. À ecoendoscopia, apresentaram-se duas nodulações homogêneas e hipoecogênicas em pâncreas. Ao teste do jejum prolongado, obteve-se glicemia de 33 mg%.
Foi, então, submetido à nodulectomia pancreática sob anestesia subaracnoidea (bupivacaína pesada 12,5 mg e morfina 100 mcg) e anestesia geral balanceada. Indução anestésica: fentanil 2,5 mcg/kg, propofol 1 mg/kg e cisatracúrio
0,15 mg/kg. Manutenção anestésica: remifentanil até 0,5 mcg/kg/min e isoflurano associado a óxido nitroso até 1,2
CAM. Foram infundidos cristaloides a uma taxa de 5 mL/kg/h e solução de glicose a 9% a uma taxa de 120 mL/h,
com diurese de 0,8 mL/kg/h. Até o momento da ressecção dos nódulos com exame transoperatório sugestivo de
insulinoma, o paciente foi mantido com reposição glicose IV a 0,15 g/kg/h. Houve também monitorização da glicemia capilar perioperatória: 66 mg% (pré-operatória); 70, 111 e 112 mg% (peroperatória), antes da ressecção dos
nódulos, mantendo soroterapia com glicose; 139 mg% (peroperatória), após nodulectomia, sem reposição de glicose; e 121 mg% (pós-operatória), ainda na sala cirúrgica. O paciente foi encaminhado ao centro de terapia intensiva
(CTI) extubado, sob efeito residual da anestesia, onde ficou por 48 horas. A alta hospitalar ocorreu duas semanas
após a operação. Discussão: O principal desafio nesses casos é o intensivo manejo glicêmico peroperatório, obtido
por meio da reposição de glicose e/ou do uso de insulina de acordo com resultados de medidas seriadas da glicemia.
O tratamento pré-operatório pode ser realizado com diazóxido, um benzotiadiazídico cujo efeito hiperglicemiante
é atribuído à inibição da secreção de insulina; outros medicamentos seriam verapamil, fenitoína ou octreotide. Apesar de não ter sido realizado preparo pré-operatório específico, obteve-se controle glicêmico adequado durante o ato
anestésico, evitando-se, principalmente, hipoglicemia grave.
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119 Anestesia para artrodese cervical em
paciente com Síndrome de
Morquio-Brailsford: relato de caso
Ana Flávia Vieira Leite, Vinícius Caldeira Quintão, Carlos Alexandre de Freitas Trindade,
Nathália Vasconcelos Ciotto, Raphael Rabelo de Mello Penholati
Santa-Casa de Belo Horizonte, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: Mucopolissacaridoses (MPS) são um grupo de doenças causadas pela deficiência de enzimas lisossomais,
levando a um acúmulo de mucopolissacarídeos em diversos tecidos que desencadeiam alterações morfofuncionais.
A Síndrome de Morquio-Brailsford (MPS do tipo IV) é uma doença rara, autossômica recessiva. Relato do caso: MAL,
35 anos, feminino, 28 kg, 127 cm, portadora da Síndrome Morquio-Brailsford, submeteu-se à artrodese cervical por
conta de luxação atlantoaxial. Apresentava deformidades ósseas em membros, hiperlordose lombar, imobilização
com colar cervical, Mallampati I, macroglossia e protrusão dentária. História prévia de duas cesarianas sob anestesia geral balanceada, relatando início de tetraparesia após a segunda. Optado por anestesia venosa total. Puncionado
acesso venoso periférico em membro superior esquerdo com jelco n. 20. Entubação sem intercorrências com auxílio
de fibroscopia flexível. Sedação com midazolam 3 mg e remifentanil 0,05 mcg/kg/min e anestesia local com lidocaína
2%. Indução anestésica: remifentanil 0,1 mcg/kg/min e propofol em infusão contínua alvo controlada. Monitorização:
cardioscopia, oximetria de pulso, pressão arterial invasiva, temperatura corporal, diurese e potencial evocado motor
e sensitivo. Paciente manteve estabilidade hemodinâmica, sendo extubada ao término do procedimento sem intercorrências e encaminhada para centro de terapia intensiva (CTI). Discussão: O acúmulo de sulfato de queratina e de
condroitina nos tecidos, a exemplo da MPS IV, acarreta alterações respiratórias, cardíacas, hepáticas e de vias aéreas que
geram grandes dificuldades para o seu manejo anestésico. Alterações da coluna vertebral também são comuns. Instabilidade atlantoaxial com mielopatia resultante e quadriparesia espástica têm sido descritas. A paciente em questão iniciou
quadro de tetraparesia progressiva após ser submetida à cesariana sob anestesia geral balanceada. Sendo assim, não se
pode descartar a possibilidade de que a luxação atlantoaxial apresentada tenha sido em função de uma hiperextensão
cervical para realização de entubação orotraqueal previamente. Portanto, apesar de uma doença rara, a MPS IV exige
um manejo anestésico especial e, sobretudo, avaliação pré-operatória detalhada.
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120 Anestesia para decorticação pulmonar
em paciente hemofílico: relato de caso
Jilielisson Oliveira de Sousa, Francisco Xavier Fernandes Júnior, João Cabral de Carvalho
Madruga Neto, Juliano Teles de Vasconcelos, Gualter Lisboa Ramalho
Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia (CET) João Pessoa, João Pessoa, Paraíba, Brasil
Introdução: A hemofilia é uma doença hematológica genética ligada ao cromossomo X, predominantemente no
sexo masculino. Em 85% dos casos é causada por deficiência do fator VIII, sendo denominada hemofilia tipo A,
que pode ser classificada como leve, moderada ou grave (1). O diagnóstico laboratorial é baseado no resultado de
TTPa prolongado e na deficiência do fator VIII, níveis normais do fator IX e do fator de von Willebrand. Relato
do caso: Masculino, 29 anos, 80 kg, 1,75 m, com hemofilia A moderada, sem outras comorbidades, deu entrada na
emergência por conta de agressão física. Evoluiu com coágulos retidos, encarceramento pulmonar e aderências pleuropulmonares, sendo indicada decorticação pulmonar. Avaliado pelo hematologista, indicando reposição do fator
VIII 80% 500 UI IV 12/12 horas. Monitorizado com oximetria de pulso, cardioscopia e pressão arterial não invasiva,
venóclise periférica com cateter 18G e central em veia subclávia esquerda. Pré-oxigenação com oxigênio por cinco
minutos sob máscara facial, indução com 200 µg de fentanil, 200 mg de propofol e 10 mg de cisatracúrio, entubação
com sonda endotraqueal de duplo lúmen tipo Robertshaw direita, sob laringoscopia direta, confirmada com ausculta pulmonar e capnografia. Em seguida, realizado bloqueio intercostal pelo cirurgião com levobupivacaína a 0,5%
(20 mL), lidocaína a 2% (20 mL) e clonidina 150 µg, aplicados 2 mL dessa solução do terceiro ao décimo espaço intercostal. Manutenção com sevoflurano a 2% e remifentanil (0,1 a 0,3 µg/kg/min). O ato operatório durou 160 minutos,
sem intercorrências anestésicas. Paciente extubado em sala e encaminhado para unidade de terapia intensiva, onde
ficou por três dias e após o 30.º dia pós-operatório na enfermeria teve alta hospitalar. Discussão: A cirurgia no hemofílico necessita de abordagem multidisciplinar que reúna o cirurgião, o anestesiologista e o hematologista. O objetivo
terapêutico está em corrigir a deficiência do fator antes da cirurgia, no seu decorrer e depois dela, por um período de
duas semanas, que permita a cicatrização das lesões. É importante ressaltar algumas etapas no manuseio anestésico:
cuidados no posicionamento do paciente; indução tranquila; o evitar drogas como a succinilcolina, picos de hipertensão, hipotensão e taquicardia; extubação preferencialmente em plano anestésico.
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121 Artroplastia total de joelho em paciente
portador de hemofilia A grave:
um relato de caso
Rafael Neder Issa Fortuna, Vinicius Caldeira Quintão, Eduardo Azevedo de Castro,
Leonardo de Queiroz Gomes Belligoli, Rafael Bahia Ravaiane
Hospital Santa-Casa de Belo Horizonte, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: Hemofilia é uma doença hereditária ligada ao cromossomo X que, no tipo A, cursa com ausência do
fator de coagulação VIII em graus: leve, moderado e grave. No tipo B, acometimento do fator IX; e no tipo C há
mutações do fator XI. Seu manejo clínico envolve profilaxia de sangramentos espontâneos e tratamento agressivo
contra perda sanguínea em procedimentos invasivos. Relato do caso: B. H. B. M., 39 anos, sexo masculino, portador
de hemofilia A grave, sem outras comorbidades. Diagnóstico de gonartrose avançada, sendo submetido à artroplastia
total de joelho sob anestesia geral balanceada associada a bloqueio de nervo femural com auxílio de ultrassonografia.
Ato sem intercorrências. Recebeu no pré-operatório concentrado de fator VIII recombinante (CVFVIIIr), visando à
atividade de 100% do fator, corroborado por tromboelastografia Rotem® Intem: CT 134 s / CFT 83 s / α 73.º / A10
50 mm / A20 56 mm / MCF 56 mm / ML 12%; FIBTEM: CT 51 s / α 67.º / A10 12 mm / A20 12 mm / MCF 12 mm /
ML 3%) com valores normais. Além disso, foi adminstrado ácido tranexâmico 50 mg/kg no intraoperatório, objetivando menor sangramento. Analgesia pós-operatória obtida também com metadona e dipirona IV. Encaminhado
para enfermaria após alta da sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) estável, com analgesia satisfatória, sangramento dito habitual e esquema de prescrição de FVIIIr. Discussão: O anestesiologista deve saber manejar diversas
discrasias sanguíneas para controle de hemorragias em procedimentos invasivos. O paciente portador de hemofilia A
grave possui menos de 1% de atividade do fator VIII. O tratamento pode incluir reposição do fator específico, plasma
fresco congelado e fator VII recombinante. A profilaxia de sangramento e o preparo para procedimentos invasivos
devem incluir avaliação pelo hematologista. Além do tratamento, a analgesia pós-operatória também é um desafio.
Bloqueio regional tem tido destaque com auxílio da visualização por ultrassonografia, entretanto a maioria dos casos
relatados restringe-se aos graus leve e moderado de hemofilias. O uso do ácido tranexâmico tem sido discutido em
cirurgias ortopédicas como forma de diminuir sangramento peroperatório.
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133 Injúria de reperfusão pulmonar após
angioplastia com balão e colocação
de stent para correção de estenose em
artérias pulmonares: relato de caso
Karoline Moura de Araújo, Francisco José Lucena Bezerra, Caetano Nigro Neto
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: Define-se a estenose das artérias pulmonares como uma zona de constricção que pode ocorrer em
qualquer parte da árvore pulmonar. É encontrada principalmente no pós-operatório de cirurgias cardíacas com
manipulação de artérias pulmonares. Angioplastia com balão das artérias pulmonares é segura e eficaz na maioria
das crianças que se submete ao procedimento, no entanto o risco de injúria de reperfusão é significativo. Relato do
caso: Paciente CVSA, 2 anos e 11 meses, sexo feminino, 12 kg, apresentou como diagnóstico inicial atresia pulmonar com comunicação interventricular + colaterais sistêmico-pulmonares + persistência do canal arterial + origem
anômala da artéria subclávia direita, sendo submetida a um procedimento cirúrgico prévio em que foram realizadas
correções dessas cardiopatias e implante de stents nas artérias pulmonares. Exames pós-operatórios diagnosticaram
hipertrofia e disfunção sistólica importante de ventrículo direito, dilatação das câmaras direitas, insuficiência tricúspide e alteração do fluxo em topografia dos stents. Foi indicado cateterismo terapêutico para dilatação das artérias
pulmonares. A indução anestésica para o cateterismo foi realizada com Sevoflurane sevo a 6%, 12 mcg de fentanil
e 0,12 mg de cisatracúrio. A entubação orotraqueal foi feita sob visão direta. Iniciou-se então ventilação mecânica
controlada à pressão. Após a extubação, a paciente evoluiu com quadro de roncos difusos e a oximetria evidenciou
saturação persistentemente abaixo de 80%. Fizeram-se ventilação com pressão positiva, 30 mg de hidrocortisona e
2 mg de adrenalina. Após melhora da ausculta pulmonar e saturação, paciente foi encaminhada à unidade de terapia intensiva (UTI). No pós-operatório imediato evoluiu com desconforto respiratório, necessitando de máscara de
Venturi. Foi solicitada uma radiografia de tórax que evidenciou presença de hipertransparência em ápice pulmonar
direito sugestiva de lesão de reperfusão pulmonar. Discussão: A incidência e o grau de lesão de reperfusão pulmonar
não são claros, e o método diagnóstico é variável. A injúria isquemia-reperfusão pulmonar é um fenômeno complexo
que envolve não somente o processo de injúria intracelular, como também uma resposta inflamatória e mudanças
bioquímicas. Alguns autores referem melhor função pulmonar pós isquemia-reperfusão, com concentrações elevadas de oxigênio. Outros, pelo contrário, demonstram que menores concentrações de oxigênio apresentam efeitos
protetores mais acentuados. Ventilação com volumes correntes mais baixos parece ser uma estratégia protetora.
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134 Consumo de fentanila em cirurgia de
revascularização do miocárdio sob
anestesia subaracnoidea com morfina
associada à anestesia geral
Taylor Brandão Schnaider, Daniel Gioielli de Castilho, Marcelo Loyola Santos,
Adilson de Oliveira Fraga, Alexandre Ciappina Hueb
Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia (CET)/Sociedade Brasileira de Anestesiologia
(SBA), Pouso Alegre, Minas Gerais, Brasil
Introdução: Nos pacientes candidatos à revascularização cirúrgica do miocárdio, o ato anestésico deve proporcionar
uma série de condições que ultrapassem os limites da estabilidade cardiovascular, da proteção miocárdica e de outros
órgãos. Ademais, a associação da anestesia geral com a anestesia subaracnoidea ameniza as alterações homeostáticas,
metabólicas, hormonais e imunossupressoras. O objetivo desta pesquisa foi avaliar o consumo de citrato de fentanila
no intraoperatório, em cirurgias de revascularização do miocárdio com circulação extracorpórea, sob anestesia subaracnoidea associada à anestesia geral. Método: Estudo clínico, prospectivo, aleatorizado e duplo encoberto, aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Cinquenta e seis pacientes candidatos à revascularização cirúrgica do miocárdio
com utilização de circulação extracorpórea (CEC), após assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
foram aleatorizados e alocados em dois grupos: GI) geral; GII) geral + subaracnoidea. A anestesia geral foi induzida
com etomidato na dose de 0,3 mg.kg-1, fentanila 5 mcg.kg-1 e atracúrio 0,5 mg.kg-1, de acordo com o peso de cada
paciente e a manutenção com isoflurano e fentanila. A anestesia subaracnoidea foi realizada com 20 mg de bupivacaína hiperbárica 0,5% e 200 mcg de morfina, sendo o paciente colocado em posição de cefalodeclive de 45º durante
dez minutos, no grupo II. No estudo estatístico foi utilizado o teste de Mann-Whitney. O nível de significância estatística foi fixado em 5%. Resultados: Comparando o consumo de citrato de fentanila entre os grupos I (n = 29, média
= 2.318,96 mcg) e II (n = 27, média = 1.475,92 mcg), constataram-se Z = 4,65 e p = 0,0001. Conclusão: O consumo
de citrato de fentanila foi menor no grupo em que foi realizada a anestesia subaracnoidea associada à anestesia geral.
Discussão: Na presente pesquisa, verificou-se redução do consumo de fentanila no intraoperatório no grupo em que
foi realizada anestesia subaracnoidea com morfina associada à geral. A redução de opioides, no intraoperatório, em
cirurgias para revascularização do miocárdio, também foi constatada por pesquisas em que, utilizando injeção de
sufentanil intratecal, houve diminuição do consumo de remifentanil e, empregando morfina subaracnoidea, ocorreu
redução do sufentanil.
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136 Anestesia para paciente com doença
de Scheuermann: relato de caso
Mateus Meira Vasconcelos, Fernando Cássio do Prado Silva, João Paulo Jordão Pontes,
Rodrigo Rodrigues Alves, Demócrito Ribeiro de Brito Neto
Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia (CET) Hospital Santa Genoveva de Uberlândia,
Uberlândia, Minas Gerais, Brasil
Introdução: A doença de Scheuermann é a causa mais comum de cifose torácica grave em adolescentes (prevalência
de 1 a 8%). É definida como uma cifose torácica que executa ângulo maior que 45º, com mais de 5º de acunhamento
anterior em três vértebras consecutivas. É comumente relacionada a algum comprometimento cardiopulmonar e
pode se associar a dificuldades no manejo das vias aéreas e na realização da anestesia em neuroeixo. Relato do caso:
Paciente masculino, 19 anos, 80 kg, estado físico P2 por conta de epilepsia e doença de Scheuermann, foi submetido
à correção cirúrgica de escoliose toracolombar de nove níveis. Após sedação com midazolam 4 mg, foi realizada injeção subaracnoidea, em punção única, de sufentanil 10 mcg e morfina 100 mcg. Na indução anestésica, utilizaram-se
propofol 160 mg, sufentanil 50 mcg, succinilcolina 80 mg, lidocaína sem vasoconstritor 80 mg e dextrocetamina
30 mg, seguidos de entubação orotraqueal por laringoscopia direta sem dificuldades. Na manutenção, usaram-se
oxigênio e óxido nitroso associados a propofol em infusão alvo controlada e remifentanil em infusão contínua.
Foi empregada monitorização mínima associada à análise hemodinâmica do contorno do pulso arterial, potencial
evocado sômato motor, pressão arterial invasiva, índice bispectral, temperatura e diurese. Antes do início da cirurgia,
foi administrado ácido tranexâmico 1 g em 20 minutos, seguido de infusão 2 mg/kg/h. A reposição hídrica foi guiada
por metas, sendo infundidos 4.500 mL de solução cristaloide, diurese de 1.200 mL e perda sanguínea estimada em
1.100 mL. A duração da cirurgia foi de seis horas, sem complicações. Após o término do procedimento, o paciente
foi desentubado e encaminhado à unidade de terapia intensiva (UTI) consciente e orientado, hemodinamicamente
estável e eupneico, onde permaneceu por dois dias, com analgesia controlada, sem queixas álgicas ou déficits motores
e sensitivos. Discussão: Os pacientes com doença de Scheuermann geralmente apresentam doença pulmonar restritiva com redução da capacidade vital, da capacidade residual funcional e do volume corrente que pode se relacionar
a alterações cardiovasculares, como hipertensão pulmonar e hipertrofia ventricular direita. Nesses casos, punções do
neuroeixo apresentam taxa de sucesso variável. Preparações para via aérea emergencial devem ser antecipadas para
evitar qualquer agravamento da condição do paciente.
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138 Anestesia em paciente com tumor do
glômus da veia jugular: relato de caso
Nubia Rodrigues Batista, Victor Junger de Mello, Fernando Cássio do Prado Silva,
Lira Olímpia Alves Faria Taves, Alexandre de Menezes Rodrigues
Centro de Ensino e Treinamento (CET) Hospital Santa Genoveva de Uberlândia, Uberlândia,
Minas Gerais, Brasil
Introdução: Tumores glômicos jugulares ou paragangliomas são formados por células não cromafins de crescimento
lento localizadas na parede adventícia do bulbo jugular. O tumor é tipicamente vascular, sendo mais comum em mulheres de meia-idade. Tais tumores pertencem ao sistema neuroendócrino extra-adrenal e usualmente são associados a
gânglios simpáticos e à produção de catecolaminas que podem interferir no desfecho perioperatório dos pacientes
acometidos. Relato do caso: Paciente feminino, 17 anos, apresentava hipoacusia progressiva e zumbido pulsátil havia
seis meses. Tomografia computadorizada de crânio mostrou provável tumor glômico na região superior do bulbo da
veia jugular interna (VJI) direita. Foi submetida à embolização com micropartículas via artéria faríngea anterior e, no
dia seguinte, foi realizada exérese cirúrgica do tumor por via retroauricular. Nessa segunda anestesia, foram utilizados propofol 150 mg, sufentanil 50 mcg e lidocaína sem vasoconstritor 80 mg, seguindo-se entubação orotraqueal por
laringoscopia direta sem dificuldades. Manutenção com oxigênio e óxido nitroso associados a propofol em infusão alvo
controlada e remifentanil em infusão contínua. Monitorização mínima foi associada a potencial evocado sômato sensitivo, pressão arterial invasiva e diurese. Empregada hipotensão arterial induzida com infusão contínua de nitroglicerina
e 10 mL de sulfato de magnésio 10% e infundidos 2.500 mL de solução cristaloide. Duração cirúrgica de oito horas, sem
complicações. Ao término do procedimento, a paciente foi desentubada e encaminhada à unidade de terapia intensiva
(UTI) acordada, hemodinamicamente estável, eupneica com saturação de 95% sob cateter nasal a 2 L.min-1, consciente
e orientada, onde permaneceu por cinco dias. Avaliações seguintes evidenciaram nistagmo horizontal com fase rápida
para a direita e paralisia facial periférica homolateral à lesão. Discussão: A ressecção dos tumores do glômus da veia
jugular é delicada por conta da sua inerente vascularização e da possibilidade de produção de catecolaminas que podem
levar a uma hipertensão arterial perioperatória de difícil controle. A embolização pré-operatória reduz o tempo cirúrgico, a perda sanguínea e complicações pós-operatórias graves.
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143 Anestesia para colecistectomia em
paciente com tríade de Charcot e
estenose aórtica grave: relato de caso
Nubia Rodrigues Batista, Lucas da Silva Franca, Fernando Cássio do Prado Silva,
Antônio de Padua Faria, Rodrigo Rodrigues Alves
Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia (CET) Hospital Santa Genoveva de Uberlândia,
Uberlândia, Minas Gerais, Brasil
Introdução: Estenose aórtica grave é um indicador de elevado risco de complicações cardiovasculares perioperatórias. É caracterizada por uma área valvar menor que 1 cm2 com gradiente pressórico superior a 40 mmHg ou
velocidade de pico maior que 4 m.s-1. A condução perioperatória desses pacientes é sempre um desafio para os
anestesiologistas. Relato do caso: Paciente masculino, 89 anos, 55 kg, estado físico P3, hipertenso em uso de hidroclorotiazida e anlodipina, evoluiu com tríade de Charcot. Ecocardiografia prévia mostrava fração de ejeção de 62%,
valva aórtica estenosada com gradiente sistólico de 67 mmHg e hipertrofia concêntrica de ventrículo esquerdo.
Foi submetido à colecistectomia aberta com colangiografia intraoperatória. Antes do início da cirurgia, foram realizadas venóclise periférica com cateter 18G e cateterização de artéria radial para monitorização hemodinâmica do
contorno do pulso arterial. Após sedação com midazolam 1 mg e fentanil 50 mcg, foi realizado bloqueio peridural em T12/L1 com 7 mL de lidocaína com vasoconstrictor 1% e posicionado cateter peridural. Em seguida, houve
indução anestésica com 12 mg de etomidato, 100 mcg de fentanil e 35 mg de rocurônio. Na manutenção, optou-se
por oxigênio, ar comprimido e sevoflurano. Acesso venoso em veia jugular interna direita foi instalado por ultrassonografia. Recebeu 2.500 mL de cristaloide guiado por metas. Episódios de pressão arterial média menores que
70 mmHg foram imediatamente corrigidos com bólus de metaraminol ou efedrina. A duração da cirurgia foi de duas
horas. Ao final, o paciente recebeu 100 mg de sugammadex, foi desentubado e estava acordado e sem queixas. Permaneceu na unidade de terapia intensiva (UTI) por três dias em uso de analgesia peridural controlada pelo paciente
e recebeu alta hospitalar após três dias. Discussão: Pacientes com estenose aórtica grave requerem atenção especial
quanto à manutenção de sua estabilidade cardiovascular durante todo o perioperatório. Recomendam-se agentes
anestésicos com menores repercussões cardiovasculares e o emprego de métodos de monitorização hemodinâmica
invasivos adequados.
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145 Entubação acordada em paciente com
bócio difuso: relato de caso
Tássia Alessandra Barboza da Silva, Marco Aurélio Damasceno, Cledianne Zillah Mello Amorim,
Caroline Pinto Pássaro
Hospital Municipal Lourenço Jorge, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: A entubação acordada consiste em um método seguro para garantir o controle da via aérea. Ao realizar a avaliação das vias aéreas, devem-se levar em consideração as características do paciente que possam dificultar
a execução da ventilação sob máscara, laringoscopia, entubação, via aérea cirúrgica. Relato do caso: Paciente feminino, 34 anos, 70 kg, sem comorbidades, jejum > 6 horas, proposta de cirurgia eletiva de tireoidectomia parcial
por conta de bócio difuso assintomático, porém de crescimento progressivo, com desvio importante de traqueia à
esquerda. Foi proposta anestesia geral balanceada (venosa e inalatória) com entubação acordada. Iniciou-se dexmedetomidina em bomba infusora, em bólus de 1 mcg/kg por 10 minutos e posteriormente a dose de 0,2 mcg/kg/hora.
Além disso, foram administrados 2 mg de midazolam IV. Os bloqueios de nervos não foram realizados por ocupação
da área pelo bócio. Deu-se a anestesia tópica de região bucal, língua, epiglote e glote. Tomografia computadorizada
de região cervical feita previamente demonstrava grande desvio da traqueia para a esquerda, sendo necessárias a
compressão manual da massa e a mobilização traqueal à direita para que a glote pudesse ser visualizada. Procedeu-se
à entubação orotraqueal e a 150 mg de propofol e 20 mg de rocurônio, complementando a indução. A anestesia foi
mantida com sevoflurane a 2% e a dexmedetomedina suspensa por conta de episódios de hipotensão. Procedeu-se
à cirurgia, e a paciente foi extubada sem intercorrências. Discussão: Apesar de a entubação acordada ser desagradável para o paciente, é a forma de entubação mais segura quando depara com uma via aérea difícil reconhecida.
No paciente acordado o tônus muscular suficiente é mantido para conservar as estruturas da via aérea superior. A
paciente possuía uma massa importante que distorcia a anatomia da via aérea, sendo uma VAD previsível. Optouse pela entubação acordada sob laringoscopia direta. Outra opção a ser considerada, sendo a padrão ouro, seria a
broncofibroscopia. Ocasionalmente, a entubação acordada pode falhar por falta de cooperação do paciente. Pode
considerar-se anestesia regional em procedimentos que assim a permitam ou instituição de via aérea cirúrgica.
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146 Anestesia em paciente com carcinoma de
células renais produtor de catecolaminas:
relato de caso
Mateus Meira Vasconcelos, Victor Junger de Mello, Demócrito Ribeiro de Brito Neto,
Nubia Rodrigues Batista, Fernando Cássio do Prado Silva
Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia (CET) do Hospital Santa Genoveva de
Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil
Introdução: O carcinoma de células renais tipo cromofóbico é derivado de células intercaladas dos túbulos distais, sendo responsável por cerca de 5% das neoplasias renais malignas. É mais frequente na sexta década de vida.
Como secretam peptídeos, podem estar envolvidos em uma série de manifestações cardiovasculares que comprometem o manejo perioperatório dos pacientes acometidos. Relato do caso: Paciente masculino, 31 anos, 72 kg,
estado físico P2 em uso de metoprolol por conta de taquicardia sinusal, apresentava dor lombar à direita e hematúria. Tomografia de abdome e pelve evidenciou um processo expansivo no rim direito, hipodenso, medindo 15,5 ×
13,5 × 12,5 cm. Foi submetido à nefrectomia radical direita e à linfadenectomia retroperitoneal. Antes do início da
cirurgia, foram realizadas venóclise periférica 18G e cateterização de artéria radial direita, para monitorização invasiva da pressão arterial. Após sedação com midazolam 3 mg e fentanil 100 mcg, foi feito bloqueio peridural T12/L1
com 10 mL de levobupivacaína 0,5% com vasoconstritor e morfina 2 mg e posicionado cateter peridural. Em seguida,
houve indução anestésica com 180 mg de propofol, 150 mcg de fentanil e 50 mg de rocurônio. A entubação orotraqueal sob laringoscopia direta ocorreu sem dificuldades. Na manutenção, optou-se por oxigênio, ar comprimido e
isoflurano. Recebeu 3.000 mL de cristaloide. Apresentou-se com hipertensão arterial antes da indução anestésica,
mantida após a incisão cirúrgica, sendo optado pelo controle com nitroglicerina em bomba de infusão contínua
durante todo o procedimento e após a cirurgia. No fim, o paciente foi desentubado e encaminhado à unidade de
terapia intensiva (UTI), onde permaneceu por dois dias, sem dor, em uso de analgesia peridural controlada pelo
paciente. Foi necessário o uso do vasodilatador durante as primeiras 12 horas de pós-operatório. Recebeu alta hospitalar após dois dias. Discussão: Os carcinomas de células renais produzem grande variedade de sintomas por conta
da secreção de catecolaminas e fatores humorais. As síndromes paraneoplásicas usualmente cursam com anemia ou
policitemia, disfunção hepática e hipertensão arterial grave pelo aumento da secreção de renina. A nefrectomia é o
tratamento curativo para os casos em que o tumor, mesmo extenso, não possui sítios metastáticos.
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153 Manejo anestésico na ressecção cirúrgica
do insulinoma: relato de caso
Ivana Mares Trivellato, Marcílio Batista Pimenta, Vera Coelho Teixeira,
Marcos Vinicius Pimentel Cardoso, Maíla Aparecida Vinhal Andrade
Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: O insulinoma é um tumor neuroendócrino pancreático descrito por Nicholls (1902)1 como adenoma
das células beta pancreáticas. Predomina nas mulheres com idade média de 47 anos. É solitário, pequeno e benigno,
mas 10% é maligno e associado à neoplasia endócrina múltipla. O insulinoma secreta insulina, gerando alterações
sistêmicas importantes. Sinais e sintomas recorrentes de hipoglicemia definem o quadro clínico. O diagnóstico dá-se
pela elevação de insulina, apesar da hipoglicemia. O tratamento é cirúrgico. Relato do caso: R. C. C., 45 anos,
sexo feminino, com alteração comportamental recente, diagnóstico de insulinoma e proposta de ressecção cirúrgica.
No pré-anestésico, classificada como ASA 2. Admitida no centro cirúrgico, já evidenciando sinais de hipoglicemia
(confusão mental). Monitorizada com eletrocardiograma (ECG), pressão intra-arterial (PIA), oximetria, ETCO2,
analisador de gases, temperatura, sonda vesical de demora (SVD), glicemia e gasometria. Feita medicação pré-anestésica e iniciada reposição contínua de glicose. Procedido bloqueio peridural lombar (ropivacaína 1% 20 mL + 2 mg
morfina) seguida de anestesia geral balanceada (propofol + sevoflurano + remifentanil). No peroperatório, realizadas monitorização glicêmica rigorosa a cada 15 minutos e monitorização do potássio, por conta da possibilidade
de hipocalemia. Atenção especial durante a manipulação da lesão, momento em que há maior liberação de insulina. Após a ressecção, suspensa infusão da solução glicosada na expectativa de normalização do nível glicêmico,
medida que pode funcionar como monitor indireto da exérese completa da lesão. Procedimento sem intercorrências.
Paciente encaminhada ao centro de terapia intensiva (CTI). Discussão: O adequado manejo anestésico é fundamental para que haja equilíbrio da função endócrina e das repercussões sistêmicas que as oscilações hormonais podem
gerar. No contexto anestésico, monitorização glicêmica rigorosa é mandatória, para evitar complicações decorrentes
da hipoglicemia. A técnica anestésica deve envolver agentes que reduzam o metabolismo cerebral e normocarbia é
aconselhada. Recomenda-se o uso de agentes inalatórios, pois reduz a liberação de insulina, assim como octreotida
e diazóxido no pré-operatório.
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159 Anestesia para citorredução peritoneal com
quimioterapia hipertérmica: relato de caso
Henrique Iamashita Miake, Fabrício Mendonça Tavares, Marília Moreira Guimarães,
Henrique Iamashita Miake
Hospital de Base do Distrito Federal, Brasília, Distrito Federal, Brasil
Introdução: Pacientes acometidos por neoplasias ginecológicas ou de trato gastrointestinal evoluem com morbidade
elevada e sobrevida curta. Objetivando reduzir disseminação local, oncologistas desenvolveram um método com
cirurgia citorredutora aliada à administração local em altas doses com menor toxicidade sistémica, porém com perda
sanguínea, mobilização de fluidos e alterações metabólicas. Relato do caso: Paciente de 67 anos, 57 kg, hipertensa
com adenocarcinoma mucinoso de apêndice associado à carcinomatose. Submetida à citorredução peritoneal e perfusão peritoneal hipertérmica (Hipec) paliativa, sob anestesia geral combinada a bloqueio peridural não contínuo.
Chegou consciente, orientada, eupneica, em jejum adequado, abdome ascético. Monitorização com cardioscópio,
índice biespectral e dois acessos periféricos calibrosos em membros superiores (MMSS). Bloqueio peridural em
T9-T10, administrados ropivacaína 0,5% 40 mL, morfina 2 mg e clonidina 150 mcg. Induzida anestesia geral balanceada com fentanil 250 µg, lidocaína 60 mg, propofol 100 mg e cisatracúrio 10 mg. Monitorização adicional com
termômetro esofágico, pressão arterial invasiva, acesso venoso central e iniciado sevoflurano a 1,5%. Administração
de ácido tranexâmico 30 mg/kg e antibioticoprofilaxia. Duração da cirurgia de quatro horas e 15 minutos. Gasometrias seriadas para controle metabólico e hidroeletrolítico, noradrenalina em baixas doses e remifentanil, ambos em
infusão contínua, garantindo estabilidade hemodinâmica durante infusão de quimioterápico baseado em cisplatina.
Infusão total de 8.500 mL de cristaloides, 500 mL de hidroxietilamido 6%, um concentrado de hemácias 50 mL de
albumina 20% após drenagem de ascite. Diurese final 1.600 mL. SVO2 83,5% em acesso central, necessárias reposição
de gluconato de cálcio 10% e correção glicêmica com insulina regular endovenosa (Δglicemia: 214-148), Δtemperatura 34,6 a 36,9ºC, ΔpH 7,3 a 7,21. Paciente extubada sem intercorrências e encaminhada à unidade de terapia
intensiva (UTI) eupneica, sem uso de drogas vasoativas e com queixa de dor leve em região abdominal. Evoluiu com
alta da UTI após 24 horas e alta hospitalar no terceiro dia pós-operatório. Discussão: A Hipec vem sendo cada vez
mais utilizada, com maior segurança e menores taxas de morbimortalidade. Incisões extensas, grandes perdas volêmicas, mais tempo cirúrgico, toxicidade da quimioterapia e distúrbios hemodinâmicos, metabólicos e de coagulação
trazem desafios à anestesiologia que demandam constante aperfeiçoamento técnico.
Conflito de interesses: nada a declarar.
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164 Anestesia na Síndrome de Klippel-Feil com
manejo de via aérea difícil: relato de caso
Raquel Augusta Monteiro de Castro, Luís Gustavo Torres dos Santos, Alice Licino Tavares,
Marcel Andrade Zouki, Claudia Helena Ribeiro da Silva
Hospital Santa-Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: A Síndrome de Klippel-Feil (SKF) é uma desordem genética com incidência de 1:42 mil nascimentos.
Caracterizada pela fusão de uma ou mais vértebras cervicais e pela tríade clássica de pescoço curto, limitação na
amplitude de movimento do pescoço e baixa implantação da linha posterior do cabelo. É importante ao anestesiologista identificar pacientes com SKF, pois o manuseio da via aérea pode ser um desafio. Relato do caso: P. H. C. M.,
13 anos, masculino, 32 kg, 1,40 m, ASA I, portador de SKF, com diagnóstico de hérnia inguinal à esquerda. Relatou
apresentar hidrossiringomegalia cervical, anormalidades em transição craniovertebral, agenesia renal à esquerda,
deformidade de Sprengel à esquerda (pescoço curto, implantação baixa da linha posterior do cabelo, escápula elevada
e encurtada) e estatura no limite inferior da normalidade. Observados importante limitação da extensão cervical,
distância interdentária menor que 3,5 cm e tireomento menor que 5 cm, Mallampati II. Venóclise com cânula 22G.
Monitorizado com eletrocardioscopia, oxímetro, estetoscópio, pressão arterial não invasiva, capnografia, analisador
de gases e parâmetros clínicos. Definido por anestesia geral balanceada combinada a bloqueio do plano transverso
abdominal (TAP). Indução com infusão contínua de remifentanil (1 mg/kg/min). Após aplicação de lidocaína 2%
gel na narina e pulverização do anestésico na orofaringe, realizado estudo preliminar da região, sob visão direta, com
fibroscópio flexível, em ventilação espontânea. A seguir, bólus de propofol e entubação orotraqueal (tubo balonado
n. 6,5), sem intercorrências. Manutenção com sevoflurano a 0,5 CAM e remifentanil (1 a 2 mg/kg/min). Profilaxia
de NVPO (dexametasona e ondansetrona). Analgesia (dipirona e TAP bloqueio bilateral guiado por ultrassonografia com bupivacaína 0,25%, volume 20 mL). Paciente manteve estabilidade hemodinâmica, duração de 80 minutos.
Extubação com paciente desperto, bom padrão ventilatório. Mantido em observação na sala de recuperação, estável e sem queixas álgicas, recebendo alta para a enfermaria. Discussão: Tanto a ventilação como a entubação na
SFK podem ser consideradas difíceis por conta das alterações morfológicas. Optou-se por fibroscopia flexível, com
paciente acordado e em ventilação espontânea, pois ele foi cooperativo para a realização da entubação. Drogas de
rápida eliminação para manutenção, objetivando rápido retorno da consciência. Não se usaram bloqueadores neuromusculares, a fim de evitar bloqueio residual.
Conflito de interesses: nada a declarar.
Fonte de fomento: nenhuma.
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165 Percepção da população a respeito do
trabalho do anestesiologista
Barbara Hellen Bastos da Costa, Josenilia Maria Ales Gomes, Beth Gleyber Pessoa de Oliveira,
Haniel Lourenço Duarte, Ericson Cavalcante Teixeira
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará, Brasil
Introdução: A anestesia moderna demanda um conhecimento abrangente para tomar decisões vitais em um curto
intervalo de tempo. Objetivos: O objetivo deste trabalho foi avaliar o conhecimento da população sobre a formação e a atuação do anestesista. Métodos: Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo com enfoque quantitativo
de delineamento transversal, no período de abril de 2014 a janeiro de 2016. Foram entrevistadas pessoas abordadas
durante as campanhas de extensão da Liga de Anestesiologia e Dor (Liad) da Universidade Federal do Ceará (UFC).
Após consentimento esclarecido, aplicamos um questionário padronizado, sendo o instrumento avaliado no programa Excel. Resultados: Foram entrevistadas 193 pessoas, das quais 63,74% são do sexo feminino e 36,26% do sexo
masculino. A elas foi perguntado sobre os mais diversos aspectos referentes ao trabalho e à formação do anestesista.
Quando questionadas acerca de que profissional era o anestesista, 73,05% responderam tratar-se de um médico,
11,91% um enfermeiro, 5,69% um técnico e 9,32% um paramédico. Quando perguntados se o trabalho do anestesista
era “dar pontos na pele no fim da cirurgia”, 21,24% deles disseram que sim, 67,35% que não e 11,39% não souberam responder. Seguindo a mesma linha de raciocínio, indagados sobre “fazer raio x durante a cirurgia”, 15,02, 75,12
e 9,84%, respectivamente. No item que perguntava acerca de “certificar-se de que o paciente acordou sem problemas”, 76,16, 16,58 e 7,25%. No seguinte, “dar os instrumentos cirúrgicos ao cirurgião”, 32,64, 58,54 e 8,08%. No item
“determinar se o paciente está apto a ser submetido ao procedimento”, 63,21, 24,25 e 12,43%. Quando indagadas a
respeito de “aplicar medicamentos e soro”, 41,93, 50,77 e 7,25%. Indagadas sobre “transfundir sangue se for necessário”, 25,38, 63,21 e 11,39%. Discussão e conclusão: Uma grande proporção dos pacientes tem conhecimento limitado
a respeito da formação e das atribuições do anestesiologista. Conclui-se que, apesar da intensificação do contato do
anestesiologista com o paciente por intermédio das visitas pré e pós-anestésicas e do aumento da disponibilidade das
informações, o conhecimento dos pacientes acerca do trabalho desse profissional é limitado.
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166 Anestesia para feocromocitoma:
relato de caso
Daniele Oliveira Minelli, Gustavo Pereira Machry, Vitor Alves Felippe, Camila Soriano,
Luiz Henrique Erthal Abicalil
Instituto Nacional do Câncer, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: O feocromocitoma é um tumor neuroendócrino raro responsável por aproximadamente 0,1% dos casos
de hipertensão. Apesar dos avanços no manejo clínico, cirúrgico e anestésico, a grande labilidade hemodinâmica
perioperatória ainda representa um desafio, e um arsenal terapêutico amplo e eficiente é essencial para o manejo
seguro desses pacientes. Relato do caso: Mulher, 70 anos, 50 kg, hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabética,
em uso de amlodipina, atenolol, prazosin 4 mg/dia, metformina e sinvastatina, a ser submetida à adrenalectomia
direita por laparotomia em função de feocromocitoma. À admissão na sala operatória, encontrava-se assintomática e pressão arterial (PA) de 150 × 90 mmHg. Foram puncionados dois acessos venosos calibrosos, pressão arterial
média (PAM) radial esquerda e peridural contínua T9-T10 após sedação com midazolam, fentanil, dexmedetomidina e MgSO4. Após indução anestésica com propofol, remifentanil em BI e rocurônio, foi realizada venóclise de
jugular interna direita. Além da monitorização básica, utilizaram-se FloTrac/Vigileo®, SVcO2, BIS, pressão venosa
central e train-of-four (TOF). A paciente apresentou oscilações hemodinâmicas importantes durante a manipulação e ressecção do tumor com PAM, que variou de 30 a 130 mmHg, e cujo manejo anestésico foi feito com MgSO4,
nitroprussiato de sódio, noradrenalina, vasopressina e doses intermitentes de adrenalina e fentolamina, além de soluções de lidocaína e ropivacaína infundidas pelo cateter peridural. Gasometrias arteriais horárias foram colhidas, e o
manejo da hiperglicemia foi feito com bólus de insulina regular IV. Ao final da cirurgia, que teve duração de quatro
horas, a paciente foi extubada e encaminhada ao centro de terapia intensiva (CTI), estável e sem queixas. Discussão:
Um preparo pré-operatório adequado com antagonista alfa-1 adrenérgico, a seleção criteriosa das drogas anestésicas e técnicas que causem menor hipertensão, bem como o manejo da labilidade hemodinâmica com agentes de
ação rápida, são fundamentais. O MgSO4 é um agente seguro e promissor em promover estabilidade cardiovascular. Como a paciente do relato em questão parecia ter um tumor predominantemente produtor de noradrenalina, o
esmolol foi reservado para tratar taquicardia reflexa consequente aos vasodilatadores utilizados, o que não ocorreu.
A deficiência abrupta de catecolaminas após a ressecção do tumor combinada a down-regulation dos receptores adrenérgicos é responsável por hipotensão severa e refratária, que aqui foi corrigida satisfatoriamente com vasopressina
e reposição volêmica. Apesar da acurácia questionável do Vigileo® no feocromocitoma, seu uso representou uma ferramenta adicional no manejo hídrico da paciente.
Conflito de interesses: nada a declarar.
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179 Aspectos anestésicos na cirurgia para
correção de aneurisma abdominal roto:
relato de caso
Paula de Siqueira Ramos, Alysson Higino Gonçalves da Silva, Flávia Aparecida Resende,
Fernanda Vilela Dias, Gustavo Márcio Silvino Assunção
Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: A cirurgia de aorta representa um dos maiores desafios para o anestesiologista. Sua morbimortalidade
é elevada, sobretudo em casos de aneurisma roto. O clampeamento da aorta e o potencial hemorrágico no intraoperatório são os pontos críticos. Estratégias para perfusão da aorta distal, proteção contra isquemia medular e renal,
monitorização hemodinâmica e manejo ventilatório são fundamentais. Relato do caso: O. G. A., 65 anos, transplantado renal em 2005, vasculopata, iniciou dor em hipogástrio e região inguinal direita, exacerbada à palpação.
Ultrassonografia (US) de abdome revelou aneurisma aortoilíaco (aórtico 8,2 × 5,7 cm – luz vascular 5,9 × 4,2 cm,
ilíaco direito 9,9 × 8,3 cm). Angiotomografia computadorizada de abdome confirmou aneurisma roto de aorta
infrarrenal. Realizada laparotomia xifopúbica com implantação de prótese aortoilíaca direita e bypass femorofemoral. Procedimento realizado sob anestesia geral balanceada, indução com sufentanil, etomidato e cisatracúrio,
manutenção com sevoflurano. Administrado ácido tranexâmico em infusão contínua. Heparina foi administrada
antes do clampeamento aórtico e protamina para a sua reversão. Transfusão sanguínea foi direcionada por tromboelastograma peroperatório, sendo infundidas nove bolsas de crioprecipitado, 2.000 mL de plasma, 20 UI de plaquetas,
2.400 mL de concentrado de hemácias e 3.500 mL de solução cristaloide. Noradrenalina, a baixos títulos, para manutenção do nível pressórico. Ao final do procedimento, paciente encaminhado ao centro de terapia intensiva (CTI),
entubado, sob ventilação mecânica, para suporte ventilatório e manejo hemodinâmico. Discussão: O aneurisma de
aorta deve-se à aterosclerose na maioria dos casos e é mais prevalente na porção abdominal infrarrenal. O maior risco
é a ruptura e possível exsanguinação. O clampeamento aórtico sem circulação extracorpórea aumenta a pós-carga
do ventrículo esquerdo e compromete a perfusão dos órgãos distalmente a ponto de oclusão. Faz-se fundamental o
domínio de parada cardiorrespiratória, proteção renal e espinhal, monitorização hemodinâmica invasiva, transfusão
maciça e manejo de coagulopatia. Cuidados pós-operatórios devem focar na vigilância rigorosa da diurese, acompanhamento gasométrico e do coagulograma, manejo hemodinâmico/hematimétrico, observação clínica de sinais
isquêmicos e alterações de sensibilidade e motricidade em membros inferiores.
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186 Amaurose e paralisia do III e do VI par
craniano contralateral após bloqueio
peribulbar: relato de caso
Felipe Augusto Horacio Ribeiro, Fabio Caetano Oliveira Leme,
Alexandre Alberto Fontana Ferraz, Eduardo Toshiyuki Moro
Faculdade de Medicina de Sorocaba, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP),
Sorocaba, São Paulo, Brasil
Introdução: Apesar do aumento da popularidade da anestesia local tópica para a correção cirúrgica da catarata,
ainda há indicações para a realização dos bloqueios retrobulbar ou peribulbar. A punção inadvertida das meninges
que envolvem o nervo óptico pode possibilitar a dispersão do anestésico local para o espaço subaracnóideo, levando
à intoxicação do sistema nervoso central. Neste relato descreveremos amaurose e perda completa da função do III
e do VI par de nervos cranianos contralaterais, sem alteração do sistema nervoso central (SNC), quando da tentativa de realizar a anestesia peribulbar. Relato do caso: Paciente masculino, 75 anos, estado físico ASA II, submetido
à facectomia por facoemulsificação com implante de lente intraocular. Após monitorização e sedação, foram feitas
antissepsia da região periorbital e anestesia peribulbar, com técnica da dupla injeção, com agulha 23G, 25 mm, sendo
os primeiros 3 mL da solução de anestésico local (ropivacaína 1% associada à hialuronidase 20U I.mL-1) depositados por injeção imediatamente lateral ao forâmen supraorbitário e 3 mL adicionais, por injeção na junção do terço
lateral com os dois terços mediais da rima orbitária inferior. O olhar do paciente foi mantido em posição neutra
durante ambas as injeções. Após cinco minutos, foi observada a acinesia ocular completa, e o início do procedimento
foi autorizado. Imediatamente depois do término do procedimento e da retirada dos campos cirúrgicos, o paciente
relatou ausência de visão no olho contralateral. Constatou-se acinesia da musculatura inervada pelos III e VI pares
cranianos, ptose palpebral e pupilas de tamanho médio, não responsivas ao estímulo luminoso. Após quatro horas da
realização da anestesia, houve recuperação completa da visão, da movimentação das pálpebras e do globo ocular não
operado. Discusão/conclusão: Presume-se que houve penetração inadvertida do espaço intraconal. Somente dessa
forma poderia haver lesão da camada meníngea que envolve o nervo óptico, cujo trajeto se faz na porção central
do cone formado pelos músculos extrínsecos do olho. A ausência de sinais como confusão mental, hiperatividade
simpática ou depressão respiratória reforça a hipótese de que a agulha tenha perfurado também a bainha do nervo
óptico, o que permitiu que a solução anestésica caminhasse pelo trajeto do nervo, passando pelo quiasma óptico e
dirigindo-se para a órbita contralateral, sem que ocorresse elevação significativa da concentração de anestésico local
no espaço liquórico.
Conflito de interesses: nada a declarar.
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189 Anestesia geral para gastrectomia
parcial laparoscópica em paciente com
angioedema hereditário: relato de caso
Lucas Daniel Ribeiro de Campos Salustiano, Armando Vieira de Almeida,
Sirlei Paulo Queiroz, Mariana Bozelli Serra, Franco Silva Vieira
Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil
Introdução: O angioedema hereditário (AH) é uma doença rara causada por mutação no gene que codifica a produção do inibidor da fração C1 do complemento. O edema de via aérea caracteriza a forma grave da doença, com
mortalidade de 30 a 40%, representando desafio ao anestesiologista. Relato do caso: Paciente feminino, 50 anos,
47 kg, ASA II, sem estigmas de via aérea difícil, proposta para gastrectomia parcial laparoscópica em decorrência de
tumor estromal gástrico. Diagnosticada com AH, em uso contínuo de ácido tranexâmico 500 mg 8/8 horas. Hipertensa controlada. Paciente estável, transfundida com duas bolsas de plasma fresco congelado (PFC) via endovenosa
(EV) 12 horas e uma hora antes do ato cirúrgico. Monitorização padrão associada ao train-of-four. Indução de anestesia geral venosa total com lidocaína 50 mg, clonidina 150 mcg, fentanil 250 mcg e cisatracúrio 7,5 mg, propofol 2%
em infusão alvo controlada e remifentanil 0,3 mcg/kg/min em bomba de infusão contínua. Entubação orotraqueal
sob visualização direta com tubo 7,5 e manutenção de ventilação mecânica controlada a volume. Cirurgia com duração de três horas, transoperatório satisfatório, extubada sem intercorrências, não apresentando quaisquer sinais ou
sintomas de obstrução de vias aéreas. Administradas dipirona 2 g e morfina 6 mg EV para analgesia. Permaneceu em
sala operatória por duas horas para recuperação anestésica e, após, foi transferida para centro de terapia intensiva.
Discussão: O déficit do inibidor de C1, que regula o sistema calicreína-cinina, gera ativação descontrolada da cascata
de cininas com liberação de bradicinina, ocasionando angioedema. Compete à equipe compreender a fisiopatologia
do AH para assegurar medidas profiláticas de longo e curto prazos, dispor habilidade para manuseio adequado da via
aérea, garantir a disponibilidade de dispositivos de via aérea cirúrgica e utilizar drogas seguras, uma vez que adrenalina e corticoides não são eficazes no tratamento da crise. No Brasil, o concentrado de inibidor de C1 e o antagonista
do receptor B2 de bradicina tiveram seu uso autorizados, porém são pouco acessíveis. O PFC permanece como a
alternativa acessível, apesar dos possíveis efeitos colaterais.
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196 Anestesia para ferida por arma branca
(FAB) intratorácica esquerda: relato de caso
Vanessa Henriques Carvalho, Priscila Arapiraca Camargo, Heitor Gonzales Julio
Hospital Municipal Doutor Mário Gatti, Campinas, São Paulo, Brasil
Introdução: No mundo em que vivemos, o trauma está entre as principais causas de morte no jovem. Entre os
tipos de trauma, as feridas por arma branca (FAB) são comuns e podem ser fatais quando atingem órgãos vitais.
É possível que o ultrassom Focused Abdominal Sonogram for Trauma (Fast) auxilie no diagnóstico na emergência,
uma vez que os sintomas clínicos podem não estar evidentes1. Relato do caso: F. P. S., 19 anos, 70 kg, deu entrada
no centro cirúrgico com FAB intratorácica paraesternal esquerda, hemodinamicamente estável, acordado, corado,
conversando, sob ventilação espontânea, com máscara de oxigênio e com sinais de derrame pericárdico ao eletrocardiograma (ECG) e ao ultrassom Fast. Ausculta pulmonar com murmúrio vesicular diminuído em bases e ausculta
cardíaca com taquicardia sinusal. Foram propostas toracotomia esquerda, drenagem pericárdica e drenagem pleural bilateral. Após averiguação de uma via aérea fácil, pré-oxigenação e administração de metoclopramida 10 mg IV,
foram realizadas indução da anestesia geral em sequência rápida com fentanil, propofol e succinilcolina, manobra de
Sellick, entubação endotraqueal (IOT) com tubo orotraqueal n. 8 com cuff, sem intercorrências. A anestesia foi mantida com remifentanil contínuo, sevoflurano e administrado rocurônio. Foi realizada a toracotomia esquerda, a nível
do quinto espaço intercostal esquerdo, do esterno até a linha axilar média, acessado o mediastino, sem sangramento
ativo, mas com presença de hemopericárdio. Incisado o saco pericárdico com saída de aproximadamente 50 mL de
sangue e visualizada lesão de ± 1,5 cm em região anterior. Foi explorado o saco pericárdico ao longo do nervo frênico,
sem achados de lesões cardíacas ou de grandes vasos, locado dreno Portovac em região posterior do saco pericárdico.
Foi drenado o tórax bilateralmente, com saída de pouco ar. Para analgesia pós-operatória, foram administrados parecoxibe IV e morfina SC. Ao término do procedimento, o bloqueio neuromuscular foi revertido com sugammadex.
Paciente extubado e encaminhado à recuperação pós-anestésica (RPA), sem queixas de dor, estável hemodinamicamente e ventilando bem. O paciente recebeu alta hospitar no quarto dia do pós-operatório com ecocardiografia
normal. Discussão: Uma das causas de derrame pericárdico em jovens é o trauma, podendo ocasionar graves lesões
com tamponamento cardíaco. Porém faz-se necessário o intenso controle de todos os parâmetros hemodinâmicos,
evitando-se a diminuição do débito cardíaco.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1.

Kaur M, Gupta B, Sinha C, Dey CK. Ultrasound: contemporary tool for missed pericardial effusion in a trauma patient. Indian J
Anaesth. 2011;55:434-5.

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

Sao Paulo Med J. 2016; 134(Suppl)

40

ANESTESIA NAS ESPECIALIDADES

198 Pleurostomia em mulher jovem por conta de
hidropneumotórax de repetição com suspeita
de endometriose torácica: relato de caso
Antonio Emanuel Soares Vieira, Anamaria Ruiz Combat Tavares, Isabella Dias Filogonio,
Thobias Zapaterra Cesar, Thulio Zapaterra Cesar
Hospital Julia Kubitschek, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig),
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: A endometriose é definida pela presença de tecido endometrial em localização extrauterina que responde às alterações hormonais cíclicas. Sua incidência varia de 3 a 10% nas mulheres no menacme, já a prevalência
e incidência da endometriose torácica (ET) ainda são desconhecidas. Esta se manifesta por intermédio de duas formas principais: pleural, mais frequente, e parenquimatosa, manifestando-se por dor torácica (90%), dispneia (72%),
sintomas catameniais (hemoptises, pneumotórax, hemotórax), pneumotórax simples (mais comum à direita) ou
recidivante (apenas 3 a 6%). O diagnóstico baseia-se na clínica, na exclusão de outras doenças e na prova terapêutica. Já o tratamento de primeira linha é hormonal, mas a cirurgia surge como uma alternativa. Relato do caso: RAJ,
38 anos, nuligesta, hígida, sem alergias. Em 2011, apresentou pneumotórax espontâneo e foi submetida à bulectomia e pleurectomia apical direita, sob anestesia geral e ventilação monopulmonar. Em dezembro de 2015, evoluiu
com dor torácica, dispneia e hidropneumotórax moderado à direita (1.500 mL de líquido hemático), fez pleuroscopia e optou-se por toracotomia para decorticalização do lobo inferior, higienização pleural e pleurodese abrasiva
– anestesia combinada (peridural e geral) e ventilação monopulmonar. Prescrito anticoncepcional IM e oral, mas
interrompido pela paciente. Em janeiro de 2016, evoluiu com dor torácica, derrame pleural hemático/purulento
e suspeita de fístula broncopleural, submetida então à pleurostomia – anestesia geral, ventilação monopulmonar e
bloqueio paravertebral torácico analgésico. Discussão: Trata-se de jovem com diagnóstico presuntivo de ET, pois a
confirmação necessita da presença de endométrio no anatomopatológico das biópsias pleuropulmonares realizadas.
A principal teoria que tenta explicá-la é uma metaplasia na pleura induzida por hormônios esteroides e estímulos
químicos liberados por células endometriais vindas da cavidade peritoneal por intermédio do diafragma. Evoluiu
com complicações frequentes, tentado tratamento hormonal sem sucesso, culminando na realização da pleurostomia, um procedimento definitivo, mas antiestético e causador de desconforto físico e psíquico para uma paciente tão
jovem. O anestesista deve ficar atento às indicações da ventilação monopulmonar para garantir segurança às cirurgias necessárias e estar empenhado em garantir uma boa analgesia pós-operatória, assegurando, assim, conforto para
a paciente em um contexto clínico tão conturbado.
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199 Traqueostomia realizada na urgência
por conta de estenose traqueal grave em
paciente de alto risco cardiovascular e
testemunha de Jeová: relato de caso
Antonio Emanuel Soares Vieira, Anamaria Ruiz Combat Tavares, Isabella Dias Filogonio,
Thobias Zapaterra Cesar, Thulio Zapaterra Cesar
Hospital Julia Kubitschek, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig),
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: A traqueia é um órgão importante na condução do fluxo do ar para os pulmões. A estenose traqueal
(ET) pode comprometer de maneira importante a ventilação pulmonar e é definida quando há diminuição de pelo
menos 10% de seu lúmen. O tratamento inclui a dilatação endoscópica ou a traqueoplastia, sendo necessário plano
anestésico adequado em função do intenso estímulo álgico e dos reflexos de via aérea. Essa anestesia torna-se desafiadora no contexto de insuficiência respiratória aguda em paciente com infarto do miocárdio recente, baixa capacidade
funcional e coronariopatia grave em atividade. Relato do caso: J. F., 68 anos, testemunha de Jeová, hipertenso, coronariopata, portador de insuficiência cardíaca (IC) sistólica, fração de ejeção (FE = 36%; pressão sistólica de artéria
pulmonar – PSAP = 45), em uso de carvedilol, furosemida, espironolactona, digoxina e ácido acetilsalicílico (AAS).
Apresentou infarto sem supra do segmento (ST) da parede anterior, lateral e septal do miocárdio havia cinco meses,
Killip IV, e ficou em ventilação mecânica por 13 dias, pois complicou com pneumonia nosocomial. Realizou cateterismo, que mostrou obstrução multivascular com lesão de tronco de coronária esquerda (CE) – 70% de obstrução,
sem condições clínicas para revascularização, segundo médico assistente. Evoluiu com estridor aos mínimos esforços
e dispneia progressiva. Broncoscopia flexível revelou estenose traqueal entre o primeiro e o segundo anel traqueal,
com orifício de 5 mm. Levado ao centro cirúrgico com dispneia intensa para realização de traqueostomia. Monitorizado, invasão de artéria radial sob sedação com remifentanil e anestesia local, indução anestésica inalatória com
sevoflurano, associado à remifentanil e fenilefrina em bomba e lidocaína endovenosa EV. Paciente mantido em ventilação espontânea, com frequência cardíaca e pressão arterial controlados, passado broncoscópio rígido, garantida
oxigenação pelo aparelho, feitos 1DE95 de cisatracúrio e dilatação da estenose. Em seguida, entubação traqueal com
tubo n. 7, traqueostomia, despertado em sala e encaminhado à unidade de terapia intensiva (UTI). Discussão: Tratase de um paciente idoso com alto risco cardiovascular que necessitava de traqueostomia por estenose traqueal grave
com sinais de insuficiência respiratória aguda. Nesse contexto, a escolha criteriosa do tipo de anestesia e das drogas a
serem utilizadas torna-se essencial. Sabendo que a perfusão da CE ocorre na diástole ventricular, taquicardia e hipotensão não podem ser toleradas, devendo-se perseguir um plano anestésico adequado para cada tempo cirúrgico e
evitar o uso de drogas simpaticomiméticas.
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201 Manejo anestésico no tratamento
das malformações arteriovenosas
intracranianas: um relato de caso de
aneurisma da veia de galeno
Camila Ferreira Garcia, Luiza Samarane Garreto, Joana Angélica Vaz de Melo,
Flávia Aparecida Resende, Izabela Magalhães Campos
Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: O aneurisma da veia de Galeno é uma malformação congênita caracterizada anatomicamente pela presença de múltiplos shunts arteriovenosos que drenam para uma veia mediana prosencefálica. Anomalia rara com
incidência menor que 1% entre as malformações cerebrais vasculares, pode cursar com alta mortalidade e morbidade. Sua presença associada à insuficiência cardíaca de alto débito é a apresentação mais frequente, podendo
ocorrer ainda crises convulsivas e outros sinais neurológicos. Relato do caso: J. P. M. S., 5 anos, 19 kg, diagnosticado
desde o nascimento com malformação de Galeno tipo mural com múltiplos pontos fistulosos. Apresentou no início do quadro insuficiência cardíaca com boa evolução. Posteriormente desenvolveu convulsões do tipo complexa,
sendo optado por tratamento endovascular com embolização percutânea. Exames pré-operatórios sem alterações,
ASA II. Pré-medicado com 9 mg de midazolam via oral (VO). Realizada anestesia geral inalatória com sevoflurano
2,5 CAM, fentanil 20 mcg e 2 mg de cisatracúrio, sendo repetida a dose de 1 mg a cada hora, o que garantiu a imobilidade do paciente. Monitorizado com eletrocardiograma contínuo, SpO2 e pressão não invasiva (PNI) e mantido
em ventilação mecânica com pressão controlada. Feitos 2.500UI de heparina IV. Assegurada normotensão durante
todo o procedimento com cristaloides, sem necessidade de vasopressores. Discussão: Importantes considerações
anestésicas devem ser feitas nos pacientes submetidos a esse tipo de procedimento. A anestesia geral é preferida,
uma vez que garante a imobilidade do paciente, permite melhor manipulação do fluxo sistêmico e regional e facilita
a visualização das estruturas. Atenção especial deve ser dada à utilização de anticoagulantes e ao tratamento das possíveis complicações hemorrágicas e trombóticas durante o procedimento. A recuperação da anestesia deve ser suave
e rápida, para facilitar o exame neurológico no pós-operatório. Com o campo da neurorradiologia intervencionista
em expansão, o anestesiologista deve compreender seus procedimentos específicos, possíveis complicações e implicações anestésicas.
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219 Edema agudo de pulmão por pressão
negativa: relato de caso
Juliana Maia Cardoso Caribé, Leonardo Mitsuo Katoito, Nelson Vega,
Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo, Cirilo Haddad Silveira
Santa-Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil
Introdução: O edema pulmonar por pressão negativa (EPPN) é definido como não cardiogênico com transudação
de líquido para o interstício pulmonar. Ocorre por conta do aumento na pressão negativa intratorácica, ocasionado
pela obstrução das vias aéreas superiores após extubação traqueal. Relato do caso: Masculino, 12 anos, branco,
37 kg, história de tentativa de suicídio por enforcamento em 2014, evolui com estenose de traqueia pós-entubação orotraqueal. Negou comorbidades, alergias ou cirurgias. Uso de carbonato de lítio e clorpromazina. Realizou
dez procedimentos para dilatação traqueal, intervalo médio de três semanas. Na sala operatória foi instalada venóclise com cânula 22 e paciente monitorizado com oxímetro de pulso (99% em ar ambiente), oxigênio 100% em
máscara facial, pressão arterial não invasiva (108 × 60 mmHg) e eletrocardiograma (122 bpm). Administrados midazolam 2 mg, fentanil 2 mcg/kg, propofol 200 mg e lidocaína spray seguidos da dilatação traqueal com dilatadores
35, 37 e 39. Dez minutos após dilatação, paciente apresentou dispneia súbita, desconforto respiratório e taquipneia.
Ausculta pulmonar: diminuição global do murmúrio vesicular, sem ruídos adventícios. Considerou-se o diagnóstico
de broncoespasmo. Iniciaram-se dexametasona 10 mg, hidrocortisona endovenosa 500 mg, terbutalina subcutânea 0,5 mg e oxigênio sob máscara e balão com pressão positiva. Após breve melhora, apresentou novo episódio
de dispneia com tiragem de fúrcula e diminuição da saturação de oxigênio (40%), mesmo com ventilação sob máscara facial e guedel, hipotensão e bradicardia. Optou-se pela entubação orotraqueal com cânula 6 mm com balonete
quando apresentou secreção róseo-avermelhada e crepitação bilateral. Feito diagnóstico de edema agudo pulmonar
por pressão negativa e iniciados oxigênio 100%, furosemida 20 mg e morfina 4 mg, com melhora do quadro clínico e
estabilidade hemodinâmica. Encaminhado ao centro de terapia intensiva (CTI) entubado e sedado. Após três horas,
extubado sem intercorrências. No dia seguinte recebeu alta hospitalar e seguimento com cirurgia torácica. Discussão: O EPPN aparece sobretudo em pacientes jovens e crianças, podendo agravar procedimentos considerados de
baixa morbidade. Principais fatores de risco: jovens, masculino, pescoço curto, Mallampati III e história de apneia.
O tempo de instalação pode variar de minutos até quatro horas e resolve-se em 12 a 24 horas com tratamento de
suporte. O reconhecimento e tratamento precoce são importantes para o bom prognóstico, com rápida resolução e
ausência de sequelas.
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221 Anestesia venosa total para ressecção de
tumor cerebral com o paciente acordado:
relato de caso
Ana Clara de Mattos Miranda, Ricardo Francisco Simoni, Rafael de Moraes Machado Brito,
Analany Pereira Dias Araújo, Luis Henrique Cangiani
Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia (CET) do Centro Médico de Campinas,
Campinas, São Paulo, Brasil
Introdução: Paciente 74 anos com tumor cerebral localizado na área da fala foi submetido à craniotomia para ressecção da lesão. O cirurgião solicitou que o paciente fosse acordado durante a cirurgia para que a área próxima à lesão
fosse preservada. Para isso, este foi submetido à anestesia geral venosa total com infusão alvo controlada de propofol
e remifentanil e de dexmedetomidina em infusão contínua. Relato do caso: Paciente idoso, portador de hipertensão
arterial sistêmica, em uso regular de losartan 50 mg/dia, e dislipidemia, em uso de atorvastatina. Exames laboratoriais e cardiológicos normais, sem alergias nem preditores indicativos de via aérea difícil. O paciente foi posicionado
em decúbito dorsal com discreta elevação do dorso (30º). Em seguida, foi realizada a indução da anestesia geral com
infusão inicial de dexmedetomidina 0,3 mcg/kg/min por cinco minutos, seguida da infusão contínua de propofol e
de remifentanil em técnica venosa alvo controlada e rocurônio na dose de 0,6 mg/kg. Foi colocada máscara laríngea tamanho 5 e iniciada ventilação mecânica. Toda a região do crânio em que foi feita a craniotomia foi anestesiada
com infiltração local e bloqueios regionais com ropivacaína 0,75%. Foi monitorado com SpO2, frequência cardíaca
(FC), eletrocardiograma (ECG), EtCO2, pletismografia, pressão arterial invasiva, sonda vesical de demora e pressão
venosa central, índice bispectral (BIS) e potencial evocado somatossensitivo realizado por neurofisiologista. A anestesia geral foi mantida por 180 minutos até que a dura-máter fosse aberta e o cérebro exposto. Nesse momento, todos
os fármacos foram desligados e após 20 minutos o paciente despertou calmamente, a máscara laríngea foi retirada
e o indivíduo permaneceu levemente sedado, porém com bom volume corrente, mantendo valores adequados de
pressão arterial, frequência cardíaca e de SpO2 e comunicativo até o fim da cirurgia. Para que o paciente suportasse
permanecer imóvel, calmo e comunicativo durante a cirurgia, a infusão de dexmedetomidina 0,3 mcg/kg/h e de
remifentanil 0,4 mcg/mL foi reiniciada e mantida até o término do procedimento. O tempo total da cirurgia foi de
345 minutos. O paciente foi conduzido à unidade de terapia intensiva (UTI), onde permaneceu por 24 horas sem
apresentar qualquer evento adverso neurológico ou hemodinâmico. Em seguida, foi conduzido à enfermaria. Continuou bem, sem apresentar complicações neurológicas, e recebeu alta hospitalar no quarto dia de pós-operatório.
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236 Anestesia para catarata com laser
femtosegundo: relato de caso
Luis Fernando Rodrigues Maria, Gabriela Morais Reis, Jaime João Jorge, Antonio Jarbas
Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia (CET) da Faculdade de Medicina de Catanduva
(Fameca)/Faculdades Integradas Padre Albino (Fipa), Catanduva, São Paulo, Brasil
Introdução: Laser ou amplificação da luz por emissão estimulada pela radiação é utilizado em várias situações:
telemetria, cortes de placas de metais e em aparelhos medicinais. Femtosegundo (fs) é uma unidade de medida de
tempo. Corresponde a 10–15 segundos, ou seja, um milionésimo de um bilionésimo de segundo. O fs está para um
segundo como um segundo está para 32 milhões de anos. Relato do caso: RMF, 60 anos, negou quaisquer doenças
e alergias. AMP: realizou TTO cirúrgico de glaucoma e negou uso de medicamento. MPA: lexotam 3 mg via oral
(VO) uma hora antes. Monitorização: eletrocardiograma (ECG), oxímetro e pressão arterial não invasiva (Pani).
Administrado O2 com cateter óculos. Anestesia tópica com três gotas de colírio composto por cloridrato de tetracaína e 1% cloridrato de fenilefrina 0,1%. Iniciou-se então a cirurgia com uso de laser femtosegundo. A paciente
permaneceu calma e colaborativa durante o procedimento e não necessitou de sedação suplementar. Teve alta uma
hora depois, com sinais vitais estáveis, orientada e com acompanhante. Discussão: O uso de laser em cirurgias de
catarata é recente e ainda desconhecido de muitos anestesistas. O laser pode ser utilizado na fase de incisão da córnea e capsulorrexe. Seu emprego diminui complicações como lesão da cápsula posterior. O restante da cirurgia é
feita de maneira tradicional. Apesar da evolução tecnológica dessa técnica cirúrgica, a anestesia não sofre alteração.
Assim sendo, anestesia tópica, bloqueios oftálmicos, sedação, anestesia geral e suas associações podem ser livremente
utilizadas pelo anestesista. O aparelho aqui adotado possui rodas e é móvel, contudo há aparelhos que permanecem
em sala diferente da sala cirúrgica e é necessária locomoção do paciente entre os ambientes. Salienta-se nesse caso
o aparelho de laser ocupa um espaço físico e pode dificultar o acesso do anestesista ao paciente em uma situação
de emergência, ou impedir a visualização dos parâmetros vitais no monitor. De modo diferente dos outros tipos de
cirurgia com laser, o uso de laser femtosegundo em cirurgias de catarata não apresenta risco de combustão se exposto
ao oxigênio nem requer óculos de proteção pela equipe presente na sala. O aumento do tempo cirúrgico ocorre com
o uso do laser, no entanto tende a diminuir com a experiência da equipe cirúrgica.
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243 Anestesia em paciente com
osteocondrodisplasia: relato de caso
Melina de Moura Gonçalves Caixeta, Matheus de Souza Martinez Gomes Schuerewegen,
Lais Lucas Nery, Marcos Rodrigues Pinotti, Igor Lopes da Silva
Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia (CET) da Faculdade de Medicina de Catanduva
(Fameca)/Faculdades Integradas Padre Albino (Fipa), Catanduva, São Paulo, Brasil
Introdução: A classificação das osteocondrodisplasias baseia-se nas características clínicas e radiológicas da doença.
Existem três tipos de classificação: rizomélia, mesomélia e acromélia, referindo-se ao encurtamento dos membros,
envolvendo respectivamente os segmentos proximal, médio e distal. Esses pacientes apresentam fácies características, deformidades ósseas e anomalias sistêmicas. Relato do caso: J. B. L., feminino, casada, 24 anos, 125 cm,
45 kg. Diagnóstico de nanismo acondroplásico, sem uso de medicações diárias. Exames laboratoriais sem alterações.
Paciente com macroglossia, mandíbula larga, pescoço curto, limitação de extensão de pescoço e Mallampati classe
III. Cirurgia proposta foi apendicectomia, e escolheu-se como anestesia a raquianestesia. Após tentativas de bloqueio sem sucesso, optou-se por anestesia geral. Discussão: Pacientes com nanismo possuem alterações anatômicas
e fisiológicas que dificultam o procedimento anestésico. Existem alterações de vias aéreas, pulmonares, cardíacas,
neurológicas, distúrbios de coagulação e alterações anatômicas da coluna lombar. A avaliação pré-anestésica antecipada permite o estudo detalhado do doente e planejamento e preparação da técnica anestésica. Faz-se necessário
avaliar o tamanho da língua, boca, mandíbula e do pescoço e a mobilidade, exames de imagem para possíveis anormalidades anatômicas de vias aéreas superiores e coluna vertebral e necessidade de fibroscópio no dia da cirurgia.
A escolha da anestesia regional e geral nesses pacientes tem sido motivo da discussão. O manejo anestésico pode
ser tecnicamente difícil, já que as deformidades esqueléticas toracolombares podem dificultar a identificação das
referências anatômicas, e o estreitamento dos espaços epidural e subaracnoideo pode contribuir para reduzir as
necessidades de fármacos anestésicos, enquanto a hiperlordose e cifose torácica contribuem para a imprevisibilidade
na extensão do bloqueio. Há dificuldades encontradas na ventilação manual e entubação orotraqueal, e algumas
doenças pulmonares levam à baixa capacidade residual funcional, doença obstrutiva, entre outras, tornando-se um
desafio para o anestesista.
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244 Uso de benzodiazepínicos em ressecções
hepáticas: relato de caso
Gabriella Gadelha Sarmento, Gabriela Soares Piassi, Gabriel José Redondano,
Juliano Bozza, Walter Lima Ferreira
Hospital Vera Cruz, Campinas, São Paulo, Brasil
Introdução: Em hepatopatia, a dose adequada da anestesia e o uso de medicações pré-anestésicas passam a ser questionados, já que as reações adversas às drogas administradas são exacerbadas. Relato do caso: Paciente feminina,
57 anos, Child-Pugh A, com metástase hepática por câncer de cólon, ressecado havia dois anos e função hepática normal. Submetida à hepatectomia direita. Pré-anestésico: midazolam 15 mg via oral (VO). Admitida em grau
3 de Ramsey. Feito bloqueio peridural (T9-T10) com ropivacaína 34 mg, morfina 1 mg e fentanil 100 mcg. Monitorização: oxímetro, capnografia, índice bispectral, Edwards Lifesciences 1.000, cardioscópio, gasometria arterial e
venosa central, sonda vesical e termômetro esofágico. Indução da entubação: fentanil 250 mcg, rocurônio 40 mg
e propofol 150 mg. Manutenção com desflurano, 6 mg de metadona e 30 mg de rocurônio. Duração cirúrgica de
sete horas. Seguiu estável, sem uso de drogas vasoativas ou hemotransfusões. Extubada com sugammadex 200 mg
e flumazenil 0,5 mg, sem intercorrências. Encaminhada à recuperação pós-anestésica, com saturação de 94% em ar
ambiente. Queixou-se de dor em hipocôndrio direito com irradiação para ombro direito. Feita meperidina 30 mg e
encaminhada à unidade de terapia intensiva (UTI) com oxigênio em máscara não reinalante. Após 30 minutos, teve
depressão respiratória e foi reentubada. Discussão: Apesar da função hepática normal, a própria indução anestésica,
o uso de vasopressores, a redução do fluxo hepático e até o posicionamento da paciente levam a alterações hepáticas
no intra e pós-operatório, interferindo na biodisponibilidade das drogas, no clearance plasmático, na captação pelo
fígado, aumentando fração não conjugada dos anestésicos, exacerbando efeitos farmacológicos, elevando o risco de
sobredose e toxicidade. A depressão respiratória pode ter como causa o uso do benzodiazepínico, uma vez que sua
oxidação microssomal, via primária para o seu metabolismo, é mais suscetível a fatores externos como idade, doenças hepáticas e administração de outros fármacos que modulam a eficiência dos sistemas enzimáticos e, apesar de
produzir depressão respiratória mínima, uma depressão grave pode ocorrer, quando benzodiazepínicos são associados com opioides.
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254 Anestesia para ressecção de feocromocitoma
com preparo pré-operatório: relato de caso
Pedro Brito de Oliveira Jr., Fabrício R. de Souza, Hugo E. Dantas P. Cardoso,
José Admirço Lima Filho
Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), Salvador, Bahia, Brasil
Introdução: Feocromocitomas são tumores que sintetizam e liberam catecolaminas e frequentemente estão localizados nas suprarrenais. A exérese desses tumores pode ser potencialmente fatal por conta da grande volubilidade
hemodinâmica no perioperatório, de modo que se demanda um preparo pré-operatório adequado e o conhecimento
das alterações hemodinâmicas durante a cirurgia. Objetivou-se com este relato destacar o valor desses cuidados
para a segurança do ato anestésico-cirúrgico. Relato do caso: EMJ, feminino, 59 anos, 50 kg, hipertensa, resistente
ao tratamento convencional, com tumoração sólida em suprarrenal direita medindo 5 × 4,5 cm. Sem queixas de
febre, perda de peso, ou taquicardia. Antes da cirurgia, fez uso de prazosina 1 mg/dia por duas semanas. Utilizado
midazolam 3 mg EV como medicação pré-anestésica. Monitorização da saturação de oxigênio, frequência cardíaca,
capnografia, pressão arterial de forma contínua, por intermédio de punção da artéria radial esquerda. A anestesia
geral balanceada, induzida com sufentanil (25 μg), lidocaína (100 mg), propofol (100 mg) e rocurônio (50 mg) e
mantida com sevoflurno a 2%. Durante a ressecção, paciente apresentou taquicardia e elevação da pressão arterial,
sendo iniciada infusão de nitroprussiato contínuo e metoprolol em bólus. Com o clampeamento da veia adrenal
direita, apresentou hipotensão severa, sendo suspenso o nitroprussiato e instalada noradrenalina de forma contínua.
Paciente encaminhada entubada à unidade de terapia intensiva (UTI), hemodinâmica compensada com noradrenalina. Extubada no dia posterior à cirurgia, evoluindo bem no pós-operatório com alta após sete dias. Discussão:
O manejo pré-operatório no feocromocitoma é essencial, pois reduz a ação das catecolaminas e ajuda no controle
hemodinâmico no perioperatório. O uso de bloqueadores alfa-adrenérgicos antes da cirurgia é uma medida eficaz para auxiliar nesse controle, além de medicações pré-anestésicas como benzodiazepínicos. Durante a cirurgia,
deve-se atentar aos picos hipertensivos, às alterações do ritmo cardíaco com a manipulação do tumor e ao colapso
cardiovascular após a sua exérese. Faz-se fundamental que se tenham disponíveis drogas de suporte já diluídas para
apropriado manejo clínico/anestésico do paciente.
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255 Entubação submentoniana em paciente
vítima de múltiplas fraturas de face:
relato de caso
Victório dos Santos Junior, Suellen Luciano, Natália Lima Tames Alves, Jair de Castro Junior,
Paula Vasconcelos Miranda Marczuk
Faculdade de Medicina de Marília (Famema), Marília, São Paulo, Brasil
Introdução: O acesso à via aérea para tratamento de fraturas faciais é realizado por meio da entubação oro ou nasotraqueal. Esta última é contraindicada em fraturas do tipo Le Fort II e III. A entubação submentoniana consiste em
uma técnica segura para o controle das vias aéreas, sendo uma alternativa à traqueostomia, e tem como uma de suas
indicaões as cirurgias bucomaxilofaciais, em que a entubação nasotraqueal é contraindicada. Apesar de descrita há
décadas, não é muito utilizada na prática médica. Relato do caso: Paciente do sexo masculino, vítima de atropelamento, apresentava múltiplas fraturas em face (Le Fort III). Questionou-se inicialmente por entubação orotraqueal
ou traqueostomia, porém, por conta de a técnica orotraqueal interferir na técnica cirúrgica e a traqueostomia estar
relacionada a várias complicações, optou-se pela técnica submentoniana. Após indução em sequência rápida, foi
possível realizar entubação orotraqueal, com tubo aramado 7,5. Realizadas incisão submandibular direita de cerca
de 3 cm, divulsão dos planos teciduais e penetração no assoalho da boca com pinça hemostática para apreensão do
tubo orotraqueal e fixação do tubo na pele. Procedimento cirúrgico sem intercorrências. Em seguida, recuperação na
unidade de terapia intensiva (UTI) por 24 horas. Paciente retornou ao centro cirúrgico para fechamento do acesso
submentoniano e entubação orotraqueal. Evoluiu com boa resposta ao tratamento cirúrgico, ainda em cuidados de
UTI, por mais 48 horas, onde foi extubado. Discussão: Entubação submentoniana viabiliza a correção cirúrgica
das fraturas de face com a arcada dentária ocluída sem interferir na técnica operatória e previne as complicações
da traqueostomia – embolia gasosa, pneumotórax, fístula traqueoesofágica, pneumonia, traqueomalácia e estenose
traqueal. Além disso, permite melhor aceitação pelo paciente no pós-operatório prolongado. Assim, a entubação
submentoniana é uma técnica segura de manutenção da via aérea em casos de fraturas complexas na face e associada
à menor incidência de complicações.
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256 Anestesia para drenagem de hemorragia
subaracnoidea em gestante: relato de caso
Pedro Brito de Oliveira Jr., Fabrício R. de Souza, Hugo E. Dantas P. Cardoso,
José Admirço Lima Filho
Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), Salvador, Bahia, Brasil
Introdução: O tratamento cirúrgico de doenças neurológicas durante o período gestacional é pouco frequente na
prática clínica. Situações de emergência neurológica em gestantes requerem cuidados com a monitorização do binômio materno-fetal. O objetivo foi realçar a importância da monitorização adequada para cirurgia neurológica de
emergência em gestante. Relato do caso: ERL, gestante, 14 anos, 60 kg, primigesta, 16 semanas de gestação, apresentando cefaleia súbita associada à hemiplegia à esquerda, síncope e vômitos em jato. Sem relato de alterações
prévias da pressão arterial. Apresentava rebaixamento do nível de consciência (Glasgow = 7) e rigidez de nuca,
sem alterações obstétricas. Batimentos cardíacos fetais presentes. Tomografia computadorizada (TC) de crânio com
hematoma intraparenquimatoso à direita com sinais de hipertensão intracraniana. Angiografia cerebral sem alterações. Admitida na sala de operação com pupilas isocóricas e fotorreagentes, para drenagem de hematoma, já com
acesso venoso central em veia subclávia e cateter de artéria radial esquerdas. Realizada monitorização com oximetria de pulso, cardioscopia, pressão arterial média invasiva, capnografia, termômetro, diurese e hemogasometria.
Utilizada manta térmica. Anestesia geral venosa total, indução com midazolam 5 mg endovenoso, propofol 1%
endovenoso, remifentanil endovenoso e cisatracúrio 10 mg endovenoso. Entubação orotraqueal sem intercorrências. Manutenção anestésica com propofol PFS 1% em infusão contínua alvo controlada e remifentanil em infusão
contínua. Não se observou alteração hemodinâmica, cardiovascular ou de temperatura durante o procedimento.
Após a cirurgia, paciente foi encaminhada à unidade de terapia intensiva (UTI) entubada, mantendo-se compensada
hemodinamicamente sem drogas vasoativas. Discussão: Cirurgias em gestante por causas não obstétricas são infrequentes. Na gravidez, o estresse hemodinâmico e modificações hormonais podem afetar vasos cerebrais patológicos
preexistentes, predispondo ao sangramento. Anestesia nessas situações necessita de monitorização específica, a fim
de manter homeostase corpórea. Deve-se garantir o fluxo sanguíneo placentário adequado e a boa perfusão fetal, evitando hipotensão, bradicardia e hipotermia.
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270 Repercussões anestésicas durante
hepatectomia em paciente com tumor
neuroendócrino: relato de caso
Inara Nobre de Castro, Diego Santiago Braga de Carvalho, Raimundo Martins Gomes Junior,
Bruno Barbosa Papaleo Filho, Fernanda Paula Cavalcante
Hospital Universitário Walter Cantídio, Fortaleza, Ceará, Brasil
Introdução: Tumores neuroendócrinos compreendem um grupo de neoplasias com origem em células do sistema
nervoso e endócrino. São capazes de sintetizar, armazenar e secretar aminas vasoativas e hormônios, responsáveis por
suas manifestações clínicas. Sua incidência é de 0,7 casos por 100 mil habitantes e são acometidos preferencialmente
os sistemas digestório e respiratório. Relato do caso: Paciente 63 anos, 44 kg, 1,43 m, P3 (hipertensão e insuficiência cardíaca), apresentando dor abdominal associada a diarreia, rubor facial e palpitações. Tomografia mostrou lesão
sólida em cólon ascendente e nódulo hepático. Submetida à ileocolectomia direita e biopsia de nódulo hepático.
Histopatológico evidenciou tumor neuroendócrino com metástase hepática. Submetida à hepatectomia. Foi administrado octreotide 0,1 mg, subcutânea (SC), 8/8 horas, 24 horas antes da cirurgia. No intraoperatório, paciente
foi monitorizada com cardioscopia, oximetria, capnografia, pressão arterial invasiva (PAI), pressão venosa central
(PVC), índice bispectral (BIS) e sonda vesical de demora (SVD). Procedeu-se à anestesia peridural torácica e anestesia venosa total. Ocorreu hipotensão importante no início da anestesia e durante manipulações do tumor hepático,
ambas responsivas a bólus de octreotide, que foi mantido em infusão contínua intraoperatória associada à administração de vasopressina. Após clamp de artéria que irrigava implante hepático houve estabilidade hemodinâmica,
sendo desmamadas vasopressina e octreotide. Discussão: Tumores neuroendócrinos exigem atenção do anestesista.
Anestesia e cirurgia são fatores que podem propiciar liberação maciça de serotonina e histamina, podendo causar
instabilidade hemodinâmica. A administração de análogos da somatostatina antes da manipulação do tumor pode
atenuar a maioria das respostas hemodinâmicas. Manutenção de infusão contínua durante intraoperatório foi realizada por conta da meia-vida curta do fármaco. O monitoramento da pressão arterial de forma invasiva é necessário,
tendo em vista as repercussões observadas. A propedêutica anestésica contribui para o bom desfecho clínico, uma
vez que dor e estresse são fatores sabidamente envolvidos no aparecimento das crises carcinoides.
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272 Retossigmoidectomia videolaparoscópica
em paciente portadora de miastenia
gravis: relato de caso
Andressa Mendes Gonçalves Dias, Natália Pires Rivoiro, Ana Carolina Zecchini Lopes,
Flávio Coelho da Silva, André Martho
Hospital Universitário São Francisco na Providência de Deus de Bragança Paulista,
Bragança Paulista, São Paulo, Brasil
Introdução: A miastenia gravis (MG) é uma doença autoimune determinada pela ligação de autoanticorpos às
subunidades alfa dos receptores de acetilcolina na junção neuromuscular. Assim, ocorre redução da amplitude do
potencial da placa motora e incapacidade da junção neuromuscular em transmitir sinais das fibras nervosas para
as fibras musculares. Relato do caso: Paciente M. L. O., sexo feminino, 53 anos, 60 kg, leucoderma, P II (hipotireoidismo e miastenia gravis) em tratamento com levotiroxina e galantamina, foi encaminhada ao centro cirúrgico
para realização de retossigmoidectomia videolaparoscópica eletiva por conta de adenocarcinoma moderadamente
diferenciado de sigmoide. Em sala operatória a paciente foi monitorizada com oximetria de pulso, cardioscopia contínua, pressão arterial invasiva, acesso venoso periférico calibroso (Jelco 16G) e acesso central em veia subclávia
direita após anestesia geral. Sedada com fentanil 50 mcg e midazolam 1 mg para realização de anestesia peridural,
com punção única, mediana, com agulha 17G de Tuohy, ao nível de L1-2, tendo sido administrados 20 mL de bupivacaína com vasoconstritor a 0,25% e morfina 2 mg, passado cateter para eventual analgesia pós-operatória. Indução da
anestesia geral realizada por intermédio da pré-oxigenação sob máscara facial, administração intravenosa de fentanil
200 mcg, propofol 150 mg e cisatracúrio 6 mg e manutenção com remifentanil e propofol. O procedimento cirúrgico durou oito horas, e foi necessária a administração de bloqueador neuromuscular em mais quatro momentos,
por solicitação do cirurgião, já que o campo cirúrgico não se encontrava favorável. Ao final da cirurgia houve falha
na tentativa de extubação, e a paciente foi encaminhada à unidade de terapia intensiva (UTI) hemodinamicamente
estável, porém entubada. Discussão: Nesse caso, a anestesia geral foi mantida com agentes anestésicos de curta duração e sem metabólitos ativos, como propofol e remifentanil, com o intuito de extubação precoce em sala operatória,
porém não se obteve sucesso e a paciente foi encaminhada à UTI entubada, permanecendo em ventilação mecânica
por 24 horas, até ser extubada com segurança.
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280 Análise regional do volume pulmonar ao
final da expiração com tomografia por
impedância elétrica em pacientes submetidos
a abdominoplastia e uso da bandagem
abdominotorácica no pós-operatório imediato
Rafael Amorim Ribeiro, Arthur Sevalho Gonçalves, Tiago de Almeida Macruz, David Ferez,
Luiz Fernando dos Reis Falcão
Disciplina de Anestesiologia, Dor e Medicina Intensiva do Hospital São Paulo da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp), São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: Complicações pulmonares pós-operatórias são eventos frequentes e podem aumentar a morbimortalidade perioperatória. O pós-operatório de abdominoplastia é frequentemente acompanhado do uso de bandagens
abdominotorácicas, que pode contribuir para alteração da função respiratória. O objetivo deste estudo foi avaliar
a aeração pulmonar regional no pós-operatório imediato de cirurgias abdominais. Métodos: Estudo piloto com
pacientes ASA P1 e P2, submetidos à hernioplastia (n = 2) e abdominoplastia (n = 2) com anestesia geral em ventilação mecânica controlada a volume. Utilizados volume corrente 8 mL/kg de peso predito, Peep = 5 cmH2O, FiO2
50% e frequência respiratória para manter ETCO2 entre 35 e 45 mmHg. Os parâmetros ventilatórios foram mantidos constantes durante toda a anestesia. Não se realizaram manobras de recrutamento. Aeração pulmonar das
regiões dependente e não dependente, inferida pelo volume pulmonar ao final da expiração (EELV), foi avaliada
em tempo real com tomografia por impedância elétrica pré-indução até a alta da recuperação pós-anestésica (RPA).
Resultados: Quando analisado o volume pulmonar total, os pacientes submetidos à abdominoplastia apresentaram perda de 939 ± 335 mL do EELV durante o intraoperatório, com redução adicional de 748 mL no momento de
alta da RPA (p < 0,001). Aqueles submetidos à hernioplastia tiveram perda de 2.743 ± 241 mL do EELV ao longo do
intraoperatório com recuperação de 66 mL do volume pulmonar após alta da RPA (p = 0,637). Na análise regional
os pacientes submetidos à abdominoplastia tiveram redução progressiva da aeração pulmonar na região dependente
entre os períodos intra e pós-operatório imediato (548 ± 378 mL vs. 821 ± 364 mL, p = 0,026, respectivamente). Diferentemente, aqueles submetidos à hernioplastia tiveram tendência de recuperação da aeração pulmonar na região
dependente entre o intra e pós-operatório imediato (1.328 ± 9 mL vs. 802 ± 221 mL, p < 0,001, respectivamente).
Conclusão: O uso de bandagens apertadas após anestesia geral favorece a perda de EELV, causando prolongamento
da atelectasia pulmonar pós-anestesia geral. Esse fato pode contribuir para o aumento da incidência de complicações
pulmonares no pós-operatório. Discussão: Os pacientes que usaram bandagem apertada após cirurgia abdominal
continuaram a perder EELV mesmo depois da alta da recuperação pós-anestésica. Aqueles submetidos à hernioplastia sem utilização de bandagem apresentaram maior perda de EELV no intraoperatório, entretanto tiveram
recuperação parcial do volume pulmonar na RPA.
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300 Abordagem na distrofia miotônica de
Steinert: relato de caso
Tomás Gustavo Pires, Gabriella Gadelha Sarmento, Juliano Bozza,
Gabriel José Redondano, Walter Luiz Ferreira Lima
Hospital Vera Cruz, Campinas, São Paulo, Brasil
Introdução: A distrofia miotônica de Steinert é a mais frequente distrofia muscular em adultos, possui herança
autossômica dominante e é provocada por alteração no gene DMS, do cromossomo 19q13.3, gerando aumento
anormal de nucleotídeos. Apresenta-se com miotonia, fraqueza e atrofia muscular, miocardiopatia, distúrbios de
condução, arritmias, doença pulmonar restritiva, apneia do sono, disfagia, além de esvaziamento gástrico retardado,
disfunção cognitiva, distúrbios endócrinos e risco aumentado de desenvolver hipertermia maligna. Relato do caso:
HMB, 53 anos, feminina, 87 kg, portadora da doença de Steinert, diabetes mellitus, hipertensão arterial, bloqueio de
ramo esquerdo, fibrilação atrial e flutter atípico; em uso de galvus met, eliquis, selozok, burinax e losartana. Submetida à implante de marca-passo definitivo. Monitorizada com cardioscópio, oxímetro, capnógrafo, pressão arterial
não invasiva e termômetro esofágico. Indução com 2 mg de alfentanil, 50 mg de rocurônio e propofol em infusão
contínua. Feita entubação sem dificuldades. Ventilação mecânica sob pressão controlada. Tempo cirúrgico de quatro horas. Seguiu estável, sem uso de vasopressores. Extubada com sugammadex 200 mg e encaminhada à unidade
de terapia intensiva (UTI). Discussão: É necessário conhecimento prévio diante do caso, para minimizar as complicações. A contratura prolongada, por defeito no canal sódio-cloro, não cessada por bloqueio periférico nem por
bloqueadores neuromusculares, passa a ser o desafio no manuseio da doença. O uso de pré-anestésico foi evitado
por risco de depressão respiratória e anestesia venosa total indicada, pelo risco de hipertermia maligna, assim como
pela escolha do bloqueador neuromuscular, tentando minimizar também o surgimento de uma crise miotônica.
A miotonia poderia ser provocada por alterações hidroeletrolíticas, estresse cirurgíco, jejum prolongado, hipóxia,
hipercarbia, hipotermia, tremores, anticolinesterásicos e até pelo posicionamento. A atenção a esses fatores foi rigorosa, pois, uma vez desencadeada, a miotonia aumentaria o consumo de oxigênio, o débito cardíaco e provocaria
insuficiência cardiorrespiratória e no intraoperatório. Logo, conhecimento da doença e planejamento anestésico adequado permitiram conduzir o caso com segurança.
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301 Entubação retrógrada: relato de caso
Adélia Rocha Simeoni, José Gilmar Gomes Junior, Felipe Bufaiçal Rassi Carneiro,
Tolomeu Casali
Centro de Reabilitação e Readaptação Doutor Henrique Santillo, Goiânia, Goiás, Brasil
Introdução: A manutenção funcional do sistema respiratório do paciente é uma das principais responsabilidades
do anestesiologista. A incapacidade de agir imediatamente pode desencadear consequências sérias, com sequela
permanente ou risco de morte1. Devemos conhecer métodos alternativos para a abordagem desses pacientes, sendo
a entubação retrógrada uma das técnicas empregadas na ocorrência de via aérea difícil, prevista ou imprevista.
Relato do caso: Paciente feminino, 36 anos, ASA 2, submetida à traqueostomia havia dois anos por conta de TCE.
Agora programada cranioplastia, a paciente apresentava óstio da traqueostomia pérvio desde a retirada da cânula.
Tinha preditores de via aérea difícil. Após monitorização, venóclise e oferta de oxigênio suplementar por cateter
nasal, procedeu-se à sedação. Feita a passagem de fio guia de cateter de punção central pelo óstio da traqueostomia
na direção cefálica, após instilação de lidocaína spray, ocorrendo a emersão deste pela narina esquerda e procedida
a entubação com tubo aramado n. 6,5. Paciente acordada, conversando e cooperando durante todo o procedimento.
Comprovou-se o correto posicionamento do tubo pela ausculta pulmonar e capnometria, procedendo-se a seguir à
indução anestésica. Cirurgia sem intercorrências, bem como a extubação. Paciente encaminhada para sala de recuperação pós-anestésica (SRPA), acordada e estável hemodinamicamente. Discussão: Por se tratar de um procedimento
eletivo em que havia preditores de uma via aérea difícil, aproveitando-se do óstio de traqueostomia que se encontrava
pérvio, optou-se pela técnica de entubação retrógrada. Trata-se de um procedimento acessível, com resultado satisfatório, traduzido por alto índice de acertos, baixo índice de complicações e possível a qualquer anestesista em função
da facilidade com que se obtêm os materiais necessários.
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307 Anestesia na cirurgia robótica pediátrica:
relato de caso
Verônica Neves Fialho Queiroz, Flávio Takaoka, Raffael Pereira Cezar Zamper,
Raisa Melo Souza, Thales Abreu Tedoldi
Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A cirurgia assistida por robô tem seu papel bem estabelecido na prática urológica em adultos e vem
ganhando espaço na prática cirúrgica pediátrica, sendo uma técnica promissora, apesar da dificuldade de adequação
do material ao tamanho menor dos pacientes. Relato do caso: Paciente masculino, 4 anos, pesando 14 kg, portador de estenose de junção ureteropiélica à esquerda e hérnia umbilical, foi submetido à pieloplastia robótica e
herniorrafia umbilical. Como planejamento anestésico, optou-se por anestesia geral balanceada associada a bloqueio peridural. A indução foi inalatória com sevoflurano, procedido à venóclise e administrados 40 mg de propofol,
20 mcg de fentanil, seguido de entubação orotraqueal com sonda 4,5 com cuff, ajuste na ventilação mecânica em
modo pressão controlada (PCV). A punção peridural lombar foi realizada com injeção de 10 mL de bupivacaína
0,25% e 15 mcg de clonidina para analgesia, e manutenção do plano anestésico com sevoflurano. O paciente foi posicionado em decúbito semilateral direito com proteção de extremidades ósseas e áreas de tensionamento, a fim de
evitar lesões nervosas. O procedimento ocorreu sem intercorrências. Paciente acordou bem da anestesia, sem dor, e
foi encaminhado à sala de recuperação da anestesia, onde permaneceu por uma hora. No pós-operatório, não referiu
queixas álgicas até a alta hospitalar, no segundo dia de pós-operatório. Discussão: Estudos recentes vêm apresentando bons resultados na comparação entre pieloplastias robótica, laparoscópica e aberta mostrando diminuição do
tempo cirúrgico, menor tempo de internação e menor uso de morfina no pós-operatório das cirurgias robóticas.
O emprego de bloqueios associados à anestesia geral, como foi realizado aqui, reduz ainda a incidência de náuseas e
vômitos no pós-operatório, provavelmente pela menor necessidade do uso de opioides no intra e no pós-operatório.
A cirurgia robótica tende a trazer inúmeros benefícios para a população pediátrica, e uma técnica anestésica adequada é necessária para que os benefícios ao paciente sejam máximos, com menor tempo de internação hospitalar,
menor uso de opioides e consequentemente dos seus efeitos colaterais, e redução da dor no pós-operatório.
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309 Uso do etomidato em infusão contínua para
estabilização pré-operatória de paciente
com Síndrome de Cushing: relato de caso
Leticia Akemi Simamura, Juliana Menck, Paulo Alberto Bugno, Marcos Rosvailer
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil
Introdução: O uso do etomidato como medicação pré-operatória na Síndrome de Cushing mostrou-se eficaz para
controlar o hipercortisolismo, especialmente em situações que requerem a rápida redução dos níveis de cortisol.
Seu uso apresentou bons resultados clínicos em pacientes com síndrome grave e refratária, antes de serem submetidos à cirurgia. Relato do caso: Paciente 42 anos, diagnóstico de Síndrome de Cushing ACTH dependente. Apresenta
quadro de hipercortisolismo, com fraqueza muscular, hipocalemia e hipertensão arterial de difícil controle. Plano de
adrenalectomia bilateral após estabilização. Durante a cirurgia, por conta da instabilidade hemodinâmica importante,
foi-se necessária sua interrupção. Enquanto aguardava nova cirurgia, apresentou hipocalemia grave e hipertensão
refratária. Iniciado etomidato em bomba de infusão na dose de 2,5 mg/h. Procedido por controle rigoroso da pressão arterial e glicemia, além de dosagem de cortisol sérico. Melhora do quadro em 24 horas, mantendo o etomidato
na mesma dose até o momento da cirurgia. Após estabilização, realizada nova intervenção com adrenalectomia contralateral, sem intercorrências. Discussão: Com pacientes com hipercortisolemia grave ou não dispostos a tolerar
a terapia oral, indica-se adrenalectomia bilateral, e tais pacientes podem ter seu risco cirúrgico significativamente
reduzido se as concentrações de cortisol são normalizadas no pré-operatório. Neste relato de caso, o uso contínuo do
etomidato teria o objetivo de controlar o hipercortisolismo melhor que cetoconazol e metirapona. Doses baixas de
administração de etomidato intravenoso para o tratamento da hipercortisolemia são 0,04 – 0,05 mg/kg/h, igualando
assim a uma dose média de 2.5 – 3 mg/h ajustada de acordo com o cortisol sérico. Com base na sua farmacocinética, os níveis de cortisol caem em 12 – 24 horas. O cortisol sérico alvo em 24 horas é de 500 – 800 nmol/L. A meta
definida depende do contexto clínico e terá de ser considerada em situações especiais, tais como sepse grave. O bom
controle da hipertensão perioperatória, hiperglicemia, hipocalemia e níveis sanguíneos de cortisol continua sendo
um desafio na prática anestésica.
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314 Manejo pós-operatório da dor em paciente
submetido à toracofrenolaparotomia:
relato de caso
Rafael Takamitsu Romero, Flavio Takaoka, Raffael Pereira Cezar Zamper,
Helton Noriyoshi Yamasaki, Luiz Guilherme Villares da Costa
Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A otimização do manejo da dor pós-operatória nas cirurgias torácicas é apontada como o principal
fator relacionado à queda da incidência de complicações pulmonares nas primeiras 72 horas após o procedimento.
A multiplicidade dos aferentes nociceptivos torna necessária uma abordagem multimodal. O uso de rotina da anestesia peridural torácica é recente e tornou-se um dos pilares do tratamento. Relato do caso: M. G., 68 anos, 68 kg,
ASA PS II, portadora de doença do refluxo gastroesofágico e hérnia hiatal volumosa, com o fundo e o corpo gástrico
ocupando o mediastino posterior e provocando atelectasias pulmonares adjacentes, além de micronódulos difusos à tomografia, provavelmente relacionados a microaspirações. À espirometria, apresentava distúrbio obstrutivo
moderado, sem resposta a broncoconstritores. Proposta cirúrgica de esofagocardioplastia e correção da hérnia diafragmática. Realizava uso de formoterol + budesonida 12/400 mcg/dia, tiotrópio 5 mcg/dia e olmesartana 20 mg/
dia. Pré-medicada com midazolam 7,5 mg IM. Instalado cateter peridural puncionado no espaço T5-T6, após administração de midazolam 2 mg EV. Indução anestésica venosa com propofol 100 mg, alfentanil 2 mg e rocurônio 80
mg. Na sequência, administrado fentanil 250 mcg e manutenção com remifentanil e propofol em TCI, além de bólus
de 10 mg de rocurônio a cada 60 minutos. Entubação com cânula endobrônquica e comprovação de sua alocação
por broncofibroscopia. Instalados cateter venoso central e linha arterial. Ventilação em modo PCV com limitação
do platô em 30 cmH2O, frequência relativa (FR) 12 ipm, FiO2 50% e pressão expiratória final (Peep) 10. Na ventilação monopulmonar direita, modo PCV com limitação do platô em 25 cmH2O, FR 16 ipm, FiO2 100%, sem CPAP no
pulmão contralateral. Ao término do procedimento, paciente foi encaminhada à unidade de terapia intensiva (UTI).
Após três horas da admissão, ventilação em modo PS 10 cmH20, Peep 10 cmH20 e FiO2 45%, sedação mantida com
dexmedetomedina. No segundo dia pós-operatório, realizada extubação, mantida ventilação não invasiva. A bomba
de PCA registrou 20 resgates, predominantemente relacionados à movimentação. No terceiro dia de internação,
mantinha SatO2 de 96% em ar ambiente. Foi sacado o cateter peridural por bom controle da dor com analgésicos sistêmicos e paciente recebeu alta do acompanhamento anestésico. Discussão: O uso da analgesia peridural torácica é
seguro e efetivo. Comparado à analgesia sistêmica isolada, apresenta menor incidência de complicações pulmonares,
gastrointestinais e, possivelmente, cardíacas.
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317 Anestesia para histeroscopia: relato de caso
Gabriella de Sá Veras Pinto, Daniel Varoni Scheneider, Fábio Luís Ferrari Regatieri,
Fernanda Lourenço Furigo, Marcelo Ribeiro Queiroz
Hospital São Camilo, Unidade Pompeia, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A histeroscopia é um procedimento cirúrgico de grande importância na área da ginecologia, entretanto
há complicações graves que devem ser levadas em consideração no momento da escolha da melhor técnica anestésica utilizada. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 56 anos, branca, 63 kg, ASA II (por hipertensão arterial
controlada), com mioma uterino submucoso, foi admitida para realização de histeroscopia. Em cirurgia foram adotadas monitorização padrão e sedação com 4 mg de midazolam e 50 mcg de fentanil associada à raquianestesia com
12 mg de bupivacaína pesada 0,5% e bloqueio T10. Ao término da cirurgia, a paciente referiu dor de forte intensidade (EVA 8) em ambos os ombros associada a aumento do volume abdominal, desconforto, hipotensão arterial
e taquicardia. O fato levantou suspeita de ruptura uterina com sangramento, necessitando reabordá-la. Optou-se
por manter a técnica anestésica utilizada para a realização de laparotomia, que mostrou ruptura extensa em corpo
do útero, além de laceração em parte do intestino delgado. Após histerectomia e rafia intestinal, a paciente evoluiu
com melhora clínica e estabilidade hemodinâmica, sendo encaminhada para a sala de recuperação pós-anestésica
(SRPA). Discussão: A histeroscopia vem ganhando popularidade para procedimentos ginecológicos. Embora exija
menos tempo cirúrgico, suas complicações podem ser graves se não detectadas precocemente. Entre elas, a intoxicação hídrica, a perfuração uterina e a hemorragia são as mais importantes1. Hipertensão arterial, confusão mental,
dispneia e alterações hidroeletrolíticas são sinais de sobrecarga de volume. A distensão abdominal com desconforto
súbito, hipotensão, taquicardia e dor referida no ombro decorrente da presença de sangue na cavidade possibilitaram
o diagnóstico precoce da perfuração uterina, uma vez que a paciente estava consciente e pôde relatar tais sintomas.
Além de propiciar bom relaxamento do assoalho pélvico e do períneo, a perda sanguínea é menor pela diminuição
da pressão arterial que ocorre no bloqueio simpático. Faz-se muito importante também que o nível do bloqueio espinhal não fique acima de T10 nem mascare os sintomas2. Apesar de a anestesia geral ser necessária em alguns casos,
as anestesias condutivas como a subaracnoide associadas à sedação leve, mantendo o paciente consciente, são as preferidas, pela vantagem de permitir melhor avaliação das condições do paciente durante a cirurgia e o diagnóstico das
complicações mais frequentes da histeroscopia.
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323 Paciente portadora de miastenia gravis
submetida à cirurgia de reconstrução
mamária: relato de caso
Anderson da Silva Costa, Francisco de Lucena Cabral Júnior, Aglaís Gonçalves da Silva Leite,
Rogean Rodrigues Nunes, Rodrigo Brandão Pinheiro
Hospital Gastroclínica, Fortaleza, Ceará, Brasil
Introdução: A miastenia gravis (MG) é uma doença autoimune determinada pela ligação de autoanticorpos às subunidades alfa dos receptores de acetilcolina (nAchRs) na junção neuromuscular. Relato do caso: Paciente feminina
de 54 anos, portadora de MG, nega outras comorbidades. Foi admitida para se submeter à cirurgia de reconstrução
mamária pós-mastectomia. Apresentava-se em bom estado geral. A avaliação pré-operatória da paciente aconteceu de forma satisfatória. A otimização da posologia de anticolinesterásicos foi realizada; medicamentos mantidos
até o dia do procedimento. Os testes de função pulmonar apresentaram alterações, tais como capacidade vital forçada abaixo de 40 mL/kg ou 2,9 L. Foi optado pela anestesia geral. Durante a indução anestésica, foram utilizados
remifentanil 0,5 mcg/kg/min, propofol 130 mg, lidocaína 2% 100 mg e rocurônio mg (0,6 mg/kg). Optou-se pela
manutenção da anestesia com sevoflurano a 2% e remifentanil. Ao final da cirurgia, preferiu-se realizar a reversão
completa do bloqueio com o sugammadex. Paciente recuperou a ventilação espontânea, fez-se gasometria arterial
(pH = 7,39; pO2= 148,5; pCO2 = 43; Na = 145; bicarbonato = 24,2) e foi encaminhada para a sala de recuperação
anestésica extubada. Discussão: O anestesiologista assume importante papel no manejo das complicações perioperatórias de pacientes portadores de MG. O pré-operatório do paciente com MG envolve atenção redobrada, desde
avaliação de outras especialidades até avaliação de medicações em uso e sua otimização. Importante também o cuidado com o uso de bloqueadores neuromusculares no miastênico, e a depressão respiratória induzida pelos opioides
deve ser levada em consideração no paciente miastênico. Alguns portadores de MG podem exigir entre 24 e 48 horas
de ventilação artificial pós-operatória. Evita-se antagonizar o bloqueio neuromuscular, aguardando-se a recuperação
espontânea. Sugere-se interromper a administração de anticolinesterásicos nas 24 horas seguintes à anestesia, visto
esse fármaco poder aumentar a produção de secreção nas vias aéreas e dificultar a desentubação, bem como aumentar o risco de fístulas depois de anastomoses intestinais.
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325 Anestesia em paciente acondroplásico para
ressecção de tumor gástrico: relato de caso
Ivna Silveira Sampaio, Cristiane Gurgel Lopes Farias, Rogean Rodrigues Nunes,
Camila de Souza Barros, Nathalia Krishna Pereira Fontenele
Hospital Universitário Walter Cantídio, Fortaleza, Ceará, Brasil
Introdução: O nanismo é definido como uma deficiência de crescimento, e a acondroplasia constitui sua principal causa, com incidência de 1:8.000 nascidos vivos. O paciente acondroplásico apresenta mandíbula ressaltada,
dentes mal alinhados, hipoplasia nasal, faríngea e laríngea, língua e tonsilas grandes, deformidades torácicas e craniofaciais. O objetivo deste relato foi mostrar conduta anestésica em paciente acondroplásico para ressecção de
adenocarcinoma gástrico. Relato do caso: Homem, 65 anos, ASA 2, 23 kg, 108 cm, coluna vertebral em hipercifose
toracolombar, crânio aumentado, distância interincisivos 2,5 cm, tireomento 7 cm, Mallampati II e macroglossia.
Apresentava hemoglobina (Hb) = 10,2; albumina = 2,8 e raio x tórax com deformidades ósseas. Proposta gastrectomia total. Foi posicionado na mesa cirúrgica com coxins na região escapular superior e no quadril. Monitorização
padrão, índice bispectral (BIS) e pressão arterial invasiva. Realizadas laringoscopia e entubação endotraqueal (IOT)
sob sedação com dexmedetomidina e sufentanil 5 μg IV e lidocaína 10% spray. Indução anestésica com sufentanil 10 μg, propofol 110 mg, cisatracúrio 2 mg. Manutenção com sevoflurano, remifentanil sítio efetor e lidocaína
2 mg/kg/h. Foram realizadas gastrectomia e hepatectomia parcial, com sangramento, que levou o paciente a choque hemorrágico, quando apresentou BIS 19 e taxa de supressão (TS) de 54%. Realizada reanimação volêmica com
concentrado de hemácias e noradrenalina, com melhora hemodinâmica e neurofisiológica (BIS 44 e TS 13%). Anestesia teve duração de 330 minutos. Encaminhado à unidade de terapia intensiva (UTI) entubado. Evoluiu estável
hemodinamicamente após desmame da noradrenalina com melhora da acidose, foi extubado com 26 horas de pós
-operatório e teve alta hospitalar após seis dias, sem alterações cognitivas. Discussão: O paciente acondroplásico
merece atenção do anestesista pelas alterações anatômicas e fisiológicas da doença. O bloqueio de neuroeixo foi
evitado pela deformidade de coluna; realizada IOT sob sedação leve, sem bloqueios cervicais, pela difícil via aérea,
associada ao estômago cheio. Pequenos volumes de perda sanguínea levaram ao choque, evidenciado inclusive na
monitorização cerebral, que mostrou taxa de supressão diferente de 0 e BIS baixo. A abordagem desses pacientes tem
suas peculiaridades, e uma adequada avaliação e suporte perioperatórios trouxeram desfecho favorável.
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328 Anestesia peribulbar versus tópica em
cirurgias para correção de catarata por
facoemulsificação
Anderson da Silva Costa, Francisco de Lucena Cabral Júnior, Tulio Marcus Chaves Osterne,
Rodrigo Brandão Pinheiro, José Carlos Rodrigues do Nascimento
Clínica Oftalmolaser, Fortaleza, Ceará, Brasil
Introdução: A anestesia retrobulbar foi por muito tempo a única modalidade anestésica usada em cirurgias oftalmológicas. Já nas últimas décadas, a anestesia peribulbar foi introduzida como uma alternativa segura às injeções
retrobulbares, entretanto a segurança da anestesia peribulbar começou a ser questionada quando sérias complicações foram relatadas. Atualmente, podem-se utilizar diferentes modalidades anestésicas. As principais vantagens da
cirurgia de catarata sem anestesia retro ou peribulbar são a rápida recuperação da visão e a eliminação das complicações associadas à introdução de uma agulha na órbita (hemorragia retrobulbar, hematoma palpebral, lesão do nervo
óptico, perfuração ocular, diplopia e parada respiratória). Métodos: A população de estudo consistiu em 30 pacientes operados por facoemulsificação, dos quais 16 foram sob anestesia tópica (grupo I) e 14 sob anestesia peribulbar
(grupo II). Pacientes com distúrbios oculares foram excluídos do trabalho. A formação dos grupos foi aleatória.
Resultados: Mostrou-se que a dor induzida pela anestesia peribulbar foi maior do que a provocada pela cirurgia
com anestesia tópica. Conclusão: A dor induzida pela facectomia com anestesia tópica é mais difícil de ser caracterizada qualitativamente, mas os resultados do presente estudo demonstram que ela é bem menor que a induzida pela
anestesia peribulbar. Discussão: As principais vantagens da cirurgia de catarata sem anestesia retro ou peribulbar
são a rápida recuperação da visão e a eliminação das complicações associadas à introdução de uma agulha na órbita.
As maiores desvantagens da facectomia com anestesia tópica são a necessidade de maior cooperação do paciente e a
mobilidade ocular e palpebral durante a cirurgia. Comunicação com o paciente é de vital importância para o sucesso
da cirurgia com anestesia tópica. Os pacientes devem ser informados que não poderão mover seus olhos durante a
cirurgia e que podem ter alguma sensação durante a cirurgia.
Conflito de interesses: nada a declarar.
Fonte de fomento: nenhuma.
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346 Anestesia para tratamento dentário em
paciente com Síndrome de Down em
preparo para cirurgia cardíaca: relato de caso
Camilla Hee Terra do Amaral, Carla Leal Nogueira, Thatiane Marcelo Fortunado,
Sebastião Ernesto da Silva Filho
Hospital Municipal José Carvalho de Florence, São José dos Campos, São Paulo, Brasil
Introdução: O presente caso é sobre uma criança de 4 anos com Síndrome de Down que foi submetida a tratamento
odontológico como parte da profilaxia para endocardite bacteriana em preparo para segundo tempo de cirurgia
para correção de cardiopatia complexa. Cirurgia em 19/10: Paciente admitida em sala cirúrgica, monitorizada com
cardioscópio, oxímetro de pulso e Pani, apresentando-se hemodinamicamente estável (frequência cardíaca – FC =
100 bpm, pressão arterial – PA = 90/59, ritmo sinusal, SpO2 = 98%). Realizada indução inalatória sob máscara facial
com sevoflurano, seguida de venóclise em MSE J22 G. Sulfato de magnésio em dose de indução de 750 mg em dez
minutos e rocurônio 20 mg EV. Realizada entubação endotraqueal (IOT) com TOT 3,5 com cuff sob visualização
direta sem dificuldade, mantida em ventilação controlada à pressão com monitorização da capnografia. Manutenção
da anestesia com sevoflurano a 2% e sulfato de magnésio em infusão contínua. Após a indução, foram administrados ampicilina 800 mg, garamicina 24 mg, dexametasona 1,4 mg, ondansetrona 1,4 mg, dipirona 450 mg EV e foi
iniciado milrinone em bomba de infusão para controle da hipertensão pulmonar na dose de 0,6 mcg/kg/min. Procedimento anestésico/cirúrgico com duração total de 60 minutos, sem intercorrências. Paciente extubada depois de
30 mg de sugammadex, em ventilação espontânea, acordada e desperta, permanecendo 30 minutos em sala de recuperação anestésica (SRPA).
Conflito de interesse: nenhum.
Fonte de fomento: nenhuma.
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Cesariana em gestante com cardiomiopatia
periparto: relato de caso
Luana de Alencar Mota Gonçalves, Estêvão Luiz Carvalho Braga, Ismar Lima Cavalcanti,
Nubia Verçosa Figueiredo, Paulo Alipio Germano Filho
Hospital Federal de Bonsucesso, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

Introdução: A cardiomiopatia periparto (CMPP) é uma cardiomiopatia dilatada com desenvolvimento de insuficiência cardíaca sistólica entre o último mês da gravidez e os cinco meses pós-parto. Incidência estimada entre
1/1.300 e 1/15 mil gestações. Possíveis causas são miocardite, resposta imune anormal, má resposta adaptativa hemodinâmica, citocinas ativadas por estresse e infecção viral. Segundo estudos, metade das gestantes normaliza a função
ventricular nos primeiros seis meses. Este relato visa discutir a melhor estratégia anestésica em gestantes com cardiomiopatia periparto submetidas à cesariana. Relato do caso: Paciente de 16 anos, primípara, 37 semanas, internou
com diagnóstico de pielonefrite aguda, iniciando-se cefazolina. Dois dias depois, evoluiu com agitação psicomotora,
náuseas e dispneia. Foram iniciados amoxicilina, ácido clavulânico e gentamicina, indo ao Centro de Terapia Intensiva (CTI). Ao exame físico, apresentava ritmo cardíaco regular, 3T, B3, hipotensão, taquicardia e estertores bolhosos
em ausculta pulmonar, além de cardiomegalia pela radiografia de tórax, e no ecocardiograma transtorácico foi evidenciada falência ventricular esquerda com fração de ejeção inferior a 40%, iniciando dobutamina. Evoluiu com
insuficiência respiratória e rebaixamento do nível de consciência, indicando-se cesariana. Entubada no CTI, sedada
com fentanil 150 µg, etomidato 20 mg e succinilcolina 60 mg e encaminhada para cesariana. Foi acoplada à ventilação mecânica, mantida com sevoflurano a 1% e realizado cisatracúrio 4 mg. Puncionaram-se artéria radial e veia
jugular interna. Após retirada de concepto, realizaram-se morfina 5 mg e furosemida 40 mg. Apresentou parada
cardiorrespiratória (PCR) em atividade elétrica sem pulso (Aesp), após manobra de extração manual do útero da
cavidade pélvica, revertida com epinefrina e ciclo de manobras de ressuscitação cardiorrespiratória. No fim, foi
encaminhada ao CTI entubada, com dobutamina. Foi extubada após quatro dias, com ecocardiograma transtorácico
normal. Discussão: A técnica anestésica foi anestesia geral pela instabilidade hemodinâmica evitando alterações pelo
bloqueio simpático. Ressalta-se a dificuldade no manuseio da via aérea de gestante por conta do edema e do elevado
risco de broncoaspiração. Durante indução anestésica, foi preciso lateralizar o útero para a esquerda em função da
síndrome da hipotensão supina. A PCR em Aesp foi revertida com ciclo de manobras de ressuscitação, e a provável
causa, reflexo vagal após manobra cirúrgica de extração manual uterina.
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Edema agudo cardiogênico durante
extubação traqueal em cesariana:
relato de caso
Anamaria Marta Silva, Ivani Correia Mesquita
Hospital Universitário Pedro Ernesto, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

Introdução: Paciente gestante com cardiopatia reumática grave pode apresentar alto índice de morbimortalidade
perioperatória. Para uma correta preparação pré-anestésica, deve-se considerar a natureza da doença valvar, sua gravidade e o tipo de cirurgia a ser realizada. Relato do caso: Paciente MC, 33 anos, sexo feminino, com dupla lesão
mitral moderada e insuficiência aórtica leve, diabetes mellitus gestacional com proposta cirúrgica de cesariana por
sofrimento fetal agudo. A cirurgia transcorreu sem intercorrência sob anestesia geral venosa e inalatória em sequência rápida com pré-oxigenação com O² a 100% sob máscara facial, fentanil 50 mcg, cisatracúrio 1 mg, etomidato
20 mg, succinilcolina 100 mg, manobra de Sellick, entubação e sevoflurano. Retirado o feto em torno de três minutos, Apgar 8/9. Manutenção com sevoflurano a 2%. No fim da cirurgia, na descurarização com atropina 0,25 mg e
neostigmina 1 mg, a paciente apresentou taquicardia supraventricular revertida com adenosina 6 mg evoluindo com
edema agudo de pulmão cardiogênico. Em seguida, foram feitas furosemida 80 mg, morfina 4 mg e nitroglicerina
0,5 mcg/kg/min e reintroduziu-se o anestésico inalatório sevoflurano. A paciente foi encaminhada à unidade coronariana e posteriormente recebeu alta hospitalar sem qualquer repercussão. Discussão: O edema agudo de pulmão
surge de forma abrupta, frequentemente como complicação de uma insuficiência cardíaca congestiva, taquicardia
ou taquiarritmia. A paciente é portadora de valvulopatia grave, desenvolveu uma taquiarritmia no período periextubação, fez insuficiência cardíaca aguda com pressão arterial elevada cujos sintomas apareceram rapidamente:
dessaturação, esforço respiratório e estertor crepitantes bibasais. De modo geral, o edema agudo pulmonar cardiogênico costuma ser o primeiro episódio de insuficiência cardíaca aguda em pacientes que eram assintomáticos ou
foram pouco sintomáticos por um longo período. A paciente em questão era pouco sintomática, possui a classe funcional II pela New York Heart Association (NYHA) (4-6 METs).
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Paciente acondroplásica submetida a
bloqueio subaracnoideo em cesariana
de urgência: relato de caso
Anamaria Marta Silva, Ivani Correia Mesquita, Sulla Habib Pina
Hospital Universitário Pedro Ernesto, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

Introdução: A acondroplasia é a causa mais comum de nanismo. Esses pacientes apresentam face característica,
deformidades ósseas e anomalias sistêmicas que tornam o procedimento anestésico um desafio. Há maiores índices
de falha em anestesias neuroaxiais em função da deformidade toracolombar e estenose do canal espinal. As grandes preocupações dizem respeito à escolha da técnica anestésica, à seleção dos fármacos e à dose a ser administrada.
Relato do caso: Paciente MFA, 19 anos, G1P0A0, altura de 132 cm, peso de 35 kg, ASA I, radiografia de tórax sem
anomalias toracolombares. Mallampati 3. Paciente em trabalho de parto e com diagóstico de desproporção cefalopélvica, indicada cesariana de emergência. Monitorização com oxímetro de pulso, pressão não invasiva, cardioscopia e
máscara de Hudson com oxigênio a 3 L/min. Decúbito lateral esquerdo, punção do espaço subaracnoide em L3-L4
via mediana com agulha de Quincke 25G, primeira tentativa, injeção de 8 mL de bupivacaína hiperbárica. Latência
5 minutos, nível sensitivo em T4, e Bromage modificado 3. Discussão: A anestesia regional pode ser tecnicamente
difícil, já que as deformidades esqueléticas toracolombares podem dificultar a identificação das referências osseoanatômicas. Além disso, o estreitamento dos espaços subaracnoideos pode contribuir para reduzir as necessidades de
fármacos anestésicos, enquanto a hiperlordose lombar e a cifose torácica auxiliam na imprevisibilidade na extensão
do bloqueio. A nossa paciente não possuía deformidade de coluna no exame clínico nem na radiografia de tórax.
Os fatores considerados para o cálculo da dose de bupivacaína hiperbárica na paciente foram altura, peso e gravidez.
A dose mínima eficaz de bupivacaína intratecal fornecendo bloqueio espinhal eficaz em 95% das mulheres submetidas à cesariana é de 0,06 mg/cm de altura, e para a nossa paciente foi de 8 mg. Acondroplasia está associada com
estenose do canal da coluna vertebral, por isso há incerteza na distribuição do anestésico local, possibilitando um
bloqueio alto. Ravenscroft, Govender e Rout, num relato de caso, propuseram redução de 30% na dose de drogas por
via intratecal em parturientes com acondroplasia.
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Manejo perioperatório de gestante a
termo com história de pneumotórax
recorrente: relato de caso
Thiago Robis de Oliveira, Laura Aparecida Lacerda e Louzada, Camilla Sá Menezes Passos,
Jaci Cústodio Jorge
Hospital Governador Israel Pinheiro (IPSEMG), Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

Introdução: Pneumotórax é o acúmulo de gás no espaço pleural, desacoplando o pulmão da cavidade torácica e
intercorrendo com distúrbios ventilatórios variáveis. Estes podem ser primários, quando sem causa aparente, ou
secundários a alguma doença existente. Apesar de, quando primários, acometerem majoritariamente a população
jovem, são eventos raros na população gravídica. O presente trabalho relata o manejo perioperatório de paciente com
história de pneumotórax recorrente, com histórico familiar, submetida à cesariana eletiva. Relato do caso: Paciente
feminino, 26 anos, 68 kg, 175 cm, G1P0A0, IG 39s, com relato de ter sofrido pneumotórax espontâneo em três ocasiões antes da gestação, com implante de dreno tubular para resolução. Referiu-se ainda a dois eventos familiares em
decorrência de pneumotórax espontâneo, com repercussão hemodinâmica e óbito. Acompanhamento irregular com
pneumologia, ainda sem diagnóstico definitivo. Encaminhada pelo pré-natal de alto risco para cesariana eletiva, por
receio de ocorrência de pneumotórax quando do trabalho de parto. Sem outras morbidades, negou alergia, uso de
medicações ou drogas. Gestação sem intercorrências. Admitida em sala, monitorizada continuamente. Dados da
admissão: frequência cardíaca (FC) = 84 bpm, pressão arterial (PA) = 126/70 mmHg e SpO2 = 98%. Realizada raquianestesia com punção única com agulha Quincke 27G, em topografia de L4/5, atraumática, com aplicação de 10 mg
de bupivacaína hiperbárica + 25 mcg de fentanil + 80 mcg de morfina. Alcançado nível de bloqueio sensitivo em
T4, liberada para procedimento, o qual ocorreu sem intercorrências. Nascido feto vivo, o qual foi encaminhado
para o centro de terapia intensiva (CTI) neonatal para observação de padrão respiratório e rastreio para pneumotórax. Paciente evoluiu sem intercorrências. Discussão: O manejo de gestantes com quadro de pneumotórax, mesmo
sendo um episódio raro, segue o mesmo protocolo para tratamento de pneumotórax em outras populações. O diagnóstico preciso e rápido e a conduta adequada, entre ela monitorização, aspiração, drenagem torácica ou cirurgia
torácica videoassistida (CTVA), são fundamentais para o bom prognóstico. Essa paciente apresenta-se em elevado
risco para episódios espontâneos, e, por ainda não ter diagnóstico estabelecido, optou-se pela raquianestesia como
técnica anestésica, a qual não altera extensivamente a mecânica ventilatória, sendo confortável para a paciente e para
a equipe cirúrgica. A busca ativa de sintomas como dor torácica e dispneia, o acompanhamento radiográfico e a educação do paciente são essenciais no manejo peroperatório.
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Anestesia em cirurgia fetal: relato de caso
Lívia Maria Valim, Paula Bosch Benetti dos Santos, Jorge Mitsunaga, André Lourençato,
Paulo Rodrigues Andrade
Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil

Introdução: Cirurgia fetal intrauterina é considerada para casos específicos, sendo a mielomeningocele a indicação
mais comum nas intervenções abertas. As técnicas anestésicas devem considerar as alterações fisiológicas da grávida
e do feto e a promoção de excelente campo operatório. Relato do caso: Gestante (27 semanas), 34 anos, ASA II, 76 kg,
165 cm, submetida à cirurgia fetal intrauterina para correção de mielomeningocele. Profilaxia gástrica com metoclopramida 10 mg e omeprazol 40 mg IV antes da indução anestésica. Monitorização com cardioscopia, pressão arterial
invasiva, oximetria de pulso, capnografia, índice bispectral (BIS), aceleromiógrafo (TOF), termômetro esofágico e
débito urinário. Punção peridural em L2-L3 e passagem de cateter. Indução em sequência rápida com remifentanil em infusão alvo controlada (TCI) minto efeito 5 ng/mL, propofol 160 mg e succinilcolina 100 mg. Manutenção
com sevoflurano FE 2,5 CAM e remifentanil TCI minto efeito 2 ng/mL. Iniciados metaraminol 1,6-2,2 mcg/kg/min
e sulfato de magnésio 2 g/h após dose de ataque de 4 g. Mantida estabilidade hemodinâmica durante o procedimento com metaraminol e volume total de 2.000 mL de Ringer-lactato em quatro horas de anestesia. Ao término da
sutura uterina, suspenso sevoflurano e iniciado propofol em infusão contínua. Reversão do bloqueio neuromuscular
com sugammadex 200 mg guiado pelo TOF. Extubada sem intercorrências. Injeção peridural de 10 mL de ropivacaína 0,2% para analgesia pós-operatória. Paciente transferida para unidade de terapia intensiva (UTI) com sulfato
de magnésio em infusão contínua 2 g/h e analgesia peridural ropivacaína 0,2% 5 mL 6/6 horas. Manteve contrações
esparsas no pós-operatório (PO), sendo iniciada terbutalina 40 mcg/hora em infusão contínua. Evoluiu com controle adequado da dor e foi retirado cateter de peridural no terceiro dia PO. Discussão: Na cirurgia fetal é primordial
diminuir o risco de trabalho de parto precoce e manter fluxo sanguíneo placentário. Esses objetivos são obtidos com
relaxamento uterino significativo intraoperatório, rigoroso controle da dor no PO e manutenção de níveis pressóricos próximos dos valores de basais. Assim, utilizam-se altas doses de anestésicos voláteis (2-3 CAM), nitroglicerina,
sulfato de magnésio em infusão contínua, terbutalina, vasopressores e controle da analgesia pós-operatória por intermédio de bloqueio peridural.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

Sala P, Prefumo F, Pastorino D, Buffi D, Gaggero CR, Foppiano M et al. Fetal surgery: an overview. Obstet Gynecol Surv.
2014;69:218-26.

2.

Lin EE, Tran KM. Anesthesia for fetal surgery. Semin Pediatr Surg. 2013;22(1):50-5.

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

Sao Paulo Med J. 2016; 134(Suppl)

69

ANESTESIA OBSTÉTRICA

112 Anestesia no neuroeixo em gestante com
esclerose múltipla: relato de caso
Felipe Gustavo Braga Castro, Gabriela Villar e Silva, Pedro Henrique de Mello Neves
Nobre Machado, Maiena Tenóriom Luis Fernando Lopes
Hospital Naval Marcílio Dias, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: Esclerose múltipla (EM) é uma doença desmielinizante crônica do sistema nervoso central (SNC) de
caráter autoimune. Acomete adultos jovens, predominantemente o sexo feminino. Nas gestantes, cerca de 50% das
crises ocorrem no pós-parto, já que procedimentos cirúrgicos e anestésicos no neuroeixo são conhecidos fatores
relacionados à exacerbação da doença. A escolha pela anestesia no neuroeixo de pacientes com EM é um tema ainda
controverso. Relato do caso: L. A. L., 29 anos, segunda gestação (GII), um parto anterior (PI), nenhum aborto (A0),
idade gestacional: 38 semanas e seis dias, estado físico ASA II, portadora de EM (diagnosticada em 2011) e hipotireoidismo, em uso regular de levotiroxina, fazia uso também de acetato de glatirâmer (suspenso na gestação),
apresentada para cesariana eletiva. Admitida em sala operatória (SO), monitorizada com eletrocardioscopia (DII
e V5), pressão arterial não invasiva, oximetria de pulso, suporte de oxigênio com máscara de Hudson, revisão de
venóclise em membro superior direito cateter 18G. Realizadas raquianestesia, em decúbito lateral esquerdo, punção
subaracnoidea única, via mediana, L2-L3, agulha 25G (Quincke), sem intercorrências. Administradas bupivacaína
0,5% hiperbárica 12 mg e morfina 60 mcg. Nível sensitivo T6-T8 em dez minutos. Foram administradas, por via
endovenosa, cefazolina 2 g (na admissão em SO) e, após o nascimento, dexametasona 4 mg, dipirona 2 g, parecoxibe
40 mg, ondasentrona 4 mg, omeprazol 40 mg e ocitocina 9 UI (3 UI a cada três minutos). Anestesia e cirurgia evoluíram sem intercorrências. Ao término, encaminhada à sala de recuperação pós-anestésica. Iniciada no pós-operatório
imediato imunoglobulina humana, visando à profilaxia das crises da EM. Passados efeito da anestesia e os dias que
se seguiram, paciente não apresentou alterações neurológicas. Discussão: Acredita-se que a barreira hematoencefálica possa ser mais permeável aos anestésicos locais (AL) nos portadores de EM e, assim, a dose tóxica seria menor.
Teoriza-se que a desmielinização do SNC na EM predisponha a histotoxicidade do AL no cordão espinhal da substância branca. De modo geral, ainda há poucos dados da literatura acerca da conduta anestésica ideal nesse grupo
específico de pacientes.
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124 Embolia por líquido aminiótico: relato de caso
Juliane Couto Marques, Gabriel José Redondano Oliveira, Ricardo José Ometto Frias
Hospital Vera Cruz, Campinas, São Paulo, Brasil
Introdução: A embolia por líquido aminiótico (ELA) é uma complicação rara, porém associada à alta mortalidade.
É caracterizada por uma reação anafilactoide a alguns componentes do líquido aminiótico. A ELA pode ocorrer
durante o trabalho de parto, pós-parto, aminiocentese ou na cesárea. Relato do caso: Paciente 36 anos, gestante,
G2P1A0 C1, 33S e quatro dias em trabalho de parto com bolsa rota, sendo indicada cesárea. ASA II, por lúpus eritematoso sistêmico. Em uso de cloroquina 200 mg, prednisona 5 mg, cálcio e vitamina D. Alérgica a plasil e sulfa.
Paciente sob monitorização foi submetida a bloqueio subaracnoide com agulha 27G de whitacre, punção lombar
única em L3-L4, com presença de líquor claro e normotenso. Injetados 12 mg de bupivacaína p 0,5% e 80 mcg de
morfina. Após início do procedimento, paciente referiu turvação visual seguida de cianose, mantendo pressão arterial (PA) = 128 × 76 mmHg, frequência cardíaca (FC) = 89 bpm e SatO2 = 97%, sendo oferecido O2 a 100% sob
máscara facial. Paciente com arresponsividade e persistência da cianose, sendo realizada entubação endotraqueal
(IOT). Após IOT, paciente evoluiu para parada cardiorrespiratória (PCR) em assistolia, sendo iniciadas manobras de
ressuscitação cardiorrespiratória (RCP) conforme protocolo. Depois de 40 minutos, evoluiu para ritmo de fibrilação
ventricular, sendo desfibrilada, sem sucesso. Após 1,5 hora de RCP, foi atestado óbito e encaminhou-se a paciente
para necropsia. Durante RCP, verificou-se sangramento difuso abdominal e no tubo traqueal, sendo optado por
realizar histerectomia. O resultado da necropsia mostrou choque hemorrágico. Discussão: A ELA constitui um diagnóstico de exclusão, sendo a necropsia geralmente inconclusiva. O diagnóstico precoce e o tratamento imediato são
essenciais para a diminuição da mortalidade.
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125 Anestesia para gravidez ectópica rota em
choque hemorrágico: relato de caso
Hector Yuri de Souza Ferreira, Rafael Bahia Ravaiane, Carlos Alexandre Trindade,
Vinicius Caldeira Quintão
Santa-Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: A incidência de gravidez ectópica vem aumentando, enquanto o início da vida sexual ocorre cada vez
mais precoce, na adolescência. A ruptura do embrião na cavidade abdominal, gerando hemoperitôneo, pode levar
a choque e óbito se a intervenção cirúrgica não for imediata. Relato do caso: paciente feminina, 14 anos, 50 kg,
estado físico P1, sem conhecimento da gravidez. Admitida com dor abdominal intensa súbita, síncope e metrorragia na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) havia quatro horas com relato de pressão arterial (PA) = 80 ×
48 mmHg, frequência cardíaca (FC) = 136 bpm e confusão mental. Coletados exames que evidenciaram hemoglobina (Hb) = 5,9 g/dL, hematócitos (Htc) = 17,7 e beta-hcG positivo. Feitos 3.000 mL de cristaloides na UPA, paciente
encaminhada para centro cirúrgico agitada, hipocorada 3+/4+, pele úmida e pegajosa com pressão arterial (PA) =
76 × 42 mmHg, frequência cardíaca (FC) = 142 bpm, frequência relativa (FR) = 28 irpm e sem leitura de oximetria
periférica. Feitas venóclise com cateter 20G MSE e indução da anestesia geral com alfentanil 30 mcg/kg, etomidato
0,25 mg/kg e succinilcolina 1 mg/kg, bem como posterior punção de artéria radial esquerda e acesso venoso central em jugular interna direita. Coletados exames e solicitados 600 mL concentrado de hemáceas (CHM) e 600 mL
plasma fresco. Manutenção da anestesia: isoflurano 0,5 CAM e necessidade de noradrenalina em baixa dose para
manutenção de PAM = 45 mmHg. Primeira gasometria venosa: pH = 7,09, pCO2 = 35 mmHg, SvO2 = 42%, HCO3
= 10,9 mmol/L, Hb = 3,2 g/dL, RNI = 2,1 e atividade = 32%. No decorrer da salpingectomia e drenagem de hemoperitôneo, realizada transfusão de 600 mL de CHM e 500 mL de Ringer-lactato e coletados novos exames ao final
do procedimento: pH = 7,17, pCO2 = 30 mmHg, SvO2 = 48%, HCO3 = 10, 2 mmol/L e Hb = 7,8 g/dL. A paciente foi
extubada com sucesso, conduzida à unidade de terapia intensiva (UTI) sem uso de vasopressor, mantendo PAM de
60 mmHg. Mantido acompanhamento da paciente, que teve alta da UTI em dois dias e da instituição em seis dias.
Discussão: a gravidez ectópica continua sendo uma das principais causas de morte em mulheres em idade fértil.
A instabilidade hemodinâmica é a grande ameaça à vida materna. Uma ocorrência corriqueira no tratamento do
choque é a anemia dilucional, quando da administração deliberada de cristaloides, na ausência de disponibilidade
de hemocomponentes. Antes da hemostasia definitiva, a administração de fluidos em excesso aumenta o volume de
sangramento dos vasos lesados, dissolvendo coágulos. Assim, o objetivo do anestesiologista é a ressuscitação hipotensiva até o controle efetivo da hemorragia e a monitorização do equilíbrio entre a oferta (DO2) e o consumo de O2
(VO2), com consequente diminuição da morte celular.
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127 Neurofibromatose tipo I e gestação:
um desafio para o anestesiologista
Natália de Castro Gomes, Ivy Coutinho dos Anjos, Franz Schubert Cavalcanti,
Carlos Alberto Figueiredo Côrtes, Candido Amaral Sanchez
Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia (CET) Integrado de Campinas-9134, Campinas,
São Paulo, Brasil
Introdução: A neurofibromatose é uma doença autossômica dominante caracterizada por manchas café com leite na
pele e múltiplos tumores neurais periféricos, acometendo o sistema nervoso central (SNC), os ossos, o sistema endócrino e os vasos. Gestantes hígidas podem demonstrar os primeiros sinais da doença durante a gestação. Em função
do acometimento dos tecidos e órgãos, dificulta decidir a melhor conduta anestésica entre o bloqueio espinhal e a
anestesia geral. Relato do caso: Primigesta a termo, 25 anos, ASA II, indicada cesárea por restrição de crescimento
intrauterino. A gestante referia surgimento das lesões no quinto mês de gestação. Punção raquídea em L3-L4, com
agulha 27G whitacre sem sucesso em três tentativas. Por conta de importante desvio da linha média, decidimos
abandonar a técnica e mudar para anestesia geral. Indução venosa em sequência rápida, com fentanil, propofol e
succinilcolina, entubação endotraqueal (IOT) com manobra de Sellick, anestesia mantida com sevoflurano e ar comprimido. A cesárea deu-se sem intercorrências, feita analgesia com dipirona e morfina intravenosa. O recém-nascido
(RN) apresentou boa vitalidade e a paciente evoluiu bem, com alta hospitalar em 48 horas. Discussão: Pacientes
portadores de neurofibromatose são um desafio para o anestesiologista, em virtude do seu comprometimento multissistêmico, e, quando aliada à gestação, essa dificuldade aumenta, havendo riscos inerentes de cada técnica anestésica
associados às peculiaridades da patologia. Ao submeter uma gestante portadora de neurofibromatose à raquianestesia, constatou-se dificuldade de punção pela cifoescoliose, que acomete a maioria dos casos, além da necessidade
de fugir das lesões cutâneas. Uma vez feita a punção raquídea, há o risco de formação de neurofibroma na medula
espinhal pelo processo cicatricial desencadeado. Quando se optou pela anestesia geral, encontraram-se outras dificuldades. A gestante era portadora de via aérea difícil. Com isso, em associação com a neurofibromatose, há o risco
de comprometimento tanto da ventilação quanto da IOT. Existe a possibilidade de neurofibromas intracranianos,
que, aliados ao aumento das pressões arterial e intracraniana numa laringoscopia sem plano anestésico, podem piorar o quadro, além da associação entre neurofibromatose e feocromocitoma em 0,1 a 5,7% dos casos, necessitando
de um rigoroso controle pressórico em caso de deflagração de uma crise. Lidou-se então com uma situação dificil
na gestante com neurofibromatose. Ao se decidir a técnica, o objetivo final é a segurança do binômio materno-fetal.
Conflito de interesses: nada a declarar.
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148 Anestesia em paciente com rotura uterina:
relato de caso
Tássia Alessandra Barboza da Silva, Marco Aurélio Damasceno,
Cledianne Zillah Mello Amorim, Verônica Soares
Hospital Municipal Lourenço Jorge, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: A rotura uterina consiste no rompimento parcial ou total do miométrio durante a gravidez ou o trabalho de parto. Comunica, assim, a cavidade uterina com a cavidade abdominal. Relato do caso: Paciente feminina,
38 anos, 85 kg, com cesárea prévia havia 20 anos, 33 semanas de gestação, deu entrada na emergência obstétrica
no dia anterior da cirurgia com relato de sangramento escuro de pequena monta. Indicada interrupção cirúrgica
da gestação por bradicardia fetal ao cardiotocografia e ultrassonografia (USG) com provável placenta prévia total.
Realizada punção com cateter de teflon número 16G e solicitados dois concentrados de hemácias. Feito bloqueio
subaracnoideo com 12 mg de bupivacaína hiperbárica e 60 mcg de morfina sem intercorrências, apresentando bloqueio sensitivo e motor satisfatórios. Após abertura de cavidade abdominal, foram constatadas grande quantidade
de sangue e rotura uterina. Retirado o recém-nascido (RN) prematuro vivo e encaminhado à Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) neonatal. A paciente evoluiu com instabilidade hemodinâmica, realizando-se entubação orotraqueal
após indução em sequência rápida com 500 mcg de alfentanil, 160 mg de cetamina e 100 mg de succinilcolina, com
a utilização de sevoflurane para a manutenção da anestesia. Puncionada veia jugular interna direita e iniciada noradrenalina. Realizada histerectomia e transfundidos dois concentrados de hemácias. A paciente evoluiu com acidose
metabólica, não sendo possível a sua extubação imediata, sendo encaminhada ao centro de terapia intensiva (CTI).
Discussão: A anestesia do referido caso iniciou-se com um bloqueio de neuroeixo e, após uma mudança no diagnóstico, foi necessária conversão para anestesia geral balanceada venosa e inalatória. A paciente encontrava-se com
bloqueio simpático extenso, e depois da indução de anestesia geral e sangramento seu quadro foi agravado com
hipotensão refratária a volume. No caso descrito, a rotura uterina evoluiu de forma lenta e progressiva, praticamente
assintomática. Entre os fatores de risco para a rotura uterina, a indução do parto e a cesariana merecem destaque
pela sua prevalência. A laparotomia exploradora deve ser imediata para a confirmação do diagnóstico, a instituição
do tratamento e o controle do sangramento.
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150 Anestesia para histerectomia por
acretismo placentário: relato de caso
Bruna Veiga Gonçalves, Lena Cláudia Maia Alencar, Carlos Henrique Moreira da Silva Junior,
Fernanda Veiga Gonçalves, Andrea Natacha Casseb Oliveira
Fundação Santa-Casa de Misericórdia do Pará, Belém, Pará, Brasil
Introdução: A implantação anormal da placenta na parede uterina é causa importante de morbimortalidade
materna. O diagnóstico pré-natal é ideal, pois permite planejar individualmente a conduta, que pode ser de três formas: cesariana associada à histerectomia periparto, cesariana com conduta conservadora, ou abordagem cirúrgica
em segundo tempo ou conservador. Relato do caso: MCLA, 36 anos, sexo feminino, sem comorbidades, exames
laboratoriais sem alterações, ASA II, submetida à histerectomia total abdominal sob raquianestesia. Monitorizada
com multiparâmetros e presença de acesso venoso central prévio em veia jugular. Realizada anestesia subaracnoidea
com paciente sentada, após assepsia e antissepsia do dorso e botão anestésico no espaço intervertebral L2-L3 com
lidocaína 2% 40 mg e posterior punção utilizando agulha do tipo Quincke 27G e observação do LCR. Realizada injeção de bupivacaína hiperbárica 0,5% 20 mg, fentanil 25 mcg e adrenalina 0,1 mg. Fornecido O2 2 L/min sob cateter
nasal. Durante procedimento cirúrgico, que durou duas horas e 15 minutos, paciente manteve hipotensão persistente
e refratária à etilefrina. Feita venóclise em membro superior direito com cateter 20G para otimização da volemia com
1 U de concentrado de hemácias, 4 L de cristaloide e 500 mL de coloide. Optou-se por solicitar mais duas unidades
de concentrado de hemácias e uma unidade de plasma fresco. Ao término, paciente permaneceu com hipotensão e
foi encaminhada para a sala de recuperação anestésica, onde permaneceu por mais três horas recebendo cristaloides
e hemoderivados. Liberada para enfermaria com pressão arterial (PA) de 110 × 65 mmHg e demais parâmetros estáveis. Discussão: A complicação mais comum de placenta acreta é a coagulação intravascular disseminada. Optou-se
pelo bloqueio de neuroeixo pela estabilidade hemodinâmica inicial da paciente (PA = 110 × 60mmHg e frequência
cardíaca FC = 75 bpm), por não apresentar nenhuma manifestação ou exame laboratorial de coagulopatia e pela
proposta cirúrgica rápida. Realizou-se raquianestesia com bupivacaína acrescida de fentanil e adrenalina, a fim de
aumentar o tempo anestésico. Evidências sugerem que a anestesia regional é segura e pode ser utilizada nesses casos.
Em situações de emergência, instabilidade hemodinâmica e coagulopatia, a anestesia geral é a técnica de escolha.
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156 Anestesia raquidiana em cesariana: um
estudo comparativo entre diferentes doses
e concentrações de bupivacaína hiperbárica
Jinnah Han, Thatiane Marcelo Fortunato, Wagner Ribeiro da Silva
Hospital Municipal Doutor José de Carvalho Florence, São José dos Campos, São Paulo, Brasil
Introdução: Atualmente, a raquianestesia é a técnica mais empregada para a realização de cesariana em pacientes hígidas. A incidência de hipotensão induzida pela raquianestesia em parturientes pode ser maior que 70 a 80%
quando o tratamento farmacológico não é usado. A utilização de baixas doses de bupicavaína em raquianestesia para
cesariana tem sido estudada com os objetivos de diminuir efeitos colaterais maternos (hipotensão, náuseas, vômitos intraoperatórios, desconforto respiratório) e reduzir o tempo de alta da unidade de recuperação pós-anestésica,
melhorando a satisfação materna. Métodos: Ensaio clínico, randomizado, simples-cego. Foram alocadas pacientes
em dois grupos: grupo A, que recebeu bupivacaína 0,5% 11 mg + morfina 80 µg; e grupo B, que recebeu bupivacaína
0,375% 8,25 mg + morfina 80 µg. Os parâmetros avaliados foram: dor no intraoperatório, incidência de hipotensão,
menor pressão arterial média registrada, consumo de efedrina, incidência de náuseas/vômitos e tempo de bloqueio
motor. Objetivo: Melhorar a qualidade da raquianestesia para cesariana ao reduzir os efeitos indesejados nessa
modalidade anestésica. Resultados: Participaram do estudo 30 pacientes, divididas aleatoriamente em dois grupos,
sendo um o experimento (B) e o outro o controle (A). Quinze pacientes foram alocadas no grupo experimento e
15 no grupo controle. Em relação à dor, o sucesso da anestesia foi obtido em todas as pacientes, as quais apresentaram
bloqueio sensitivo pelo menos até o nível T6. Além disso, nenhuma paciente precisou de complementação epidural
em nenhum dos quatro momentos estudados para a variável dor. Por esse motivo, tais dados não foram incluídos no
banco de dados utilizado para fazer a análise estatística do estudo. Conclusões: No presente estudo, raquianestesia
com bupivacaína 0,375% e 8,25 mg foi eficiente para manter anestesia satisfatória, com repercussão hemodinâmica
menos severa apesar de alta incidência de hipotensão. No entanto a população estudada foi pequena e a segurança
da raquianestesia com baixa dose e concentração permanece controversa, necessitando de mais estudos que comprovem sua eficácia.
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174 Efeitos hemodinâmicos com diferentes
doses de bupivacaína 0,5% pesada pela
técnica combinada (raqueperidural
contínua) em cesarianas
Priscila Fechine Ribeiro, Jacqueline Pinto Ventorin, Fernando Martinez Sanchez,
Marcel Rodrigues Ferreira, Flávio Francisco Vitale Neto
Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia (CET) Integrado de Campinas-9134, Campinas,
São Paulo, Brasil
Introdução: A anestesia regional é a técnica de eleição em obstetrícia, porém os efeitos da simpatectomia causam
instabilidade hemodinâmica, prejudicando o binômio materno-fetal. Objetivou-se neste estudo comparar os efeitos
hemodinâmicos com diferentes doses de bupivacaína 0,5% pesada na raquianestesia em cesáreas. Métodos: Avaliaram-se as alterações hemodinâmicas de 54 gestantes submetidas à cesárea eletiva sob raqueperidural contínua
divididas em três grupos, conforme a dose do anestésico local (AL): A (5 mg), B (8 mg) e C (10 mg). A pressão arterial (PA) era aferida a cada dois minutos até o nascimento e, em seguida, a cada cinco minutos até o término da
cirurgia. Em todos os grupos, associaram-se fentanil e morfina à bupivacaína. Resultados: O grupo C, antes do nascimento, apresentou instabilidade hemodinâmica quando comparado aos demais. O mesmo não aconteceu após a
retirada do concepto; os níveis pressóricos mantiveram-se estáveis e homogêneos. Não houve necessidade de complementação da anestesia pelo cateter peridural em nenhum dos casos. Discussão: A hipotensão arterial é o efeito
adverso mais frequente após raquianestesia. Ocorre por aumento da capacitância venosa associada à vasodilatação
sistêmica, decorrentes ao bloqueio simpático e agravada pela compressão aortocava pelo útero gravídico. O uso de
baixas doses de AL diminui a incidência de hipotensão arterial, também associada ao deslocamento uterino, menor
tempo cirúrgico e uso precoce de vasopressores. Conclusão: Baseando-se nos resultados obtidos, conclui-se que
baixas doses de AL promoveram analgesia satisfatória e boa estabilidade hemodinâmica, protegendo o binômio
materno-fetal.
Conflito de interesses: nada a declarar.
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176 Manejo perioperatório em caso de
coagulopatia em puerpério: relato de caso
Remulo Orlando Borges da Silva, Daílson Mamede Bezerra, Denismar Borges de Miranda,
Marcus Cavalcante de Oliveira Araújo, José Fernando Folgosi
Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia (CET) Doutor José Quinan, Goiânia, Goiás, Brasil
Introdução: A hemorragia pós-parto é definida como a perda de sangue maior que 500 mL que ocorre após o nascimento ou redução de 10% do hematócrito. As causas mais comuns são atonia uterina e coagulopatia. Relata-se o
manejo perioperatório de puérpera com coagulopatia. Relato do caso: Paciente (G6P5A1C2), 34 anos, em pós-operatório imediato (POI) de cesariana por sofrimento fetal. História de abuso de substâncias ilícitas durante a gestação,
sem comorbidades. No POI de cesariana sob raquianestesia, apresentou hipotensão arterial e taquicardia. Administrados 1.500 mL de Ringer-lactato, 1.000 mL de coloide e efedrina, com normalização da pressão arterial (PA).
Cursou após uma hora com hipotensão arterial, sem resposta depois de 1.000 mL de SF 0,9%. Ao exame, abdome
distendido, hipocorada, taquidispneia, confusão mental, hematócrito (Ht) 23,4, hemoglobina (Hb) 7,7 e plaquetas de 278.000, sendo indicada laparotomia exploradora. Indução em sequência rápida com fentanil, etomidato e
succinilcolina. Após entubação endotraqueal (IOT), acesso venoso central e pressão arterial invasiva (PAI). Manutenção com sevoflurano em baixa concentração. Apresentava útero globoso e sangramento retroabdominal. Evoluiu
com instabilidade hemodinâmica, iniciando-se infusão de noradrenalina. Gasometria arterial com pH 7,05, lactato
11,7, Ht 15,7, pCO2 35 e HCO3 10. Foram administrados 3 L de cristaloides, três concentrados de hemácias, uma
unidade de plasma e bicarbonato de sódio 8,4%. Ao final, apresentou melhora hemodinâmica. Diurese: 200 mL.
Encaminhada à unidade de terapia intensiva (UTI). No primeiro dia do pós-operatório: instabilidade hemodinâmica, distensão abdominal, anúria, acidose refratária e secreção sanguinolenta em dreno abdominal (> 2 L). Indicada
reabordagem cirúrgica. Segundo dia pós-operatório: piora da instabilidade hemodinâmica e parada cardiorrespiratória (PCR), sem sucesso durante reanimação. Discussão: Trata-se de caso de hemorragia puerperal grave, que
evoluiu com choque hipovolêmico associado à discrasia sanguínea. Além dos cuidados de reposição volêmica e
transfusão, o tempo para tomada de decisão cirúrgica é crucial para evitar o desfecho desfavorável. A manutenção
da normovolemia previne a coagulopatia, acidose metabólica e fibrilação ventricular. A identificação precoce do tipo
de coagulopatia orienta a terapêutica adequada. A hemorragia obstétrica é causa significativa de morbimortalidade
materna. A prevenção, o diagnóstico precoce e o atendimento imediato são fundamentais para reduzir complicações.
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197 Manejo anestésico em gestante com
miopatia metabólica: relato de caso
Sulla Habib Pina, Erica Mendonça Reiff Carlos, Francisca Lorena de Melo Liberato,
Luis Fernando Guaman Borda, Patrícia Pereira de Senna Santos
Hospital Universitário Pedro Ernesto/Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj),
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: As miopatias metabólicas são um grupo heterogêneo de desordens do metabolismo energético muscular. As doenças do musculoesquelético promovem aumento do risco anestésico, por isso o anestesiologista deve ter
conhecimento sobre a apresentação e o manejo dessas desordens para evitar o aumento da morbidade pós-operatória. Relato do caso: Paciente de sexo feminino, 27 anos, G1P0A0, idade gestacional de 39 semanas, encaminhada
para cesariana eletiva por conta de miopatia metabólica. Em acompanhamento desde os 12 anos de idade, com
evolução progressiva do quadro de fraqueza muscular em membros, apresentava atualmente tetraparesia. Durante
investigação clínica, a biópsia muscular evidenciou acúmulo de mitocôndrias com morfologia alterada associada a
acúmulo de glicogênio. Investigação complementar cardiológica sem alterações. Discussão: As miopatias metabólicas são entidades raras e necessitam de manejo intraoperatório cuidadoso. O planejamento anestésico é importante
para evitar dor, fraqueza e estresse muscular, bem como alterações de temperatura e desidratação. Por esse motivo,
optou-se pelo bloqueio peridural lombar contínuo, em função do benefício do bloqueio segmentar. Descartaram-se
a anestesia geral e raquianestesia pelos riscos de hipertermia maligna e alterações hemodinâmicas.
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204 Desafios anestésicos em cesariana de
paciente portadora de dupla lesão mitral:
relato de caso
João Leonardo de Souza Mendonça, Leonardo Mendonça, Ricardo Eiras Júnior,
Daniel Queiroz , João Gabriel Vilar
Hospital Federal dos Servidores do Estado, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: Das gestantes cardiopatas internadas no nosso serviço, 80% possuem doença valvular reumática e,
destas, 96% têm comprometimento da valva mitral. O manejo anestésico dessas pacientes é um desafio, pois há
desvantagens potenciais associadas tanto à anestesia geral quanto aos bloqueios no neuroeixo. Nesses casos, é fundamental analisar o grau de comprometimento estrutural do coração e da vasculatura pulmonar, para entender melhor
os objetivos hemodinâmicos de cada caso. Relato do caso: MA, 29 anos, GI P0 A0, portadora de cardiopatia reumática com dupla lesão mitral, com 39 semanas e três dias de gestação, apresentando dispneia ao repouso. Medicada
com furosemida, metoprolol e digoxina. Foi planejada cesariana por indicação do serviço de cardiologia. Ecodopplercardiograma indicava pequeno aumento de ventrículo esquerdo (VE) e átrio esquerdo (AE), dupla lesão mitral
com importante insuficiência mitral e moderada estenose mitral, área valvar em torno de 1,5 cm2 e gradiente AE/
VE máximo de 35 mmHg (mínimo). Boa fração de ejeção e pressão da artéria pulmonar normal. Foi realizado parto
cesáreo com anestesia geral, após indução em sequência rápida com uso de remifentanil em infusão contínua, propofol e succinilcolina e manutenção com associação de sevoflurano a 2%. Foi puncionada artéria radial esquerda para
medida da pressão arterial invasiva. Estabilidade hemodinâmica mantida durante todo o procedimento. O feto nasceu em escala de Apgar 9. A analgesia foi feita com dipirona, parecoxibe e tramadol, além de infiltração da ferida com
anestésico local. Encaminhada à unidade terapia intensiva, com alta hospitalar no quarto dia. Discussão: A anestesia
geral está indicada em pacientes com comprometimento importante do sistema cardiovascular, pois se acredita que a
vasodilatação e o bloqueio simpático potenciais associados à anestesia no neuroeixo podem ser desastrosos. Durante
a anestesia geral, deve-se evitar a estimulação nociva decorrente da entubação e extubação traqueal, depressão miocárdica e diminuição na resistência periférica. Nesses pacientes, o remifentanil é uma droga com perfil satisfatório,
pois permite boa estabilidade cardiovascular na gestante e, por ter metabolização rápida mesmo no recém-nascido,
minimiza os riscos de depressão neonatal prolongada. Nessas pacientes, a hipertensão arterial decorrente da estimulação da extubação associada à hipervolemia eleva o risco para complicações graves como o edema agudo de pulmão,
merecendo assim especial atenção.
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215 Uso de anestésicos durante a gestação
e riscos para o bebê
Daniela Silva Santos, Marcela Metzdorf, Luiza Metzdorf, Fernanda Salles Luiz Vianna,
André Anjos Da Silva
Sistema de Informação sobre Agentes Teratogênicos, Hospital de Clínicas de Porto Alegre,
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil
Introdução: A literatura disponível sobre o uso de agentes anestésicos durante a gestação não é amplamente difundida, contudo exposição a anestésicos durante a gestação pode ocorrer em até 2% de todas as grávidas, as quais
necessitam de cirurgia eletiva ou de emergência, e exposição inadvertida aos anestésicos voláteis pode ocorrer como
um risco ocupacional para algumas mulheres durante a gravidez. O Serviço de Informações sobre Agentes Teratogênicos (Siat) é um serviço do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) que presta atendimento gratuito para a
comunidade e profissionais da área da saúde. Objetivo: Relatar dados obtidos das consultas realizadas ao Siat a respeito da utilização de agentes anestésicos durante a gestação, assim como a exposição paterna e ocupacional a esses
fármacos, avaliando possível risco teratogênico. Métodos: Foram analisadas as consultas no Siat entre 2009 e 2016,
com questionamentos sobre anestésicos em procedimentos médicos e odontológicos, exposição ocupacional dos
profissionais da saúde, exposição paterna aos anestésicos e pesquisas solicitadas por médicos. Resultados: De um
total de 2.623 consultas realizadas pelo Siat no período de 2009 a 2016, 30 foram relacionadas aos anestésicos, correspondendo a 0,82% da totalidade. Das consultas realizadas com o motivo anestésicos, 20% aconteceram para fins
de pesquisa, 63,3% para gestantes, 13,3% para mulheres planejando gestação e 3,3% por exposição paterna. Os principais anestésicos pesquisados foram: propofol, isoflurano, halotano, óxido nitroso, entre outros. Dessas 30 consultas,
obteve-se seguimento de apenas 13, e, entre estas, duas apresentaram malformação ou eventos adversos na gestação.
Conclusão e discussão: De acordo com os seguimentos realizados, parece não haver teratogenicidade relacionada
ao uso de anestésicos. As malformações relatadas possivelmente são por conta de outras condições ou pelo uso de
outros fármacos durante a gestação. Estudos complementares são necessários com um número maior de pacientes, na tentativa de minimizar perdas de seguimento. Essas perdas de informação e o número reduzido da amostra
podem diminuir o poder do estudo. Portanto, conclui-se que a administração e/ou exposição à anestesia durante a
gravidez não aumenta o risco de consequências adversas na gestação ou para o bebê.
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217 Síndrome da obstrução congênita das vias
aéreas superiores (Chaos): relato de caso
Ana Paula Costa Moraes de Albuquerque, Fábio Luís Ferrari Regatieri, Marcelo Ribeiro
Magalhães Queiroz, Fernanda Lourenço Furigo, Daniel Varoni Schneider
Hospital Geral de Itapevi, Itapevi, São Paulo, Brasil
Introdução: O termo Chaos (Congenital high airway obstruction syndrome) foi introduzido por Hedrick em 1994
para descrever fetos com obstrução das vias aéreas e série de achados ultrassonográficos incompatíveis com a vida1.
Em torno da décima semana de gestação, uma lâmina epitelial obstrui as vias respiratórias superiores, e a falha
da recanalização dessa membrana resulta na obstrução1. A principal ocorrência associada à sindrome é atresia de
laringe1. O diagnóstico pré-natal da Chaos é essencial para a programação de intervenções como o Exit (do inglês,
tratamento extraútero intraparto), aumentando as taxas de sobrevida1. O Exit é um procedimento cirúrgico feito no
feto, ainda com a manutenção da circulação uteroplacentária. Há exposição apenas da cabeça e dos ombros mediante
cesariana, permitindo a realização da traqueostomia e da broncoscopia ou a entubação das vias aéreas2. Existe a
necessidade de um anestesiologista para a mãe e outro para o concepto. A técnica anestésica deve oferecer anestesia
materna, relaxamento uterino, anestesia e imobilidade fetal2. Ao final do procedimento, completa-se o parto e ocorre
o clampeamento do cordão umbilical2. Relato de caso: Q. M. C., 32 semanas de gestação, sem pré-natal, submetida
à cesariana de emergência sob raquianestesia por descolamento prematuro de placenta. Recém-Nascido (RN) feminino, 1.395 g, nasceu em PCR. Durante manobras de reanimação, foi tentada entubação orotraqueal, sem sucesso,
por apresentar membrana orofaríngea, impedindo a progressão da cânula orotraqueal. A manutenção da ventilação,
bem-sucedida, ocorreu por máscara facial. Imediatamente a paciente foi submetida à traqueostomia. Após cirurgia,
o RN foi encaminhado à unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal, indo a óbito algumas horas depois. Discussão:
A Chaos é uma síndrome com elevada mortalidade. Os melhores casos são aqueles com diagnóstico precoce em que
o Exit e/ou a broncoscopia são feitos eletivamente1. A associação de anestesia inalatória e intravenosa proporciona
maior estabilidade hemodinâmica materna e fetal2.
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236 Tromboembolismo pulmonar no
intraoperatório de parto cesariana: relato
de caso e considerações relacionadas
Nathalia Rangel Rocha, Felipe Carvalho Priante, Rogerio Pavani, Lander dos Santos,
Anna Lucia Jordão Brant
Fundação Civil Casa de Misericórdia de Franca, Franca, São Paulo, Brasil
Introdução: Calcula-se que de 0,2 a 4% das gestações são complicadas por doença cardiovascular. A doença tromboembólica possui incidência entre 0,5 e dois casos/1.000 grávidas. Sua expressão mais temível é o tromboembolismo
pulmonar (TEP), a principal causa de mortalidade materna em países desenvolvidos, podendo chegar até 30%
quando não tratada adequadamente. Relato do caso: JCL, 22 anos, gestante 39 semanas, ASA 1, indicada cesariana
por corioamniorrexe sem evolução para trabalho de parto. Realizada raquianestesia com bupivacaína e morfina,
sem intercorrências. Após nascimento, evoluiu com dispneia súbita e queda da sO2 para 90%. Administrado O2 com
melhora parcial. Após o procedimento, realizada radiografia do toráx (RX), que não evidenciou alterações. Hemoglobina (Hb) = 8,4, hematócrito (Ht) = 25,7%, D-dímero > 5.000. Recuperado bloqueio motor, a paciente continuou
evoluindo, com piora do quadro respiratório. Transferida para o centro de terapia intensiva (CTI), feita entubação
orotraqueal e iniciado tratamento empírico com enoxaparina. Nas 24 horas seguintes, evoluiu com melhora, extubação e mantida com O2. No oitavo dia de pós-operatório paciente assintomática, com alta para acompanhamento
ambulatorial. Discussão: A gravidez é um exemplo da Tríade de Virchow: hipercoagulabilidade, estase venosa e
danos vasculares. A prevalência de TEP em grávidas pode ser até cinco vezes maior. O período de maior risco é nas
três primeiras semanas após cesariana. Depois desse período, ainda está aumentado, mas é idêntico ao do período
gestacional. O diagnóstico clínico é complicado diante das alterações fisiológicas da gestação. Os critérios de Wells
e o escore de Genova não podem ser aplicados às grávidas, e a dosagem do D-dímero tem pouco valor, com resultados falso-positivos e falso-negativos. Um dos obstáculos do diagnóstico de imagem está no risco de expor a gestante
e o feto à radiação. A avaliação pode ser feita com raio x, tomografia ou cintilografia de perfusão-ventilação pulmonar. O tratamento é realizado com heparina, evitando-se os trombolíticos. O diagnóstico correto então se torna um
desafio e traz implicações importantes, uma vez que o tratamento exige anticoagulação, prejudica a amamentação e
há indicação de profilaxia.
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248 Anestesia para gestante portadora de
miocardiopatia periparto: relato de caso
Rogean Rodrigues Nunes, Francisco Diego Silva de Paiva, Cristiane Gurgel Lopes,
Camila de Souza Barros, Ivna Silveira Sampaio
Hospital Geral de Fortaleza, Fortaleza, Ceará, Brasil
Introdução: Miocardiopatia periparto (MCPP) é uma forma de cardiopatia dilatada incomum que afeta mulheres
no último mês da gestação ou até o quinto mês pós-parto. Caracteriza-se pelo desenvolvimento de insuficiência cardíaca na ausência de outras causas identificáveis e associa-se à importante morbimortalidade materna. No presente
relato se aborda a conduta anestésica para cesárea em gestante portadora de MCPP. Relato do caso: Paciente 27 anos,
34 semanas de gestação, índice de massa corporal (IMC) = 43 kg.m-2, portadora de MCPP, NYHA III, com ecocardiograma evidenciando fração de ejeção de 26% (Simpson), em uso de carvedilol 25 mg/dia e espironolactona 75 mg/dia.
Admitida no centro cirúrgico sem queixas clínicas, para realizar cesárea e ligadura tubária eletiva. Monitorizada com
cardioscopia, pressão arterial invasiva, SpO2 e capnografia, puncionado acesso venoso central em veia jugular interna
direita. Posicionada em decúbito dorsal, com coxim para otimização de entubação orotraqueal (IOT) e desvio lateral do
útero para esquerda. Apresentava, antes da indução, pressão arterial (PA) = 156 × 90 mmHg, frequência cardíaca (FC)
= 85 bpm e SpO2= 99%. Após pré-oxigenação, foi iniciada dobutamina 5 μg.kg-1.min-1 e administrados: fentanil 200 μg,
midazolam 2 mg, etomidato 20 mg, lidocaína 150 mg e succinilcolina 100 mg. Após IOT sem intercorrências, a paciente
apresentou PA = 210 × 130 mmHg e FC = 87 bpm, sendo iniciados remifentanil 0,2 μg.kg-1.min-1, nitroglicerina 10 μg.
min-1 e sevoflurano. Com melhora dos níveis pressóricos, optou-se por desligar a nitroglicerina. O procedimento durou
cerca de 45 minutos, e a paciente apresentou estabilidade hemodinâmica nesse período. Administrou-se um volume
total de 850 mL de solução fisiológica 0,9%. O recém-nascido apresentou Apgar 6/8. Paciente foi extubada com remifentanil (0,05 μg.kg.-1min-1) sem intercorrências e foi encaminhada à unidade de terapia intensiva (UTI), recebendo alta
depois de dias, com boas condições clínicas. Discussão: São descritas tanto anestesia geral como regional para cesárea
em pacientes portadoras de MCPP. O objetivo desta conduta foi evitar depressão miocárdica e aumento de pré e póscarga ventricular, manutenção de uma adequada volemia e oferta titulada de anestésicos. A MCPP pode levar a graves
consequências para o binômio materno-fetal. Uma técnica anestésica bem planejada, com adequada monitorização e
vigilância contínua, é imprescindível para desfechos satisfatórios.
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249 Anestesia em parturiente pós-cirurgia de
Senning para transposição de grandes
vasos: relato de caso
Maíla Aparecida Vinhal Andrade, Marcio Chaves Craveiro de Melo,
Marcos Vinícius Pimentel Cardoso, Ivana Mares Trivellato, William Costa Rocha
Hospital Vila da Serra, Nova Lima, Minas Gerais, Brasil
Relato do caso: L. D., 31 anos, primigesta, 38 semanas, em uso de propranolol, com passado de cirurgia para transposição de grandes vasos (TGV) segundo a técnica de Senning aos 11 meses, foi admitida para realização de cesariana
eletiva. Capacidade funcional entre 5 e 6 METs, eletrocardiograma (ECG) em ritmo sinusal regular, frequência cardíaca (FC) em torno de 68 bpm, ecocardiograma revelou fração de ejeção de 71% e túneis venosos sistêmico e
pulmonar sem sinais de obstrução. Negou alergias medicamentosas e exames laboratoriais normais. Após monitorização com pressão não invasiva, ECG, oximetria de pulso e venóclise com cateter 20, foi realizada a peridural
entre os espaços L4-L5, com injeção de solução anestésica contendo 10 mL de lidocaína a 2% com adrenalina (c/v),
70 mcg de morfina, 100 mcg de fentanil e introdução de cateter de peridural. Foi testado o nível do bloqueio a cada
cinco minutos e injetados 5 mL de lidocaína (c/v) até que fosse atingido o nível sensitivo de T6. Foram utilizados
1.000 mL de soro fisiológico e bólus de fenilefrina a 40 mcg/mL quando a pressão arterial média (PAM) < 85 mmHg.
Para prevenção de atonia uterina utilizaram 15 UI de ocitocina. A paciente manteve-se estável durante o período per
e pós-operatório imediato e recebeu alta no segundo dia pós-operatório. Discussão: A melhoria das técnicas para
correção da transposição de grandes vasos oportunizou o aumento da expectativa de vida e a possibilidade de gestação. A cirurgia descrita por Senning tem como objetivo a criação de túneis intracardíacos, com a inversão do fluxo
sistêmico e pulmonar na chegada dos ventrículos. Dess forma, os pacientes submetidos a essa técnica desenvolvem
hipertrofia do ventrículo direito, aumento da pressão nessa câmara, risco de disfunção de valva tricúspide e arritmias. Associada à gravidez, em que há aumento do débito cardíaco em 40% e das catecolaminas circulantes, eleva-se
muito o risco de falência ventricular direita e de morte súbita. Por isso, durante o parto, é essencial evitar a sobrecarga
volêmica e o estresse hemodinâmico da paciente.
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250 O uso de clonidina intratecal em cesarianas
pode estar relacionado a pior desfecho
materno-fetal
Patricia Rennó Pinto, Hermann Fernandes, Shirley Andrade Santos, Fernando Bliacheriene,
Rodrigo Viana Quinta Magarão
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, São Paulo,
São Paulo, Brasil
Introdução: A utilização de clonidina como adjuvante em bloqueios do neuroeixo sabidamente prolonga a duração
e a qualidade do bloqueio. O seu uso na obstetrícia e os efeitos maternos e fetais ainda carecem de mais investigação. Métodos: Ensaio clínico controlado, duplo-cego, randomizado. Avaliou-se a adição de clonidina (75 mcg) à
bupivacaina hiperbárica no desfecho dos neonatos (escore de Apgar e análise gasométrica do sangue colhido no
cordão umbilical) em comparação com clonidina intravenosa e placebo. Sessenta e quatro pacientes com cesariana
eletiva foram divididas em três grupos: clonidina intratecal (CI), clonidina intravenosa (IV) e grupo controle (R).
O desfecho primário averiguado foram os escores de Apgar e a avaliação gasométrica do sangue colhido no cordão
umbilical. Os desfechos secundários foram dor pós-operatória, necessidade de opioide e efeitos adversos. Resultados: O grupo CI apresentou piores resultados gasométricos (pH = 7,25 ± 0,06 vs. 7,2 ± 0,07 vs. 7,25 ± 0,07, para R,
CI e IV, respectivamente, p = 0,032) e maior nível de lactato sérico no recém-nascido (RN) (23,55 ± 9,67 vs. 38,58 ±
23,23 vs. 25,83 ± 6,393, para R, CI e IV, nessa ordem, p = 0,047). A utilização da clonidina tanto intravenosa quanto
intratecal foi responsável por maior nivel de sedação maternal durante o parto (escala de agitação e sedação de Richmon – Rass – mínimo: -0,3 ± 0,47 vs. -1 ± 0,53 vs. -0,73 ± 0,45 para R, CI e IV, respectivamente, p < 0.001). O trabalho
não apresentou diferenças nos escores de dor aguda e crônica, nem na necessidade de opioide de resgate. Conclusão: A adição de clonidina intratecal resultou em piores valores na gasometria do cordão umbilical do neonato (pH
e nível de lactato sérico), sem benefícios em termos de dor aguda ou crônica. Maior sedação maternal foi constatada com clonidina intratecal e com clonidina venosa. Discussão: Em contraste com alguns trabalhos da literatura
que não evidenciaram piora da gasometria arterial do cordão umbilical, este estudo apresentou tal desfecho. Entre as
possíveis explicações para esse resultado, o tempo cirúrgico e o maior tempo de exposição à hipotensão causada pela
clonidina podem ser os fatores desencadeantes.
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258 Dificuldade ventilatória durante cesariana
de gestante com obesidade grau III:
relato de caso
Victório dos Santos Junior, Fernanda Angotti Cucolo, Jair de Castro Junior,
Gabriel Braga Zamarian Scarparo Amato, Sandro Anelli Pinotti
Faculdade de Medicina de Marília (Famema), Marília, São Paulo, Brasil
Introdução: As alterações anatômicas e fisiopatológicas da obesidade agravam o prognóstico materno-fetal e estão
associadas à maior incidência de cesariana. A obesidade aumenta o risco da anestesia pelos aspectos anatômicos e
fisiopatológicos, impondo dificuldades no controle e na manutenção das funções vitais. Relato do caso: Gestante
obesa (índice de massa corporal – IMC = 88 kg/m²) foi submetida à cirurgia cesariana por indicação obstétrica. Após
a entubação traqueal, a ventilação mecânica (Dräger Fábius® GS), no modo volume controlado, e parâmetros ventilatórios ajustados de acordo com o peso ideal, caminhou sem intercorrência até a sondagem vesical. Mas, depois da
compressão pela equipe e do deslocamento do panículo adiposo para o andamento da cirurgia, o ventilador não mais
conseguiu realizar a ciclagem, mesmo após ajustes e aumento da pressão inspiratória. Com a rápida queda da saturação periférica de oxigênio (SpO2 < 75%), realizou-se a ventilação manual com FiO2 de 100% até o nascimento. Em
seguida ao nascimento e alívio da compressão, a ventilação mecânica adequada foi possível. Discussão: A gestante
obesa apresenta alterações graves da mecânica respiratória em relação às gestantes com peso ideal. O grande volume
abdominal, a gordura da parede torácica e o tamanho das mamas, quando associada à tração cefálica do panículo
adiposo, compressão abdominal pelo cirurgião e fixação do panículo com o esparadrapo, tornam a ventilação mecânica um verdadeiro desafio. Os trabalhos têm mostrado que o ajuste perioperatório do volume minuto para manter
a oximetria de pulso e a capnografia conforme os valores considerados normais pode ser feito de maneira semelhante àqueles empregados em pacientes com menor IMC, utilizando o peso ideal como referência (~ 10 ml.kg-1).
Aqui, a ventilação foi adequada após a entubação traqueal, porém o posicionamento cirúrgico necessário tornou-a
extremamente difícil, sendo necessárias pressões de via aérea superior acima de 40 cm.H2O-1 para manter a saturação SpO2 > 90% (FiO2 100%). Logo, a ventilação mecânica em gestantes obesas representa uma condição estressante
e de extremo desafio ao anestesiologista.
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282 Manejo anestésico de gestante portadora
de osteogênese imperfeita em fase ativa
do trabalho de parto: relato de caso
Fabilson Ibiapina Correa, Emílio Carlos Del Massa, Adelaide Moral Tarifa, Thaís Natalia Todesco
Casa de Saúde Santa Marcelina, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A osteogênese imperfeita (OI) é uma condição clínica rara com prevalência estimada de 1 a 10 mil casos
na população geral e 1 a 25-30 mil em pacientes obstétricas. Trata-se de uma doença autossômica dominante que
resulta em mutações nos genes produtores do colágeno, alterando a ossificação endocondral. Relato do caso: Primigesta, 35 anos, idade gestacional (IG) de 38 semanas (segundo data da última menstruação), natural e residente em
São Paulo (SP), admitida no serviço em fase ativa do trabalho de parto. Portadora de OI, sem outras comorbidades.
Antecedentes cirúrgicos: osteossíntese em antebraço esquerdo, artrodese de coluna toracolombar em função de escoliose grave. Indicada cesariana de urgência por conta do risco de fratura de ossos da pelve durante período expulsivo.
Ato anestésico: monitorização com eletrocardiograma (ECG), SpO2 e pressão arterial não invasiva (Pani). Venocath
18G em membro superior esquerdo. Após pré-oxigenação com O2 a 100% por cinco minutos, indução anestésica
em sequência rápida com fentanil 300 mcg, propofol 200 mg e succinilcolina 65 mg. Procedeu-se à cuidadosa laringoscopia, evitando hiperextensão cervical, e entubação endotraqueal (IOT) com cânula 7,5 com cuff. Confirmada
a entubação com capnografia e ausculta bilateral. Manutenção: ventilação mecânica controlada a pressão, sevoflurano 2%, ar e oxigênio. Procedimento cirúrgico realizado sem intercorrências, e retirado recém-nascido (RN) com
Apgar 9/10 após sete minutos do seu início. Para analgesia pós-operatória foram realizados: dipirona 2 g, cetoprofeno
100 mg e infiltração de subcutâneo com 20 mL de levobupivacaína sem vasoconstrictor a 0,25%. Após o procedimento foram feitas aspiração de vias aéreas e extubação sem intercorrências. No pós-operatório imediato paciente
evolui com queixas álgicas discretas, controladas com anti-inflamatórios não esteroidais (Aines). Discussão: Indubitavelmente, faz-se necessário o conhecimento das condições clínicas do paciente a fim de que seja indicada a
melhor técnica anestésica, visando ao bem-estar materno-fetal. Nesse caso, optou-se por anestesia geral em virtude
da urgência obstétrica (trabalho de parto) e da possível dificuldade de realizar a raquianestesia em função de artrodese de coluna extensa. Dessa forma, foi possível a realização de um ato anestésico seguro que garantiu Apgar 9/10
ao RN e analgesia satisfatória tanto no intraoperatório quanto nas 48 horas seguintes.
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284 Anestesia para cesariana em gestante
cardiopata e anticoagulada: relato de caso
Leopoldo Nobre de Albuquerque Paiva, Marcelo Ribeiro de Magalhães Queiroz,
Fernanda Lourenço Furigo, Fábio Luis Ferrari Regatieri
Hospital Geral de Itapevi, Itapevi, São Paulo, Brasil
Introdução: A doença cardíaca em gestantes é uma importante etiologia de morbimortalidade materna e fetal.
Estima-se que a incidência de gestantes cardiopatas varia de 0,5 a 4%. A necessidade de analgesia de parto e anestesia para cesariana em gestantes cardiopatas não é infrequente e pode-se configurar um desafio. Relato do caso: D.
S. B., primigesta, 35 semanas, 39 anos, 55 kg, portadora de Doença de Chagas com miocardiopatia chagásica havia
12 anos e sete anos em tratamento. Marca-passo fazia sete anos. Em uso de dalteparina, dose plena, 5.000 U/dia, por
um acidente vascular cerebral isquêmico havia dois anos, sequelada com perda de força no dimídio direito. Fração
de ejeção do ventrículo esquerdo de 29%. Entrou no pronto-socorro com diagnóstico de rotura prematura das membranas ovulares fazia aproximadamente 12 horas e última dose da dalteparina havia menos de 24 horas. Indicada
cesariana de urgência. Induzida anestesia geral com 250 mcg de fentanil, 65 mg de rocurônio e 15 mg de etomidato.
Manutenção com sevoflurano (1-2%). Obtidos acesso venoso central e pressão arterial invasiva. Administrados 5
UI de ocitocina. Reposição volêmica de 600 mL de cristaloide, rocurônio revertido com sugammadex (4 mg/kg) e
analgesia com 5 mg de morfina. Recém-nascido (RN) com Apgar de 9 nos primeiro e quinto minutos. Paciente extubada em sala e encaminhada à unidade de terapia intensiva (UTI), com alta em 48 horas. Discussão: A incidência
de doença cardíaca nas gestantes varia de 0,5 a 4,0% e constitui a principal causa de óbito materno. A incidência de
cardiopatia associada à alta morbidade e mortalidade nessas pacientes fez com que o aprimoramento das técnicas
anestésicas se tornasse crescente. No Brasil, a cardiopatia reumática representa 63,2% da incidência das cardiopatias na gravidez, a chagásica 16,5% e a congênita 9,8%, coincidindo com estatísticas de outros países. A morte súbita
arrítmica é a principal causa de óbito, sendo responsável por 55 a 65% das mortes na Doença de Chagas¹. A gestante apresenta alterações fisiológicas, como: aumento da volemia e débito cardíaco e do consumo de oxigênio pelo
miocárdio, alterações estas bem toleradas pelas gestantes normais, mas podem não ser toleradas pelas cardiopatas,
podendo entrar em colapso cardíaco. Segundo os critérios da New York Heart Association, o índice de mortalidade
perinatal em gestantes portadoras de cardiopatia é maior naquelas cardiopatias graves (classes funcionais III e IV)
e menor nas classes funcionais I e II. Pacientes portadoras de distúrbios de condução, mas com contratilidade miocárdica preservada, evoluem sem grandes intercorrências. Elas podem ser submetidas à anestesia peridural contínua
ou anestesia combinada, tanto para parto vaginal quanto cesariana. A presença de miocardiopatia dilatada requer
atenção na manutenção da resistência vascular sistêmica, depressão miocárdica e arritmias, bem como se recomenda
anestesia geral para cesariana².
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293 Anestesia para cesariana em gestante
portadora de cardiopatia reumática e
hipertensão pulmonar de moderada
gravidade: relato de caso
Sílvia de Almeida, João Fábio de Andrade, Elton Vieira, Larissa Lopes de Campos Santana Ferreira
Hospital Universitário Alzira Velano, Alfenas, Minas Gerais, Brasil
Introdução e objetivo: Este relato abordou o caso de uma gestante com febre reumática, cardiopatia reumática de
moderada gravidade, hipertensão pulmonar moderada com episódios de taquiarritmias hemodinamicamente instáveis, precedendo o parto cesariana, sob anestesia geral. Relato do caso: Paciente, 34 anos, secundigesta. Cesariana
anterior. Portadora de cardiopatia reumática, estenose mitral e hipertensão pulmonar grau moderado. Episódios de
taquiarritmia instáveis durante a gestação, sendo submetida por dois momentos à cardioversão elétrica. Evoluiu para
cesariana sob anestesia geral balanceada, com entubação em sequência rápida, retirada do concepto vivo em boas
condições. Após cirurgia, foi feito bloqueio do neuroeixo sob raquianestesia para analgesia pós-operatória. Extubação em sala cirúrgica. Ambos tiveram o pós-operatório sem intercorrências na unidade de tratamento intensivo, com
alta hospitalar após quatro dias. Conclusão: Não há guidelines baseados em evidências detalhando a melhor técnica
anestésica para pacientes grávidas com estenose mitral e/ou hipertensão pulmonar para o trabalho de parto ou cesariana. Anestesia geral mantém maior estabilidade hemodinâmica, e, em geral, o bloqueio único do neuroeixo não
é recomendado para gestantes com estenose mitral significativa, embora um bloqueio individualizado com baixas
doses de anestésico local e opioides podem ser benéficos por diminuir a resposta cardíaca à dor.
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315 Histerectomia de urgência: relato de caso
Raphael de Freitas Silva, Raffael Pereira Cesar Zamper, Thales Abreu Tedoldi,
Flavio Takaoka, Luiz Guilherme Villares da Costa
Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A hemorragia pós-parto (HPP) é responsável por 25% dos óbitos maternos, e a atonia uterina (AU) é
sua principal etiologia. O trabalho de parto prolongado é um de seus fatores de risco, como no caso a seguir. Relato
de caso: Paciente J. M. S., 18 anos, 60 kg, 1,46 m, hígida, primigesta, 39 semanas de idade gestacional, seguimento
pré-natal adequado, evoluiu para parto vaginal prolongado com fórceps, sob raquianestesia e ocitocina. Na recuperação pós-anestésica (RPA) apresentou hemorragia vaginal, diaforese, torpor, hipotensão e taquicardia. Admitida
novamente no centro cirúrgico para correção de laceração do trajeto, manteve-se com sinais clínicos de choque
hemorrágico. Evidenciou-se útero atônico e acima da cicatriz umbilical. Foi indicada histerectomia subtotal abdominal sob anestesia geral. Puncionado acesso calibroso 14G, monitorização da pressão arterial invasiva, enquanto a
pré-oxigenação era administrada. Logo depois, a paciente foi submetida à indução anestésica com fentanil 200 mcg,
etomidato 20 mg, succinilcolina 60 mg, entubação orotraqueal (IOT) em sequência rápida, manobra de Sellick, ressuscitação em etapa rápida com Ringer-lactato (RL) 3.500 mL, metaraminol e transfundidos dois concentrados de
hemácias (CH). Paciente foi extubada e encaminhada à sala de recuperação. Após 20 minutos, apresentou novos
sinais de choque e torpor. Encaminhada à sala de cirurgia para revisão de hemostasia com anestesia geral. Solicitaram-se exames laboratoriais que demonstraram hipofibrinogenemia, trombocitopenia e tempo de tromboplastina
parcial ativado (TTPa) alargado. Optou-se por transfundir três plasmas, uma aférese de plaquetas, 3 g de fibrinogênio e um CH. Puncionado acesso venoso central e iniciada noradrenalina. Paciente encaminhada à unidade de
terapia intensiva com suporte ventilatório e sedação. Extubada, estável e sem vasopressores após 24 horas. Recebeu
alta hospitalar sete dias depois da internação. Discussão: A AU é a principal causa de HPP cujos fatores de risco são
a hiperdistensão uterina, o parto prolongado, o déficit de contratilidade, a idade materna > 35 anos e a obesidade.
Diante do quadro instalado, os uterotônicos, a massagem uterina, a ressuscitação volêmica, a correção da coagulopatia e até as transfusões devem ser considerados. Por fim, as medidas cirúrgicas serão levadas em conta de acordo
com o desejo reprodutivo, sendo a histerectomia reservada aos casos como o deste relato.
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335 Analgesia de parto em maternidade pública
de Fortaleza: protocolo de analgesia de
parto do hospital da mulher de Fortaleza
Anderson da Silva Costa, Francisco de Lucena Cabral Júnior, Aglaís Gonçalves da Silva Leite,
Rogean Rodrigues Nunes, Rodrigo Brandão Pinheiro
Hospital da Mulher de Fortaleza, Fortaleza, Ceará, Brasil
Introdução: Uma experiência bem-sucedida no Hospital da Mulher de Fortaleza (HMF) no tocante à analgesia de
parto teve como requerimento principal a boa relação com os obstetras responsáveis pelos casos e evidências precisas, tais como: presença de colo uterino apagado em mais de 50% e com pelo menos 4 cm de dilatação; contrações
rítmicas de três a cinco contrações em dez minutos; bem-estar geral comprovado por intermédio da cardiotocografia; interesse da paciente de que se execute o procedimento de analgesia de parto se sim, solicitar a assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; avaliação materna. Não há necessidade de jejum por parte da anestesia
nem de hidratação prévia à realização da peridural. Métodos: Execução da técnica da analgesia de parto é composta por: venóclise com Jelco 20 preferencialmente em membro superior esquerdo, soro glicosado. Posiciona-se
a paciente sentada com os pés sob as escadinhas com as duas mãos sob os joelhos no centro de parto humanizado
nos leitos, e fez-se a monitorização com oxímetro de pulso, bem como a higiene cirúrgica. Quando o paciente apresentar dilatação cervical menor ou igual a 8 cm, é realizada a punção peridural, L3-L4 ou L2-L3 pela técnica de
Dogliotti, seguindo com administração de bupivacaína racêmica em excesso enantiomérico – 2 mL adicionados a
2 mL de sufentanil de 5 mcg/mL, completando com água destilada até completar o volume total de 10 mL. Posterior
introdução do catéter até 3-4 cm. Utilizar técnica asséptica. Quando a dilatação for maior que 9 cm, realizar punção
subaracnoidea com agulha número 26 ou 27. Segue-se com isso a introdução de 2,5 mg de bupivacaína pesada 0,5%
mais 5 mcg de sufentanil, utilizando com isso o volume total de 1,5 mL em 15 segundos. Com essa técnica se obtém
analgesia pelo tempo aproximado de 2,5 horas. Resultado: O grau de satisfação de 40 pacientes foi registrado em um
prontuário autorizado por Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e o serviço vem alcançando êxito e satisfação. Conclusão: É de extrema importância a elaboração de um protocolo para analgesia de partos em maternidade
pública de Fortaleza.
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61

Anestesia para estudo eletrofisiológico
em paciente portador de G6PD e
metemoglobinemia: relato de caso
Daniele Oliveira Minelli, Rafaella Emerick, André Carmo, Anne Katy Fares, Luciana Amparo
Hospital Naval Marcílio Dias, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

Introdução: A deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) e a metemoglobinemia são condições associadas ao desequilíbrio nas reações de redução e oxidação, e a estratégia de manejo mais eficaz nesses casos é a
prevenção, evitando a exposição aos estressores oxidativos. Relato do caso: Paciente 20 anos, masculino, portador de
deficiência de G6PD, investigando metemoglobinemia, em uso de propafenona e ácido ascórbico, a ser submetido a
estudo eletrofisiológico para síndrome de pré-excitação. Na sala de hemodinâmica, foram realizados monitorização
com pressão arterial não invasiva, eletrocardiograma (ECG), capnografia, índice bispectral (BIS) e oxímetro de pulso
(SpO2 da admissão 45%). Dois acessos venosos periféricos e artéria radial direita foram puncionados. O paciente foi
sedado com midazolam 3 mg e fentanil 100 µg, indução anestésica com propofol em infusão contínua alvo controlada (alvo 3,5 µg/mL) e remifentanil em bomba infusora manual (0,2 µg/kg/min). Realizadas passagem de máscara
laríngea n. 5 e manutenção da ventilação em modo pressão controlada, FiO2 100%. Gasometrias arteriais seriadas
foram feitas durante todo o procedimento, que teve duração de duas horas, evidenciando SaO2 82-85%, fMetHg 9%
e PaO2 > 400. Ao término, o paciente despertou tranquilo, estável, sem queixas e SpO2 59%, sendo encaminhado
à unidade coronariana. Discussão: Em relação aos desafios enfrentados na condução desse caso, ênfase deve ser
dada aos cuidados na seleção dos agentes anestésicos. Na deficiência da G6PD, hemólises aguda e intensa podem
ser desencadeadas pela administração de drogas com propriedades oxidantes ou situações de estresse. O paciente
aqui relatado estava sendo investigado para metemoglobinemia congênita, apesar de história familiar negativa, por
conta das diferenças nos valores de saturação de hemoglobina (Hb) à oximetria de pulso e à gasometria arterial.
O cooxímetro é o método padrão ouro para o diagnóstico e a monitorização desses pacientes, contudo o acesso a
esse equipamento ainda é restrito. Um tratamento alternativo apropriado para metemoglobinemia grave foi outro
desafio, já que nos pacientes com deficiência de G6PD o azul de metileno, além de ineficaz, pode desencadear hemólise. Nesse caso, estávamos preparados para exsanguineotransfusão e/ou oxigenoterapia hiperbárica, porém não foi
necessária. Optou-se pela anestesia venosa total, porque, além de permitir um despertar tranquilo e avaliação neurológica imediata, não interfere na eletrofisiologia dos feixes de condução intracardíacos anômalos nem na existência
na literatura de alguns relatos que associam a deficiência da G6PD à hipertemia maligna.
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113 Fluoresceína sódica intratecal: riscos,
benefícios e alternativas
Pedro Henrique de Mello Neves Nobre Machado, Gabriela Villar e Silva, Daniele Oliveira
Minelli, Felipe Gustavo Braga Castro, Marcos Roberto Damo Zohler
Hospital Naval Marcílio Dias, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: Em função da sua coloração fluorescente amarelo-esverdeada, a fluoresceína sódica é capaz de detectar
estruturas ou detalhes que são imperceptíveis ao olho humano. Esse corante facilita a detecção de fístulas liquóricas e ao ser administrado no espaço subaracnoideo permite a correção dessas fístulas durante o ato cirúrgico com
maior precisão. Objetivo: Este trabalho teve por objetivo avaliar a forma mais segura e eficaz de administração da
fluoresceína sódica intratecal, a fim de minimizar seus efeitos colaterais e proporcionar a popularização dessa substância, beneficiando pacientes e cirurgiões. Métodos: Foi realizada uma revisão bibliográfica baseada em 12 artigos
científicos, incluindo relatos de caso e capítulos de livro-texto. Avaliaram-se a apresentação da fluoresceína sódica,
sua concentração, a via de administração, o volume administrado, a velocidade de injeção e o surgimento de efeitos
adversos como parestesia, paraparesia, paralisia, convulsão e dor à injeção intratecal dessa substância. Resultados:
A fluoresceína em maior concentração esteve associada à maior incidência de efeitos adversos quando comparada às
soluções mais diluídas. Quando realizada de forma rápida, houve aumento na incidência de dor à injeção e parestesias
em relação à administração lenta. O volume administrado variou entre 5 e 15 mL, sem correlação significativa com
eventos adversos. A via tópica, por sua vez, apresentou bons resultados na detecção das fístulas. Conclusão: A forma
de apresentação e a concentração estiveram diretamente relacionadas ao aumento dos efeitos colaterais. A injeção
intratecal realizada de forma lenta e gradual seria o modo mais seguro de administração da fluoresceína para detecção de fístulas liquóricas durante procedimentos cirúrgicos, apresentando bons resultados mesmo na localização de
fístulas de baixo débito, dificilmente identificadas. O anestesiologista deve estar atento para os efeitos adversos, e o
consentimento informado é mandatório. O uso da fluoresceína tópica aparece como uma alternativa interessante,
por se tratar de uma via de administração menos invasiva, com menor risco e também com bons resultados.
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299 A nova técnica de implante transcateter de
valva aórtica e a importância do manejo
anestésico adequado para o sucesso do
procedimento: relato de caso
Bruno Barbosa Aquino, Alysson Higino Gonçalves da Silva, Waldo Sapucaia Roland,
Daiane Aparecida Vilela de Rezende Romaneli, Joana Angélica Vaz de Melo
Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: A estenose aórtica é uma doença valvar que acomete 4,5% da população acima de 75 anos. Uma vez
sintomáticos, os pacientes apresentam piora do prognóstico, com média de sobrevida de três anos e aumento no
risco de morte súbita. Uma técnica foi desenvolvida como alternativa à cirurgia de troca valvar: implante transcateterde valva aórtica (ITVA), que consiste na colocação de uma prótese percutânea. Relato do caso: Idoso, 95 anos,
1,56 m, 70 kg, cardiopata, pneumopata, tabagista 75 anos/maço, ex-etilista, evoluiu com dor torácica e piora de
classe funcional II para III, conforme a New York Heart Association (NYHA), agudamente. Ecocardiograma com
redução da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (Feve) de 60 para 32% e estenose aórtica grave. Após a cirurgia
convencional ser contraindicada por conta da idade e de comorbidades, paciente foi encaminhado à hemodinâmica para realização de ITVA. Puncionadas duas veias calibrosas, monitorado com eletrocardiografia, oxímetrode
pulso, temperatura, acesso venoso central em veia femoral e pressão arterial invasiva em artéria radial. Optou-se pela
via transfemoral direita, sob anestesia geral, utilizando etomidato, fentanil e cisatracúrio na indução e sevoflurano
para manutenção. Controle da hipotensão no peroperatório com noradrenalina e epinefrina, objetivando pressão
sistólica ≥ 120 mmHg. Sem intercorrências até a retirada do balão, quando houve lesão da artéria femoral. Tentada hemostasia sem sucesso, com emprego da técnica preclose. Houve conversão da técnica pela cirurgia vascular,
sendo necessárias maiores doses de aminas e transfusão de hemoderivados. Ao final da cirurgia, realizada arteriografia do membro inferior direito (MID) com imagem sugestiva de dissecção e estenose no local da ráfia, com fluxo
distal preservado. Encaminhado ao centro de terapia intensiva estável, extubado e orientado. Prótese valvar com
funcionamento adequado, com melhora da classe funcional e aumento da Feve. Evoluiu com rabdomiólise em MID,
mantido controle clínico com resolução parcial até o momento deste relato, sem necessidade de novas abordagens
cirúrgicas. Discussão: O relato ilustra uma das complicações mais comuns do ITVA, a lesão vascular. Apesar de
atraente, a abordagem percutânea não é inócua e merece indicação cuidadosa e manejo anestésico otimizado para
minimização de suas complicações, garantindo a eficácia e exequibilidade da técnica.
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316 Sedação com sevoflurano sob máscara facial
Janus® para Tavi: estudo de casos em série
Francisco José Lucena Bezerra, Mariana Rego, José Izquierdo, Emerson Costa,
Caetano Nigro Neto
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: Estenose aórtica é considerada a doença cardíaca valvar mais comum. O implante percutâneo de valva
aórtica (Tavi) tem se tornado uma alternativa frequente para pacientes considerados de alto risco para cirurgia. Anestesia com entubação traqueal com ventilação mecânica controlada ou sedação com ventilação espontânea são técnicas
comumente aplicadas para esse tipo de procedimento, mesmo com o uso da ecocardiografia transesofágica, entretanto a
ventilação não invasiva para doentes cardiopulmonares críticos muitas vezes pode ser vista como mais benéfica. Métodos: Após aprovação pelo comitê de ética hospitalar, cinco pacientes foram submetidos à sedação com sevoflurano
para Tavi. Monitorização padrão e índice bispectral (BIS) foram usados e seguidos por indução inalatória e manutenção da anestesia sob ventilação espontânea com sevoflurano inalado através da máscara de ventilação não invasiva
Janus®. Gasometria arterial seriada e dados perioperatórios foram avaliados e os pacientes transferidos para a unidade
de terapia intensiva (UTI) após o procedimento com manutenção de ventilação não invasiva até completa recuperação. Resultados: A técnica mostrou-se eficiente e bem tolerada por todos os pacientes. Não houve complicações com
relação ao uso do ecotransesofágico. Apenas um paciente apresentou retenção moderada de CO2, sem repercussão clínica. Não foi possível a utilização de ventilação não invasiva no intraoperatório, pois se observou vazamento de gases
ao redor da abertura central da máscara por onde foi passado o ecotransesofágico. Discussão: A anestesia inalatória com o uso da máscara Janus® parece ter o potencial para evitar as complicações da anestesia geral com entubação
traqueal e ventilação mecânica controlada, enquanto previne complicações respiratórias e mantém a estabilidade cardiovascular durante o período intraoperatório. Além do mais, o uso de uma técnica inalatória com o sevoflurano parece
contribuir para a proteção do miocárdio por intermédio de um efeito de precondicionamento com redução da mortalidade quando em procedimentos cardíacos. Conclusão: O uso de sedação com sevoflurano com a máscara Janus® para
Tavi foi considerado uma alternativa eficiente e segura, além de acomodar a ecocardiografia transesofágica (ETE) no
intraoperatório sem complicações. Além disso, os pacientes puderam usufruir ventilação não invasiva no pós-operatório até completa recuperação, o que pode ser visto como de grande benefício.
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Uso do bloqueio do plano transverso
profundo do abdome (TAP) em paciente
pediátrico: relato de caso
Tomás Vitor de Souza Gama Queiroz Teixeira de Barros, Felipe Souza Thyrso de Lara,
Celso Schmalfuss Nogueira, Caroline Dias Lima
Centro de Ensino e Treinamento de Anestesiologia (CET) da Santa-Casa da Misericórdia de Santos,
Santos, São Paulo, Brasil

Introdução: A anestesia regional como técnica única, ou acompanhada de anestesia geral, ganhou bastante terreno
na anestesia pediátrica, apesar de alguns opositores. As causas dessa oposição podem ser as mais diversas, tais como:
falta de colaboração do paciente por sua idade, medo de efeitos adversos, falta de treinamento e de experiência com
as técnicas, equipamento inadequado, entre outras. O bloqueio do plano transverso abdominal (TAP) fornece analgesia pós-operatória eficaz em adultos submetidos à grande cirurgia abdominal. Sua eficácia em crianças ainda não
está clara, com poucos ensaios clínicos randomizados nessa população. Relato do caso: Paciente do sexo masculino,
LCTN, 11 anos e 35 kg, com relato de dor abdominal e febre havia quatro dias. Foi diagnosticada apendicite aguda
e o paciente submetido à laparotomia exploradora e apendicectomia. Feita indução anestésica com 100 mg de propofol, 100 mcg de fentanil, 60 mg de succinilcolina, 6 mg de cisatracúrio e mantida anestesia com sevoflurano de
concentração alveolar mínima (CAM) 2%. Procedimento realizado sem intercorrências. Ao término dele, realizouse bloqueio TAP guiado por ultrassonografia (USG) com ropivacaína, sendo utilizados no total 65 mg do anestésico
local. Liberado o paciente 1,5 hora depois da recuperação pós-anestésica (RPA), sem queixas de dor ou náuseas.
Escala de Aldrete e Kroulik 10. Discussão: Existem poucos relatos de eventos adversos associados ao TAP, seja ele
com USG, seja sem. O bloqueio TAP confere analgesia adequada para o paciente, sem alterar o perfil hemodinâmico e com margem de segurança suficiente, não havendo necessidade de utilizar doses tóxicas do anestésico local e
menos uso de opioide. Não se deve de maneira alguma subestimar a dor em pacientes pediátricos.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

Niraj G, Searle A, Mathews M, Misra V, Baban M, Kiani S et al. Analgesic efficacy of ultrasound-guided transversus abdominis
plane block in patients undergoing open appendicectomy. Br J Anaesth. 2009;103:601-5.

2.

Carney J, Finnerty O, Rauf J, Curley G, McDonell JG, Laffey JG. Ipsilateral transversus abdominis plane block provides effective
analgesia after appendectomy in children: a randomized controlled trial. Anesth Analg. 2010;111:998-1003.

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

Sao Paulo Med J. 2016; 134(Suppl)

97

ANESTESIA PEDIÁTRICA

60

Anestesia em criança com deficiência de
G6PD: relato de caso
Marco Aurélio Soares Amorim, Diego Campos da Rocha David, Humberto Arcoverde
Viana Coelho, Daílson Mamede Bezerra, Denismar Borges de Miranda
Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia (CET) Dr. José Quinan, Goiânia, Goiás, Brasil

Introdução: A deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) é a desordem enzimática genética mais comum
que acomete eritrócitos humanos. A G6PD é importante na atividade antioxidativa que protege os eritrócitos, e sua
deficiência expõe os eritrócitos à hemólise intravascular por lesão oxidativa. Medicamentos, estresse emocional,
infecções e alguns alimentos podem desencadear uma síndrome hemolítica aguda. Relatamos manejo anestésico em
criança com deficiência de G6PD. Relato do caso: Masculino, 4 anos, 32 kg, diagnosticado com deficiência de G6PD
aos 2 anos após episódio de anemia hemolítica associada à pneumonia, sem novos episódios desde então. Admitido
para realizar orquidopexia, ASA II, hemoglobina (Hb) = 12,8 g/dL e hematócrito (Ht) = 39%, sem sinais ou sintomas
infecciosos. Monitorizado com capnografia, oximetria, cardioscopia, pressão arterial não invasiva e índice bispectral
(BIS). Indução com sevoflurano (5%) em máscara e Baraka em sistema Mapleson A. Venóclise em membro superior
direito. Administrados fentanil (40 mcg), dexametasona (4 mg) e cefazolina (1 g). Introdução de máscara laríngea n. 3 e manutenção com sevoflurano titulado pelo BIS. Extubação sem intercorrências e analgesia com dipirona
(1 g). Evoluiu sem queixas no pós-operatório, com alta hospitalar depois de 48 horas e exames laboratoriais normais.
Discussão: Portadores da deficiência de G6PD apresentam risco de desenvolver crise hemolítica aguda se expostos a drogas com atividade oxidativa, estresse emocional, alimentos (favas, ervilhas e corantes), infecção, acidose e
hiperglicemia. O manejo perioperatório mais eficiente visa à prevenção da hemólise, evitando os fatores desencadeantes. Crise hemolítica relacionada à anestesia inalatória tem sido estudada pela relação de deficiência de G6PD
com hipertermia maligna, porém sem evidências até o momento. A máscara laríngea é uma boa opção à entubação
orotraqueal, por ser um dispositivo supraglótico e menos invasivo. Anestesia inalatória com analgesia venosa mostrou-se uma técnica segura para pacientes pediátricos com deficiência de G6PD submetidos à orquidopexia.
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Anestesia em criança portadora de Síndrome
de Klippel-Trenaunay: relato de caso
Tiago Caneu Rossi, Flora Margarida Barra Bisinotto, Cristina Maria Pereira Mauad Resende,
Priscilla Kênya Silva de Vasconcelos, Patricia Luisa Pansani
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, Minas Gerais, Brasil

Introdução: A Síndrome de Klippel-Trenaunay (SKT) é uma anormalidade congênita rara, de manifestação clínica
variável e etiologia desconhecida. O critério diagnóstico clássico é uma tríade de anormalidades que incluem malformações capilares (nevos cutâneos/hemangiomas), malformações venosas ou varicosas e hipertrofia óssea e de tecidos
moles, afetando um ou mais membros. O diagnóstico faz-se com a presença de no mínimo dois desses três sinais.
Relato do caso: Neonato de 13 dias, masculino, branco, 5 kg. Programado para laparotomia exploradora de urgência
em decorrência de abdome agudo perfurativo por enterocolite. Durante a gestação foi observada anormalidade vascular
e realizada ressonância magnética (RNM) fetal, que evidenciou malformação arteriovenosa (MAV) no hemiabdome e
no membro inferior esquerdo (MIE). Ao nascimento, foi diagnosticada a SKT, por conta da presença de hemangioma e
MAV em MIE. O neonato foi admitido em sala operatória em ventilação mecânica (VM), entubação orotraqueal (IOT)
com cânula 3,5 e sedação com midazolam e fentanil. Na indução anestésica foram utilizados fentanil (15 µg) e rocurônio (3 mg). Mantido em ventilação mecânica com volume corrente de 6 mL.kg-1 e frequência respiratória de 50 irpm,
ajustados para manter a capnografia entre 35 e 44 mmHg. A manutenção foi com sevoflurano e O2 a 50%. O paciente
manteve-se hemodinamicamente estável com saturação de O2 mantendo-se em 97%. A hidratação foi com Ringer-lactato. O procedimento durou 180 minutos e a criança retornou à terapia intensiva entubada. Discussão: Os pacientes
com SKT apresentam hemangiomas que podem se localizar em várias regiões do corpo, inclusive as malformações arteriovenosas na medula espinhal, principalmente na região toracolombar. A possibilidade de hemorragia subaracnoidea e
síndrome da compressão radicular por hematoma após punção no neuroeixo é uma das principais complicações. Nesses pacientes, a hipovolemia pode precipitar a trombocitopenia, hipofibrinogenemia, níveis elevados de fibrinopeptídeo
A e produtos da degradação do fibrinogênio. Portanto, a manutenção de normovolemia é indicada nos pacientes com
SKT. A SKT é uma doença rara que pode trazer muitas dúvidas na condução, sobretudo em crianças maiores, pois o
bloqueio espinhal pode trazer consequências sérias.
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Insuficiência respiratória pós-operatória
em criança com Síndrome de Moebius:
relato de caso
Catia Sousa Govêia, Ana Patricia Santos de Oliveira, Luís Cláudio de Araújo Ladeira,
Gabriel Magalhães Nunes Guimarães, Thiago Rocha Moura
Hospital Universitário de Brasília (HUB), Brasília, Distrito Federal, Brasil

Introdução: Síndrome de Moebius é uma doença congênita rara, com paralisia de nervos cranianos, principalmente
abducente e facial, malformações orofaciais e de membros. Pode haver também comprometimento do trigêmio, vago,
glossofaríngeo e hipoglosso, resultando em dificuldade na mastigação, deglutição e tosse, predispondo complicações
respiratórias. Em alguns casos, há retardo mental e autismo. Relato do caso: AMF, 9 anos, masculino, Síndrome
de Moebius, déficit cognitivo e visual periférico, paralisia facial, dificuldade mastigatória, estenose traqueal importante, fístula traqueocutânea, tosse produtiva crônica, dispneia aos esforços com piora em decúbitos dorsal e ventral,
hipertrofia adenoamigdaliana, respiração bucal e uso diário de salbutamol. Exame físico: 33 kg, fáscies sindrômica,
Mallampati III e dentes incisivos longos. Proposta: broncoscopia rígida com dilatação traqueal sob anestesia geral.
Pressão arterial (PA) = 90 × 65 mmHg, frequência cardíaca (FC) = 110 bpm, SpO2 = 95%. Indução com sevoflurano, propofol, lidocaína e rocurônio, mantido em ventilação sob máscara durante as manobras de broncoscopia.
Ao final, foi entubado, ausculta pulmonar com sibilos e roncos. Administrados dipirona, dexametasona, tramadol,
hidrocortisona, neostigmina, atropina e lidocaína. Extubado, apresentou novamente taquipneia, esforço ventilatório com musculatura acessória, roncos e sibilos à ausculta, apesar de nebulização com adrenalina. Decidiu-se pela
realização de traqueostomia. Administrados fentanil e propofol, entubação sem intercorrências. Transportado à sala
de recuperação pós-anestésica (SRPA), SpO2 = 96% em ar ambiente, sem esforço ventilatório. Discussão: O manejo
anestésico de pacientes com Síndrome de Moebius apresenta particularidades, como entubação difícil e atenção com
aspiração de secreções orais, e o uso de antisialogogos é recomendado. Pode haver doenças cardíacas congênitas,
anormalidades espinhais, abrasões de córnea e neuropatias periféricas. Esta apresentava deficiência ventilatória de
origem neurológica (nervos hipoglosso e glossofaríngeo) e mecânica supraglótica (hipertrofia adenoamigdaliana) e
infraglótica (fístula traqueocutânea), evoluindo com graves alterações respiratórias, necessitando de traqueostomia.
Portanto, a equipe deve estar preparada para o manejo de via aérea definitiva segura.
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Anestesia para cirurgia ortopédica em
portador de hemofilia A: relato de caso
Laura Rialto Saito
Hospital Infantil Doutor Jeser Amarante Faria, Joinville, Santa Catarina, Brasil

Introdução: A hemofilia A é uma doença recessiva ligada ao cromossomo X que pode cursar com sangramentos espontâneos por conta da deficiência do fator VIII. As articulações são os locais mais afetados, no entanto o
problema pode acometer qualquer parte do corpo, inclusive o sistema nervoso central. Relato do caso: Paciente
masculino, 13 anos, portador de hemofilia A e artrite crônica, candidato à epifisiodese femoral esquerda eletiva por
epifisiólise crônica agudizada. Fazia uso contínuo de metotrexate, ácido fólico e cálcio e era alérgico à dipirona e a
anti-inflamatórios não esteroides (Aines). Negou cirurgias prévias e tinha histórico de hemartrose com deformidade
em joelhos. Bom estado geral, 62 kg, sem sangramentos recentes. Exames pré-operatórios: hemoglobina (Hb) = 13,5;
hematócrito (Ht) = 39,5%; plaquetas = 309 mil; tempo de atividade da protrombina (TAP) = 92,4%; razão normalizada internacional (RNI) = 1,04; TTPa = 35,3; Cr = 0,7; Ur = 28. Monitorizado com cardioscopia, pressão arterial não
invasiva, oximetria de pulso, capnografia, analisador de gases, módulo de transmissão neuromuscular (TNM), manta
térmica e termômetro esofágico. Foi administrado fator VIII uma hora antes da cirurgia. Indução anestésica com
fentanil 300 mcg, lidocaína 2% sem vasoconstritor (SVC) 60 mg, propofol 180 mg e rocurônio 30 mg e mantido com
sevoflurano a 1 concentração alveolar mínima (CAM). Adjuvantes: cefazolina 2 g, cetamina 15 mg, dexametasona
10 mg, ácido tranexâmico 10 mg/kg em dez minutos + manutenção com 1 mg/kg/h, morfina 4 mg e ondansetrona
4 mg. A duração do procedimento foi de 50 minutos, com êxito pela via percutânea, tendo mínimo sangramento e
sem intercorrências. Houve bom controle da dor pós-operatória com morfina EV, sem necessidade do uso de bomba
de patient controlled analgesia endovenoso (PCA EV). Discussão: O manejo perioperatório do hemofílico evoluiu
com a introdução do fator VIII recombinante, e as alterações decorrentes da doença exigem cuidados anestésicos pré
e intraoperatórios, tais como o posicionamento adequado do paciente por conta das deformidades articulares, evitar
superficialização da anestesia ou drogas que provoquem abalos musculares, como a succinilcolina, pela possibilidade de hemorragias intra-articulares ou musculares; laringoscopia, entubação, aspiração e inserção de termômetros
cuidadosas, evitando trauma em mucosas. Evitar entubação nasotraqueal. Evitar taquicardia e hipertensão em função da possibilidade de aumentar o sangramento cirúrgico. Evitar injeções intramusculares ou bloqueios regionais.
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Anestesia para correção de craniossinostose
em portadora de Síndrome de Apert e
malformação arteriovenosa: relato de caso
Thales Ricardo de Paula, Gabriel José Redondano Oliveira, Walter Luiz Ferreira Lima,
Tomas Pires, Israel Lugli
Hospital Vera Cruz, Campinas, São Paulo, Brasil

Introdução: Síndrome de Apert (1906) é também denominada acrocefalosindactilia tipo 1. Extremamente rara
(1:100.000-160.000), apresenta-se com craniossinostose e sindactilia. Etiologia hereditária autossômica dominante.
Cirurgias corretivas são realizadas objetivando melhorar a qualidade de vida desses pacientes, e o anestesiologista deve
conhecer e estar preparado para lidar com as alterações inerentes ao paciente. Relato do caso: Paciente de 4 meses e
8 kg, portadora de Síndrome de Apert associada à má-formação arteriovenosa de região occipital, foi encaminhada
ao serviço de anestesiologia com proposta cirúrgica de correção parcial de craniossinostose por meio de craniotomia posterior associada à instalação de distrator osteogênico. Exibia aumento desproporcional do volume e formato
não convencional do crânio com fontanela anterior alargada, além de proptose, xeroftalmia e sindactilia de membros
superiores e inferiores. A avaliação da via aérea foi de difícil realização pela não colaboração da paciente. Fez-se indução anestésica com fentanil 80 µg, propofol 30 mg e rocurônio 8 mg. Ventilação sob máscara sem dificuldades. Após
posicionamento adequado, entubada sem intercorrências. Acesso venoso central em veia julgular interna (VJI) com
auxílio de ultrassonografia (USG), monitorização peroperatória com oximetria de pulso, cardioscopia, termômetro
esofágico, capnografia, pressão venosa central e pressão arterial não invasiva, pois não houve sucesso na obtenção da
pressão invasiva. Optou-se por hidratação (20 mL.kg.h) com Plasma Lyte, transfusão de concentrado de hemácias (3
mL.kg.h) e plasma fresco (8 mL.kg). Houve depleção volêmica de 25% em 15 minutos, totalizando 400 mL ao término
da cirurgia. Extubada sem intercorrências. Discussão: Apesar de baixa incidência, diversas alterações anatômicas em
portadoras dessa síndrome implicam a necessidade do conhecimento prévio do anestesiologista para que haja otimização e intervenção nas possíveis complicações. Monitorização contínua no peroperatório, planejamento da abordagem
da via aérea e reposição adequada de hemocomponentes mostraram-se aliados ao resultado satisfatório na paciente.
Uma das maiores preocupações, além do possível choque hipovolêmico, foi a potencial via aérea difícil, considerando a
não cooperação no momento da avaliação. Hipoplasia do terço médio de face, proptose, anomalias de laringe e cartilagem traqueal poderiam causar dificuldade tanto na ventilação como na entubação.
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Cateterismo pediátrico em paciente
cardiopata utilizando método de
respiração espontânea: relato de caso
Maysa Siqueira Lopes de Oliveira, Flávio Gouveia Camelo Ramiro, Clara Roriz Fernandes
Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, Distrito Federal, Brasil

Introdução: Na realização de um ato anestésico, é de fundamental importância a assistência ventilatória conferida
ao paciente. Para que esta seja considerada satisfatória, faz-se necessário que o paciente se mantenha com oxigenação
e demais trocas gasosas constantes e estáveis, além de garantir a proteção e perviedade das vias aéreas. Alguns procedimentos, como cateterismo pediátrico, podem ser feitos com a modalidade de respiração espontânea. Tal prática
em paciente pediátrico cardiopata permite que este seja submetido a baixos níveis de sedação, o que pontecialmente
reduz o tempo de recuperação pós-anestésica. Relato do caso: S. V. S. D., feminino, 3 anos, 18 kg, 1,03 m, negou
alergias e/ou complicações anestésicas prévias. Portadora de síndrome de hipoplasia congênita do coração esquerdo,
diagnosticada no período neonatal após apresentar sinais como cianose e taquipneia. Foi submetida à cirurgia de Norwood-Sano no primeiro mês de vida e cirurgia de Glenn com desconexão do tubo ventrículo direito/tronco pulmonar
aos 4 meses. Com indicação de cateterismo pediátrico para análise morfométrica das artérias pulmonares centrais e
artérias colaterais sistêmico-pulmonares, além de avaliação da morfologia do suprimento sanguíneo vascular pulmonar e estabelecimento de suas implicações no tratamento cirúrgico com cirurgia de Fontan. No ato anestésico, optou-se
pela anestesia geral, modalidade de respiração espontânea. Indução feita com fentanil 2 mcg/kg, midazolam 0,1 mg/kg
e sevoflurano 2%. A oxigenação foi realizada com acesso via máscara laríngea n. 2,5, foram mantidas FiO2 60% e saturação média 99%. O procedimento aconteceu sem complicações. Após finalização do cateterismo, a paciente despertou
em três minutos e ficou em observação por 30 minutos na sala de recuperação. Recebeu alta hospitalar no mesmo dia
do exame. Discussão: Atos anestésicos negligenciados não melhoram a qualidade do procedimento cirúrgico, já que
promovem a depressão do sistema nervoso e cardiorrespiratório desnecessariamente. A ventilação mecânica espontânea induzida de maneira eficaz com manutenção de níveis de oxigênio adequados permitiu a boa saturação da paciente
durante a anestesia. A cardiopatia da paciente causou baixos níveis de oxigenação e consequente cianose, o que se evitou
com a boa manutenção da ventilação ao longo da realização do cateterismo.
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Microcirurgia para tumor cerebral em criança
portadora de hemofilia: relato de caso
Gabriela Moreira Calvo, Tiago Lemos, Rodrigo Otávio Casagrande
Hospital Ana Costa, Santos, São Paulo, Brasil

Introdução: A hemofilia é uma doença recessiva ligada ao cromossomo X em que 85% dos casos são causados por
deficiência de fator VIII, denominada hemofilia A (clássica). Esses pacientes podem apresentar sangramentos espontâneos, ou relacionados ao trauma, necessitando de cuidados pré-operatórios multidisciplinares. Relado do caso:
Paciente masculino, de 8 anos, com 28 kg, portador de hemofilia A. Apresenta quadros recorrentes de crises convulsivas e está em uso de oxcarbazepina. Durante investigação da doença, realizou-se exame de imagem no qual
se detectou tumoração cerebral com programação cirúrgica para ressecção e histologia. O paciente foi classificado
como ASA II, com história pregressa de sangramentos e alergia a camarão. Exames pré-operatórios sem alterações,
exceto por discreto alargamento de tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA). Paciente foi admitido em sala,
monitorizado com pressão arterial não invasiva (Pani), oximetria de pulso, cardioscopia. Foi realizado acesso venoso
periférico com abocath 18G e foram administrados, conforme orientação de hematologista, 2.000 UI de fator VIII
antes do ato anestésico. Indução de anestesia geral com 2,5 mg de droperidol, 50 mcg de fentanil, 50 mg de propofol,
1 g de cefazolina e hidrocortisona na dose de 500 mg. Posteriormente, utilizaram-se 500 mg de hidantal e entubação
endotraqueal (IOT) 5,5 com cuff. Manutenção realizada com sevoflurano e readministrações de 10 mg de rocurônio
associado a 20 mcg de fentanil a cada 50 minutos de procedimento. Após quatro horas de cirurgia, foram administradas 1 U de concentrado de hemácias e 1 U de plasma fresco congelado, de acordo com resultado de laboratório
feito no intraopertório. Tempo total cirúrgico de nove horas, ausente de intercorrências. Paciente encaminhado
para unidade de terapia intensiva (UTI) pediátrica em IOT com parâmetros hemodinâmicos e laboratoriais sem
alterações. Discussão: O manejo anestésico desses pacientes baseia-se em uma consulta pré-anestésica criteriosa,
buscando anamnese detalhada e exame físico completo. É de extrema importância manter a reposição de fator VIII
por até seis semanas no pós-operatório, de acordo com o porte cirúrgico. Hipertensão arterial e taquicardia são indesejáveis, assim como o uso de succinilcolina, pois aumentam o risco de sangramentos musculares decorrentes de
fasciculações. É importante também a instituição ter de reserva quantidades de fator VIII para eventuais intercorrências intraoperatórias.
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101 Anestesia para cirurgia de separação de
gêmeos conjugados: relato de caso
Marcos Felipe Braga de Oliveira, Handel Meirelles Filho, Karoline Domingos Chiari,
Dario de Paiva, Zacharias Calil Hamu
Centro de Ensino e Treinamento de Anestesiologia (CET) da Clínica de Anestesia de Goiânia,
Goiânia, Goiás, Brasil
Introdução: Gêmeos conjugados são considerados ainda um tabu, cercados de curiosidade, folclore e crenças religiosas. Sua incidência é de 1:200.000 nascidos vivos, e seu manejo sempre foi um desafio para a medicina moderna.
A raridade na sua ocorrência e a presença de apenas série de casos na literatura tornam cada situação um aprendizado para a anestesiologia. Relato do caso: Gêmeas conjugadas thoraco omphalopagus, sexo feminino, peso total
9,8 kg, 5 meses de idade, ambas com comunicação interventricular (CIV), porém apenas a menor com repercussão
hemodinâmica (hiperfluxo pulmonar). Compartilhavam um lobo hepático com dois sistemas porta, independentes,
e o mesmo pericárdio. Indução inalatória com aumento progressivo de sevoflurano; venóclise 24G nas duas; pressão
arterial invasiva em a. radial, conseguido dissecar apenas em uma, na outra realizada se mediu pressão não invasiva
em membro inferior (MI). Realizada indução venosa: 1 mcg/kg de fentanil, tubos 3 e 3,5 com balonete. Manutenção
em ventilação mecânica, modo volume controlado, com volume total (Vt) de 40 mL, pressão expiratória final (Peep)
= 4 cmH20, frequência relativa (FR) = 40 irpm, 2 em 2 L/min. Feito então 0,1 mg de pancurônio em ambas. Dissecção
de veias jugulares internas, sondagem vesical. Manutenção com ringer simples glicosado a 5%, considerando perdas
de 10 mL/kg/h em bomba de infusão contínua (BIC). Feitos 15 mL/h de concentrado de hemáceas (CH) para uma,
e 10 mL/h de CH para a outra no transoperatório, a pedido do cirurgião, apesar do pequeno sangramento. Repiques
de fentanil totalizando 4 mcg/kg, pancurônio mais dois repiques de 0,1 mg/kg, sevoflurano em 4%. Tempo total de
sete horas. Gasometrias com acidose respiratória, feito ajuste. Eletrólitos normais. Frequência cardíaca (FC) sempre
em torno de 150 bpm, pressão arterial (PA) em torno de 50-30, 60-40. Separadas, suturadas, então pressão traqueal
em torno de 40. Expansão volêmica 10 mL/kg e iniciada dobutamina 10 mcg/kg/min para a de menor peso, após
separação do pericárdio. Encaminhadas à unidade de terapia intensiva (UTI). Discussão: A anestesia para separação
definitiva envolve uma equipe multidisciplinar e intenso planejamento, quando eletiva. A sobrevida pode chegar a
30% dos casos. Apresentamos um relato de caso em que a cirurgia transcorreu sem maiores intercorrências, porém
um difícil manejo pós-operatório pela equipe de UTI se faz tão importante quanto o ato anestésico, e até a descrição
deste; uma das gêmeas apresenta-se em gravíssimo estado geral.
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109 Delirium no despertar anestésico em
crianças submetidas à adenoidectomia
e que receberam clonidina oral como
medicação pré-anestésica
Rafael Penna Paula César, Vinicius Caldeira Quintão, Alexandre Rodrigues Ferreira,
Tiago Teixeira Gontijo Silva, Rafael Neder Issa Fortuna
Santa-Casa de Belo Horizonte e Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais,
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: O delirium no despertar anestésico (DDA) na sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) é uma situação muito estressante e cria uma impressão de má qualidade do ato anestésico. As principais causas de agitação da
criança na SRPA são a dor pós-operatória e o delirium no despertar. Segundo Shung (2011), delirium no despertar
anestésico é definido como alterações da percepção, alucinações e agitação psicomotora, ou, em outras palavras,
criança com choro inconsolável, agitada e inquieta, sendo esses sinais não relacionados à dor. A escala Pediatric
Anesthesia Emergence Delirium (Paed) é muito utilizada para diagnóstico de DDA, avaliando cinco características
no comportamento da criança, tais como consciência, agitação e contato com cuidador. Nota na escala Paed varia de
0 a 20, sendo acima de 16 considerado DDA. Existem várias causas associadas ao delirium e à agitação no despertar,
sendo as mais importantes o despertar rápido, a dor, o procedimento cirúrgico, a idade e as medicações utilizadas na
anestesia. O benzodiazepínico é a medicação pré-anestésica mais empregada em pediatria, porém essa droga é sabidamente ligada ao DDA. A clonidina pode ser usada como medicação pré-anestésica e muitos trabalhos falam que
ela diminui a incidência de DDA. Objetivo: Avaliar a incidência de DDA por intermédio da escala Paed em pacientes pediátricos submetidos à adenoidectomia e que receberam clonidina via oral como medicação pré-anestésica.
Métodos: Estudo prospectivo e observacional com o propósito de avaliar a ocorrência de DDA em crianças ASA I
ou II submetidas à adenoidectomia e que receberam clonidina via oral (4 mcg/kg) como medicação pré-anestésica
30 minutos antes da indução anestésica. Resultados: Foi incluído até o momento um total de 11 crianças no estudo,
sendo seis delas ASA I e cinco ASA II, nove do sexo masculino e duas do sexo feminino, média de idade de 3 anos.
As crianças foram avaliadas por dois observadores no primeiro, décimo, 20.º e 30.º minuto após extubação. Destas,
apenas uma recebeu pelos dois observadores nota de corte para delirium após um minuto de extubação (Paed > 16).
Para o primeiro avaliador, a mediana foi de seis após o primeiro minuto de extubação e para o décimo, 20.º e 30.º
minuto foi de 4. Para o segundo avaliador, a mediana foi de 12 em todas as avaliações. Considerações finais: Concluiu-se que a clonidina apresenta-se como uma alternativa viável de medicação pré-anestesica por possuir baixo
custo e potencial de reduzir o delirium do despertar anestésico.
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122 Desfechos secundários em crianças submetidas
à adenoidectomia e que receberam clonidina
oral como medicação pré-anestésica
Leonardo de Queiroz Gomes Belligoli, Vinicius Caldeira Quintão, Alexandre Rodrigues Ferreira,
Rafael Neder Issa Fortuna, Rafael Bahia Ravaiane
Santa-Casa de Belo Horizonte e Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais,
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: O delirium no despertar anestésico (DDA) é um problema comum na anestesia pediátrica. A clonidina,
um agonista alfa-2 adrenérgico, é estudada como droga capaz de diminuir DDA quando utilizada no pré-anestésico.
Tão importante quanto a capacidade de reduzir o DDA é avaliar a ocorrência de possíveis desfechos secundários
relacionados ao fármaco. Esses fatores estão relacionados diretamente com a boa qualidade do ato anestésico. Métodos: Estudo prospectivo e observacional para avaliar os desfechos secundários: tempo para extubação e na sala de
recuperação pós-anestésica (SRPA), episódios de náuseas e vômitos e aceitação da primeira dieta via oral em crianças submetidas à adenoidectomia sob anestesia geral e que receberam clonidina oral como medicação pré-anestésica.
Avaliada também a satisfação do cuidador na alta da SRPA e na alta hospitalar. As crianças incluídas receberam clonidina oral (4 mcg/kg) 30 minutos antes da indução anestésica. Resultados: Foi incluído um total de 11 crianças no
estudo. A média de término da cirurgia até a extubação foi de 18,9 minutos e a mediana de 15 minutos. O tempo de
permanência na SRPA teve média de 83 minutos e mediana de 69 minutos. Não houve episódios de náuseas nem de
vômitos. O tempo entre a alta da SRPA e a primeira dieta via oral foi de 80,4 minutos com mediana de 69 minutos.
Na avaliação da satisfação do cuidador na alta da SRPA os 11 estavam muito satisfeitos e na alta hospitalar 10 estavam
muito satisfeitos e um estava satisfeito. Discussão: Observam-se boa satisfação dos pais com o resultado cirúrgico e
a evolução pós-operatória dos pacientes. Pode-se justificar isso pela ausência de eventos adversos importantes e de
náuseas e vômitos. Em relação às médias de extubação, houve aumento se comparado a outro trabalho da literatura
que utilizou manutenção inalatória com sevoflurano. Nessa questão, pode haver influência do uso da clonidina e prolongamento no despertar. O tempo de alta da SRPA explica-se pelo protocolo da instituição de manter o paciente na
SRPA por no mínimo 60 minutos, o que também leva a atrasos na primeira dieta. Conclusão: A clonidina apresentase como uma alternativa viável de medicação pré-anestésica. Possui baixo custo com potencial de reduzir o delirium
do despertar anestésico sem ocorrência de eventos indesejáveis significativos.
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154 Relato de caso: anestesia em paciente
pediátrico com xeroderma pigmentoso
Bruna Veiga Gonçalves, Lena Cláudia Maia Alencar, Aline Nascimento Cavaleiro de Macêdo,
Ana Paula Fonseca Brito, Andrea Natacha Casseb Oliveira
Fundação Santa-Casa de Misericórdia do Pará, Belém, Pará, Brasil
Introdução: Xeroderma pigmentoso (XP) é uma doença autossômica recessiva rara na qual há hipersensibilidade à
radiação ultravioleta, por conta de falha no mecanismo de excisão e reparo do DNA. Caracteriza-se, principalmente,
por manifestações dermatológicas e neurológicas. Relato do caso: Paciente masculino, 5 anos, raça negra, 13 kg,
desenvolvimento neuropsicomotor normal. Admitido em função de abscesso em região supraorbitária esquerda,
lesões em olhos com drenagem de secreção purulenta e infecção secundária de lesões em face. Foi proposta drenagem
de abscesso em região supraorbitária. Em avaliação pré-anestésica, constatou-se histórico de transfusão sanguínea
e negaram-se alergias e cirurgias prévias. Apresentava-se em regular estado geral, ativo e reativo, hipocorado +/4+,
bulhas cardíacas normofonéticas com sopro sistólico 1+/4+ panfocal, exames laboratoriais normais e ASA III. Realizada monitorização com multiparâmetros e submetido à anestesia geral endovenosa com midazolam 1,5 mg, fentanil
15 mcg e cetamina 12,5 mg, fornecido suporte com O2 3 L/min sob cateter nasal e analgesia com dipirona 300 mg.
Paciente manteve-se com parâmetros estáveis e sem intercorrências. Em segundo tempo, foi submetido à biópsia
incisional de pele de lesão supraorbitária e de asa nasal direita. Optou-se por anestesia geral endovenosa com monitorização com multiparâmetros e midazolam 1,5 mg e cetamina 20 mg com suporte de O2 3 L/min sob cateter nasal
e dipirona 390 mg. Durante o procedimento, manteve SatO2 = 98%, porém com episódio de dessaturação de até 71%,
com dificuldade de oxigenação em virtude de lesão tumoral ulcerada em nariz, pressão sobre as lesões faciais com
eliminação de secreção purulenta e maior rigidez à abertura mandibular. Foi necessária oxigenação direta com O2 a
100% para manutenção da via aérea e posterior manutenção de cateter nasal até o menor estar bem ativo e reativo.
Discussão: Pacientes com XP apresentam dificuldades para a anestesia, como: alterações faciais e da orofaringe, que
dificultam a entubação, prolongamento do efeito neuromuscular e efeitos nocivos das drogas inalatórias. Foi realizada anestesia endovenosa em vez da inalatória, visto que esta deve ser, se possível, evitada.
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178 Abordagem da via aérea em lactente com
linfoangioma cervicofacial: relato de caso
Joni Quadrio Guedes, Marcell Dib Caliman, Henrique de Paiva Torres, Gabriella Graziani Pioli,
Mauricio Marsaioli Serafim
Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia (CET) Integrado de Campinas-9134, Campinas,
São Paulo, Brasil
Introdução: A entubação orotraqueal (IOT) no paciente pediátrico pode se tornar difícil por conta das características anatômicas e fisiológicas específicas do indivíduo, assim como a diversidade de patologias e/ou síndromes que
dificultam o manejo de sua via aérea. O objetivo deste relato foi discutir a forma mais segura de intervir diante de
uma via aérea difícil e as possibilidades de seu manuseio em procedimento cirúrgico em paciente com linfangioma
cístico cervicofacial. Relato do caso: Lactente de 40 dias, diagnóstico de linfangioma cístico cervicofacial com programação cirúrgica de escleroterapia e aplicação de picibanil. Apresentou desconforto respiratório, edema de língua
e região sublingual com distorção anatômica da região cervical. Tomografia computadorizada mostrou formação
tecidual na região cervical esquerda, do côndilo mandibular até o espaço jugulocarotídeo, com limite inferior junto
da emergência dos troncos supra-aórticos e lateralmente ao lobo esquerdo da tireoide. A lesão exercia efeito de
massa, deslocando contralateralmente as estruturas cervicais, ocupava a base da língua e estendia-se até a região
submentoniana. Optou-se por indução inalatória com sevoflurano, N2O e oxigênio, ventilação sob máscara facial e
cânula orofaríngea. Foram realizadas nove tentativas de IOT, sendo a última efetuada com sucesso, com sonda 3,5,
confirmada por capnografia e ausculta pulmonar. Após efetuada a IOT, administrou-se fentanil por via venosa e a
anestesia foi mantida com sevoflurano. Ao término da cirurgia, o paciente seguiu para a unidade de terapia intensiva
(UTI) neonatal. Discussão: Discute-se com o exposto a abordagem à prevista via aérea difícil do paciente perante
o procedimento cirúrgico. O paciente pediátrico, com suas características anatomofisiológicas, apresenta desafio ao
acesso invasivo à sua via áerea. Com o diagnóstico prévio e a ausência de algoritmo específico de via aérea difícil em
pediatria, ficou evidente a errônea abordagem da via aérea diante de nove tentativas de IOT, sem uma programação/estratégia ante a prevista dificuldade. A disponibilidade de dispositivos de resgate está difusamente discutida na
literatura em relação à via aérea difícil, como dispositivos secundários supraglóticos, nasofibroscópio e acessos cirúrgicos. A indução inalatória com manutenção da ventilação espontânea causa vantagem em lactentes com via área
difícil; o sevoflurano é o agente de eleição, visto que nesses casos é necessário tempo maior para visualização da glote
e a fase de recuperação anestésica é mais rápida.
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212 Anquilose de articulação temporomandibular
em paciente pediátrico: um exemplo de via
aérea difícil – como o anestesista deve proceder?
Marília da Silva Faria de Macedo, Mauricio Goldberg Neto, Alex Macedo, Claúdio Valença
Hospital Universitário Pedro Ernesto/Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj),
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: Anquilose da articulação temporomandibular (AATM) resulta de processo inflamatório com destruição da articulação. Infecções, fraturas de condilos, artrite ou traumas podem ser causas da patologia. O tratamento
da AATM é cirúrgico e realizado sob anestesia geral. Tal patologia determina limitação da abertura bucal, configurando casos de entubação difícil. Relato do caso: AHS, 4 anos, masculino, 17 kg, histórico de hidrocefalia corrigida
com derivação ventrículo-peritoneal. Proposta cirúrgica: remoção de AATM à esquerda e condilectomia bilateral.
Via aérea: abertura bucal < 1 cm, mandíbula retraída, incisivos protusos. Proposta anestésica: anestesia geral venosa
e inalatória, com entubação nasotraqueal (INT) com auxílio do broncofibroscópio. Pré-medicação com midazolam
10 mg oral. Início de dexmedetomidina a 1 µg/ml IV em bomba infusorana sala de cirurgia. Pré-O2 a 100% sob máscara facial, anestesia tópica em narinas com lidocaína gel 2%, propofol 75 mg, fentanil 50 µg e cisatracúrio 3 mg IV.
Ventilação com O2 a 100% e sevoflurano a 2% até plano anestésico. INT com broncofibroscópio, tubo 4,5 mm com
cuff. Anestesia mantida com sevoflurano e remifentanil. Durante a cirurgia, o paciente apresentou baixo volume
corrente e acidose respiratória, cuja correção foi tentada, porém sem êxito. Com a possibilidade da abertura bucal,
foram realizadas a extubação nasotraqueal e a entubação orotraqueal sob laringoscopia direita com tubo 5 mm sem
cuff, obtendo-se melhora dos parâmetros ventilatórios. O paciente foi encaminhado à unidade de terapia intensiva
(UTI) pediátrica. Discussão: O método de escolha nos pacientes com AATM é a entubação com broncofibroscópio,
por possibilitar a visualização da laringe, facilitando a introdução do tubo. Para essa abordagem, é essencial que o
paciente se mantenha calmo e colaborativo, condição difícil no paciente pediátrico. No caso apresentado, a criança
foi entubada após obtenção completa do plano anestésico, porém evoluiu com retenção de CO2 e acidose respiratória. Tal evento pode ter ocorrido por obstrução parcial ou seletividade do tubo, requerendo do anestesiologista
manobras para correção do problema, tais como nova broncofibroscopia ou utilização de kits trocadores de tubo.
O anestesiologista deve conhecer os métodos alternativos para a abordagem de via aérea difícil, para melhor desfecho anestésico-cirúrgico do paciente.
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214 Anestesia para cirurgia não cardíaca em
crianças cardiopatas: relato de caso
Gabriela Villar e Silva, Ricardo Duarte Pimentel, Guilherme Hannickel Netto,
Cristina do Espírito Santo de Carvalho, Fernanda dos Santos Silva
Hospital Naval Marcílio Dias, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: A fisiopatologia das cardiopatias congênitas (CCs) é modificada pela própria correção cardíaca cirúrgica. Conhecer as alterações decorrentes da doença é essencial para a compreensão das possíveis complicações que
podem ocorrer no peroperatório. No entanto, mesmo após a correção cirúrgica, tais cardiopatias ainda apresentam
diversas manifestações clínicas, as quais deverão ser conhecidas adequadamente durante avaliação pré-anestésica
para a escolha da técnica a ser utilizada. Relato do caso: Paciente feminina, 3 anos, ASA III, portadora de CC cianótica (atresia de válvula pulmonar com ventrículo único) corrigida pela técnica de Blalock-Taussig no primeiro
mês de vida, apresentada para colecistectomia convencional por colecistite de repetição. Realizada medicação pré-anestésica com 5 mg de midazolam via oral (VO). Admitida em sala operatória e monitorizada. Indução inalatória
com sevoflurano. Realizadas venóclise em membro superior esquerdo (MSE) e punção de veia femoral profunda
esquerda. Entubação orotraqueal com tubo 4 com cuff, feita após administrados fentanil 45 mcg, cetamina 35 mg
e cisatracúrio 2 mg. Iniciada infusão contínua de adrenalina 0,1 mcg/kg/min. Feito bloqueio caudal com injeção
de 6 mL de solução de ropivacaína 0,375% + lidocaína 0,5% e morfina 18 mcg. Não houve intercorrências. Ao término do procedimento, encaminhada à unidade de terapia pediátrica estável, ventilando em ar ambiente. Discussão:
Crianças cardiopatas pertencem a um grupo de risco para anestesia. Apresentam características clínicas específicas,
como: hipoxemia, insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, deficit neurológico e arritmias. Deve-se ter especial
cuidado com as crianças muito cianóticas, nas quais pequenas quedas na PaO2, possível de ocorrer após qualquer
sedativo, podem causar grandes reduções na saturação da hemoglobina arterial. Recomenda-se evitar bradicardia, hipotermia e hipertensão, pois podem levar ao fechamento da correção cirúrgica da CC. Não é raro encontrar
portadores de cardiopatias em sala operatória para realização de cirurgias não cardíacas, fazendo-se necessário o
conhecimento das manifestações clínicas e das nuanças anestésicas que estas requerem.
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220 Avaliação da dor pós-operatória em crianças
submetidas à adenoidectomia que receberam
clonidina como medicação pré-anestésica
Vinicius Caldeira Quintão, Rafael Bahia Ravaiane, Leonardo Queiroz Gomes Belligoli,
Rafael Penna Paula Cesar, Alexandre Rodrigues Ferreira
Santa-Casa de Belo Horizonte/Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais,
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: Dor pós-operatória é um evento estressante para pais e equipe médica e pode criar impressão de má
qualidade do ato anestésico. As principais manifestações são choro e agitação. A agitação ainda tem como causas delirium no despertar, hipóxia, hipercapnia, obstrução de vias aéreas, hipoglicemia, medo, ansiedade, ambiente
estranho, medicações e comportamento anterior da criança. A melhor forma de avaliar tal dor é por intermédio de
escalas validadas. Cirurgias otorrinolaringológicas ocorrem muitas vezes na idade pré-escolar, faixa etária fator de
risco para agitação no despertar. Métodos: Estudo prospectivo e observacional com finalidade de avaliar dor pós
-operatória, mediante a escala Children’s Hospital of Eastern Ontario Pain Scale (Cheops), a cada dez minutos na
primeira hora pós-extubação e após duas horas, por dois avaliadores. Foram selecionadas crianças de 1 a 5 anos,
ASA I e II, que receberam clonidina via oral (4 mcg/kg) 30 minutos antes da indução anestésica. Indução feita com
sevoflurano, fentanil 2 mcg/kg e propofol 2 mg/kg. Receberam dexametasona e ondansetrona 0,15 mg/kg e dipirona
50 mg/kg. Resultados: Até o momento foram incluídas 11 crianças com média de idade de 3 anos, peso médio de
14,5 kg, 54,5% ASA I. A mediana e moda da pontuação na escala de Cheops no décimo, 20.º, 30.º, 40.º, 50.º minutos,
e uma hora após extubação foram de 6 e 6, respectivamente. Duas horas depois, a mediana e moda também foram
de 6 e 6, nessa ordem. Considerando nota acima de 10 pontos na escala de Cheops para tratamento da dor, nenhuma
criança necessitou de opioide. Apenas duas fizeram uso de dipirona. Discussão: Um dos maiores desafios da anestesia pediátrica é a indução anestésica. Portanto, torna-se de suma importância o uso de medicação pré-anestésica
a fim de conseguir indução suave e um despertar tranquilo. A medicação mais usada para essa finalidade é o midazolam, mas estudos mostram associação com piora do despertar. Assim, surge a possibilidade do uso da clonidina,
agonista alfa-2 adrenérgico, com ação sedativa, analgésica e poucos efeitos respiratórios. Conclusão: Pelos resultados mostrados em nosso trabalho, a clonidina torna-se boa opção como medicação pré-anestésica, com o objetivo
de reduzir a ocorrência de dor pós-operatória tanto nos primeiros instantes após a extubação como durante todo o
período intra-hospitalar, reduzindo episódios de agitação.
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227 Abordagem anestésica na Síndrome de Lowe:
relato de caso
Daphne Nicoletti, Gabriella Gadelha Sarmento, Pedro Paulo Silva Farah,
Gabriel José Redondano, Larissa Castro Sá
Hospital Vera Cruz, Campinas, São Paulo, Brasil
Introdução: A Síndrome de Lowe, ou distrofia oculocerebrorrenal, é uma patologia rara, com incidência desconhecida. Tem herança recessiva ligada ao cromossomo X, afetando quase que exclusivamente indivíduos do sexo
masculino. Ocorre em virtude de mutações no gene OCRL-1, que culminam em acúmulo de fosfolipídios que
desempenham papel essencial nos processos celulares. Apresenta-se com catarata, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, déficit cognitivo, rarefação óssea, fraturas patológicas e Síndrome de Fanconi. Relato do caso: JAR,
13 anos, masculino, 16 kg, portador de Síndrome de Lowe, com retardo no desenvolvimento neuropsicomotor, catarata congênita, Síndrome de Fanconi, múltiplas fraturas de membros inferiores, pós-operatório tardio de transplante
renal, artrodese de coluna e colocação de pinos em membros inferiores, submetido à osteotomia de tíbia direita
e fêmur esquerdo. Monitorização com cardioscopia, oximetria e pressão arterial não invasiva. Membro superior
esquerdo com Jelco 20. Indução com 8 mcg de sufentanil, 50 mg de propofol, 10 mg de rocurônio. Realizada entubação sem dificuldades. Ventilação mecânica sob modo pressão controlado. Manutenção com sevoflurano 1 CAM.
Monitorização perioperatória com capnografia. Feito bloqueio femoral bilateral guiado por ultrassonografia (USG),
com ropivacaína 0,2% 20 mg. Realizada hidratação com plasma lyte 20 mL/kg/h, sangramento estimado de 300 mL,
sem sinais de instabilidade hemodinâmica, sem necessidade de transfusão de hemoconcentrados. Tempo cirúrgico
de quatro horas, o paciente foi extubado sem intercorrências. Não apresentou dor ao despertar. Encaminhado à unidade de terapia intensiva (UTI). Discussão: Apesar da baixa incidência da síndrome, suas alterações fisiológicas,
metabólicas e anatômicas implicam a necessidade do conhecimento prévio do anestesiologista, para minimizar as
complicações. Insuficiência renal, osteopenia, deformidades ósseas, associadas ao risco de dor intensa no pós-operatório, levaram à escolha da técnica anestésica citada, objetivando o uso da menor quantidade de anestésicos no
intraoperatório, bem como o uso de analgésicos no controle de dor pós-operatório. O paciente permaneceu sem
queixa álgica por 24 horas e estável clinicamente.
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229 Via aérea difícil em paciente neonato com
quadro de encefalocele posterior gigante
submetido à correção cirúrgica: relato de caso
Cirilo Haddad Silveira, Gustavo Felloni Tsuha, Clóvis Tadeu Bueno Costa,
Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo, Juliana Maia Cardoso Caribé
Santa-Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil
Introdução: Encefalocele, defeito do tubo neural, caracteriza-se pela protrusão do cérebro e meninges por intermédio de um defeito no crânio. Além dos cuidados inerentes da anestesia pediátrica, faz-se necessário lidar com o
posicionamento incomum, dificuldade de entubação traqueal e anomalias associadas durante o curso perioperatório.
A utilização de testes preditivos na avaliação da via aérea difícil é limitada na população pediátrica e especialmente
na população neonata. Relato do caso: Paciente neonato feminino, 12 dias, 2.260 kg, estado físico PII e avaliação
cardiológica classe I, com quadro de encefalocele grande em região occipital íntegra associada à microcefalia, submetida a tratamento cirúrgico de encefalocele posterior gigante. Monitorizada com SpO2, pressão arterial não invasiva
(Pani), eletrocardiograma (ECG) (DII e V5), ETCO2, temperatura esofagiana e diurese. Realizada indução anestésica
endovenosa (EV) com fentanil (0,7 mcg/kg) e propofol (2,7 mg/kg). Realizadas entubação orotraqueal em decúbito
lateral esquerdo com tubo orotraqueal número 2,5 e manutenção com sevoflurano e óxido nitroso sem intercorrências. A ventilação manual sob máscara foi fácil e monitorizada mediante a capnografia. Como dispositivos de resgate,
havia dispositivo supraglótico tipo máscara laríngea, videolaringoscópio neonatal (Airtraq) e equipe cirúrgica pronta
para a realização de cricotireoidostomia por punção ou traqueostomia, se necessário. O procedimento cirúrgico
ocorreu sem intercorrências, sendo a paciente encaminhada para a unidade de terapia intensiva (UTI) neonato
estável hemodinamicamente e entubada, sendo extubada no pós-operatório tardio sem intercorrências. Discussão:
O manejo de crianças com encefalocele gigante requer o conhecimento atualizado sobre as possíveis dificuldades
encontradas durante o período perioperatório. É preciso cuidados anestésicos especializados para lidar com entubação traqueal difícil e posicionamento incomum. A antecipação a possíveis eventos complicadores, atenção integral
multidisciplinar durante o período perioperatório, além de um bom entrosamento com a equipe cirúrgica, são fatores essenciais para a realização de um procedimento seguro.
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237 Raro teratoma gigante fetal de mediastino:
relato de caso
Ana Cristina Aliman Arashiro, Pedro Varella Reginato, Renato Samy Assad,
Petronio Generoso, Maria Teresa Aires
Hospital Samaritano São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: Os teratomas são neoplasias de células germinativas derivadas dos três folhetos embrionários e podem
ocorrer em qualquer idade. Relatou-se um caso de teratoma mediastinal anterior gigante em um recém-nascido
diagnosticado intraútero e ressecado aos 6 meses de idade. Relato de caso: Primigesta de 34 anos e 32 semanas
de gestação, foi encaminhada ao hospital por conta de uma massa mediastinal multicística com bordas irregulares, medindo 25 × 28 mm, encontrada nos exames do terceiro trimestre. A massa não comprimia pulmões nem o
coração, sem necessidade de ressecção imediata. Com 38 semanas de gestação, foi realizada a cesariana, sem intercorrências. O recém-nascido pesava 3.250 g e apresentou Apgar normal, sem desconforto respiratório ou instabilidade
hemodinâmica. O ecocardiograma pós-nascimento confirmou a presença da lesão, diagnosticada previamente,
que mantinha as mesmas características e dimensões. O paciente permaneceu assintomático até o quinto mês de
vida, quando iniciou quadro de desconforto respiratório. Na ressonância magnética (RNM), identificou-se a massa
mediastinal anterossuperior e cística com dimensões aumentadas (53 × 47 × 44 mm). Essa massa tinha continuidade
com o timo superiormente, lateralmente comprimia o pulmão direito e também fazia leve compressão do brônquio
fonte esquerdo, veia cava e grandes vasos. Em função da piora do padrão respiratório, a criança foi operada aos 6
meses de idade, via esternotomia mediana. Havia uma massa gigante bem encapsulada, paramediana, aderida ao
lado direito do pericárdio, tronco pulmonar e aorta ascendente, contudo não havia conexão aparente com o timo,
sendo completamente retirada sem lesões. Discussão: A anestesia teve como cuidado principal o manejo da via aérea
e ventilação em virtude da compressão do pulmão direito e brônquio fonte esquerdo. Apesar disso, a entubação e a
ventilação foram normais, sendo esta mantida no modo pressão controlada com Pinsp 15 cmH2O. A anestesia foi
mantida com sevoflurano e sufentanil. No fim o paciente foi levado para a unidade de terapia intensiva (UTI) ainda
entubado, por cautela, e foi extubado duas horas após o procedimento. Não houve necessidade de transfusão sanguínea. O pós-operatório ocorreu sem intercorrências, e o paciente recebeu alta no terceiro dia. O exame histológico
revelou um teratoma cístico com diversos componentes: tecido cerebral, epitélio ciliar respiratório, epitélio colunar
do trato gastrointestinal, ossos e outros. Com um ano de seguimento, o menino está saudável, com crescimento normal, ganho de peso e sem recorrência do tumor.
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241 Anestesia para gastrotomia anterior em função
de tricobezoar em criança: relato de caso
Ana Paula Frambach Simão, Fabiana Zarur Kornalewski, Gabriel Chagas Levin Pinto,
Fabio Poças Zambelli, Josiane da Costa
Hospital de Ensino Alcides Carneiro, Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: Relata-se caso de volumoso tricobezoar gástrico em criança de 8 anos submetida à cirurgia sob anestesia geral balanceada com indução em sequência rápida, após adequada avaliação pré-anestésica. Bezoares são
coleções de materiais indigeríveis originados da ingestão de diversas substâncias, incluindo pelos ou cabelos (tricobezoares). Podem impactar no trato digestivo. Massa epigástrica palpável, dura, móvel, indolor e moldando o
estômago é característico da doença. São mais comuns em adolescentes do sexo feminino e mulheres jovens, embora
ocorram em escolares. Atribuídos a distúrbios psiquiátricos de base, embora nem sempre a psicopatia subjacente seja
óbvia. Relato do caso: ALTS, feminina, 8 anos, 30 kg, massa palpável em região epigástrica. Ultrassonografia (USG)
abdominal sugestiva de massa em topografia gástrica, seguida de tomografia computadorizada (TC) de abdome com
massa compatível com benzoar gástrico. Internada no Hospital de Ensino Alcides Carneiro (HAC) para procedimento cirúrgico de retirada de bezoar. Realizada gastrotomia anterior longitudinal sob anestesia geral balanceada,
pré-O2 100%, indução em sequência rápida, com injeção de fentanil 80 mcg, propofol 100 mg e succinilcolina 30 mg.
Seguida de entubação endotraqueal (IOT) com tubo orortraqueal (TOT) 6 com cuff e cisatracúrio 4 mg IV. Retirada
de tricobezoar de 8 cm × 4 cm e 300 g. Manteve-se estável durante todo o procedimento, sob anestesia inalatória com
sevoflurano e O2 35%, analgesia com dipirona 1,5 mg e tramal 30 mg. Após alta sem intercorrências, foi encaminhada
ao serviço de neuropsiquiatria para tratamento da tricofagia e prevenção da recorrência. Discussão: A abordagem
do caso descrito começou na avaliação pré-anestésica bem conduzida e no planejamento anestésico. Avaliaram-se
perfil psicológico da paciente, nível de ansiedade, distúrbios clínicos ou eletrolíticos associados, graus de alopecia
e nutrição da criança. Conversado com paciente e pais previamente sobre procedimento, minimizou-se ansiedade
e possibilitou venóclise para indução IV em detrimento da inalatória. Optou-se pela anestesia geral balanceada em
sequência rápida por considerar paciente de estômago cheio, diminuindo risco de broncoaspiração. A possibilidade
da via aérea (VA) assegurada foi um ponto importante para a anestesia pediátrica conduzida no caso. Imprescindível
acompanhamento psiquiátrico após a alta hospitar para prevenção de recorrência.
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253 Anestesia venosa total e cuidados ventilatórios
na abordagem anestésica em correção de
fístula traqueoesofágica: relato de caso
Felipe de Almeida Jorge, Carlos Darcy Alves Bersot, Julia Reich Camasmie,
Guilherme Bastos Wanderley Cavalcante
Hospital Federal da Lagoa, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: A fístula traqueoesofágica (FTE) associada à atresia esofágica (AE) é uma malformação rara (1:2.5004.000) com incompatibilidade com a vida. Portanto, há necessidade de abordagem cirúrgica de urgência. Este relato
consiste em um recém-nascido (RN) de seis dias com FTE, AE e malformaçãoo anorretal, sendo a questão abordada cirurgicamente e conduzida com anestesia venosa total e ventilação manual pelo sistema Baraka – circuito
D de Mapleson. Relato do caso: RN de 6 dias, prematuro (36 semanas) e 1,626 kg ao nascimento, foi submetido à
abordagem cirúrgica com acesso periférico Jelco 24 em membro superior direito (MSD) e cateter central de inserção
periférica (PICC) em jugular externa direita, monitorizado com eletrocardioscopia, oximetria de pulso, capnografia. Admitido em centro cirúrgico entubado (tubo orotraqueal – TOT – n. 3 sem cuff), modo ventilatório: ventilação
mandatória intermitente sincronizada (SIMV) com pressão de suporte. Foi realizada anestesia venosa total com propofol 100 mcg/kg/min em bomba infusora, fentanil 6 mcg (3,75 mcg/kg), cisatracúrio 0,25 mg (0,15 mg/kg). Paciente
posteriormente assumiu ventilação espontânea, sendo auxiliado com ventilação manual por intermédio do sistema
Baraka – circuito D de Mapleson. Foi posicionado em decúbito lateral esquerdo (DLE) e realizou-se toracotomia
em quarto espaço intercostal direito. Houve compressão pulmonar ao acesso cirúrgico extrapleural com necessidade de interrupções momentâneas da ventilação. Analgesia venosa com dipirona 50 mg (30 mg/kg) e morfina
0,1 mg/kg. Foi encaminhado ao centro de terapia intensiva (CTI) pediátrico entubado e com cateter nasogástrico,
sendo extubado no quarto dia de pós operatório. Discussão: Trata-se de um caso de difícil manejo anestésico, com
cuidados intensivos necessários durante todo o período perioperatório, sobretudo envolvendo o componente ventilatório – hipoventilação. Distensão gástrica e broncoaspiração são complicações potenciais. Não há consenso entre
a realização de anestesia inalatória ou venosa total, ficando a escolha individualizada para cada caso. Uma das justificativas pela escolha da última modalidade aqui foi em função do tempo de apneia feita de maneira intermitente e
repetitiva para a realização da cirurgia. Anestesia venosa em contínua infusão garantiria manutenção do plano anestésico independentemente da ventilação do paciente.
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313 Comparação do uso do tubo traqueal com
balonete preenchido com ar ou lidocaína
alcalinizada em pacientes pediátricos
submetidos à tonsilectomia
Lais Helena Navarro e Lima, Morenna Ramos de Oliveira, Frederico Furquim Silva,
Rodrigo Moreira e Lima, Norma Sueli Pinehiro Módolo
Faculdade de Medicina de Botucatu, Botucatu, São Paulo, Brasil
Introdução: Tonsilectomia é um dos procedimentos cirúrgicos mais realizados em otorrinolaringologia. Esse procedimento requer anestesia geral com entubação traqueal (IOT). Odinofagia é um aspecto importante da morbidade
pós-operatória. A insuflação de lidocaína alcalinizada no balonete do tubo traqueal (TT) é um método eficiente na
promoção de despertar mais suave da anestesia e na queda da incidência de morbidades laringotraqueais após IOT,
entretanto ainda não foi investigada a eficiência desse método em crianças submetidas à tonsilectomia. Além disso,
permanece inconclusiva a eficácia da dexametasona (dexa) em reduzir a morbidade após tonsilectomia pediátrica.
Objetivo: Avaliar o efeito da insuflação de lidocaína alcalinizada no balonete do TT, com ou sem a associação de
dexa intravenosa (i.v), na incidência de odinofagia e tosse no pós-operatório, bem como seu efeito no despertar da
anestesia. Métodos: Neste estudo prospectivo randomizado, foram incluídas 120 crianças entre 4 e 12 anos submetidas à tonsilectomia eletiva. Os pacientes foram alocados de forma randomizada em quatro grupos de acordo
com o meio de insuflação do balonete (ar ou lidocaína) e a administração de dexa i.v. (0,2 mg.kg-1) no momento da
indução anestésica, como se segue: G1) balonete do TT insuflado com ar; G2) balonete do TT insuflado com ar +
dexa; G3) balonete do TT insuflado com lidocaína 1% alcalinizada; G4) balonete do TT insuflado com lidocaína 1%
alcalinizada + dexa. Foram registradas a pressão do balonete e a incidência de agitação no despertar da anestesia, e
a incidência de odinofagia e tosse foi avaliada na sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) 24 horas após a cirurgia. Resultados: Os grupos mostraram-se homogêneos em relação a dados demográficos, duração de anestesia e
morbidade no despertar da anestesia e na SRPA. Na avaliação realizada 24 horas depois da cirurgia, a incidência de
odinofagia foi significativamente menor em G4, quando comparada com os outros grupos (G1 = 76%; G2 = 67%; G3
= 67%; G4 = 40%; p = 0,05). Conclusões: Dexametasona i.v. associada à insuflação do balonete com lidocaína 1%
alcalinizada foi eficaz em promover a redução da incidência de odinofagia quando avaliada 24 horas após a cirurgia
nos pacientes pediátricos submetidos à tonsilectomia.
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324 Anestesia em paciente com Síndrome de
Moebius: relato de caso
João Vitor Uratani, Leticia Akemi Simamura, Igor Milius Guarneri, Fernanda López Pichel
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil
Introdução: A Síndrome de Moebius é um distúrbio neurológico congênito raro caracterizado por paralisia facial.
Por conta da possibilidade de alterações anatômicas craniofaciais, há elevada chance de possuir via aérea difícil. Malformações cardíacas, torácicas e de membros podem estar associadas. A hipoplasia de membros pode dificultar a
obtenção de acessos venosos periféricos. Relato do caso: Paciente feminino, 1 ano e 7 meses, portadora de Síndrome
de Moebius, submetida à tenotomia de quadríceps bilateral para melhora de mobilidade. Possuía paralisia facial
completa, estrabismo bilateral convergente, discreta macroglossia, palato ogival, agenesia dos pododáctilos bilateralmente, agenesia de quirodáctilos da mão esquerda e hipoplasia da mão direita. Após indução com sevoflurano
4% com O2 100%, foi submetida à entubação orotraqueal com cânula n. 4 sem balonete. Não houve dificuldades
ou intercorrências durante o procedimento. Por insucesso nas tentativas de obtenção de acesso venoso periférico,
optou-se por punção de acesso venoso central em veia jugular interna, com ultrassom. A cirurgia teve duas horas
de duração, sem intercorrências. Após extubação, a paciente foi encaminhada à sala de recuperação pós-anestésica. Discussão: A Síndrome de Moebius ocorre em função do subdesenvolvimento dos nervos cranianos VI e VII.
O paciente é incapaz de realizar movimentos laterais dos olhos, mantém posição de repouso em estrabismo convergente e face inexpressiva. Podem ocorrer disfagia, retenção de secreções orais, pneumonias aspirativas de repetição
e disartria. Outras alterações possíveis são doença do refluxo gastroesofágico, hipotonia, malformações torácicas e
cardíacas e hipoplasia ou agenesia de membros. Acredita-se que a causa é um hipofluxo cerebral durante o desenvolvimento fetal causado por traumas maternos, sofrimento fetal e uso de drogas abortivas e teratogênicas (como
misoprostol e talidomida). Na minoria dos casos, há a presença de fator genético. O principal desafio é o manejo da
via aérea, visto que podem acontecer alterações anatômicas craniofaciais como micrognatia, retrognatia, hipoplasia
mandibular e fenda palatina. Em pacientes com agenesia e hipoplasia de membros, podem haver menos sítios venosos próprios para a punção venosa.
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332 Crise convulsiva pré-anestésica em criança
sob estresse cirúrgico: relato de caso
Victório dos Santos Junior, Bernardo Vieira Gimenes, Jair de Castro Junior,
Osmar José da Silva Junior, Wilson Ceccarelli Neto
Faculdade de Medicina de Marília (Famema), Marília, São Paulo, Brasil
Introdução: Diversos são os benefícios da medicação pré-anestésica (MPA) em anestesia pediátrica como ansiólise
da criança e dos pais: menor agitação, dor no pós-operatório e amnésia. Porém há argumentos contra a MPA, como
crianças cooperativas, induções mais rápidas e presença dos pais, bem como os efeitos adversos das MPAs, como
depressão respiratória, agitação, dor e amargor. Relato do caso: I. S. D., feminino, 7 anos, 27 kg, em tratamento de
otite média havia três dias e dois dias afebril. Indicada miringotomia pela equipe de otorrinolaringologia. Ressonância magnética de crânio com alterações restritas ao ouvido médio. Paciente ativa e comunicativa, sem demonstrar
qualquer estresse pré-operatório. Exame físico normal para a idade. Encaminhada à sala pré-operatória em companhia de uma psicóloga e da mãe 30 minutos antes da cirurgia. Acompanhada pela mãe até a sala de cirurgia,
permanecendo tranquila e cooperativa. Por conta da colaboração, realizada punção venosa única e iniciada infusão
lenta de cristaloide. Exatamente após a punção e antes de qualquer medicação, paciente evoluiu com queda do nível
de consciência, movimentos tônico-clônicos, cianose labial, queda de SatO2 76% e taquicardia, caracterizando uma
crise convulsiva generalizada. Iniciadas ventilação mecânica com máscara facial e pressão positiva, e administrados
midazolam e propofol, obtendo imediata melhora dos parâmetros e interrupção dos movimentos tônico-clônicos.
Realizadas todas as medidas investigatórias para fatores causais da crise (exames, eletroencefalograma, encaminhamento para neuropediatria). Após 36 horas de pós-operatório, exames todos normais e mantendo-se assintomática,
paciente recebeu alta. Discussão: A crise convulsiva é a expressão clínica de uma descarga neuronal excessiva e anormal iniciada no córtex cerebral que tem a duração de segundos a minutos. Entre algumas classificações se têm as
crises sintomáticas remotas, idiopáticas e criptogênicas. No caso relatado, temos dificuldade de classificar a crise, em
função da ausência de sinais de ansiedade ou de estresse apresentado previamente à crise e pela normalidade dos exames, ressaltando assim a necessidade de mais relatos e estudos quanto ao uso ou não de MPA na anestesia pediátrica.
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344 Uso de dexmedetomidina em
traqueoscopia pediátrica: relato de caso
Mariana Homrich Pereira de Mello, Marcelo Murilo Mejia, Luiza Rocha Knoll Palma,
Lara Souza Koerich, Telma Sumaia Barros Cruz
Introdução: Estenose laríngea é a segunda causa mais comum de estridor no lactente. Adquirida ou congênita, pode
ser localizada em região subglótica, glótica ou supraglótica. A localização mais comum é subglótica, principalmente por
entubação traqueal prolongada. Relato do caso: Paciente sexo masculino, 16 dias, 2,5 kg, submetido à traqueoscopia
com laringotraqueoplastia endoscópica no dia 8 de novembro de 2014. Paciente apresentava história de prematuridade
e insuficiência respiratória ao nascimento, necessitando de entubação endotraqueal (IOT) por oito dias. Após melhora
do quadro, teve alta hospitalar, entretanto evoluiu com taquipneia, dispneia com esforço respiratório e uso de musculatura acessória, estridor alto inspiratório e expiratório, além de gemência. Ao exame, apresentava roncos difusos em
ambos os pulmões, com tiragem intercostal. Saturação periférica de O2 de 83% com O2 3 L/min quando choroso e
agitado. Optou-se por realizar a traqueoscopia com infusão contínua de dexmedetomidina endovenosa (EV) 0,9 mcg/
kg em 20 minutos. Foram administradas atropina 0,1 mg e dexametasona 0,3 mg EV. Foi realizada laringoscopia, por
intermédio da qual se administrou lidocaína tópica spray 3 mg/kg. Manutenção com dexmedetomidina 1 mcg/kg/h
por mais 15 minutos, ventilação espontânea com cateter nasal de O2 3 L/min associado a sevoflurano 2 concentração alveolar mínima (CAM). Procedimento teve duração de 45 minutos. O paciente manteve-se estável durante todo
o procedimento, sem necessidade de interrupção do procedimento por dessaturação. Ele apresentava estenose subglótica espessa grau 3, com mais de 90% de obstrução da luz glótica. Após a dilatação endoscópica, observou-se redução
da estenose, tornando-se inferior a 10% da luz glótica. Paciente encaminhado à sala de recuperação pós-anestésica,
respirando espontaneamente em ar ambiente, saturando 97%. Paciente evoluiu bem, sem necessidade de O2 suplementar, ausência de esforço respiratório ou estridor. Tolerando bem a alimentação, com melhora da deglutição e voz. Alta
hospitalar após sete dias de internação, dois deles em unidade de terapia intensiva (UTI) pediátrica. Traqueoscopia de
controle no dia da alta: pregas vocais móveis e simétricas, ausência de estenose subglótica residual, ausência de outras
lesões. Conclusão: A manutenção da ventilação espontânea por intermédio do uso de dexmedetomidina associada a
oxigênio suplementar e sevoflurano via cateter nasal mostrou-se uma boa opção para as traqueoscopias pediátricas.
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Bloqueio de plexo braquial via axilar
guiado por ultrassonografia em paciente
com obesidade grau III: relato de caso
Leandro Criscuolo Miksche, Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo, Thiago de Freitas Gomes,
Lucas Lazaretti
Santa-Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil

Introdução: O bloqueio de plexo braquial via axilar é indicado para cirurgia de mão, antebraço e cotovelo e é eleito
para pacientes com morbidades, principalmente respiratórias. A técnica de bloqueios guiados por ultrassonografia está se tornando realidade na anestesiologia e promove redução dos números de punções, do volume anestésico,
da latência e de injeções intravasculares. Pacientes obesos mórbidos têm predisposição à síndrome de apneia obstrutiva do sono, dessaturação e entubação difícil. Relato do caso: Paciente W. F. L., 27 anos, masculino, foi recebido
em centro cirúrgico para realização de osteossíntese de rádio distal esquerdo por trauma automobilístico havia um
dia. Relatou roncos noturnos, contudo negou demais comorbidades. Negava cirurgias anteriores, hipersensibilidade
a medicamentos, complicações prévias decorrentes de anestesias. Tabagista. Seu peso é de 240 quilogramas e altura
de 1,70 metro, resultando em índice de massa corporal (IMC) de 83,4, o qual, segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS), o classifica como obeso grau III. Ao exame, encontrava-se o paciente em bom estado geral, consciente,
apresentando escoriações em face e membro superior esquerdo. Vias aéreas pérvias, classificação de Mallampati
III, circunferência do pescoço de 45 cm, aparelho cardiorrespiratório sem alterações. Optou-se pela realização de
bloqueio do plexo braquial via axilar guiado por ultrassonografia e estimulação de nervo, sob sedação leve com
midazolam e fentanil. Após preparação do membro e obtenção da imagem da artéria axilar e das porções hiperecoicas circundantes, prosseguiu-se injeção de solução de ropivacaína a 0,5% de 5 mL nos seguimentos nervosos
radial, mediano, ulnar e musculocutâneo, após perda do estímulo com 0,3 mA. Foi realizado teste sensitivo e motor
após 10 minutos, demonstrando bloqueio total das áreas de inervação desejadas. A cirurgia ocorreu sem intercorrências, e o paciente foi encaminhado à recuperação pós-anestésica sem queixas de dor e incapaz de levantar o
membro. Discussão: Obesos mórbidos recebem múltiplos benefícios da técnica guiada por ultrassonografia, pois
possibilita maior conforto, menor tempo de recuperação, incidência reduzida de complicações, mínima influência
sobre morbidades respiratórias, além de favorecer o uso otimizado de sedação e opioides no pós-operatório. Para o
anestesiologista, observam-se vantagens, considerando que há visualização direta do plexo e estruturas adjacentes,
principalmente tratando-se de paciente obeso, o que cursa com a diminuição de tempo para a realização do bloqueio,
o tempo cirúrgico e o volume anestésico.
Conflito de interesses: nada a declarar.
Fonte de fomento: nenhuma.

Sao Paulo Med J. 2016; 134(Suppl)

122

ANESTESIA REGIONAL

35

Dificuldade de remoção de cateter
aramado peridural: relato de caso
Suzana França Claro, Anamaria Marta Silva, Sulla Habib Pina, Carlos Darcy Alves Bersot
Hospital Universitário Pedro Ernesto, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

Introdução: Os cateteres peridurais aramados apresentam vantagens como maior flexibilidade, menor risco de
canulações intravenosas e intratecais e de parestesias transitórias. Apesar dos benefícios, existem relatos na literatura que mencionam a dificuldade de remoção desses cateteres. Relato do caso: Mulher, 43 anos, ASA II, admitida
para abdominoplastia sob anestesia geral combinada. Espaço peridural puncionado ao nível de T12-L1 com agulha
Tuohy 17G, via mediana. Passagem de 15 cm de cateter 19G. Nesse momento, observada resistência na tentativa de
maior exteriorização do cateter. Procedimento anestésico-cirúrgico sem intercorrências e com duração de sete horas
e 15 minutos. Cateter funcionante. Na visita pós-anestésica, relato de dor nas últimas 12 horas. Administrados 10 mL
de ropivacaína 0,2%. Tentativa de remoção completa do cateter sem sucesso por conta de significativa resistência.
Solicitada tomografia computadorizada (TC) toracolombar, cuja imagem mostrava que o cateter estava enovelado,
com angulações e parcialmente inserido no espaço peridural. Discussão: Cateteres perdurais aramados apresentam
certa rigidez, resistência e firmeza na sua inserção. A capa externa de poliuretano faz com que possam ser submetidos
a estiramentos de até 300%, mas não são inquebráveis. São mais propensos a sofrerem rupturas principalmente em
situações de resistência aumentada durante a remoção. Muitas das complicações podem estar relacionadas à inserção
de grande quantidade de cateter no espaço peridural. Algumas manobras podem ser realizadas para facilitar a sua
remoção: retirar o cateter no mesmo decúbito em que foi inserido, administrar 3 mL de salina ao mesmo tempo em
que se realiza tração contínua ou fazer novas tentativas em dias subsequentes. A literatura adverte que não devem ser
usados instrumentos de apreensão pelo maior risco de ruptura e fragmentação. No caso reportado, foi solicitada avaliação pelo neurocirurgião, que retirou o cateter de forma inapropriada, aplicando força maior que a habitual com o
uso de pinça hemostática. A paciente encontrava-se sem queixas de dor e sem déficits neurológicos. Apesar da conduta inadequada no caso em questão, a paciente apresentou boa evolução clínica e alta hospitalar na mesma semana.
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Bloqueio do nervo femoral em paciente
portadora de espondilite anquilosante
para artroplastia de quadril: relato de caso
Mariana Miranda de Almeida, Bruno Oliveira, Denismar Borges de Miranda,
Marco Aurélio Soares Amorim, Yeska Talita Maia Santos Carvalho
Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia (CET) Dr. José Quinan, Goiânia, Goiás, Brasil

Introdução: Espondilite anquilosante (EA) é uma doença inflamatória crônica do esqueleto axial, das articulações periféricas e das partes moles adjacentes. A técnica anestésica é influenciada pela gravidade do envolvimento
vertebral, tornando difíceis a entubação e ventilação do paciente. Anestesia em pacientes com EA continua sendo
desafiadora em função do forte preditor de via aérea difícil e de um bloqueio do neuroeixo central praticamente
impossível. Relatamos caso de paciente com EA submetido à artroplastia de quadril esquerdo sob bloqueio do nervo
femoral guiado por ultrassonografia (USG). Relato do caso: Paciente de 65 anos, masculino, portador de EA desde
os 18 anos e sem terapia específica havia 30 anos. Hipertensão arterial sistêmica (HAS) em tratamento regular, sem
alergia nem outras comorbidades. Antecedente de artroplastia do quadril direito sob anestesia geral após raquianestesia sem sucesso. Encaminhado ao centro cirúrgico para abordagem do quadril esquerdo. Admitido com pressão
arterial 130 × 85 mmHg e frequência cardíaca 75 bpm. Venóclise em membro superior direito e monitorização com
eletrocardiograma, oximetria e pressão arterial não invasiva. Realizado bloqueio femoral (30 mL de ropivacaína
0,5%) guiado por USG. Indução da anestesia geral com propofol (100 mg), fentanil (100 mcg), lidocaína (140 mg) e
cisatracúrio (8 mg). Introdução de máscara laríngea n. 4 e manutenção com sevoflurano (2%) em ventilação mecânica (volume corrente de 500 mL, frequência respiratória de 10 irpm e FiO2 = 0,6). Procedimento cirúrgico sem
intercorrências durante 90 minutos. Apresentou queixa de dor (4 na escala visual analógica) em região anterior da
coxa esquerda após reversão do bloqueio neuromuscular. Encaminhado para sala de recuperação pós-anestésica, e
alta hospitalar ocorreu no terceiro dia pós-operatório sem queixas álgicas. Discussão: Em pacientes acometidos com
EA pode ocorrer fusão ou deformidade do esqueleto axial, acarretando dificuldade de acesso à via aérea e emprego
de anestesia regional. Nesse caso, o uso de dispositivo supraglótico como a máscara laríngea garantiu o acesso e a
manutenção da via aérea do paciente durante o procedimento. Adicionalmente, o emprego do bloqueio femoral
guiado por USG favoreceu baixo consumo de anestésico inalatório, inibição da resposta endócrina e metabólica ao
trauma e analgesia no trans e pós-operatório, além de ser uma boa alternativa aos pacientes que apresentam dificuldade ao bloqueio de neuroeixo. O emprego de bloqueios regionais guiados por USG é uma boa estratégia no manejo
anestésico de portadores de EA.
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Intoxicação por anestésico local em
cirurgia ortopédica: relato de caso
Larissa Menezes Pinheiro de Oliveira, Daniele Oliveira Minelli, Gabriela Villar e Silva,
Lívia Miguéis Berardinelli, Cristina do Espírito Santo de Carvalho
Hospital Naval Marcílio Dias, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

Introdução: A anestesia regional tem se mostrado cada vez mais segura e eficaz, proporcionando analgesia prolongada e reduzindo a necessidade de analgesia sistêmica e seus efeitos colaterais. Apesar das diversas vantagens, a
intoxicação por anestésicos locais (AL) ainda é uma das principais complicações dos bloqueios periféricos. Objetivo:
Chamar a atenção da comunidade científica para eventos adversos como intoxicação por AL. Métodos: Relatamos
caso de toxicidade sistêmica por AL em paciente de 37 anos, masculino, 85 kg, 1,75 m, submetido a bloqueio de
plexo braquial para osteossíntese de rádio. Exames pré-operatórios normais. Admitido na sala operatória; realizadas monitorização e venóclise. Administrados midazolam 1 mg, fentanil 50 mcg e cefazolina 2 g. Com auxílio do
neuroestimulador, evidenciou-se contração muscular referente ao estímulo do nervo radial e foram injetados 40 mL
de solução anestésica de bupivacaína 0,375% e lidocaína 1%. Após 20 minutos, o paciente queixou-se de disfonia e
parestesia na língua, evoluindo com taquicardia sinusal, hipertensão arterial e taquipneia, seguidos de confusão mental e convulsão. Administrados oxigênio a 100% sob máscara facial e diazepam 5 mg. Após 10 minutos, o paciente
manifestou desorientação temporoespacial, optando-se pela anestesia geral com propofol 100 mg, cisatracúrio 12 mg
e sevoflurano a 1,5%. A cirurgia durou 60 minutos. O paciente apresentou-se sonolento e ainda desorientado após a
extubação. Após 2 horas, encontrava-se estável hemodinamicamente, saturando a 100% em ar ambiente. Conclusão:
Mesmo com a realização de aspirações frequentes para descartar localização intravascular da agulha, uso do neuroestimulador, bem como conhecimento farmacológico dos AL e suas doses teoricamente consideradas tóxicas, eventos
indesejáveis decorrentes de intoxicação podem ocorrer. Nesse contexto, os bloqueios guiados por ultrassonografia
parecem ser mais seguros, permitindo a deposição da solução de AL precisamente ao redor dos nervos, proporcionando um bloqueio eficaz, de menor latência, com menor necessidade de volume e dependência de referências
anatômicas e com maior segurança. Infelizmente, além de exigir longa curva de aprendizado, é um dispositivo indisponível na maioria das instituições hospitalares.
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Raquianestesia em paciente na vigência de
cefaleia pós-punção dural: relato de caso
Catia Sousa Govêia, Ana Patricia Santos de Oliveira, Luís Cláudio de Araújo Ladeira,
Gabriel Magalhães Nunes Guimarães, Thiago Rocha Moura
Hospital Universitário de Brasília (HUB), Brasília, Distrito Federal, Brasil

Introdução: Cefaleia pós-punção dural (CPPD) é uma complicação relacionada a fatores como sexo feminino, idade
jovem, gestação, múltiplas punções durais e baixo índice de massa corporal (IMC). Acredita-se que pacientes com cefaleia antes da punção e história prévia de CPPD estão sob maior risco da complicação 1. Relato do caso: D. C. S., 34 anos,
sexo feminino, com diagnóstico de carcinoma espinocelular de colo uterino, em tratamento com radioterapia e braquiterapia. Na primeira sessão de braquiterapia, foi realizada sedação, mas referiu dor intensa. Na segunda, raquianestesia
em L3-L4, com agulha Quincke 25G, sem dificuldades técnicas. Evoluiu com cefaleia após oito horas, de caráter incapacitante e uso apenas de analgésicos por conta própria. Apresentou-se com cefaleia de leve intensidade para a terceira
sessão de braquiterapia. Exame físico: sem alterações, peso = 90 kg, pressão arterial (PA) = 140 × 70 mmHg, frequência
cardíaca (FC) = 95 bpm, vias aéreas sem preditores de dificuldade. Punção subaracnoidea mediana em L3-L4, única,
com agulha Quincke 29G. Administrada bupivacaína hiperbárica 0,5%, mantendo a paciente sentada por cerca de
2 minutos. Extensão do bloqueio: T12. PA = 125 × 75 mmHg, FC = 95 bpm, SpO2 = 99%. Procedimento realizado
sem intercorrências. Paciente contactada até o quarto dia pós-operatório, tendo negado qualquer piora da evolução do
quadro de cefaleia, com resolução completa da dor no quarto dia pós-operatório. Discussão: Como um importante
fator relacionado à CPPD é o tamanho da perfuração dural, nova punção com agulha de menor calibre foi feita. Diferentemente da evolução com piora, esperada em pacientes na vigência de cefaleia ou passado de CPPD 1, a paciente
evoluiu sem intercorrências ou piora clínica. História de enxaqueca também não aumenta a incidência da complicação
1. Vale ressaltar que, apesar do tratamento clínico sem sucesso feito pela paciente, haveria benefício de tampão sanguíneo peridural, idealmente nas primeiras 24 horas da punção e após o desenvolvimento dos sintomas, além de punção
em outro espaço e com agulha de bisel não cortante no novo procedimento 2.
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74

O uso de bloqueador neuromuscular para
anestesia em pacientes miastênicos:
relato de dois casos
Catia Sousa Govêia, Igor Ricardo Machado Gomes, Luís Cláudio de Araújo Ladeira,
Gabriel Magalhães Nunes Guimarães, Thiago Rocha Moura
Hospital Universitário de Brasília (HUB), Brasília, Distrito Federal, Brasil

Introdução: Miastenia grave é uma doença resultante da produção de anticorpos contra receptores colinérgicos
nicotínicos da placa motora. Resulta em fraqueza e fatigabilidade muscular, hipersensibilidade aos bloqueadores neuromusculares adespolarizantes e resistência à succinilcolina. Tratamento consiste em anticolinesterásicos,
corticosteroides, imunossupressão, plasmaférese e timectomia. O manejo anestésico pode ser feito sem bloqueio
neuromuscular, com boas condições de entubação. Relato dos casos: Caso 1: Mulher, 22 anos, miastênica, em uso de
prednisona, piridostigmina e micofenolato. Exame físico sem alterações. Estado físico I ASA. Timectomia sob anestesia combinada com peridural em T4-T5 (ropivacaína 0,3%, morfina e fentanil), indução com fentanil e propofol,
entubação seletiva à esquerda e administração de dexametasona e hidrocortisona. Manutenção com sevoflurano 2%
e remifentanil. Intraoperatório sem intercorrências, administração de tenoxicam, dipirona e ondansetrona. Fim do
ato cirúrgico com sequência de quatro estímulos = 70%, administrados 1,5 mg de neostigmina e 0,75 mg de atropina, realizada extubação com TOF = 90%. Transportada para unidade de terapia intensiva (UTI). Caso 2: Mulher,
40 anos, miastênica em uso de prednisona e piridostigmina. Ao exame: ptose palpebral bilateral, sem outras alterações. Estado físico II ASA. Timectomia sob anestesia peridural em T4-T5 com ropivacaína a 0,375%, morfina
e sufentanil, indução com fentanil e propofol, entubação seletiva à esquerda e manutenção com sevoflurano 2%.
Equipe cirúrgica queixou-se de falta de relaxamento muscular, a despeito da elevação do sevoflurano para 5% e bólus
de fentanil e propofol. Optou-se pela administração de atracúrio 0,25 mg/kg duas horas antes do fim da operação.
Ao término, paciente apresentava contração pós-tetânica = 0. Encaminhada entubada à UTI. Conclusão: Pacientes
miastênicos apresentam resposta imprevisível aos bloqueadores neuromusculares. Esses fármacos podem ser evitados, mantendo-se boas condições de entubação, as quais são: relaxamento da mandíbula à laringoscopia, ausência de
movimento das cordas vocais e tosse, apesar de leve reação à inserção do tubo e insuflação do balonete. A ausência
do bloqueio neuromuscular é fundamental para a extubação nesses pacientes, cuja fraqueza muscular pode necessitar de suporte ventilatório no pós-operatório. Caso seja necessário uso de BNM adespolarizante no intraoperatório,
a dose deve ser reduzida, podendo, ainda assim, causar bloqueio neuromuscular profundo.
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105 Falha de bloqueio subaracnoideo:
relato de caso
Daniele Oliveira Minelli, Fernanda Santos, André Santos Carmo, Rafaella Emerick,
Carolina Riberio
Hospital Naval Marcílio Dias, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: A anestesia subaracnoidea, descrita há mais de 100 anos, consiste em uma técnica relativamente fácil de
ser executada, porém sujeita a eventual falha causada por diversos fatores, mesmo nas mãos de profissionais experientes. Relato do caso: Paciente feminina, 49 anos, 54 kg, 1,61 m, ASA 1, a ser submetida à cirurgia corretiva de
hálux valgo à direita. Na sala de operação foi monitorizada e sedada com fentanil 50 µg e midazolam 2 mg. À primeira tentativa de bloqueio subaracnoide (BSA), com a paciente em decúbito lateral esquerdo, a punção foi realizada
mediana ao nível de L3-L4 com agulha Quincke 26G e injetaram-se bupivacaína isobárica 0,5% 20 mg e fentanil 25 µg.
Após dez minutos, ausência de bloqueio motor e/ou sensitivo foi constatada. Nova tentativa de bloqueio aconteceu
em decúbito lateral direito, no mesmo espaço, com bupivacaína hiperbárica 0,5% 20 mg. Mais uma vez o bloqueio
falhou. Uma terceira tentativa, na posição sentada, em L2-L3, com agulha Quincke 22G e bupivacaína hiperbárica
0,5% 20 mg de lote diferente, foi feita. Apenas alteração discreta da sensibilidade térmica em membros inferiores foi
evidenciada. Optou-se finalmente pela anestesia geral balanceada e entubação endotraqueal (IOT). Ao término da
cirurgia, a paciente foi extubada e encaminhada à sala de recuperação pós-anestésica (SRPA), estável, sem queixas
ou déficits neurológicos. Discussão: A raquianestesia, além de proporcionar analgesia pós-operatória, também está
associada à menor incidência de complicações tromboembólicas e perda sanguínea perioperatória. Erros técnicos
relacionados à punção lombar e ao preparo e à injeção das soluções são a principal causa de falha. Se falha total é
evidenciada após a tentativa de BSA, é bastante razoável repetir o procedimento, principalmente quando este é realizado por profissionais em treinamento, como ocorreu nas primeiras duas tentativas do caso em questão, entretanto
vários outros fatores, apesar de incomuns, podem comprometer a dispersão liquórica do anestésico local (AL), como
alterações anatômicas do canal vertebral e inatividade da droga. Tentou-se alcançar o sucesso da técnica adotandose mudanças no posicionamento do paciente, no nível da injeção e na baricidade do AL utilizado. A identificação de
um fator causal para falha nem sempre é possível, e sucessivas tentativas devem ser desencorajadas, já que existe o
risco de alcançar concentrações neurotóxicos do AL.
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126 Lesão nervosa periférica após bloqueio
axilar guiado por ultrassom: relato de caso
Gustavo Oliveira Barros, Marcos Cardoso de Oliveira, Adelaide Moral Tarifa,
Anderson Sampaio Marui, Emilio Carlos Del Massa
Hospital Santa Marcelina, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: O risco de lesão nervosa severa após bloqueios de nervos periféricos (BNP) é bastante baixo. Estatísticas apontam taxas de lesão permanente de 0,029 a 0,2%. Felizmente, a maioria das lesões é transitória, subclínica
ou apresenta-se como mononeuropatias leves (1). Relato do caso: Paciente saudável, 56 anos, vítima de politrauma
após queda do telhado, com diagnóstico de fratura de tornozelo esquerdo, de planalto tibial direito e de rádio distal
esquerdo. Para anestesia do membro superior esquerdo (MSE), optou-se por realizar um bloqueio axilar esquerdo,
sob sedação leve, com agulha A50, guiado por ultrassom, com levobupivacaína 0,25% sem vasoconstritor 20 mL,
com injeção perineural, sem intercorrências e com bloqueio motor e sensitivos satisfatórios. O procedimento durou
cerca de duas horas, garroteamento de uma hora e 45 minutos. Após as seis horas de pós-operatório, o paciente
apresentava discreto movimento em flexão dos dedos e oposição polegar-indicador (grau 1) e ausência de força à
extensão palmar ou dos dedos (grau 0). Referia ainda parestesia ao toque e hipopalestesia em mão esquerda. À eletroneuromiografia, apresentava lesão axonal grave de nervos radial, mediano e ulnar na porção proximal do antebraço.
Após três meses do procedimento, o paciente demonstrou melhora acentuada dos sintomas, com retorno da força e
movimentação da mão esquerda. Discussão: Nesse caso, foi evidenciada provável lesão por conta do garroteamento
prolongado, que deveria ter sido realizado pelo método pneumático, não disponível em nosso serviço. A utilização
do ultrassom com a técnica correta torna improvável lesão das estruturas nervosas, pois injeção intraneural ou isquemia por volume são possíveis de diagnosticar por intermédio das imagens durante a injeção e pela sintomatologia
do paciente. Métodos modernos como ultrassom, estimuladores de nervos periféricos e agulhas atraumáticas podem
ajudar a diminuir ainda mais essas complicações, porém devem-se esclarecer os pacientes dos riscos inerentes ao
procedimento durante o processo de consentimento (2).
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155 Bloqueios de nervos periféricos em
trauma de face: relato de caso
Natália Pires Rivoiro, Andressa Mendes Gonçalves Dias, Paulo Sérgio Mendes de Oliveira Filho
Hospital Universitário São Francisco na Providência de Deus, Bragança Paulista, São Paulo, Brasil
Introdução: Os bloqueios regionais são extremamente úteis por proporcionarem anestesia e analgesia no pós-operatório. A anestesia locorregional em face é habitualmente realizada em cirurgias plásticas estéticas e reconstrutivas,
odontológicas, bucomaxilas, otorrinolaringológicas. Relato do caso: Paciente A. J. P., sexo masculino, 24 anos, melanoderma, ASA I, vítima de ferimento penetrante (pedaço de madeira) em hemiface esquerda durante o trabalho.
Encaminhado ao centro cirúrgico, em caráter de urgência, para realização de retirada de corpo estranho em região
malar esquerda com trajeto submentoniano e submandibular, porém em subcutâneo, sem lesões em estruturas profundas ou fraturas. Na sala de operação (SO) foi monitorizado com oximetria de pulso (SpO2), cardioscopia contínua
e pressão arterial (PA) não invasiva. PA = 150 × 100 mmHg, frequência cardíaca (FC) = 110 bpm e SpO2 = 96% em
ar ambiente. Oferecido oxigênio a 3 L/min por meio de cateter nasal tipo óculos e administrados midazolam 3 mg e
fentanil 100 mcg intravenosos (IV). Realizados os bloqueios locorregionais, não guiados por ultrassonografia, com a
utilização de 20 mL de lidocaína 2%: 3 mL em nervo infraorbitário, 10 mL em nervo mandibular, 5 mL em nervo maxilar e 2 mL em nervo mentoniano. Após 15 minutos de latência, constatou-se a eficácia do bloqueio mediante estímulo
doloroso no local da cirurgia. O procedimento cirúrgico teve duração de uma hora e dez minutos e transcorreu sem
intercorrências. O paciente foi encaminhado à sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) e recebeu alta em boas condições hemodinâmicas para a enfermaria. Discussão: A maioria dos bloqueios de nervos periféricos da cabeça é realizada
por meio das referências anatômicas. Esses tipos de bloqueio têm se mostrado como uma opção de técnica anestésica
em face, membros superiores e inferiores, apresentando baixos índices de complicações e alta eficácia.
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173 Bloqueio dos nervos femoral, isquiático
e cutâneo lateral da coxa associado à
anestesia geral para amputação de membro
inferior ao nível da coxa: relato de caso
Daniel Borges Jacometto, Rosangela Galhardo Contiero, Anderson Lachowski,
Paulo Henrique Colchon, Sanderland José Tavares Gurgel
Hospital Santa Rita, Maringá, Paraná, Brasil
Introdução: A amputação de membros inferiores é uma das consequências do diabetes mellitus e das ulcerações nos
pés. Muitos desses pacientes possuem comorbidades associadas a medicações anticoagulantes, uma contraindicação
ao bloqueio do neuroeixo. Bloqueios de nervos periféricos são opções que permitem controle da dor intra e pós-operatória. Relato do caso: C. R. S. O., 74 anos, sexo feminino, 40 kg, 150 cm, ASA III, hipertensa e diabética, restrita ao
leito, necrose de calcâneo, hálux e úlcera dorso no pé direito, amputará membro inferior direito a nível de coxa. Goldmann III, hemoglobina (Hb) = 9,0 mg/dL; plaquetas = 467.000; tempo de atividade da protrombina (TAP) = 51%;
razão normalizada internacional (INR) = 1,53. Contraindicado bloqueio do neuroeixo, optou-se por anestesia geral
combinada com bloqueio de nervo femoral, cutâneo lateral da coxa e isquiático guiados por ultrassom para estabilidade intraoperatória e analgesia pós. À admissão: frequência cardíaca (FC) 82 bpm com extrassístoles ventriculares,
pressão arterial (PA) 144 × 91 mmHg, SpO2 91% ar ambiente, consciente, comunicando com dificuldade. Induzida
com fentanil 100 mcg, midazolam 2,5 mg, lidocaína 2% sem vaso 2 mL, etomidato 12 mg, atracúrio 20 mg. Entubação endotraqueal (IOT) cânula traqueal 6,5 com cuff, ventilação mecânica sistema fechado O2 50%, volume corrente
250 mL, frequência respiratória 12 rpm, pressão expiratória final (Peep) 4 cmH2O. Manutenção com isoflurano 1%.
Após indução, bloqueio dos nervos supracitados ao nível do quadril com levobupivacaína com vaso 0,5%. Durante
intraoperatório, parâmetros hemodinâmicos estáveis na mesma linha de base pré-operatória, com variações menores que 10% da linha de base de PA e FC. Procedimento sem intercorrências, extubada em sala e encaminhada para
unidade de terapia intensiva (UTI). Discussão: Bloqueio periférico guiado por ultrassom (US) é uma alternativa
segura para procedimentos vasculares e ortopédicos nos membros inferiores. Garante analgesia pós e estabilidade
hemodinâmica intraoperatória, com menos opioides e halogenados para manutenção. O coagulograma contraindicou o bloqueio de neuroeixo; o perfil cardiológico limitou as drogas para indução e manutenção. Opioide e drogas
cardioestáveis em baixa dose permitiram boas condições de entubação orotraqueal sem variações hemodinâmicas,
mas não seriam suficientes para a anestesia do procedimento, necessitando complementação. O bloqueio dos nervos
femoral, isquiático e cutâneo lateral guiado por ultrassom atingiu os objetivos propostos.
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180 Anestesia em paciente com derivação
lomboperitoneal: relato de caso
Rafael dos Santos, Marcos Rodrigues Pinotti, José Joaquim Ribeiro de Sousa,
Luis Fernando Rodrigues Maria, Igor Lopes da Silva
Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia (CET) da Faculdade de Medicina de
Catanduva, Faculdades Integradas Padre Albino, Catanduva, São Paulo, Brasil
Introdução: A derivação lomboperitoneal (DLP) é uma técnica de derivação do líquido cefalorraquidiano do saco
tecal lombar para a cavidade peritoneal. Geralmente, posiciona-se o sistema de drenagem entre os processos espinhosos de L4-5 ou L5-S1. Entre as principais indicações: hidrocefalia comunicante, hipertensão intracraniana idiopática
e hidrocefalia de pressão normal. Atualmente não existe consenso na literatura sobre a realização de técnicas de bloqueio do neuroeixo nesses pacientes, gerando preocupação adicional em relação ao procedimento a ser aplicado.
O objetivo deste relato foi descrever o caso de paciente com DLP submetido à ureterolitotripsia sob anestesia geral.
Relato do caso: J. L. P., masculino, 48 anos, história de hipertensão intracraniana havia seis anos após TCE, com
implantação de DLP fazia oito meses. Exame neurológico normal. Segundo orientação do neurocirurgião, paciente
negou-se a ser submetido à raquianestesia. Portanto, foi realizada anestesia geral EV total. Ato anestésico cirúrgico
durou 60 minutos sem intercorrências. Discussão: A raquianestesia tem sido utilizada com sucesso em pacientes
portadores de doenças neurológicas em geral, entretanto pode haver controvérsias quanto à utilização de raquianestesia em pacientes com DLP. A preocupação em realizar bloqueio nesses pacientes está relacionada principalmente à
possibilidade de hipertensão intracraniana, contaminação, infecção e extravasamento de líquor, problemas esses passíveis de prevenção. Outra preocupação seria a perda de anestésico local pela DLP, em direção ao peritônio, causando
assim bloqueio incompleto ou ineficiente. No tocante ao risco de contaminação, é importante a realização de antissepsia rigorosa prévia ao bloqueio do neuroeixo. O extravasamento liquórico pelo orifício originado da perfuração
da dura-máter pode ser diminuído com o uso de agulhas atraumáticas de fino calibre (27G), menor número de punções. A DLP deve estar funcionante, evitando dessa maneira oscilações da pressão liquórica. Conclusão: Em relação
à DLP, não foi encontrada contraindicação ao bloqueio do neuroeixo. Portanto, deve-se individualizar cada caso.
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187 Bloqueio intermitente do plexo braquial
em desarticulação do ombro por
osteossarcoma utilizando kit de anestesia
peridural: relato de caso
Lucas Daniel Ribeiro de Campos Salustiano, João Maximiano Pierin de Barros,
Gustavo Rodrigues Bonheur, Kim Baminger Oliveira, Mariana Bozelli Serra
Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil
Introdução: O osteossarcoma (OS) é o tumor ósseo maligno primário mais comum da segunda década de vida.
O tratamento baseia-se na ressecção cirúrgica e quimioterapia (QT). O bloqueio do plexo braquial (BPB) intermitente tem como objetivo propiciar conforto para o paciente no pós-operatório (PO). Relato do caso: Paciente
masculino, 16 anos, 40 kg, ASA III, estável, com massa expansiva em ombro direito, proposto para escapulectomia
total tipo IV em decorrência de OS. Em vigência de QT. Monitorização padrão, indução de anestesia geral com midazolam 3 mg, fentanil 100 mcg e rocurônio 40 mg, propofol 1% em infusão alvo controlada (TCI) e remifentanil 0,15
mcg/kg/min em bomba de infusão contínua. Entubação orotraqueal sob visualização direta com tubo 7 e manutenção de ventilação mecânica controlada a volume. Realizado BPB sob técnica asséptica via interescalênica anterior,
guiado por ecografia, com sonda linear de alta frequência em posição transversa, punção perpendicular com Tuohy
18G, administrada solução de ropivacaína 0,5% 12 mL, seguida da introdução de 1,5 cm de cateter epidural 19G,
fixado com fio nylon 3-0 e realizado curativo estéril. Cirurgia com duração de quatro horas, transoperatório satisfatório, administrada solução de ropivacaína 0,33% 15mL previamente à extubação. Paciente despertou sem queixas
e permaneceu em sala operatória por duas horas para recuperação anestésica e depois foi transferido para centro de
terapia intensiva. Avaliado no período PO a cada 12 horas, sendo administrada solução de ropivacaína 0,33% 15 mL
no primeiro e no segundo dia de PO, evoluindo o paciente sem queixas. O cateter foi retirado no terceiro dia de PO,
dia da alta hospitalar. Não foram administrados analgésicos parenterais durante o período de PO. Discussão: O BPB
em cirurgias de ressecção tumoral constitui fator essencial para analgesia PO, sem uso de opioides sistêmicos, além
de otimizar o consumo de drogas no transoperatório. A ausência de dor no PO reduziu o tempo de internação e
contribuiu positivamente para o conforto emocional do paciente. O kit de anestesia peridural cumpriu o objetivo
proposto, foi de fácil manuseio e eficaz na administração das soluções.
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192 Bloqueio interpleural para analgesia pósoperatória em colecistectomia convencional:
relato de caso
Mariana Bozelli Serra, João Maximiano Pierin Barros, Gustavo Rodrigues Bonheur,
Lucas Daniel Ribeiro de Campos Salustiano, Franco Silva Vieira
Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil
Introdução: Bloqueios locorregionais têm sido utilizados com sucesso para analgesia pós-operatória (PO), gerando
conforto, recuperação precoce e menor incidência de complicações. O bloqueio interpleural (BIP) tem proporcionado alívio da dor PO em cirurgias torácicas e abdominais altas. Relato do caso: Paciente 76 anos, 80 kg, ASA II,
hipertensa controlada, proposta para cirurgia eletiva de colecistectomia convencional. Apresenta recusa de anestesia de neuroeixo por conta de episódio prévio de cefaleia pós-punção inadvertida de dura-máter. Indução anestésica
com propofol 120 mg, fentanil 250 mcg, atracúrio 40 mg, propofol 1% em infusão alvo controlada (TCI) e remifentanil 0,35 mcg/kg/min em bomba de infusão contínua, com entubação orotraqueal sob visualização direta e
manutenção de ventilação mecânica controlada a volume. Cirurgia com duração de duas horas, e, ao término, realizado BIP sob técnica asséptica, após interromper ventilação mecânica, punção perpendicular com Tuohy 18G em
linha axilar média, entre o quarto e o quinto espaço intercostal direito, administrada solução de ropivacaína 0,5%
20 mL. Recuperação anestésica sem intercorrências. Duração da analgesia, PO de nove horas e 15 minutos. Discussão: Os bloqueios locorregionais têm se mostrado eficazes na analgesia PO, otimizando o uso de opioides, prevenindo
assim seus efeitos colaterais. O tempo médio de analgesia PO com BIP em colecistectomias obtido entre diversos
autores que utilizaram solução de bupivacaína 0,5% associada à adrenalina 1:200.000 foi de sete horas, porém Vieira
et al.1 demonstraram a eficácia do BIP com duração média de dez horas. No BIP a punção única realizada na borda
superior do arco costal reduz o risco de sangramento ou injeções intravasculares, além da possibilidade de instalação de cateter para infusão contínua ou intermitente. O pneumotórax tem sua incidência baixa, quando a técnica é
executada de maneira correta. Assim como Vieira et al.1, conclui-se que a técnica de BIP é satisfatória para promover
analgesia em colecistectomias convencionais, desde que a incisão não ultrapasse a linha mediana.
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203 Bloqueio de neuroeixo em paciente
em uso de vasopressor: relato de caso
Adriana Silva Aleixo Melo, Pedro Vasconcellos Noé, Carlos Darcy Bersot
Hospital Universitário Pedro Ernesto, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: O bloqueio subaracnoideo é uma técnica anestésica muito utilizada por ser simples e ter baixos índices de complicações, sendo o procedimento mais indicado para cirurgias em membros inferiores. Porém, apesar
de segura, não está livre de complicações. O objetivo deste relato foi discutir sobre a realização de bloqueio subaracnoideo em paciente em uso de vasopressor. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 75 anos, 50 kg, ASA 3E,
submetida à correção de fratura de fêmur. Portadora de hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo II, hipotireoidismo, coronariopatia e doença renal crônica em diálise peritoneal. Nega alergias. Carga tabágica 40 maços/ano.
Ao exame: lúcida e orientada, eupneica em ar ambiente, em uso de noraepinefrina, hipocorada, desidratada, afebril;
sem outras alterações ao exame. Laboratório: hemoglobina 9,7 mg.dL, leucócitos 15.100 mm3 sem desvio, plaquetas
277.000 mm3, coagulograma sem alterações, potássio 4,5 mg.dL, creatinina 8,1 mg.dL. Ecocardiograma: AE 41 mm,
fração de ejeção 56%, disfunção diastólica grau II e função global e segmentar de ventrículo esquerdo preservada.
Paciente admitida em sala de operação com punção venosa profunda em jugular interna direita, cateter vesical e
pressão invasiva em artéria radial esquerda. Monitorizada com cardioscopia, oxímetro de pulso e mantida com oxigênio a 3 L/min sob máscara de Hudson. Realizada raquianestesia com bupivacaína isobárica 0,5% 13 mg e morfina
60 mcg. Bloqueio satisfatório com nível sensitivo em T8. Hidratada com 1.000 mL de cristaloides, permanecendo
estável durante todo o procedimento, com manutenção da infusão de noraepinefrina. Administradas dipirona 2 g
e ondansetrona 8 mg. Encaminhada à sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) e em seguida ao centro de terapia
intensiva (CTI) após três horas de cirurgia. Discussão: Diante de uma paciente grave, com múltiplas comorbidades,
em uso de vasopressor, com fratura com taxas de complicações graves a curto e médio prazos, tornava-se desafiadora a escolha da melhor técnica anestésica, visando minimizar os riscos, zelar pela segurança e buscar um desfecho
favorável no pós-operatório. Apesar da polêmica, a técnica anestésica foi realizada com sucesso, levando-se em conta
vantagens da raquianestesia como redução do trabalho cardíaco, melhor controle da dor, menor agitação psicomotora e delirium, além de redução do risco de ventilação mecânica prolongada.
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230 Raquianestesia total pós-punção acidental
da dura-máter: relato de caso
Tamiris Cristina Soares, Thiago Freitas Gomes, Paulo Sérgio Mateus Serzedo,
Eduardo Barbin Zuccolotto, Juliana Maia Cardoso Caribé
Centro de Ensino e Treinamento (CET) da Clínica de Anestesiologia de Ribeirão Preto,
Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil
Introdução: A punção inadvertida da dura-máter está entre as complicações de bloqueio epidural. O objetivo do
corrente relato foi apresentar um caso de punção acidental da dura-máter pelo cateter de peridural. Relato do caso:
Paciente feminina, 48 anos, 63 kg, estado físico PII e avaliação cardiológica classe I, segundo os critérios de Goldman, submetida à mamoplastia unilateral e a retalho microcirúrgico de abdome. Monitorizada com SpO2, pressão
arterial não invasiva (Pani), eletrocardiograma (ECG) (DII e V5) e EtCO2. Sedada com 3 mg de midazolam e 5 mcg
de sufentanil. Realizado bloqueio peridural com a paciente sentada. O espaço peridural foi localizado entre T10 e
T11 com agulha Tuohy 17G usando a perda da resistência com ar. Foram administrados 20 mL de naropin 0,5% e
introduziu-se cateter 5 cm no espaço peridural sem intercorrências. Indução anestésica com sufentanil (30 mcg),
propofol (150 mg) e rocurônio (35 mg), e manutenção com sevoflurano. Ato cirúrgico realizado sem complicações.
Antes da extubação, no fim da cirurgia, foram administrados 20 mL de naropin 0,2% no cateter peridural. Após cinco
minutos, a paciente apresentou midríase bilateral sem sinais de instabilização hemodinâmica. Foi mantida em ventilação mecânica (VM) por 45 minutos, quando houve retorno da dilatação pupilar, e a paciente foi então extubada
sem intercorrências. O bloqueio sensitivo apresentava-se em T4. O cateter de peridural foi retirado após 48 horas
e a paciente evoluiu com alta hospitalar sem cefaleia. Discussão: Após a punção ou passagem do cateter no espaço
subaracnoide, o bloqueio sensitivo instala-se rapidamente e alcança uma grande extensão, podendo atingir nervos
cranianos. O quadro clínico depende da quantidade de anestésico local injetada e de sua concentração. Entre os
principais sinais e sintomas observados, estão a diminuição da pressão arterial, cessação da respiração, perda da
consciência e dilatação pupilar. Às vezes os sintomas são atípicos e difíceis de identificar. O tratamento consiste em
suporte ventilatório e correção da hipotensão com volume e/ou vasopressores.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1.

Bernards CM. Epidural and spinal anesthesia. In: Barash PG, Cullen BF, Stoelting RK. Clinical anesthesia. Philadelphia: Lippincott
Williams & Wilkins; 2010. p. 1438-81.

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

Sao Paulo Med J. 2016; 134(Suppl)

136

ANESTESIA REGIONAL

260 Amputação transfemoral realizada com
bloqueio de nervos periféricos: relato de caso
Diego Rebouças Cunha, Hermann dos Santos Fernandes, Shirley Andrade Santos,
Hazem Adel Ashmawi, Joaquim Edson Vieira
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, São Paulo,
São Paulo, Brasil
Introdução: A amputação de membros é um dos procedimentos mais antigos da medicina, sendo uma das causas mais comuns de amputação dos membros inferiores a ordem vascular. Sendo assim, o objetivo deste relato foi
descrever um caso de amputação transfemoral realizada exclusivamente com bloqueios de nervos periféricos mais
sedação. Relato do caso: Paciente do sexo masculino, 80 anos, com quadro de doença arterial obstrutiva periférica
(Daop) com gangrena em pododáctilos do membro inferior esquerdo (MIE) em programação cirúrgica de amputação transfemoral de urgência. Apresentava, além do quadro descrito, múltiplas comorbidades, em uso de medicações
que contraindicavam bloqueios de neuroeixo, e risco cirúrgico elevado. Decidiu-se então por tentativa de realizar o
procedimento sob sedação mais bloqueio de nervos periféricos. Realizada monitorização básica mais pressão arterial
invasiva, sedado com midazolam, dexmedetomidina e fentanil e realizados bloqueios dos nervos femoral, obturador e ciático (via anterior) esquerdos, guiados por ultrassonografia e estimulador de nervos com agulha A50 mm e
A100 mm, obtendo perda de resposta motora em cada nervo com injeção de 15 mL de ropivacaína 0,375% em cada
sítio. Paciente apresentou desconforto em manipulação de região lateral da coxa durante intraoperatório, sendo feita
S-cetamina 25 mg com melhora do quadro, e cirurgia transcorreu sem intercorrências, sem necessidade de anestesia
geral. No pós-operatório, paciente retornou para a unidade de terapia intensiva (UTI) estável, sem drogas vasoativas e sem queixas. Discussão: Existem vários estudos na literatura comparando anestesia geral versus anestesia
regional, incluindo bloqueios periféricos, para a realização de amputações de membros inferiores. Esses trabalhos
sugerem menor mortalidade em 30 dias dos pacientes submetidos à amputação com técnicas regionais, além de
menor incidência de complicações pulmonares, arritmias e permanência em unidade de terapia intensiva, comparado à anestesia geral. Outros estudos também demonstram menor necessidade de uso de opioides para controle da
dor no pós-operatório, sobretudo se for instalado cateter perineural. Sendo assim, este relato de caso mostra que é
possível realizar amputação transfemoral com bloqueios de nervos periféricos.
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278 Mudanças na ventilação pulmonar regional
após bloqueio interescalênico com 4 e 15 mL
de bupivacaína 0,5%: estudo piloto
Arthur Sevalho Gonçalves, Rafael Amorim Ribeiro, Tiago de Almeida Macruz,
Maria Angela Tardelli, Luiz Fernando dos Reis Falcão
Univesidade Federal de São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: O bloqueio interescalênico (BI) é amplamente utilizado para cirurgias de membros superiores e associa-se à paralisia do nervo frênico em até 100% dos casos, com redução da ventilação do pulmão ipsilateral. Estudos
prévios demonstram que menores volumes de anestésico local reduzem a incidência dessa complicação. O objetivo do presente estudo foi avaliar se baixo volume de anestésico local no BI causa bloqueio do nervo frênico menos
intenso e duradouro. Métodos: Estudo piloto com duas pacientes femininas ASA 2 submetidas à cirurgia de ombro
direito em regime ambulatorial com anestesia geral combinada a BI guiado por ultrassom utilizando diferentes volumes de bupivacaína 0,5% (15 mL vs. 4 mL). Após visualização ultrassonográfica das raízes e dos troncos do plexo
braquial entre os músculos escalenos anterior e médio, a injeção foi realizada entre as raízes C5 e C6. Tomografia de impedância elétrica foi empregada para avaliar a ventilação pulmonar regional antes, 15 minutos e quatro
horas depois do BI, em ventilação espontânea. Resultados: Após a latência do BI ambas as pacientes apresentaram
redução da ventilação do pulmão ipsilateral (VPI). Quando utilizados 4 mL de bupivacaína, a redução observada
foi de 59%, enquanto no BI com 15 mL a redução foi de 82%. Adicionalmente, quatro horas após o bloqueio e em
seguida à recuperação da anestesia geral, ainda era constatada 65% de redução da VPI na paciente bloqueada com
15 mL, no entanto a redução era de apenas 1% quando utilizados 4 mL de bupivacaína. Conclusão: A estratégia do
BI com baixo volume de anestésico local é útil para pacientes com comorbidades pulmonares que não podem apresentar redução da função pulmonar. Discussão: As duas pacientes apresentaram a ventilação do pulmão ipsilateral
reduzida após a instalação do bloqueio. Entretanto na paciente bloqueada com 4 mL a paralisia do nervo frênico
foi menos intensa e menos duradoura que na paciente bloqueada com 15 mL, demonstrando a influência direta da
massa do anestésico local na latência do bloqueio do nervo frênico.
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302 Anestesia para colecistectomia em paciente
com doença de Steinert: relato de caso
Adélia Rocha Simeoni, Wagner Pedro Rodrigues, Gabriel Fernandes Navarrete,
Frederico Roriz Bressan
Centro de Reabilitação e Readaptação Doutor Henrique Santillo, Goiânia, Goiás, Brasil
Introdução: A doença de Steinert é uma doença neuromuscular mutissistêmica descrita pela primeira vez em
1909, sendo a mais comum das síndromes miotônicas. Caracteriza-se pela presença da miotomia, que pode afetar
qualquer grupo muscular e ser provocada pelo uso de drogas, dor, frio, calafrios, manipulações cirúrgicas e bisturi elétrico. Dessa maneira, o manuseio perioperatório desses pacientes constitui um desafio anestésico. Relato
do caso: Paciente do sexo masculino, 36 anos, com diagnóstico de Síndrome de Steinert, programado para colecistectomia eletiva. Ele apresentava comprometimento pulmonar restritivo moderado, com impacto ventilatório e
indicação de ventilação não invasiva domiciliar. Após monitorização, feita sedação fracionada. Realizada raquianestesia com bupivacaína 0,5% hiperbárica 20 mg, morfina 60 mcg e clonidina 75 mcg. O paciente foi colocado em
posição de Trendelenburg até alcançar bloqueio sensitivo no nível de T3, retornando ao decúbito dorsal horizontal
para o procedimento cirúrgico. Foi mantida sedação com midazolam 5 mg. Após o término da cirurgia, o paciente
foi encaminhado para a unidade de terapia intensiva (UTI), onde permaneceu durante 24 horas sob monitorização
cardiopulmonar e ventilação não invasiva. Discussão: A escolha da melhor técnica anestésica e cirúrgica é essencial
para evitar complicações no transoperatório e pós-operatório. Devem-se conhecer os fatores que podem precipitar
as crises miotônicas, focando principalmente na prevenção. Vê-se, então, que, se houver a necessidade de realizar
anestesia geral, várias medicações de uso comum na anestesia são contraindicadas. Não há consenso sobre a escolha
da melhor técnica anestésica, porém o bloqueio de neuroeixo parece ser o mais seguro. Além disso, esses pacientes
normalmente já apresentam comprometimento pulmonar, devendo-se evitar ventilação invasiva.
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326 Repetidas falhas em bloqueio espinhal:
relato de caso
Samia Jovino Neves, Marcelo Carneiro, Santhiago de Pina Naves, Elialba Cascudo,
Igor Diniz Silveira
Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia (CET) do Hospital Regional da Gama,
Brasília. Distrito Federal, Brasil
Introdução: A raquianestesia é uma técnica consagrada, segura, de fácil execução, que proporciona nível anestésico
e operatório adequado. Contudo apresenta uma incidência de falha entre 0,5% e 6%, sendo a técnica anestésica a
principal causa. Relato do caso: Gestante, 29 anos, 76 kg, 1,62 m, ASA II, indicação de cesariana. Realizada monitorização padrão. Raquianestesia com paciente sentada, punção paramediana, única, em espaço L3-L4, com agulha
Quincke 27G, sem dificuldades técnicas, LCR claro, birrefringência positiva, administrados 12 mg de bupivacaína
0,5% hiperbárica com 2,5 mcg de sufentanil. Paciente apresentou parestesia (perda de sensibilidade térmica) apenas nas extremidades inferiores abaixo dos joelhos. Decidido realizar novo bloqueio. Segunda punção: mediana,
L3-L4, única, sem dificuldades, utilizada Quincke 27G, injetada a mesma dosagem de bupivacaína hiperbárica e
sufentanil. Paciente relatou aumento do nível de parestesia (térmica) ao nível de T10. Não houve perda de sensibilidade álgica nem da força muscular. Terceira tentativa de bloqueio realizada entre L2-L3, com agulha Quincke 27G,
punção mediana, única, sem dificuldades técnicas, injetada a mesma dosagem de bupivacaína hiperbárica e sufentanil. Paciente apresentava perda de sensibilidade térmica e dolorosa ao nível de T06 e mantinha motricidade total
dos membros inferiores. Optou-se por realizar anestesia peridural. Paciente sentada, punção mediana, L2-L3, Tuohy
17G, sinal de Dogliotti positivo, ausência de sangue e líquor, dose teste negativa, injeção de 28 mL de lidocaína 2%
com vasoconstritor + 1 mg de morfina. Paciente anestesiada, ato cirúrgico sem intercorrências. Discussão: Apesar
de ter observada a birrefringência do líquor à falha de raquianestesia, que pode ser parcial ou total, ela já foi relatada após a injeção do anestésico local (AL) no LCR. A má distribuição do anestésico local é a causa mais comum de
falha da raquianestesia. Outras causas podem ser falha na administração ou concentração inadequada do AL. Provavelmente, o motivo de falha da raquianestesia nessa paciente foi a presença de septações aracnoides, pois houve um
bloqueio progressivo de fibras sensitivas.
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327 Raquianestesia unilateral para artroplastia
total de quadril em paciente centenária
com estenose aórtica severa: relato de caso
Thaysa Lanne Alves dos Santos, Márcia Adriana Dias Meirelles Moreira, Abdon Moreira Lustoza,
Gilvandro Lins de Oliveira Junior, Mônica Lorena Dias Meirelles da Cunha
Unimed João Pessoa, João Pessoa, Paraíba, Brasil
Introdução: O bloqueio do neuroeixo é classicamente contraindicado em pacientes com estenose aórtica (EA) em
virtude das possíveis alterações hemodinâmicas promovidas por ele. Porém existem casos na literatura sobre a utilização de bloqueio neuroaxial combinado ou não a bloqueio de nervo(s) periférico(s) para condução anestésica de
cirurgias ortopédicas em pacientes com EA. Objetivo: Descrever um caso de raquianestesia unilateral (RU) associada
à peridural contínua (PC) e a bloqueio femoral (BF) para artroplastia total de quadril (ATQ) em paciente centenária com EA severa. Relato do caso: Paciente feminina, 101 anos, hipertensa, com EA severa (área da válvula aórtica
= 0,6 cm2, gradiente de pressão sistólico entre ventrículo esquerdo e raiz da aorta (VE/AO) = 122,77 mmHg, fração de ejeção (FE) = 75%, hipertensão pulmonar importante, ASA III, risco grau IV, internada para submeter-se à
ATQ. Realizado BF esquerdo com 20 mL de cloridrato de levobupivacaína com excesso enantiomérico de 50% sem
vasoconstrictor, a 0,375%. RU com bupivacaína hiperbárica 0,5% 7,5 mg. PC para complementação anestésica, se
necessário. Estabilidade hemodinâmica durante toda a cirurgia. Discussão: O bloqueio neuroaxial central tem sido
contraindicado em pacientes com EA severa, porque o bloqueio simpático produzido pode, rapidamente, causar um
marcante decréscimo da resistência vascular sistêmica (RVS) com diminuição do retorno venoso do coração e da
pressão de perfusão coronariana. Ademais, inúmeras alterações no sistema cardiovascular e respiratório do idoso
podem contribuir para o surgimento de complicações, especialmente na paciente em questão, com hipertensão pulmonar importante. A anestesia geral com entubação traqueal poderia propiciar grandes flutuações hemodinâmicas,
além de possibilitar o comprometimento pós-operatório da função respiratória. Outrossim, a realização de RU limita
o bloqueio simpático ao lado a ser operado, poupando a cadeia simpática contralateral, mantendo um grau considerável de tônus vasomotor e prevenindo queda marcante da pressão arterial. Igualmente, a PC facilita o início gradual
da anestesia e do bloqueio simpático, evitando o decréscimo súbito e profundo da RVS. O BF ajuda o paciente a tolerar o posicionamento, bem como promove analgesia superior, diminuindo o consumo de morfina. A RU associada
ao BF e à PC promoveram anestesia satisfatória para ATQ em paciente centenária com EA severa.
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329 Bloqueio de neuroeixo associado ao uso
de clopidogrel: dois relatos de caso
Juliana Maia Cardoso Caribé, Lucas Lazzaretti, Tamiris Cristina Soares, Thiago de Freitas Gomes,
Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo
Santa-Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil
Introdução: Fraturas de colo de fêmur e quadril são comuns em pacientes idosos, ASA III e IV com declínio neurológico e estão associadas à alta morbimortalidade.Tratamento de escolha é a cirurgia precoce utilizando como
técnica anestésica preferencial o bloqueio de neuroeixo. Muitos pacientes usam clopidogrel como terapia preventiva
para doenças cardíacas, vasculares periféricas e cerebrovasculares, e a descontinuação aumenta o risco de eventos
tromboembólicos. Portanto, deve ser considerada individualmente qual é a melhor técnica anestésica de acordo com
as comorbidades, e o tratamento precisa levar em conta os riscos e benefícios do bloqueio do neuroeixo. Relato dos
casos: 1) Mulher, 92 anos, 55 kg, hipertensa, Parkinson e fratura de fêmur proximal. Na tentativa do bloqueio de
neuroeixo, apresentou bradicardia (37 bpm). Administrou-se atropina 0,5 mg e a frequência cardíaca (FC) aumentou
(100 bpm). Após dois minutos, iniciou-se quadro de dor torácica, e eletrocardiograma (ECG) evidenciou infradesnivelamento do segmento ST em V2-V6, DI e AVL. Deu-se início a anti-hipertensivos, ácido acetilsalicílico (AAS),
clopidogrel, e a cirurgia foi adiada. Setenta e duas horas da dose de ataque do clopidogrel, foi programada nova cirurgia, com ECG normalizado. As condições clínicas não favoreciam a anestesia geral, e o bloqueio do neuroeixo foi a
técnica de escolha, apesar da suspensão de apenas três dias do clopidogrel. A punção foi única e sem intercorrências.
No pós-operatório imediato (POI), encaminhada ao centro de terapia intensiva (CTI) e três dias depois teve alta para
casa sem déficits neurológicos ou outros sintomas. Após um mês não foi observada intercorrência por conta da técnica anestésica. 2) Mulher, 80 anos, hipertensão arterial sistêmica (HAS), doença obstrutiva crônica (DPOC) grave e
diabetes tipo II, em tratamento medicamentoso para as comorbidades, inclusive clopidogrel, em função de dois episódios de ataques isquêmicos transitórios (AIT). Admitida para osteossíntese de fêmur após queda da própria altura.
Suspensão do clopidogrel por 72 horas para a realização do bloqueio do neuroeixo com punção única. A cirurgia e
o pós-operatório aconteceram sem intercorrências. Discussão: Tratamento cirúrgico de fratura do colo de fêmur,
sobretudo idosos com clopidogrel, deve ser realizado precocemente. Isso evita complicações com a imobilização prolongada. Bloqueio do neuroeixo pode ser realizado em situações individualizadas, adiando a cirurgia por 72 horas
após a última dose de clopidogrel, tempo para regeneração parcial das plaquetas. Essa técnica anestésica está associada com a redução da morbimortalidade.
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Abordagem à via aérea em paciente
pediátrico com abscesso odontogênico:
relato de caso
Diego de Souza Nunes, Rafael Oliveira Abrantes Motta, Graziella Prianti Cunha,
Oswaldo Custódio de Oliveira Neto, David Ferez
Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista de Medicina, São Paulo, São Paulo, Brasil

Introdução: Via aérea difícil (VAD) é uma situação clínica de manejo complicado e risco ao paciente. O trismo é
uma das causas dessa condição, sendo conceituado como abertura bucal reduzida. Relato do caso: E. R. B., feminino, 8 anos, ASA II por abscesso odontogênico havia seis dias, sem antecedentes positivos. Importante abaulamento
em região maxilar esquerda, com flutuação. Abertura oral reduzida, trismo, Mallampati IV, região submandibular
livre e distância tireomentoniana normal para a idade. Tomografia computadorizada (TC): espessamento dos músculos pterigoideos medial e lateral. Desvio do eixo da supraglote contralateral ao abscesso. Manutenção do calibre da
via aérea (VA). Optou-se por indução inalatória para manutenção de ventilação espontânea. Monitorização padrão,
sedação com dexmedetomidina 0,5 mcg/kg/h associado a midazolam 0,5 mg e fentanil 10 mcg. Indução gradual com
sevoflurano 1 até 3,5%. Em plano anestésico, ventilação sob máscara facial Han II, laringoscopia direta com abertura bucal adequada, Cormack IIb. Inserção de tubo aramado 6 mm com ventilação adequada. Realizada drenagem
do abscesso odontogênico sem manipulação da base da língua. Extubação no fim do procedimento. Paciente evoluiu sem intercorrências no pós-operatório. Discussão: A identificação da VAD é requisito essencial. O mais óbvio
empecilho previsto ao manejo da VAD da paciente era a abertura oral limitada. Faz-se importante construir estratégias diante das suas complicações. Darshane, Groom e Charters elaboraram um sistema de previsão de riscos e
complicações aplicado a casos de abscessos odontogênicos. Nele foi sistematizada a avaliação da VA e se enumeraram possíveis complicações para cada passo do manejo e planos de contingência específicos. A adoção desse tipo de
planejamento ocorre isenta de custos e depende unicamente da colaboração entre paciente, equipe cirúrgica e equipe
anestésica. No caso apresentado, os anestesistas possuíam conhecimento das possíveis complicações. A formalização prévia dos cuidados e das condutas facilita a coordenação da equipe e diminui a chance de decisões apressadas e
equivocadas perante um possível evento adverso.
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Caso raro de hipersensibilidade a midazolam:
relato de caso
Thiago Robis de Oliveira, Laura Aparecida Lacerda e Louzada, Camilla Sá Menezes Passos,
Jaci Custódio Jorge
Hospital Governador Israel Pinheiro (IPSEMG), Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

Introdução: Reação de hipersensibilidade é cada vez mais relatada em anestesiologia. Maior disponibilidade de drogas, maior exposição a múltiplas drogas e diagnóstico precoce e mais preciso podem ser responsáveis pelo maior
número de casos. Os principais agentes envolvidos ainda são os relaxantes musculares e o latéx. Hipnóticos, como
o midazolam, são globalmente pouco relacionados a esses eventos, sendo considerados drogas seguras. O presente
trabalho relata uma reação de hipersensibilidade relacionada ao uso de midazolam. Relato do caso: Paciente sexo
feminino, 65 anos, 68 kg, 162 cm, proposta de varicetomia de membros inferiores (MMII). Portadora de depressão,
uso regular de fluoxetina 20 mg/dia, com história pregressa de três cirurgias prévias, sem intercorrências, e alergia conhecida à dipirona. Admitida em sala, monitorização básica obrigatória, proposta de raquianestesia para ato
cirúrgico. Após punção venosa periférica, administrados 2 mg (± 0,03 mg.kg-1) de midazolam EV lento. Aproximadamente 90 segundos depois, paciente referiu queixa de mal-estar, dispneia, aperto constritivo em toráx, náusea e um
episódio de êmese, mostrando taquicardia e hipotensão arterial ao monitor. Cessadas de imediato as infusões, oferta
de O2 aumentada e assistência ventilatória, realizada medicação EV (ranitidina 150 mg + hidrocortisona 200 mg +
prometazina 50 mg) com diagnóstico considerado de reação alérgica a midazolam, única medicação até o momento
realizada. Suspenso temporariamente procedimento cirúrgico, paciente mantida em observação, com boa resposta
à terapêutica instituída. Apresentando-se sem sinais nem sintomas de reação alérgica após observação, optou-se por
prosseguir com procedimento cirúrgico, feito sob raquianestesia, sem nenhuma outra intercorrência. Discussão:
Este é o relato de um caso raro de hipersensibilidade a midazolam, um agente hipnótico sem metabólitos ativos considerado de uso seguro. Reações desse tipo podem variar enormemente, desde sintomas pouco percebidos a colapso
cardiopulmonar e óbito. Um dos principais fatores de prognóstico positivo inclui o diagnóstico precoce e medidas
eficientes de ressucitação, como oferta aumentada de O2 e terapia farmacológica. O diagnóstico tardio, que pode ser
confirmatório, dá-se por intermédio de exames séricos e de sensibilidade em pele. Este relato reforça a possibilidade
de reação de hipersensibilidade para drogas consideradas seguras e da necessidade de monitorização e acompanhamento dos pacientes submetidos a qualquer ato anestésico.
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Reação anafilática no peroperatório de
mastectomia com infiltração de azul
patente: relato de caso
Catia Sousa Govêia, Ana Patricia Santos de Oliveira, Luís Cláudio de Araújo Ladeira,
Gabriel Magalhães Nunes Guimarães, Thiago Rocha Moura
Hospital Universitário de Brasília (HUB), Brasília, Distrito Federal, Brasil

Introdução: As reações sugestivas de anafilaxia peroperatória são complexas e imprevisíveis. Sugere-se que essa forma
de choque seja diferente a nível celular e mais agressiva que outras formas. Relato do caso: MPSC, 45 anos, feminino,
com carcinoma ductal em mama D, sem comorbidades. Estado físico I ASA. Ato anestésico: pressão arterial (PA) =
150 × 110 mmHg, frequência cardíaca (FC) = 90 bpm, SpO2 = 99%. Punção subaracnoidea para administração de
morfina. Indução anestésica com fentanil, propofol e rocurônio. Em seguida, cefazolina, tenoxicam e dexametasona.
Infiltrado corante azul patente no subcutâneo da mama, PA = 110 × 50 mmHg, FC = 130 bpm e SpO2 = 95%. Após
dez minutos, PA não mensurada, FC = 150, SpO2 = 92%, padrão obstrutivo à capnografia e ausculta pulmonar com
sibilos. Administrados efedrina, hidrocortisona, ranitidina, midazolam. Interrompida administração de sevoflurano,
PA = 60 × 49 mmHg, FC = 155 bpm, SpO2 = 92%. Administrada adrenalina, com melhora parcial, mantendo instabilidade hemodinâmica. PA = 115 × 50 mmHg, FC = 135 bpm, SpO2 = 98%. Instalada pressão arterial invasiva e
acesso venoso central em veia jugular interna D. Após início de noradrenalina, estabilização do quadro. Pressão arterial média = 80 mmHg, SpO2 = 100%, FC = 90 bpm. Reiniciada administração de sevoflurano, gasometria arterial
normal. Fim do ato operatório, extubada, permanecendo cinco horas na sala de recuperação pós-anestésica (SRPA).
Evoluiu com elevação da PA, retirada noradrenalina sob estabilidade hemodinâmica. Recebeu alta para enfermaria. Discussão: Anafilaxia durante anestesia pode ser atribuída a bloqueadores neuromusculares, látex, antibióticos
e corantes. Acredita-se que 2,7% da população seja alérgica ao corante azul, mesmo sem história prévia de alergia
ou testes cutâneos negativos. O quadro inclui urticária, eritema e placas difusas, até colapso circulatório, broncoespasmo e hipoxemia. Apesar do tratamento adequado, estudo prévio relata nova reação anafilática após tratamento da
primeira, o que recomendaria pós-operatório em unidade de terapia intensiva (UTI). A confirmação da reação anafilática ao corante azul nem sempre é possível, e o uso de medicamentos profiláticos é controverso. Portanto, durante
o uso do corante azul patente na identificação do linfonodo sentinela, é de fundamental importância que a equipe
reconheça a possibilidade de reação anafilática, preparando-se para tratar as repercussões. Apesar de raro, o choque
anafilático ao azul patente expõe o paciente a graves riscos.
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Anafilaxia em anestesia geral: relato de caso
Eyder Figueiredo Pinheiro, Emilio Carlos Del Massa, Adelaide Moral Tarifa,
Anderson Sampaio Marui, Anderson Alcoforado de Araújo
Hospital Santa Marcelina, São Paulo, São Paulo, Brasil

Introdução: Consistindo em uma reação de hipersensibilidade generalizada ou sistêmica grave, a anafilaxia intraoperatória ocorre durante a anestesia, minutos após a indução intravenosa, sendo os bloqueadores neuromusculares,
látex e antibióticos os principais agentes etiológicos envolvidos. A instituição precoce do tratamento, especialmente
adrenalina e líquidos intravenosos, é essencial e pode evitar complicações graves. Relato do caso: Paciente feminina,
branca, 23 anos, 69 kg, 1,60 m de altura, ASA I, admitida para realização de colecistectomia videolaparoscópica.
Negava doença sistêmica ou uso regular de medicações. Relatava episódio anterior de reação alérgica ao submeterse à colonoscopia. Estando monitorizada, após pré-oxigenação por cinco minutos, realizou-se indução da anestesia
geral com midazolam 5 mg, fentanil 5 µg/kg, atracúrio 0,5mg/kg e etomidato 0,2 mg/kg e procedeu-se à entubação
endotraqueal (IOT) com tubo orotraqueal TOT 7,5 com cuff, ausculta pulmonar, capnografia e ventilação mecânica,
mantida com sevoflurano 2-2,5%. Imediatamente antes da indução foi administrada cefazolina 2 g. Dez minutos
após a indução anestésica, a paciente apresentou rash, hipotensão, bradicardia, broncoespasmo e dessaturação.
Como medida de emergência, foram utilizadas adrenalina 0,3 mg IV, hidrocortisona 1 g IV, prometazina 50 mg IV,
difenidramina 50 mg IV e hidratação vigorosa (1.000 mL de Ringer-lactato aquecido em 10 minutos). Instituída a
terapia, houve estabilização hemodinâmica e a cirurgia pôde ser realizada. Entubada, a paciente permaneceu por
48 horas em observação na unidade de terapia intensiva (UTI), sem drogas vasoativas, e recebeu alta hospitalar no
quarto dia pós-operatório sem sinais ou sintomas clínicos. Discussão: As reações de hipersensibilidade imediata
ocorrem em uma de cada cinco a dez milanestesias. Relatamos um caso de reação anafilática possivelmente relacionada às seguintes substâncias: atracúrio, cefazolina e látex. A suspeita clínica precoce e o conhecimento do manejo
são fundamentais para o impacto na morbimortalidade.
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Anestesia em paciente portador de
Síndrome de Kearns-Sayre: relato de caso
Handel Meireles Borges Filho, Marco Antônio Dias Jogaib, Heber de Moraes Penna,
Marcos Felipe Braga de Oliveira, Karoline Domingos Chiari
Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia (CET) da Clínica de Anestesia de Goiânia,
Goiânia, Goiás, Brasil

Introdução: A Síndrome de Kearns-Sayre (SKS) é uma miopatia mitocondrial rara. Incidência de 1:100.000. Caracterizada por oftalmoplegia progressiva, bloqueio atrioventricular e fraqueza muscular global. Relato do caso:
Feminino, 52 anos, 48 kg, portadora de SKS, apresentou-se para colecistectomia videolaparoscópica (CVL) eletiva.
Apresentava marca-passo bicameral, por bloqueio atrioventricular total, oftalmoparesia com ptose e força muscular
grau 4/5 em membros. Sem alergias. Em uso de amiodarona. Mallampati I. ASA II. Anestesia: geral. Monitorização:
cardioscópio, oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva, bloqueio neuromuscular por TOF e nível de hipnose
pelo índice bispectral (BIS). Acesso venoso em veia jugular externa direita. Indução: 20 mcg de sufentanil, 100 mg
de propofol e 25 mg de atracúrio. Mantida com remifentanil em infusão alvo controlada a 0,2 mcg/kg/min e sevoflurano a 1%. BIS entre 45 e 50 durante toda a cirurgia, com duração total de 90 minutos. Extubada com T4/T1 = 92%,
BIS 90, sem descurarização. Enviada à sala de recuperação pós-anestésica (SRPA), apresentou depressão respiratória cinco minutos após admissão, com necessidade de ventilação sob máscara facial. Dez minutos depois, retomou
drive respiratório. Permaneceu na SRPA por quatro horas, sem outros eventos adversos. Discussão: Relatamos o caso
de paciente com SKS submetida à anestesia geral, que evoluiu com insuficiência respiratória na SRPA. As miopatias
mitocondriais estão entre as doenças genéticas mais comuns, entretanto pouco se sabe sobre o manejo anestésico,
particularmente da SKS. De forma geral, cursam com fraqueza muscular global, que pode ser exacerbada pelas drogas anestésicas, levando a desordens respiratórias no pós-operatório. Assim, mesmo com uma relação T4/T1 segura
para extubação, cursou com fraqueza muscular e depressão respiratória, o que pode significar tanto bloqueio muscular residual como depressão ventilatória central. A sensibilidade aos agentes voláteis e hipnóticos está aumentada
na SKS, assim a indução e manutenção devem ser feitas com doses baixas, associadas ao uso do BIS. A SKS afeta a
condução cardíaca, resultando em bloqueio da condução, arritmias e necessidade de marca-passo. Por fim, este caso
sugere que os pacientes portadores da SKS devem ter sua função respiratória monitorada no pós-operatório imediato, especialmente na SRPA.
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Tórax rígido associado ao uso de sufentanil
por via subaracnoidea associado à sedação
com fentanil em paciente submetido à
ureterolitotripsia rígida a laser: relato de caso
Cirilo Haddad Silveira, Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo, Eduardo Barbin Zuccolotto,
Guilherme Coelho Machado Nunes, Juliana Maia Cardoso Caribé
Santa-Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil

Introdução: A utilização de fentanil e demais opioides está associada a algumas complicações tais como o tórax
rígido. O objetivo do corrente relato foi apresentar um caso de tórax rígido após o uso de sufentanil por via subaracnoidea associado à sedação com fentanil em paciente submetido à ureterolitotripsia rígida a laser. Relato do caso:
Paciente feminina, 32 anos, 62 kg, estado físico PI e avaliação cardiológica classe I, submetida à ureterolitotripsia rígida a laser. Monitorizada com SpO2, Pani e eletrocardiograma (ECG) – DII e V5. Realizada sedação EV com
midazolam (0,05 mg/kg) e fentanil (2 mcg/kg), bloqueio subaracnoideo com agulha Quinke 27G no espaço L3-L4,
após assepsia e antissepsia, com 15 mg de bupivacaína hiperbárica e 7,5 mcg de sufentanil. Em seguida à realização da punção lombar, sem intercorrências, paciente foi colocada em posição de litotomia. Logo depois do início
do procedimento, paciente evoluiu com queda progressiva da saturação de oxigênio, diminuição da frequência respiratória, aumento da amplitude respiratória. Sua parede torácica tornou-se rígida e os movimentos de ventilação
cessaram, ato associado ao rebaixamento do nível de consciência. Iniciou-se suporte ventilatório com bolsa máscara,
no entanto o procedimento apresentou dificuldade para ser realizado, sendo necessária a realização de entubação
orotraqueal para a preservação da via aérea e administrada naloxena EV 0,2 mg/kg. Tal quadro apresentou rápida
resolução, retornando os esforços respiratórios associados ao despertar da paciente e sua extubação. Foi encaminhada à sala de recuperação anestésica, recebendo alta após período de observação clínica intensiva e estabilidade
hemodinâmica. Discussão: A síndrome conhecida como tórax rígido, rigidez torácica e dificuldade ventilatória
pode ocorrer durante indução anestésica com opioides, sendo relatada desde 1953. No caso em questão, os opioides utilizados, sufentanil por via subaracnoidea e fentanil EV, por serem altamente lipossolúveis, tiveram suas ações
potencializadas desencadeando tal síndrome. Em decorrência desse fato, o anestesiologista deve sempre estar atento
à identificação, ao manuseio e ao tratamento da forma mais precisa e efetiva.
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intravenosa de fluoresceína sódica
durante neurocirurgia: relato de caso
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Introdução: O glioblastoma (GBM) é um tumor cerebral com alta recorrência e curta sobrevida após a ressecção
cirúrgica, cujo grau de extensão da excisão se correlaciona diretamente com a sobrevida. Contudo há dificuldade de
se realizar ressecção por conta da natureza infiltrativa do GBM e da necessidade de preservar regiões cerebrais sem
causar déficits. Para isso, a fluoresceína sódica intravenosa é utilizada, guiando o neurocirurgião por intermédio da
fluorescência. Hipersensibilidade a essa droga é incomum e óbito ocorre em 1:222.000 pacientes. Relato do caso:
Paciente masculino, 54 anos, 119 kg, ASA II, hipertenso controlado, sem história de alergia ou intercorrências anestésicas. Era proposta a ressecção de provável GBM guiada por fluoresceína. Sob monitorização padrão e com sinais
vitais estáveis, a anestesia geral foi induzida com fentanil (200 mcg), propofol (230 mg) e succinilcolina (100 mg), e
a manutenção foi realizada com sevoflurano e cisatracúrio, sem intercorrências. Aos 40 minutos da cirurgia, foram
injetados 10 mL de fluoresceína sódica 15% diluídos em 100 mL de soro fisiológico durante 15 minutos. Na sequência, o paciente apresentou hipotensão severa (40 × 15 mmHg) e bradicardia (39 bpm) e não se evidenciou rash
cutâneo ou broncoespasmo. O tratamento instituído foi atropina 0,5 mg, hidrocortisona 1 g e doses intermitentes
de efedrina 15 mg e etilefrina 2 mg, com elevação parcial da pressão artérial (PA). Optou-se por administração de
noradrenalina 0,01 µg/kg/min até o fim do procedimento, levando à estabilização hemodinâmica. Após extubação,
encaminhou-se à sala de recuperação, onde se manteve estável sem droga vasoativa. Discussão: Os efeitos deletérios da fluoresceína ocorrem com rápida administração e doses elevadas (> 20 mg/kg). Os mecanismos responsáveis
são reação anafilática ou, na maioria, por liberação não alérgica de histamina (anafilactoide), que não é causada por
resposta imune mediada por imunoglobulina E. Em função da dificuldade de prevenir os eventos durante a injeção
de fluoresceína, os pacientes devem ser informados sobre as possíveis reações adversas antes da cirurgia e a equipe
médica precisa estar preparada para enfrentar essas situações.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

Tanahashi S, Lida H, Dohi S. An anaphylactoid reaction after administration of fluorescein sodium during neurosurgery.
Anesthesia and Analgesia. 2006;103(2):503.

2.

Balbino M, Silva G, Correia GCTP. Anafilaxia com convulsões após angiografia com fluoresceína em paciente ambulatorial.
Einstein. 2012;10(3):374-6.

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

Sao Paulo Med J. 2016; 134(Suppl)

149

COMPLICAÇÕES EM ANESTESIA

102 Embolia aérea durante neurocirurgia:
relato de caso
Gabriela Villar e Silva, Daniele Oliveira Minelli, Bianca Aparecida Lima da Costa,
Larissa Menezes Pinheiro de Oliveira, Cristina do Espírito Santo de Carvalho
Hospital Naval Marcílio Dias, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: A embolia aérea (EA) é um evento ameaçador à vida e ocorre quando o nível cirúrgico está acima do
coração, criando um gradiente pressórico negativo em relação ao ar atmosférico, o que favorece a entrada de ar na
circulação. Relato do caso: Paciente 32 anos, feminina, ASA 1, a ser submetida à microcirurgia para exérese de
processo expansivo recidivado da região pineal guiada por neuronavegação. A paciente foi admitida na sala operatória e recebeu monitorização básica, pressão arterial média (PAM) radial esquerda e acessos venosos periférico
e profundo (veia jugular interna direita – VJI direita). Após indução anestésica e entubação endotraqueal (IOT), a
paciente foi posicionada semissentada e cabeça fixada no Mayfield em posição neutra. Trinta minutos após a craniotomia da fossa posterior, a paciente evoluiu com queda significativa da ETCO2 e hipotensão. Foram solicitadas
aos cirurgiões interrupção da cirurgia e oclusão da ferida com compressa úmida para irrigação do campo operatório. Iniciado suporte pressórico com adrenalina em infusão contínua (2-5 µg/min). Essas medidas foram suficientes
para estabilização do quadro, dando-se seguimento à cirurgia. Novo episódio repetiu-se quatro horas depois. Gasometrias arteriais horárias foram colhidas durante todo o perioperatório, apresentando-se normais, mesmo durante
os períodos de instabilidade. Ao término do procedimento, a paciente foi extubada sem intercorrências. Foi encaminhada ao centro de terapia intensiva (CTI) acordada, estável, eupneica e sem déficits neurológicos. Discussão:
Historicamente a EA tem sido associada aos procedimentos neurocirúrgicos realizados na posição sentada, entretanto diversos outros cenários dentro e fora do contexto operatório podem representar ameaças substanciais a essa
condição. O anestesiologista deve ser capaz de diagnosticar e tratar, considerando que a prevenção é a medida clínica mais eficaz. A detecção precoce é crucial para evitar a entrada adicional de ar, sendo os indicadores precoces,
em ordem decrescente de sensibilidade, a ecocardiografia transesofágica, Doppler precordial sobre o átrio direito,
diminuição do ETCO2 e aumento do nitrogênio no fim da expiração. Medidas preventivas, tais como o reposicionamento, a irrigação do campo operatório e a reposição volêmica intravascular podem reduzir o impacto da EA.
O tratamento consiste, além das medidas citadas, em suporte cardiocirculatório e retirada do gás quando possível.
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114 Relato de caso: anafilaxia durante indução
anestésica com o uso de rocurônio
Marcela Reis Gatti, Italo Leandro Bigonha
Centro de Ensino e Treinamento de Anestesiologia (CET) do Hospital Vera Cruz, Campinas,
São Paulo, Brasil
Introdução e objetivo: A conduta a ser tomada diante de uma anafilaxia perioperatória interfere diretamente na
morbimortalidade do paciente. Portanto, seu reconhecimento recebe extrema importância quando ocorrido durante
atos anestésicos, pois produz uma gama de sintomas que se camuflam com condições clínicas geradas e esperadas
pela sedação e pelo plano anestésico. A classe dos relaxantes musculares é a mais associada à anafilaxia durante anestesia. Neste trabalho relatamos um caso de anafilaxia induzida por rocurônio durante anestesia. Relato do caso:
Paciente L. T. A., sexo masculino de 27 anos, foi submetido a procedimento anestésico para colocação de filtro de
veia cava. A indução anestésica foi feita com 3 mg de midazolam, 100 mcg de fentanil e 50 mg de rocurônio, sem
intercorrências. Após uma hora e 16 minutos da indução, foi realizado repique do rocurônio, com imediata evolução do quadro para instabilidade hemodinâmica grave com hipotensão arterial, rush cutâneo generalizado e queda
da saturação. O quadro foi revertido com o uso de adrenalina, otimização da ventilação, oferta de volume vigorosa
de 50 mL/kg de solução cristaloide, anti-histamínico e corticoesteroides. Conclusão: O anestesiologista deve estar
atento durante a anestesia para possíveis intercorrências, principalmente a anafilaxia, que apresenta um difícil diagnóstico quando perioperatória. O uso do rocurônio está associado à anafilaxia em uma série de trabalhos descritos,
o que alerta qualquer profissional da saúde a redobrar seu cuidado diante da sua administração. O tratamento rápido
e correto pode reverter o colapso cardiovascular, evitando danos e sequelas para o paciente.
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116 Obstrução de tubo traqueal intraoral:
relato de caso
Sara Rolim Daga, Fabricio Batistella Zasso, Diego Boniatti Rigotti
Hospital Regional do Oeste, Chapecó, Santa Catarina, Brasil
Introdução: A posição em cadeira de praia é uma variação da posição sentada e oferece melhor acesso ao ombro.
Várias complicações são associadas a essa posição: a flexão cervical excessiva pode impedir fluxo sanguíneo arterial e
venoso, limitar a excursão respiratória normal, obstruir o tubo traqueal (TT) e colocar pressão sobre a língua, levando
à macroglossia. Descreve-se o caso de uma paciente submetida à cirurgia de ombro com complicação associada à
posição em cadeira de praia. Relato do caso: CMM, 57 anos, feminino, índice de massa corporal (IMC) = 28,51,
ASA II (hipertensão), com proposta de tratamento cirúrgico de lesão de manguito rotador. Na avaliação da via
aérea apresentou abertura bucal > 3 cm, Mallampati 3, boa mobilidade cervical e protrusão mandibular, distância
tireomento 7 cm e mentoesternal 13 cm, Stop-Bang 4, pescoço curto com circunferência de 42 cm. Foi submetida
à anestesia combinada – bloqueio de plexo interescalênico e anestesia geral. Após sedação com midazolam 2 mg, o
bloqueio foi realizado com ropivacaína 0,5% 35 mL, guiado por ultrassom e estimulador de nervo periférico. Procedeu-se à indução anestésica com fentanil 200 mcg, propofol 100 mg e atracúrio 30 mg e entubação orotraqueal por
laringoscopia direta (C-L 1) com TT 7,0 com cuff e fixação com fita adesiva, seguidos do posicionamento em cadeira
de praia. Manutenção realizada com sevoflurano e ventilação no modo controlado a volume. Após 20 minutos da
indução, notou-se que o volume corrente estava abaixo do programado, e a capnografia era praticamente inexistente. Realizaram-se checagem manual do aparelho de anestesia e ausculta pulmonar, ambas normais. Ao avaliar
o TT, verificou-se que ele se encontrava dobrado na cavidade oral, causando obstrução ao fluxo de ar. Associou-se
anestésico venoso, ajustaram-se a posição da cabeça e do pescoço e o posicionamento do TT, obtendo-se melhora.
O procedimento transcorreu sem mais intercorrências e teve duração de uma hora. Paciente negou consciência transoperatória. Discussão: Complicações por obstrução do TT são relativamente comuns, ocorrendo em geral entre
rima labial e conexão com aparelho de anestesia. Nesse caso, a obstrução do TT ocorreu dentro da cavidade oral,
complicação bem menos comum. A rápida abordagem e a descoberta da causa transformaram uma complicação
potencialmente trágica numa situação contornável.
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117 Drenagem liquórica na correção
endovascular de aneurisma de aorta
toracoabdominal: relato de caso
Suzana França Claro, Carlos Darcy Alves Bersot, Alex Pinto de Macedo da Silva
Hospital Universitário Pedro Ernesto, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: Lesão isquêmica de medula espinhal é uma grave complicação do reparo endovascular de aneurisma de
aorta toracoabdominal. Entre os fatores de risco, destacam-se aneurismas muito extensos e tempo de clampe aórtico
prolongado. A incidência de paraparesia e paraplegia varia de 2,7 a 20%, e a drenagem liquórica reduz substancialmente esse risco ao aumentar a pressão de perfusão medular. Relato do caso: Homem de 54 anos, ASA III, admitido
em nosso hospital para correção endovascular de aneurisma de aorta toracoabdominal. Monitorizado com cardioscopia, oximetria de pulso, pressão arterial invasiva e colocado em decúbito lateral esquerdo. Puncionado espaço
subaracnoideo com agulha de Tuohy 18G, via mediana, ao nível de L3-L4 e passagem de 5 cm de cateter epidural 20G
para monitorização da pressão liquórica. Posteriormente, iniciada anestesia geral balanceada. Mantida fenilefrina em
infusão contínua no intraoperatório para manutenção da pressão arterial média (PAM) > 90 mmHg. Extubado após
1,5 hora de cirurgia. Paciente apresentando paraparesia. Tentativa de drenagem liquórica sem sucesso, pois extremidade proximal do cateter estava obstruída. Removido cateter e realizadas novas tentativas de passagem de novo
cateter sem sucesso, no entanto foi possível drenar 15 mL de líquor diretamente pela agulha de Tuohy, observandose melhora da paresia. No pós-operatório, evoluiu com redução da força muscular proximal em membros inferiores
(MMII), sem alterações esfincterianas. Tomografia computadorizada (TC) de coluna toracolombar sem alterações.
Aventada hipótese de síndrome de artéria espinhal anterior. Melhora clínica com fisioterapia contínua. Alta hospitalar após 15 dias da cirurgia, sem déficits neurológicos. Discussão: Para esse tipo de cirurgia, a drenagem de líquor
deve permanecer por 24 horas, mantendo-se a pressão liquórica abaixo de 10 mmHg e a PAM acima de 90 mmHg,
garantindo aumento da pressão de perfusão medular com menor risco de complicações neurológicas. A síndrome
da artéria espinhal anterior é uma complicação rara, podendo ser transitória ou permanente. Consiste em fraqueza
muscular súbita com preservação da propriocepção, e o prognóstico é incerto. O acompanhamento pós-operatório é
de extrema importância, assim como adoção de medidas contra isquemia no per e intraoperatório.
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118 Instabilidade hemodinâmica grave com o
uso de isoflurano durante anestesia geral
para mastoidectomia: relato de caso
Nathália Vasconcelos Ciotto, Magda Lourenço Fernandes, Tarcisio de Melo Nogueira,
Marcel Andrade Souki, Ana Flávia Vieira Leite
Santa-Casa de Belo Horizonte, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: O isoflurano é um anestésico inalatório seguro utilizado universalmente, com poucos relatos de intolerância. O objetivo deste relato foi apresentar um caso de instabilidade hemodinâmica grave durante anestesia geral,
relacionada ao uso do isoflurano. Relato do caso: Paciente de 58 anos, masculino, ASA 2, tabagista, portador de
hipertensão arterial e esquizofrenia. Sem passado de alergias. Submetido à anestesia geral para mastoidectomia,
com indução realizada com fentanil, propofol, lidocaína e cisatracúrio. A manutenção foi iniciada com isoflurano
a 1,2% e, após 15 minutos, o paciente evoluiu com hipotensão arterial grave, com pressão arterial média (PAM) de
30 mmHg, sem aumento da frequência cardíaca (FC). Realizou-se infusão de 250 mL de solução cristaloide, efedrina e fenilefrina em bólus, sem melhora. Optou-se por monitorização da pressão intra-arterial (PIA) e infusão de
epinefrina, obtendo-se discreta melhora da PAM. Diante disso, suspendeu-se o isoflurano e iniciou-se propofol contínuo. Imediatamente houve aumento da PAM (80 a 90 mmHg), sendo suspensa a adrenalina. Depois de 30 minutos,
realizou-se tentativa de reintroduzir o isoflurano, o que provocou nova redução da PAM. Preferiu-se então anestesia venosa total até o término do procedimento, que transcorreu sem outras intercorrências. Discussão: Há poucos
relatos de instabilidade hemodinâmica grave relacionada ao isoflurano e os mecanismos desse efeito não são elucidados. Os efeitos clínicos conhecidos desse fármaco incluem: redução da resistência vascular sistêmica, com queda
da PAM e aumento reflexo da FC, inotropismo negativo mínimo e discreta sensibilização do miocárdio às catecolaminas. No caso relatado, chama a atenção a ausência de taquicardia reflexa, o que, aliada à falta de resposta eficaz da
adrenalina, nos levou a excluir o principal diagnóstico diferencial, o choque anafilático. A intolerância cardiovascular
à administração de isoflurano foi um diagnóstico de exclusão que se consolidou com a relação direta entre a interrupção desse fármaco e a melhora clínica. Embora raramente, o isoflurano pode causar instabilidade hemodinâmica
grave durante a anestesia, devendo isso ser considerado entre os diagnósticos diferenciais nessas situações.
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128 Síndrome de implantação do cimento
ósseo durante cranioplastia em paciente
pediátrico: relato de caso
João Alberto Pastor de Oliveira, Luciana Cota Laurentys, Maria Clara Thomazi,
Isabella Dias Filogônio, Nathalia Campos Schimidt
Hospital João XXIII, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: A síndrome de implantação do cimento ósseo (bone cement implantation syndrome – BCIS) é um
fenômeno pouco elucidado e com importante morbimortalidade transoperatória. O uso crescente do polimetilmetacrilato (PMMA) resultou em aumento da incidência de BCIS, o que justifica a discussão do tema. Relato do caso:
M. A. P., masculino, 3 anos, vítima de trauma cranioencefálico (TCE) por projétil de arma de fogo (PAF), evoluiu
com hipertensão intracraniana, submetido à derivação ventricular externa e craniectomia. Reabordado após dois
meses para implante da calota craniana. Admitido estável hemodinamicamente, traqueostomizado, O2 suplementar,
cateter venoso central, flap ósseo em flanco esquerdo sem sinais infecciosos. Submetido à anestesia geral balanceada
sob monitorização não invasiva, induzido com fentanil, cisatracúrio e propofol, manutenção com sevoflurano em
ventilação mecânica modo pressão controlada (PCV). Durante a cimentação do flap craniano, o paciente apresentou hipotensão, dessaturação, taquicardia e capnografia com padrão de broncoespasmo. A conduta foi o aumento da
FiO2 para 100%, otimização ventilatória, uso de adrenalina em bólus, hidrocortisona e puffs de salbutamol com normalização dos parâmetros. Discussão: A BCIS pode se manifestar com hipotensão, arritmias cardíacas, hipoxemia
e parada cardíaca. Existem teorias para elucidar a fisiopatologia da síndrome, como o modelo monômero mediado,
que correlaciona a circulação do PMMA à vasodilatação, enquanto outros autores sugerem que o fenômeno seja
mediado por histamina e canabinoides endógenos. O modelo embólico associa a BCIS à migração de partículas de
cimento, gordura, ar e medula. Esses debris alojar-se-iam nos pulmões, causando aumento da resistência vascular
pulmonar, disfunção de ventrículo direito (VD) com hipotensão e hipoxemia. Atualmente é aceito o modelo multimodal, que relaciona as teorias com a variabilidade fisiológica individual, e o caso clínico descrito corrobora essa
ideia, já que a implantação do cimento não foi intramedular (sem significativa embolização) nem o paciente possuía
os fatores de risco comumente descritos, como idade avançada e osteoporose. Diante da suspeita, recomendam-se
linha arterial e monitorização do débito cardíaco, elevar a FiO2 para 100%, estabelecer reposição volêmica e uso de
vasopressores. A BCIS pode se apresentar com quadro clínico grave e requer identificação e tratamento imediato
pelo anestesiologista.
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130 Provável reação anafilática secundária
à administração de protamina durante
valvoplastia mitral: relato de caso
Marcos Vinicius Pimentel Cardoso, Joana Angélica Vaz de Melo, Ivana Mares Trivellato,
Maila Aparecida Vinhal Andrade, Flávia Aparecida Resende
Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: A protamina é um polipeptídeo alcalino utilizado sobretudo para reverter os efeitos anticoagulantes
da heparina. Apesar de relativamente segura, pode ocasionar reações sistêmicas graves, com morbimortalidade pronunciada. Além disso, é relatada como uma das causas mais comuns de reações adversas fatais durante cirurgias
cardíacas. Relato do caso: ESPC, feminino, 63 anos, asmático, com infarto agudo do miocárdio (IAM) de parede
anterior com supra do segmento ST em 2011, quando foi feito implante de um stent em coronária direita e três
em descendente anterior. Evoluiu com insuficiência mitral (IM) por ruptura de cordoalha tendínea, com indicação
cirúrgica. Ecocardiograma transtorácico (ECOTT) com função sistólica preservada (Feve) de 52%, IM moderada
a importante, prolapso da cúspide posterior da valva mitral e alterações segmentares da contratilidade do ventrículo esquerdo (VE). Iniciadas monitoração e indução anestésica; entubação endotraqueal (IOT) com tubo Carlens
35; manutenção com sevoflurano. Realização de cirurgia por toracotomia videoassistida. Colocada em circulação
extracorpórea (CEC) e implantada bioprótese. Tempo de CEC: 120 minutos; tempo de clampeamento de aorta:
110 minutos. Saída de CEC com noradrenalina 8 mcg/min e milrinona 0,375 mcg/kg/min. ECOTT peroperatório
não mostrou disfunção valvar. Retiraram-se as cânulas e foi iniciada protamina 30.000 UI diluída em 200 mL de
soro fisiológico em infusão contínua. Houve instabilidade hemodinâmica, com doses crescentes de noradrenalina.
Gasometrias seriadas com leve acidose metabólica. Após a cirurgia, visualizaram-se placas urticariformes em tórax
e membros superiores. Aventada a hipótese de reação alérgica à protamina. Administradas hidrocortisona e difenidramina EV, sendo paciente encaminhada ao Centro de Terapia Intensiva (CTI). Discussão: A IM aguda é uma
emergência cirúrgica; causas comuns são ruptura de cordoalha e músculo papilar, endocardite bacteriana, cardite
reumática aguda e disfunção protética aguda. Reações anafiláticas à protamina são mais comuns em pacientes com
alergia a peixes, diabéticos em uso de insulina NPH e homens vasectomizados. Efeitos adversos variam de erupção
cutânea local, hipotensão, broncoespasmo, hipertensão pulmonar, colapso cardiovascular e morte. A etiologia desse
fenômeno pode ser responsável por vasodilatação induzida por protamina, relaxamento dependente do endotélio e
anafilaxia imunomediada ou reações do tipo anafilática não imunológica.
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132 Esofagogastroplastia em um paciente
com Síndrome de Crest: relato de caso
Marcelo Ely Pizzato, Bruno Rame, Renato Campos, Camila Willani, Antônio Feijó
Grupo Hospitalar Conceição, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil
Introdução: A Síndrome de Crest (calcinose, fenômeno de Raynaud, dismotilidade esofágica, esclerodactilia e
telangectasia) é uma variante da esclerodermia limitada associada a anticorpos anticentrômeros. Os pacientes desenvolvem fácies em máscara, pequenas aberturas orais e enrugamento vertical da face. O acometimento pulmonar por
conta do acúmulo de colágeno pode levar à fibrose pulmonar, hipertensão pulmonar e cor pulmonare. Relato do
caso: JCJ, feminina, 35 anos, com diagnóstico de Crest desde 2012. Em dezembro de 2014, foi submetida a dilatações
esofágicas via endoscopia, complicando com ruptura esofágica. Levada ao bloco cirúrgico em caráter de urgência,
foi submetida à esofagectomia, com derivação esofágica em esofagostomia e gastrostomia sob anestesia geral (com
relato de dificuldade de entubação endotraqueal – IOT – pela equipe anestésica). Em fevereiro de 2016 foi agendada
para esofagoplastia eletiva. Ao exame, apresenta-se emagrecida (peso = 37 kg, altura = 1,50 m). Via aérea: abertura
bucal de 2 cm. Mallampati 4. Após adequadas monitorização e punções periféricas, passou-se um cateter peridural em T10-T11, sem intercorrências. Por conta da via aérea difícil, optou-se por entubação traqueal acordada com
fibroscópio adulto via oral; administrados 2 mg de midazolam, 50 mcg de fentanil e dois puffs de lidocaína 10% spray
na via aérea. Paciente tolerou o fibroscóspio, passando-se um tubo simples 7,5 sem intercorrências. Induzida anestesia geral balanceada com 80 mg de propofol, 30 mg de rocurônio, remifentanil TCI sítio efetor 1 ng/mL e sevoflurano
a 1 CAM. Paciente manteve-se estável durante a cirurgia. Paciente extubada em sala, sem intercorrências, conduzida
à unidade de terapia intensiva (UTI), com sinais vitais estáveis. Paciente com boa evolução pós-operatória, recebeu
alta da UTI para a enfermaria no terceiro dia pós-operação. Discussão: Este caso apresenta duas dificuldades para
o anestesista. Primeiramente, a via aérea, por conta da doença: a paciente apresenta abertura bucal limitada, um dos
elementos de entubação difícil. Além do mais, o relato prévio de dificuldade de entubação já constitui sinal de alerta.
Sendo assim, a escolha pela entubação acordada com fibroscópio foi adequada. Outra dificuldade é a ventilação pulmonar, em função da possível fibrose pulmonar relacionada à síndrome, entretanto a paciente era assintomática do
ponto de vista respiratório e não apresentava sinais de acometimento pulmonar. Portanto, não houve dificuldades na
ventilação pulmonar, verificando um volume corrente aceitável, sem a ocorrência de barotrauma.
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137 Uso de sugammadex em paciente com
tumor de mediastino: relato de caso
Kim Baminger Oliveira, William Fontan Santiago, Juliana Vasconcelos Martins,
Stéphanie Blanche Jucá Pires, Armando Vieira de Almeida
Hospital Regional do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil
Introdução: O mediastino é dividido em superior e inferior. Este último se subdivide em anterior, médio e posterior.
Os tumores mais comuns do mediastino anterior são os timomas, tumores mesenquimais, cistos dermoides, tumores de tireoide e paratireoide e os linfomas. O mecanismo postulado para justificar os sintomas clínicos quando esses
tumores são volumosos inclui principalmente a obstrução progressiva da via aérea causada pela compressão distal da
traqueia ou dos brônquios. Relato do caso: Paciente sexo masculino, 14 anos, 50 kg, ASA III, com lesão expansiva em
mediastino anterior e diagnóstico de sarcoma de Ewing. Trazido do centro de terapia intensiva (CTI) com traqueostomia, sedado com propofol 25 mcg/kg/min e estável hemodinamicamente, em ventilação com suporte a volume.
Proposta cirúrgica de cecostomia descompressiva por evolução de um quadro de obstrução intestinal. Indução feita
com propofol em bomba, fentanil 100 mcg e rocurônio 30 mg. Ao instalar a ventilação mecânica, inicialmente controlada a volume, não se conseguiu ventilação eficiente a despeito dos ajustes dos parâmetros ventilatórios. O mesmo
ocorreu quando se tentou ventilar a pressão. O paciente fez hipóxia e bradicardia importante. Optou-se por uso
da bolsa de ventilação manual e sugammadex, com reversão do quadro apresentado. O paciente assumiu ventilação espontânea em PSV com pressão de suporte de 10 cmH2O, pressão expiratória final (Peep) de 8 cmH2O e
frequência relativa (FR) 35 irpm e manteve assim parâmetros ventilatórios adequados com estabilidade respiratória e hemodinâmica. Discussão: Vários fatores, entre eles a posição supina e a paralisia muscular, estão associados à
diminuição do volume torácico, além do deslocamento cefálico da cúpula diafragmática, limitando o espaço disponível para a traqueia, o que pode levar ao colapso da via aérea. Nesse caso, o relaxamento muscular pode ter causado
tal colapso, pois houve significativa melhora na ventilação do paciente após a reversão do bloqueio neuromuscular
com sugammadex. Por todos esses fatores, a ventilação espontânea é preferida em relação à ventilação com pressão
positiva, pois a pressão negativa intrapleural associada à ventilação espontânea exerce uma força de distensão que se
opõe ao colapso traqueal e ao dos brônquios.
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141 Bacteremia após colonoscopia eletiva:
relato de caso
Iara Guimarães Peixoto, Cláudia Helena Ribeiro da Silva, Patrícia Lopes Gabriel,
Rafael Neder Issa Fortuna
Santa-Casa de Belo Horizonte, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: A bacteremia é a presença de bactérias viáveis no sangue e pode ocorrer de forma transitória, intermitente ou persistente. Pode ainda estar ou não associada à sepse na dependência do estado imunológico do paciente e
do processo infeccioso desencadeante. A bacteremia que se segue ao procedimento endoscópico é geralmente causada por microrganismos provenientes do sistema digestivo, sobretudo gram-negativos. Acredita-se que, durante a
colonoscopia, a pressão gerada pelo ar injetado na luz intestinal, associada a microtraumas causados pelo aparelho
de colonoscopia, possa facilitar a ocorrência de translocação bacteriana. Relato do caso: Paciente do sexo masculino,
45 anos, portador de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes mellitus (DM) com exames laboratoriais précirúrgicos normais. Em uso regular de losartan, metformina e gliclazida. Foi submetido à colonoscopia eletiva sob
sedação venosa (100 mcg de fentanil, 60 mg de lidocaína 2% s/v e 220 mg de propofol), exame e ato anestésico sem
intercorrências. Não foram realizadas biópsias ou ressecções. Ao receber alta do hospital, no mesmo dia, apresentou calafrios intensos, taquicardia (frequência cardíaca FC = 138), frequência respiratória (FR) = 22 irpm, glicemia
capilar = 130 mg/dL, pressão arterial (PA) = 140 × 80 e SatO2 95% com cateter nasal C2 L/min. Após hipótese diagnóstica de bacteremia, foi realizada infusão de 2 L de cristaloides, 2 g de cefalotina e 2 g de dipirona. O paciente foi
encaminhado ao hospital, onde foi solicitado apenas leucograma, porque evoluiu com melhora rápida do quadro
clínico e foi liberado pelo médico assistente no mesmo dia após quatro horas de observação. Conclusão: Anestesia
para colonoscopia é um procedimento muito presente na prática anestésica. O aumento do número de procedimentos endoscópicos com necessidade de anestesia e a baixa incidência de complicações não permitem ao médico
anestesista menosprezar possíveis evoluções desfavoráveis. Por isso, o quadro clínico da bacteremia deve sempre
ser lembrado pelo anestesiologista para que o diagnóstico possa ser rapidamente suspeitado e devidamente tratado.
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149 Síndrome da implantação do cimento ósseo:
relato de caso
Tássia Alessandra Barboza da Silva, Marco Aurélio Damasceno,
Mariana dos Santos Mattos, Cledianne Zillah Melo Amorim
Hospital Municipal Lourenço Jorge, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: A síndrome da implantação do cimento ósseo tem como característica um quadro de hipotensão sistêmica pronunciada, hipertensão pulmonar, queda da EtCO2 e hipoxemia no momento da inserção do cimento
ortopédico. Fatores mecânicos e bioquímicos estão implicados na fisiopatologia dessa síndrome. Relato do caso:
Paciente masculino, 35 anos, hipertenso, etilista social, 80 kg, já submetido previamente à artroplastia total de quadril, teve como cirurgia proposta nova artroplastia total de quadril esquerdo com cimentação em cabeça de fêmur
e intramedular. O paciente foi submetido à anestesia geral combinada (geral + peridural) e permaneceu em decúbito lateral direito durante o ato cirúrgico. Manteve-se estável hemodinamicamente com ventilação mecânica em
volume controlado até o momento da cimentação intramedular. Nesse momento foi observada hipotensão arterial
severa refratária à efedrina, SpO2 = 87-90%, EtCO2 = 30, sendo necessária a realização de adrenalina em via venosa
periférica, e posteriormente foi iniciada noradrenalina após a punção da veia jugular interna direita. Após o início
da amina vasoativa, ainda no centro cirúrgico, o paciente foi extubado e encaminhado para a unidade de terapia
intensiva lúcido. Discussão: A síndrome da implantação do cimento ósseo possui vários fatores determinantes. Estudos por ecocardiografia transesofágica e coleta de sangue do átrio direito demonstraram que os eventos embólicos
são provenientes de cimento e de gordura, liberados durante a fresagem do fêmur. Outras evidências apontam como
fator determinante a introdução na circulação sistêmica de êmbolos de material de medula óssea, de maneira especial de partículas de gordura, juntamente com bolhas de ar, cimento ósseo e trombos venosos. O cimento também
pode desencadear liberação de prostaglandinas, ativação da cascata do complemento e depressão miocárdica, colaborando assim para a hipotensão. Como condutas importantes nessa síndrome temos a manutenção da volemia ou
até mesmo discreta hipervolemia e uso de vasopressores em caso de hipotensão pronunciada. Ambas as medidas
foram tomadas no caso descrito, o que ajudou a ocorrência de um desfecho favorável do caso.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

Donaldson AJ, Thomson HE, Harper NJ, Kennedy NW. Bone cement implantation syndrome. Brit J Anesth. 2009;102.

2.

Romanek R, Hamaji A, Kuriki W, et al. Anestesia para procedimentos ortopédicos. In: Sociedade de Anestesiologia do Estado de
São Paulo. Tratado de Anestesiologia. 7th ed. São Paulo: Atheneu; 2011. p. 2063-92.

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

Sao Paulo Med J. 2016; 134(Suppl)

160

COMPLICAÇÕES EM ANESTESIA

151 Síndrome anticolinérgica aguda:
relato de caso
Máyra Lima Brunelli, Danielle Oliveira Minelli, Fernando Salvi, Paulo Tarso Andrade,
Renata Gouveia
Hospital Naval Marcílio Dias, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: A síndrome anticolinérgica central é caracterizada por um quadro clínico que varia de agitação e delirium a estupor e coma, decorrente do antagonismo muscarínico exercido por algumas drogas, tanto ao nível central
– quando estas atravessam a barreira hematoencefálica – quanto periférico. Relato do caso: Paciente feminina,
30 anos, ASA I, sem alergias, a ser submetida à colecistectomia videolaparoscópica. Após indução anestésica com
remifentanil 0,2 µg/kg/min em bomba infusora, lidocaína 60 mg, propofol 140 mg e rocurônio 35 mg IV, a paciente
foi entubada e ventilada em modo controlado a volume com FiO2 50% e sevoflurano 2%. Foram realizados no pré
-operatório imediatos cefazolina 2 g, omeprazol 40 mg, dexametasona 4 mg, granisetrona 1 mg e dipirona 2 g IV.
Após o pneumoperitônio, evoluiu com bradicardia importante, sendo administrada atropina 1,5 mg IV. Depois,
manteve-se estável durante todo o procedimento, com duração de 150 minutos. Ao final, foram feitas descurarização com neostigmina 1 mg IV e extubação sem intercorrências. Ao despertar e transporte para a sala de recuperação
pós-anestésica (SRPA), manifestou quadro de inconsciência e agitação psicomotora importante. Por conta do receio
de autoagressão, foi feito midazolam 5 mg e iniciada infusão contínua de dexmedetomidina 0,5 mcg/kg/h. Ao exame
físico, midríase, sudorese, extremidades frias e anúria. Sem sucesso na resolução do quadro, optou-se por reentubar a paciente e encaminhá-la sedada ao centro de terapia intensiva (CTI). Exames laboratoriais, gasometria arterial
e tomografia computadorizada (TC) de crânio após o evento normais. Depois de 12 horas, a paciente recuperou a
consciência e, à extubação, apresentava-se sem queixas e sem lembrar-se do ocorrido. Discussão: O diagnóstico
de síndrome anticolinérgica aguda foi levantado após descartar outros diagnósticos diferenciais. A administração de atropina no perioperatório, mesmo que em doses consideradas clinicamente adequadas, é a etiologia mais
provável para justificar o status mental alterado aqui relatado. Apesar do quadro clínico sugestivo, o padrão ouro
tanto para diagnóstico quanto para tratamento, que consiste na administração de fisiostigmina, não foi possível, uma
vez que essa droga não é disponibilizada em nosso país. Apesar da baixa incidência descrita na literatura atual, propriedades anticolinérgicas têm sido evidenciadas em um número cada vez maior de agentes anestésicos. Dessa forma,
a síndrome anticolinérgica central é uma importante causa a ser considerada no diagnóstico diferencial de disfunção
cognitiva pós-operatória.
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152 Fisioterapia respiratória em pacientes
no período perioperatório: estudo
prospectivo, randomizado
Shirley Andrade Santos, Luis Henrique Bulhões Calheiros, Carolina Kimie Budeu Mizumoto
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, São Paulo,
São Paulo, Brasil
Introdução: O trauma cirúrgico e a anestesia geral influenciam diretamente as funções do sistema respiratório
durante o periodo intra e pós-operatório. Fisioterapia e exercícios respiratórios durante a internação do paciente
melhoram a força da musculatura responsável pela respiração, pela oxigenação, pelo mecanismo de tosse, pela mobilidade da parede torácica e pela ventilação pulmonar. Além disso, diminuem o trabalho respiratório, prevenindo
possíveis complicações pulmonares. Objetivo: Avaliar o impacto da intervenção da fisioterapia respiratória no pós
-operatório imediato (POi). Métodos: A ferramenta utilizada para avaliação da saturação de oxigênio foi a oximetria
de pulso. Os pacientes selecionados para o estudo foram mulheres submetidas à histerectomia com anestesia geral.
Objetivo secundário do estudo foi verificar se houve redução do tempo para alta da sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) e aumento dos escores de dor após os exercícios de fisioterapia. Os grupos amostrais foram selecionados
da seguinte forma: grupo F (fisioterapia), composto por indivíduos que, assim que foram admitidos na SRPA, realizaram exercícios de fisioterapia respiratória; Grupo C (controle), formado por indivíduos que receberam a visita do
pesquisador à beira do leito na SRPA, sem exercícios respiratórios. Foram comparados os valores de oximetria, bem
como o tempo de estadia na SRPA. O cálculo da amostra sugeriu 30 pacientes por grupo e considerou resultados de
estudo anterior. Resultados: Os pacientes de ambos os grupos não mostraram oximetrias distintas nos momentos
observados. Considerações finais: Não foram observadas estadias diferentes em SRPA entre os pacientes que realizaram exercícios de fisioterapia. Entre os pacientes que receberam fisioterapia, os valores de oximetria obtidos antes
dos exercícios de fisioterapia (pré-F) mostraram-se significativamente diferentes dos valores pós-fisioterapia.
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157 Complicações de pneumoperitôneo
excessivo em colecistectomia
laparoscópica: relato de caso
Maria Lia Ponte Furlani, Nazel Oliveira Filho
Hospital São Rafael, Salvador, Bahia, Brasil
Introdução: A cirurgia laparoscópica é amplamente utilizada em nosso serviço. Esse procedimento acarreta
modificações hemodinâmicas no paciente e pode gerar eventos adversos, sendo a maioria deles relacionada ao pneumoperitôneo. Este relato versa sobre o enfisema subcutâneo como complicação do pneumoperitôneo. Relato do
caso: J. G. S., masculino, 48 anos, ASA I, submetido à colecistectomia por videolaparoscopia. Após 30 minutos
da insuflação do pneumoperitôneo, foram constatados redução do volume minuto, aumento da PETCO2 e hipotensão. Foi realizado o exame do paciente, e checaram-se o posicionamento do tubo orotraqueal e a pressão do
cuff. Observou-se, então, presença de enfisema subcutâneo, com crepitações em hemitórax direito, região cervical e
hemiface direita. O fato foi comunicado ao cirurgião e percebeu-se que a pressão no equipamento de insuflação do
pneumoperitôneo estava ajustada em 25 mmHg. Assim, a pressão foi reduzida para 15 mmHg, e o procedimento
prosseguiu. O paciente foi extubado ao término da cirurgia e recebeu alta do centro de recuperação pós-anestésica
(CRPA), sem intercorrências. No dia subsequente à cirurgia, mostrou regressão total do enfisema subcutâneo. Discussão: A compreensão da fisiopatologia associada ao pneumoperitôneo é de extrema importância para a prática
anestésica, pois acarreta modificações respiratórias, ventilatórias e hemodinâmicas. A pressão instituída não deve
ultrapassar 15 mmHg, visto que valores superiores são fator de risco para complicações, como o enfisema subcutâneo. O CO2 utilizado no pneumoperitôneo pode dissecar os tecidos e atingir a cavidade torácica por intermédio de
pontos de fraqueza diafragmáticos. Elevações nas medidas do PETCO2 podem ser um indicativo dessa complicação. O enfisema subcutâneo geralmente regride após a interrupção do pneumoperitôneo, não sendo contraindicação
para extubação traqueal ao fim da cirurgia. Deve-se manter a vigilância no CRPA, por conta do risco de hipercapnia e acidose. No caso apresentado, o ajuste da pressão de insuflação em 25 mmHg foi, provavelmente, a causa desse
evento adverso. As alterações na dinâmica ventilatória foram percebidas e o exame físico do paciente foi realizado,
possibilitando o reconhecimento do problema. Ressalta-se a importância da vigilância no equipamento de insuflação
e do acompanhamento no pós-operatório para observação da regressão do enfisema.
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163 Edema agudo de pulmão por pressão
negativa em cirurgia videolaparoscópica:
relato de caso
Lívia Miguéis Berardinelli, Larissa Menezes, Alex Lopes, Cristina Carvalho,
Edson Berardinelli
Hospital Naval Marcílio Dias, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: O edema agudo de pulmão (EAP) é uma das possíveis complicações respiratórias nas cirurgias videolaparoscópicas. É fundamental reconhecer sua expressão clínica para diferenciar as causas cardiológicas das não
cardiológicas. O objetivo deste trabalho foi ressaltar a importância do diagnóstico imediato possibilitando intervenção terapêutica correta da etiologia do EAP. Relato do caso: Paciente sexo masculino, 40 anos, ASA 1, 85 kg, 1,70 m.
Sem relato de alergias medicamentosas. Com laboratório e ultrassom sugestivos de colecistite aguda. Admitido em
sala, foi monitorizado e realizada anestesia geral balanceada com fentanil, lidocaína, propofol e rocurônio. Manutenção com sevoflurano 2%. Administrados cefazolina e parecoxibe. Ao término do procedimento, após apresentar
ventilação espontânea e volume corrente satisfatório, foram administrados neostigmina 1,5 mg e atropina 0,75 mg.
Utilizaram-se 1.000 mL de soro fisiológico (SF) 0,9%. A cirurgia teve duração de duas horas e transcorreu sem
complicações. Após a extubação, paciente passou a apresentar esforço respiratório seguido de tosse seca, sibilos e
estertores bilaterais. Administrados salbutamol e hidrocortisona. Após dez minutos, apresentou melhora parcial dos
sintomas e encontrava-se estável hemodinamicamente. Depois de 30 minutos de admissão na recuperação pós-anestésica (RPA), paciente passou a apresentar tosse produtiva, com expectoração de líquido espumoso róseo, que foi se
agravando progressivamente, o que culminou com aumento de esforço respiratório, queda de saturação e agitação
psicomotora. Administrados morfina e furosemida, mas sem melhora dos sintomas. Optou-se por reentubação orotraqueal. Encaminhado ao centro de terapia intensiva (CTI), onde permaneceu estável e, após 12 horas do ocorrido,
foi extubado sem intercorrências. Discussão: A diferenciação das causas de EAP pode ser feita com base em alguns
critérios clínicos. O EAP cardiogênico geralmente ocorre num contexto de descompensação cardíaca, seja infarto
agudo do miocárdio (IAM), arritmia ou insuficiência cardíaca. Na anafilaxia, há urticária, rash e broncoespasmo.
Já na lesão pulmonar aguda, associa-se a condições hipoxêmicas persistentes. A Síndrome de Mendelson também
poderia ser cogitada, uma vez que a broncoaspiração pode ocorrer. O caso descrito parece ser secundário à obstrução
de vias aéreas, uma vez que não houve manifestações cutâneas, evidência de cardiopatia ou hipotensão, e a recuperação deu-se em menos de 24 horas de suporte respiratório.
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167 Choque séptico refratário após manipulação
de empiema renal: relato de caso
Anderson Lachowski, Rosangela Galhardo Contiero, Fernanda Pestana Biatto,
Paulo Henrique Colchon, Daniel Jacometto
Hospital Santa Rita, Associação Beneficente Bom Samaritano, Maringá, Paraná, Brasil
Introdução: Sepse grave e choque séptico são condições clínicas comuns e associados a altos índices de mortalidade. A identificação precoce e o correto tratamento influenciam diretamente no prognóstico e na sobrevida do
paciente. Relato do caso: Paciente J.F.R., 55 anos, feminina, renal crônica, em acompanhamento no serviço de oncologia por neoplasia de colo uterino, internada com pseudo-obstrução intestinal, sem melhora ao tratamento clínico,
foi admitida em sala operatória, acordada, consciente, orientada, saturação O2 92%, frequência cardíaca (FC) = 98,
pressão arterial (PA) = 110 × 75, monitorização básica acrescida de pressão arterial invasiva (PAI), pressão venosa
central (PVC), índice de variação pletismográfica, sem drogas vasoativas. Exames: hemoglobina (Hb) = 9,10; hematócrito (Ht) = 26,8; leucócitos = 21.980; bastonetes = 5%; leucocitúria, hematúria. Após indução, coletada gasometria
arterial que mostrava pH = 7,31; PCO2 = 37; BE- = 7; HCO3 = 18,6; detCO2 total = 19,7; lactato mmol/dL = 1,3; lactato mg/dL = 11,713. Transoperatório seguiu com estabilidade hemodinâmica até a abordagem renal, verificando
a saída de coleção purulenta. Após manipulação de conteúdo purulento, paciente evoluiu com piora significativa,
hipotensão e taquicardia. Foi realizada prova de volume, paciente tríado como não respondedor, e iniciou-se noradrenalina 0,5 ug/kg/min, sem melhora. Nova gasometria arterial 35 minutos após a anterior demonstrou pH = 7,13;
PCO2 = 42; BE- = 14,4; HCO3 = 14; detCO2 total = 15,3; lactato mmol/dL = 5,9; lactato mg/dL = 53,159; Hb = 10,2;
Ht = 33. Foi iniciada vasopressina na dose 0,01 Ui/kg/h. Seguiram-se, com instabilidade, drogas vasopressoras em
aumento progressivo, incapacidade de manter pressão arterial média (PAM) maior do que 50 mmHg. Após administrada hidrocortisona 100 mg, manteve-se instabilidade hemodinâmica. Paciente encaminhado à unidade de terapia
intensiva (UTI). Discussão: O choque séptico refratário apresenta-se como instabilidade hemodinâmica com uso
de drogas vasoativas. O tratamento com vasopressores é necessário para sustentar a vida e manter a perfusão diante
da hipotensão. O reconhecimento imediato de evolução de sepse em choque séptico por anestesiologista atento com
auxílio de monitorização hemodinâmica é crucial para tomada de decisão guiada por metas para prevenir a disfunção orgânica e a morbimortalidade.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1.

Rivers E. Early Goal-Directed Therapy Collaborative Group of Zhejiang Province: the effect of early goal-directed therapy on
treatment of critical patients with severe sepsis/septic shock. The New England Journal of Medicine. 2001.

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

Sao Paulo Med J. 2016; 134(Suppl)

165

COMPLICAÇÕES EM ANESTESIA

170 Parada cardíaca perioperatória e por
fator anestésico em pacientes geriátricos:
revisão sistemática com meta-análise e
análise de metarregressão
Karen Santos Braghiroli, Renata Togeiro Bastos Godoy de Faria, Marília Pinheiro Modolo,
Mariana Gobbo Braz, Leandro Gobbo Braz
Departamento de Anestesiologia, Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), Botucatu, São Paulo, Brasil
Introdução: A população mundial está envelhecendo e os procedimentos anestésico-cirúrgicos aumentam na faixa
etária de 60 anos. Considerando isso e as diferenças na segurança do paciente entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, comparou-se a incidência de parada cardíaca (PC) perioperatória e por fator anestésico em pacientes
geriátricos em países desenvolvidos e em desenvolvimento de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) e dois períodos de tempo (antes dos anos 1990 e 1990-2014). Métodos: Revisão sistemática da incidência
de PC perioperatória e por fator anestésico em pacientes geriátricos. Realizou-se meta-análise da incidência de PC
perioperatória e por fator anestésico em 10 mil anestesias, de acordo com o IDH dos países e o período de tempo.
Utilizou-se a metarregressão para analisar a incidência de PC perioperatória e por fator anestésico ao longo do tempo
e do IDH dos países. Levou-se em conta um intervalo de confiança (IC) de 95%. Resultados: De 16 estudos oriundos de nove países diferentes, um total de 1.758.153 pacientes geriátricos foi submetido à anestesia. A meta-análise
mostrou que a incidência de PC perioperatória e por fator anestésico diminuiu significativamente nos países com
alto IDH (38,6 [IC 95%, 37,8-39,6] no período pré-anos 1990 para 7,7 [IC 95%, 7,6-7,8] em 1990-2014, P < 0.001;
e 9,2 [IC 95%, 8,9-9,5], no período pré-anos 1990 para 1,3 [IC 95%, 0,2-6,5] em 1990-2014, P < 0.001, respectivamente). Em países com baixo IDH, não há estudos disponíveis na literatura pré-1990, não permitindo a comparação
entre os períodos. A incidência de PC perioperatória em 1990-2014 foi quatro vezes maior nos países com baixo IDH
em relação aos países de alto IDH (P < 0,001). A metarregressão mostrou redução significativa da incidência de PC
por fator anestésico e por tempo independentemente do IDH do país (slope = -0,0699; 95% IC = -0,1394 a -0,0003;
P = 0,049), assim como em países com alto IDH (slope = -0,1049; 95% IC = -0,1762 a -0,0336; P = 0,015). A metarregressão não mostrou relação significativa entre a incidência da PC por fator anestésico e o IDH dos países e quanto
à incidência de PC perioperatória ao longo do tempo e o IDH dos países. Conclusão: A incidência de PC por fator
anestésico diminuiu significativamente nos últimos anos, de maneira especial em países com alto IDH, com redução
significativa na incidência de PC por fator anestésico e perioperatória, comparando-se os dois períodos de tempo
(cinco e sete vezes, nessa ordem).
Conflito de interesses: nada a declarar.
Fontes de fomento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), processo n. 2013/11.007-6, e Pró-Reitoria
de Pesquisa (PDI) da Unesp, processo n. 0143/004/13 PROPe/CDC.
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171 Anestesia para otorrinolaringologia em
paciente suscetível à hipertermia maligna
e à síndrome da infusão contínua do
propofol: relato de caso
Renata Miranda de Almeida, Cristiane Miyuki Yamamoto Takano, Fernando Oetterer Arruda,
Laelson Soares Moreira, Lafayette Sousa Gomes de Morais
Hospital Regional de Cotia, Cotia, São Paulo, Brasil
Introdução: A hipertermia maligna (HM) é uma síndrome que indivíduos geneticamente suscetíveis podem apresentar ao serem expostos a anestésicos inalatórios e bloqueadores neuromusculares despolarizantes. Caracteriza-se
por hipertermia taquicardia, acidose, rigidez muscular e hipermetabolismo acentuado. A HM pode ser fatal se não
for tratada com dantrolene. A síndrome da infusão contínua do propofol (SIP) é caracterizada por eventos adversos, quase sempre de evolução fatal, que ocorrem após infusão contínua de altas doses de propofol. As alterações
clínicas e laboratoriais relacionadas com a síndrome são falência cardíaca, arritmias, acidose metabólica, hipertrigliceridemia, rabdomiólise e insuficiência renal. Relato do caso: Paciente 55 anos, sexo feminino, 62 kg, 1,60 m,
asmática, veio para ser submetida à septoplastia e sinusectomia transmaxilar. Paciente em investigação de miopatia
familiar após acometimento de um dos filhos, trouxe carta do neurologista com relato de biópsia muscular positiva
para suscetibilidade a HM e SIP. Paciente submetida à anestesia geral, inicialmente realizado o preparo do aparelho
de anestesia, sendo retirados os vaporizadores. Trocada a cal sodada do canister, passado fluxo de oxigênio contínuo
com 10 L/min durante 20 minutos, instalação de circuito e bolsa de ventilação novos. Realizada indução anestésica
com 400 mcg de fentanil, 20 g de etomidato, 50 mg de rocurônio, midazolam 5 mg, indução de dexmedetomidina
na dose de 1 mcg/kg/hora durante dez minutos e manutenção entre 0,6 e 0,7 mcg/kg/h. Cirurgia com duração de
400 minutos, mantida com remifentanil no modo target-controlled infusion (TCI) efeito com alvos entre 5 e 6 ng/
ml, dexmedetomidina, midazolam 5 mg após uma e duas horas de procedimento, rocurônio 20 mg após uma e duas
horas de procedimento. Paciente manteve-se estável hemodinamicamente, capnografia entre 32 e 36, temperatura
entre 36 e 36,5ºC. Ao final, paciente extubada em sala, sem intercorrências. Alta da sala de recuperação da anestesia
após 70 minutos. Discussão: A HM e SIP são síndromes com desfechos graves. Nesse caso a suscetibilidade às duas
limitou ainda mais o uso de anestésicos, já que além dos halogenados e da succinilcolina também não foi aplicado
o propofol. A SIP classicamente só é deflagrada após a utilização de propofol em doses superiores a 5 mg/kg/h por
período superior a 48 horas, porém há relatos de sua ocorrência em até quatro horas. Sabendo do risco, optou-se pelo
não emprego do propofol e obteve-se sucesso com a técnica adotada.
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175 Insuficiência respiratória no bloqueio
supraclavicular bilateral: relato de caso
Remulo Orlando Borges da Silva, Daílson Mamede Bezerra, Marco Aurélio Soares Amorim,
Marcus Cavalcante de Oliveira Araújo, José Fernando Folgosi
Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia (CET) Doutor José Quinan, Goiânia, Goiás, Brasil
Introdução: O conhecimento da anatomia do plexo braquial e de sua relação com outras estruturas é fundamental para que se possa realizar o bloqueio com sucesso. Faz-se preciso conhecer bem as indicações e complicações
de cada técnica. Relata-se caso de paciente com insuficiência respiratória após bloqueio supraclavicular bilateral.
Relato do caso: Masculino, 43 anos, vítima de acidente motociclístico, apresentava fratura e luxação do cotovelo D
e fratura de antebraço E. Portador de obesidade grau II, sem cirurgias prévias. Negava tabagismo e etilismo. Jejum
de oito horas. Exames laboratoriais normais. Monitorizado com eletrocardiograma (ECG), SpO2 e pressão arterial
não invasiva (Pani). Acesso venoso em membro inferior esquerdo (MIE). Administrados midazolam 5 mg e fentanil 50 mcg. Posicionado para bloqueio de plexo supraclavicular à esquerda (20 mL de bupivacaína com vaso a 7,5%
e 10 mL de lidocaína com vaso a 2%) com bloqueio motor completo após dez minutos. Realizado bloqueio supraclavicular à direita (20 mL de bupivacaína com vaso a 0,5% e 10 mL de lidocaína 2% com vaso), ambos guiados
por ultrassonografia (USG) e Stimuplex®. Após cinco minutos cursou com desconforto respiratório súbito, taquidispneia e hipoxemia (frequência cardíaca – FC = 140 bpm, pressão arterial – PA = 190 × 110 mmHg, frequência
relativa – FR = 30 irpm, SpO2 = 90%) e murmúrios bilaterais diminuídos em bases. Indução com propofol 200 mg,
fentanil 250 mcg e cisatracúrio 10 mg, entubação endotraqueal (IOT) com tubo orotraqueal (TOT) n. 8 com cuff sem
intercorrências. Manutenção com sevoflurano 1,8%. Administrados dexametasona 10 mg, cefazolina 2 g, paracoxibe
40 mg, ranitidina 50 mg, dipirona 2 g e ondasetrona 8 mg. Intraoperatório sem intercorrências durante três horas.
Ventilação espontânea com parâmetros baixos com dessaturação e esforço respiratório. Encaminhado à unidade de
terapia intensiva (UTI) entubado. Raio x de tórax sem alterações. Extubado no primeiro dia pós-operatório e alta da
UTI no segundo dia pós-operatório. Discussão: O pneumotórax é a complicação grave mais frequente da abordagem
supraclavicular (incidência de 1%) e manifesta-se com tosse, dispneia ou dor torácica. O bloqueio do nervo frênico
ocorre em 50% dos pacientes, mas geralmente não causa sintomas clínicos significativos. O bloqueio supraclavicular
bilateral não é recomendado pelo risco de pneumotórax ou paralisia do nervo frênico bilateral, levando à insuficiência respiratória. Além do preparo do paciente, estudo da técnica e planejamento, o anestesiologista deve estar atento
para quadros semelhantes, dando suporte às vias aéreas e manutenção da hemodinâmica.
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183 Hipertermia após CEC: relato de caso
Aline Cristina Peluccio Martins, Helga Cristina Almeida da Silva,
José Luiz Gomes do Amaral, Gislene Rodrigues, Alexandre Hortense
Escola Paulista de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: Hipertermia maligna (HM) é reação hipermetabólica em resposta a anestésicos halogenados e succinilcolina em indivíduos susceptíveis. Manifesta-se com aumento da temperatura corporal, hipoxemia, hipercabia,
taquicardia, rigidez muscular, acidose e rabdomiólise. Relato do caso: Masculino, 1 ano e 8 meses, 12 kg e 58 cm,
com desenvolvimento neuropsicomotor normal, ASA II, submetido à correção de comunicação interventricular
com patch de pericárdio bovino diagnosticada aos 15 meses. Ao nascer, permaneceu em semi-intensiva por sete dias,
por insuficiência respiratória. Aos 2 meses, diagnosticado neuroblastoma maligno suprarrenal estágio IV (ácido
vanilmandélico de 18 mg/g de creatinina urinária – nL até 8 miligramas/grama), com regressão progressiva. Indução às 7h50 com halotano + N2O, 2 mg de pancurônio e 25 mg de fentanil; manutenção com halotano. Cirurgia
sem intercorrências, término às 12h50, circulação extracorpórea (CEC) de uma hora e 55 minutos. Ao chegar à
unidade de terapia intensiva (UTI), entubado, apresentou bloqueio atrioventricular total com necessidade de marca-passo. Às 16 horas, apresentou taquicardia (170 bpm), temperatura de 40.9ºC, rigidez muscular e convulsão.
Evoluiu com potássio sérico de 6,5 mEq/L, acidose metabólica – pH = 7,3, PCO2 = 27 mmHg, PO2 = 100 mmHg,
HCO3 = 13 mEq/L, Sat = 97% – e creatinoquinase = massa de 143 UV (referência = até 13 UV). Suporte com ventilação mecânica, reposição NaHCO3 8,4%, dopamina, dobutamina e nipride. Sem resposta a estímulos, ausência de
diurese, bradicardia e arreflexia. Óbito no terceiro dia pós-operatório. Biópsia muscular com estudo anatomopatológico com padrão inespecífico. Mãe referia intolerância aos esforços (dor e câimbras) com biópsia e teste de contratura
muscular in vitro indicando suscetibilidade para HM. Discussão: Esse paciente apresentou evento bastante provável
(36 pontos) na escala de probabilidade de HM. O tempo prolongado de CEC pode ser considerado diagnóstico diferencial, com liberação de interleucinas e febre e sintomas neurológicos pela isquemia/reperfusão. Outra hipótese é a
liberação de aminas simpáticas pelo neuroblastoma, causando taquicardia, hipertensão e hipertermia.
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188 Tromboembolismo pulmonar (TEP) no
pós-operatório imediato de neurocirurgia
de coluna: relato de caso
Pedro Brito de Oliveira Júnior, Fabrício Rodrigues de Souza, José Admirço Lima Filho,
Hugo E. Dantas P. Cardoso
Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), Salvador, Bahia, Brasil
Introdução: Câncer de próstata tem risco de trombose baixo, porém tromboembolismo pulmonar (TEP) sintomático ou não é um preditor de baixa sobrevivência, especialmente na doença avançada. Relato do caso: Homem,
55 anos, com câncer de próstata, metástase pulmonar e vertebral, paraplégico. Em uso de heparina de baixo peso
molecular dose profilática, suspensa na noite anterior ao procedimento cirúrgico de laminectomia descompressiva,
com duração de três horas. Anestesia geral balanceada, indução com sufentanil (50 mcg), propofol (150 mg), rocurônio (50 mg) e manutenção com sevoflurano e lidocaína em infusão contínua (400 mg em três horas). Em decúbito
ventral com elevação dos membros inferiores (MMII). Extubado em sala após reversão do bloqueio com sugammadex. Encaminhado ao centro de recuperação pós-anestésica (CRPA), evoluiu com insuficiência respiratória tipo I.
Realizada entubação endotraqueal (IOT) de urgência. Angiotomografia computadorizada de tórax com diagnóstico
de TEP. Iniciada anticoagulação plena. Extubação na unidade de terapia intensiva (UTI) cirúrgica, levado à enfermaria consciente, eupneico. Discussão: Idade maior que 40 anos, paresia, tumores grandes e cirurgias maiores que
quatro horas constituem fatores de risco independente para trombose venosa profunda (TVP) e TEP. A imobilização no leito, por conta de relaxamento muscular intraoperatório, e relato de fraqueza muscular de MMII resultam
em estase venosa, que pode agravar o estado no pós-operatório. Embora idoso e paraplégico, tinha tumor pequeno,
não meningioma e cirurgia com duração inferior a quatro horas, excluindo esses fatores de risco para TEP. O relaxamento muscular foi revertido para evitar bloqueio muscular residual e assim somar condições que aumentassem
seu risco para TVP/TEP. Utilizada lidocaína venosa contínua objetivando inibição de tromboxone A-2 TXA-2 e
agregação plaquetária, aumentados por ação dos tumores. Por outro lado, o reinício precoce de heparina profilática
na UTI após 24 horas e a elevação dos membros no intraoperatório diminuem risco de TEP. Outros, como o uso de
dispositivos compressivos em MMII e/ou meias elásticas, são indisponíveis no serviço. Nesse caso, trata-se de um
caso de TEP em paciente com fatores de risco diversos para TVP/TEP, porém não comum para a doença de base
mesmo avançada, de modo que a ocorrência constitui fator preditor de pior sobrevivência, não verificado aqui, já
que o paciente teve alta hospitalar.
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194 Anafilaxia em paciente submetida a
bloqueio peribulbar: relato de caso
Natália Zanelatto, Helena Rodrigues de Barros, Elisa Jaime de Menezes, Florentino
Fernandes Mendes
Santa-Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil
Introdução: A hialuronidase é uma enzima bastante utilizada em anestesia oftalmológica. Reações alérgicas relacionadas a esse fármaco são raras e geralmente leves. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 46 anos, internou
para realização de cirurgia de facoemulsificação em olho esquerdo. Referiu história clínica de asma e uso de salbutamol para controle, assintomática no momento, sem outras comorbidades. Relatou apendicectomia e cesariana
prévias sem intercorrências. Após monitorização básica, foi realizada sedação com 60 mg de propofol e procedido
bloqueio peribulbar com colírio anestésico. Realizada punção única inferior e injetados 8 mL de solução de ropivacaína 10 mg/mL + hialuronidase. Logo após o bloqueio, paciente despertou da sedação com dificuldade para ventilar.
Foram ofertados oxigênio por máscara facial e salbutamol, sem melhora, iniciando com sibilos intensos à ausculta
pulmonar e queda do sensório e saturação de O2 seguindo com dificuldade de ventilar sob máscara, levando à entubação orotraqueal e evolução com parada cardíaca em assistolia. Realizado o atendimento com massagem cardíaca,
adrenalina e administração de hidrocortisona e ranitidina. A paciente foi transferida à unidade de terapia intensiva
(UTI) para cuidados pós-reanimação, sendo extubada após 24 horas. Ao despertar, queixava-se de dor precordial
e prurido intenso. Para documentação do evento foram feitas dosagens de triptase seis (3,36) e 24 horas (14,78),
após o bloqueio. Discussão: Anafilaxia durante anestesia é um evento raro e potencialmente fatal, uma vez que leva
a comprometimento cardiorrespiratório significativo. O diagnóstico inicialmente clínico pode ser confirmado por
intermédio de medições da triptase sérica e testes para identificação do alergeno envolvido. A hialuronidase, farmáco possivelmente implicado no caso, é uma enzima utilizada em anestesia oftalmológica para facilitar a difusão do
anestésico local, melhorando a qualidade do bloqueio. Reações alérgicas à hialuronidase são incomuns, porém esse
fármaco não deve ser esquecido como um possível causador de reações graves.
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205 Parada cardiorrespiratória após raquianestesia
em baixas doses: relato de caso
Hugo Lima Machado, Jaime Martini, Yaska Lessa, Daniel Queiroz
Hospital Federal dos Servidores do Estado, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: A ocorrência de parada cardiorrespiratória é uma possível complicação associada à raquianestesia,
embora seja pouco frequente. No entanto, dada a sua extrema gravidade, é importante que se discutam sua incidência, fatores de risco, fisiopatologia, formas de manejo e prevenção. Relato do caso: De ocorrência súbita de parada
cardiorrespiratória após um bloqueio espinhal com baixas doses de anestésico local, com necessidade de manobras
de reanimação em um paciente anteriormente estável hemodinamicamente. MHMB, feminino, 66 anos, hipertensa,
diabética e com doença arterial obstrutiva periférica. Internou eletivamente para ser submetida a uma amputação
infrapatelar de membro inferior direito. Não apresentava sinais de sepse. Deu entrada no centro cirúrgico, foi monitorizada (eletrocardiograma, oximetria de pulso e pressão não invasiva) e puncionado acesso periférico em membro
superior esquerdo J18G. Realizado midazolam 2 mg IV de sedação. Optou-se por realização de bloqueio subaracnoideo, posição sentada, entre L3-L4, via mediana, com agulha descartável de Quincke 25G, com injeção intratecal
de bupivacaína 12 mg e morfina 60 mcg. Paciente evoluiu após cinco minutos da injeção com bradicardia marcante,
que progrediu em segundos com parada cardiorrespiratória em assistolia, sem motivo cirúrgico aparente. Foi prontamente assistida segundo protocolo da Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (Advanced Cardiovascular Life
Support – ACLS) e com retorno à circulação espontânea após quatro minutos. Foi realizada entubação endotraqueal (IOT) com tubo orotraqueal 7,5, puncionado acesso venoso profundo em veia jugular interna direita e pressão
arterial média (PAM) em artéria radial direita. Após a realização do procedimento, a paciente foi extubada em sala
e encaminhada ao centro de terapia intensiva. Evoluiu no pós-operatório com melhora e sem qualquer sequela
neurológica, tendo recebido alta 15 dias após a internação. Discussão: Sabe-se que o bloqueio simpático provoca
vasodilatação periférica acentuada, com redução significativa da pré-carga, que pode iniciar três reflexos que resultam em bradicardia grave e até assistolia. Conclusão: Embora o mecanismo por intermédio do qual a raquianestesia
induza bradicardia ou assistolia não seja totalmente esclarecido, está bem claro que a via final é um aumento absoluto
ou relativo da atividade parassimpática.
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209 Aracnoidite adesiva como diagnóstico
diferencial de paraplegia após
raquianestesia: relato de caso
Paula Curitiba Maciel, Jinnah Han, Oscar César Pires, Raissa Dantas de Sá
Hospital Municipal Doutor José Carvalho Florence, São José dos Campos, São Paulo, Brasil
Introdução: A raquianestesia possui algumas complicações raras, mas potencialmente fatais, como a aracnoidite
adesiva, que deve ser aventada no diagnóstico diferencial de paraplegias progressivas. O quadro envolve diminuição
da força muscular, alteração da sensibilidade nos membros inferiores e períneo, com alterações vesicais e intestinais. Instala-se, lentamente, em dias ou semanas após bloqueio. Relato do caso: Paciente, sexo feminino, 36 anos,
histórico de câncer uterino, sem comorbidades. Durante tratamento com radioterapia e quimioterapia, evoluiu com
fístula retovaginal. Foi submetida à retossigmoidectomia com anastomose colorretal, colostomia e histerectomia em
novembro de 2014. Em maio de 2015, foi internada para reconstrução de trânsito intestinal, quando se realizou anestesia subaracnoidea com 20 mg de bupivacaina hiperbárica e 80 mcg de morfina, com agulha 25 de Quincke, técnica
asséptica com clorexidina alcoólica, sem intercorrências. Dois meses depois, paciente retornou ao pronto-socorro
com quadro de perda de sensibilidade em membros inferiores, dificuldade progressiva de deambulação, dor torácica,
enfatizando que os sintomas surgiram após anestesia subaracnoidea. Internada pela neurologia para realização de
tomografia computadorizada de tórax, além de sorologias para vírus da imunodeficiência humana (HIV) e Veneral
Disease Research Laboratory (VDRL) e ressonância magnética. Este último demonstrou lesão infiltrativa característica de implante secundário em nível de T6 com fratura patológica de T5. Com a avaliação da neurocirurgia,
programou-se intervenção cirúrgica. Discussão: Entre as hipóteses, a aracnoidite adesiva (AA) era uma delas, já que
a paciente iniciou quadro de paraplegia após raquianestesia, detalhe enfatizado por ela. O diagnóstico diferencial e a
sua investigação são de extrema importância tanto para o manejo correto do tratamento como também para poupar
estresse da equipe cirúrgica, sobretudo do anestesiologista. Infelizmente, trata-se de uma doença incurável, porém
os sintomas podem permanecer estáveis. Medidas paliativas podem auxiliar no controle dos sintomas, tais como uso
de narcóticos, antidepressivos, anticonvulsivantes, anti-inflamatórios e alternativas como massagem e acupuntura.
Conflito de interesses: nada a declarar.
Fonte de fomento: nenhuma.

Sao Paulo Med J. 2016; 134(Suppl)

173

COMPLICAÇÕES EM ANESTESIA

210 Parada cardiorrespiratória provocada por
pneumotórax hipertensivo bilateral:
relato de caso
Handel Meireles Borges Filho, Dario Humberto de Paiva, Tiago Jyun Scalia Cunha Hoshino,
Marcos Felipe Braga de Oliveira, Karoline Domingos Chiari
Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia (CET) da Clínica de Anestesia de Goiânia,
Goiânia, Goiás, Brasil
Introdução: O pneumotórax hipertensivo (PH) é um evento adverso grave em anestesia que pode culminar com
parada cardiorrespiratória (PCR). Pode estar relacionado ao barotrauma. Relato do caso: Mulher, 47 anos, 70 kg,
diabetes mellitus tipo II, apresentou-se para colecistectomia videolaparoscópica eletiva. Sem alergias. Em uso de metformina. Mallampati II. Asa II. Anestesia: geral. Monitorização: cardioscópio, oximetria de pulso, pressão arterial
não invasiva e capnografia. Acesso venoso em membro superior esquerdo (MSE) 18G. Indução: fentanil 350 mcg,
propofol 150 mg e atracúrio 35 mg. Após pré-oxigenação e indução, foi ventilada sob máscara facial e entubada com
cânula orotraqueal 7,5 mm. A seguir, colocada em ventilação mecânica controlada por volume, sistema circular
fechado com absorvedor de CO2, ventilador K Takaoka 675, frequência relativa (FR) de 12 irpm, volume total (Vt)
de 500 mL e pressão intratraqueal de 20 cmH2O. Fluxo de gases frescos de 2 L/min e sevofluranoa 2%. Ao final da
cirurgia, houve elevação súbita na pressão de vias aéreas, acima de 50 cmH2O, enfisema subcutâneo cervical, queda
da capnografia, hipotensão, com ritmo sinusal à cardioscopia. Verificou-se ausência de pulso central. Imediatamente
o ventilador foi desconectado, e iniciada massagem cardíaca externa. Suspeitou-se de barotrauma por pneumotórax
hipertensivo bilateral, confirmado pela ausculta pulmonar. Feita punção de alívio com cateteres 14G em segundo
espaço intercostal na linha hemiclavicular. Depois de dois minutos, retornou a circulação espontânea, com melhora
da capnografia e pressão arterial. Realizada drenagem torácica bilateral em selo d’água. Encaminhada à unidade de
terapia intensiva (UTI). Alta sem sequelas neurológicas. Discussão: Os eventos relacionados ao barotrauma em
anestesia são causa importante de morbimortalidade, com desfechos graves, como a PCR. O diagnóstico de PH é clínico e suspeitado em casos de PCR com atividade elétrica sem pulso (Aesp). A análise do problema revelou grande
quantidade de umidade e sujidades na válvula expiratória do aparelho de anestesia, impedindo sua abertura durante
a expiração. Trata-se de um ventilador fora das atuais normas técnicas brasileiras, porém ainda utilizado no país. Isso
reforça a necessidade da renovação dos equipamentos em anestesia e maior vigilância do anestesiologista, flagrando
situações potencialmente fatais ao paciente.
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213 Depressão respiratória em paciente submetido
à analgesia venosa com morfina: relato de caso
Marília da Silva Faria de Macedo, Flávia Magina, Mauricio Goldberg Neto,
Ivani C. Mesquita.
Hospital Universitário Pedro Ernesto/Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: As técnicas de bloqueio neuroaxial são métodos efetivos para o controle da dor no intra e pós-operatório. Em algumas situações o emprego dessas técnicas é limitado por conta da existência de contraindicações absolutas
ou relativas. Nesses casos, a analgesia venosa com opioides surge como alternativa, porém nenhum opioide é completamente seguro. Neste trabalho é descrito um caso de depressão respiratória em paciente submetido à analgesia
venosa com morfina. Relato de caso: L. N., 59 anos, masculino, 87 kg, sem comorbidades. Histórico de retirada de
cisto de coluna vertebral aos 11 anos. Proposta cirúrgica: nefrolitotomia anatrófica. Exame físico e laboratoriais sem
alterações, sem preditores de via aérea difícil. Proposta anestésica: anestesia geral venosa e inalatória. Pré-medicação
com midazolam 2 mg IV, pré O2 a 100% sob máscara facial. Injeção de lidocaína 100 mg, propofol 200 mg, fentanil
250 µg, rocurônio 50 mg. Ventilação com O2 a 100% e sevoflurano a 2% até plano anestésico. Entubação orotraqueal,
com tubo 8 mm. Punção de artéria radial direita para monitoração da pressão arterial e anestesia mantida com sevoflurano a 2%. Durante a cirurgia, o paciente apresentou hipotensão, sendo necessárias injeção de bólus de efedrina,
fenilefrina e instalação de fenilefrina em bomba infusora. O paciente apresentou diurese protraída, sendo realizada a
injeção de 20 mg de furosemida. A analgesia foi feita com injeção de morfina 6 mg e dipirona 3 g. Com o término da
cirurgia, o bloqueio neuromuscular foi revertido com 200 mg de sugammadex, e o paciente, extubado. No entanto
cinco minutos após a extubação o paciente evoluiu com rebaixamento do nível de consciência, obstrução de vias
aéreas por queda de língua e saturação de O2 de 86%, sendo prontamente ventilado com O2 100% sob máscara facial
e infundido naloxona 0,4 mg, com recuperação da ventilação espontânea e da oximetria de pulso. Discussão: Estudos mostram que a analgesia peridural ou sistêmica controlada pelos pacientes (PCA) é segura e efetiva no controle
da dor pós-operatória. Contudo, em situações em que a analgesia peridural é impossibilitada ou em serviços em que
não há PCA, o anestesiologista precisa fazer uso de técnicas alternativas, como a analgesia venosa. Efeitos adversos
graves, como depressão respiratória, podem ocorrer dependendo da dose do opioide ou da associação com outros
fármacos. Cabe ao anestesiologista conhecer esses efeitos e estar pronto para solucioná-los de imediato.
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Fonte de fomento: nenhuma.

Sao Paulo Med J. 2016; 134(Suppl)

175

COMPLICAÇÕES EM ANESTESIA

223 Uso de marca-passo transcutâneo em
paciente com bloqueio atrioventricular,
Mobitz tipo II em cirurgia oftalmológica:
relato de caso
Wigres Bruno de Souza, Bruna Cristina Leonel Silva, Cláudia Helena Ribeiro da Silva
Hospital Santa-Casa de Belo Horizonte, Belo Horizonte, Minas Gerais
Introdução: Durante a indução anestésica é possível que ocorram excesso de atividade vagal, bradicardia e hipotensão arterial. Nesses casos, drogas anticolinérgicas e vasopressores podem ser necessários e, em algumas situações,
especialmente quando há doença cardíaca, o uso de marca-passo (MP) transcutâneo (MPT) deve ser considerado.
O MP é um dispositivo que assume o ritmo cardíaco. As principais indicações incluem bradicardia por disfunção
do nó sinusal ou atrioventricular, bloqueio bifascicular crônico, síndrome do seio carotídeo hipersensível, pós-transplante cardíaco. Relato do caso: JAS, 87 anos, hipertenso, admitido para evisceração ocular, apresentando risco
cirúrgico não cardiológico com relato de bloqueio atrioventricular (BAV) de segundo grau, Mobitz tipo II, teve o
procedimento inicialmente suspenso, para propedêutica e programação anestésica. Assim, foram demonstrados por
holter ritmo cardíaco sinusal, com frequência cardíaca (FC) média de 74 bpm, períodos de BAV de primeiro grau e
episódios de bradicardia caracterizados por BAV de segundo grau 2:1, extrassístoles ventriculares e supraventriculares. Dessa forma, a cirurgia foi remarcada e um MPT disponibilizado e conectado ao paciente, o qual se monitorou
com eletrocardioscópio, oximetria de pulso e pressão arterial não invasiva. A indução anestésica foi feita com fentanil
5 mcg/kg, etomidato 0,3 mg/kg, atracúrio 0,5 mg/kg, após o que o paciente demonstrou bradicardia (FC = 35 bpm) e
hipotensão importantes. O MPT foi ativado, assumindo o ritmo cardíaco, e o paciente permaneceu com FC = 70 bpm
e estável hemodinamicamente. Após a cirurgia, o paciente foi extubado e o MPT retirado. Conclusão: A avaliação
pré-anestésica de pacientes que apresentam comorbidades cardiovasculares, entre elas as bradiarritmias, é importante para prever possíveis complicações do ato anestésico-cirúrgico e fundamental para a programação anestésica.
Poucos são os relatos do uso de MPT em tais situações, o que destaca a importância deste trabalho. Nos casos em
que ocorre bradicardia por exacerbação do reflexo vagal, apenas o uso de anticolinérgicos pode elevar a FC e reverter a instabilidade, contudo em algumas situações isso pode não ocorrer, como no BAV de segundo grau, Mobitz
II. Nesses casos, MPT pode ser necessário e deve estar à disposição em atos anestésico-cirúrgicos em que se preveja
essa complicação.
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226 A ansiedade pré-operatória como
possível fator de risco para a Síndrome
de Takotsubo: relato de caso
Luís Antonio Borges, Miguel Ângelo Lucho Ferrão, Sérgio Nopper Alves,
Walter Luiz Ferreira Lima, Priscila Arapiraca Camargo
Hospital e Maternidade Galileo, Valinhos, São Paulo, Brasil
Introdução: A Síndrome de Takotsubo, também conhecida como síndrome do coração partido, é uma desordem
transitória e segmentar do ventrículo esquerdo (VE) na ausência de coronariopatia obstrutiva, sendo provocada por
uma situação de estresse agudo. Foi relatada pela primeira vez por Hiraku Sato et al. em 1990, no Japão. Em 2006, a
American Heart Association definiu-a como cardiomiopatia induzida pelo estresse, no grupo das cardiomiopatias
adquiridas. Pode cursar com dor torácica, alterações eletrocardiográficas de isquemia, ausência ou discreto aumento
de enzimas cardíacas e comprometimento segmentar da função ventricular. Relato do caso: Mulher de 49 anos, ASA
I, ansiosa para colecistectomia videolaparoscópica. Anestesia induzida com propofol 180 mg, sufentanil 30 mcg e
atracúrio 30 mg. Após a entubação orotraqueal, a paciente apresentou frequência cardíaca (FC) 150-180 bpm e hipertensão. Foi administrada dose adicional de sufentanil de 30 mcg, sem diminuição dos parâmetros hemodinâmicos.
Em seguida, cardioversão elétrica e adenosina, sem sucesso. Então, foi infundida amiodarona 300 mg com reversão
da taquiarritmia e evolução para bradicardia severa, hipotensão, secreção rósea pelo tubo orotraqueal e parada cardiorrespiratória em atividade elétrica sem pulso (Aesp) Em menos de um minuto de massagem, houve recuperação
dos batimentos cardíacos. Transferida para a unidade de terapia intensiva (UTI) com droga vasoativa, foi realizada
ecocardiograma com fração de ejeção (FE) 20%, acinesia médio-apical e hipercinesia basal do ventrículo esquerdo
(VE), levantando-se a hipótese de cardiomiopatia induzida pelo estresse, tendo ainda enzimas cardíacas negativas e
cateterismo coronariano normal. No oito dia de pós-operatório, apresentou FE de 68%, com condições de alta após
uma semana. Discussão: Níveis elevados de catecolaminas nesses pacientes podem sugerir que a base fisiopatológica seja uma estimulação simpática exagerada em resposta ao estresse agudo. O diagnóstico pode ser definido após
a realização da cineangiocoronariografia e ventriculografia esquerda, que evidenciam, respectivamente, ausência de
lesões nas coronárias e presença de acinesia médio-apical associada à hipercinesia basal do VE. Essa anormalidade
contrátil do miocárdio também pode ser observada no ecocardiograma. Por ter característica transitória, ao contrário das coronariopatias, o paciente evolui em quatro semanas com boa recuperação da função do VE, o que foi
observado na paciente averiguada aqui.
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238 Anestesia em paciente com diagnóstico
de miopatia central core: relato de caso
Melina de Moura Gonçalves Caixeta, Antonio Jarbas Ferreira Junior, Lais Lucas Nery,
José Joaquim Ribeiro de Souza, Matheus de Souza Martinez Gomes Schuerewegen
Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia (CET) da Faculdade de Medicina de Catanduva
(Fameca)/Faculdades Integradas Padre Albino (Fipa), Catanduva, São Paulo, Brasil
Introdução: A miopatia central core ocorre como uma fraqueza muscular proximal, resultado da alteração no gene
RYR1, que codifica o canal de liberação de cálcio no musculoesquelético. Em 50% dos casos esse gene está relacionado à hipertermia maligna (HM). A HM é uma doença de herança dominante e latente caracterizada por resposta
hipermetabólica aos anestésicos voláteis e succinilcolina. Um desarranjo da homeostase intracelular de cálcio desencadeia a doença. Taquicardia, rigidez muscular, instabilidade hemodinâmica, taquipneia e cianose são algumas das
manifestações iniciais. Sua incidência mundial varia de 1:3.000 a 1:250.000 anestesias. Relato de caso: L. A. G. S.,
feminino, 48 anos, referiu teste positivo para HM, miopatia central core e hipopituitarismo. Faz uso de L-carnitina,
pristiq, cloxazolam, pregabalina, lamotrigina, ezetimiba e desmopressina. Exame físico e laboratorial sem alterações.
Cirurgia proposta foi troca de prótese de mama sob anestesia geral endovenosa total, com duração de 150 minutos, sem intercorrências. Discussão: Acredita-se que várias miopatias poderiam ter associação com a HM, porém
a miopatia central core é a única que apresenta correlação direta. O estado hipermetabólico pode surgir a qualquer
momento durante ou após a anestesia, tendo sido descrito em até seis horas após a interrupção do agente desencadeante. Suspeita-se que a suscetibilidade à HM decorre de antecedentes pessoais ou familiares. A suspeita no
intraoperatório dá-se por hipertermia, elevação acentuada da ETCO2, hipercalemia, aumento da creatinina e distúrbio da hemostasia. A confirmação diagnóstica é realizada pelo teste de contração ao halotano cafeína em material
obtido por meio de biópsia muscular. O tratamento é realizado com a interrupção imediata do agente desencadeante,
hiperventilação com oxigênio a 100% e dantrolene.
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246 Reação anafilática induzida por látex:
diagnóstico e conduta
Flávio Gurgel Paulino Murta, Céres Pauliena Fernandes Bandeira, Renata Maria Campos
Sales de Moraes, Raila Linhares Teixeira, Jaqueline da Silva Cota
Hospital de Emergência de Macapá, Macapá, Amapá, Brasil
Introdução: O látex figura como o segundo agente causal mais comum de reação anafilática em sala de cirurgia,
representando 16,6% dos casos. É importante a identificação dos grupos de risco para prevenção e adequado tratamento em reações graves com risco de vida. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 46 anos, com suspeita
diagnóstica de apendicite aguda. Em entrevista pré-operatória já na sala operatória, relatou hipertensão arterial em
tratamento com hidroclorotiazida e losartana, além de ter negado alergias e complicações em procedimentos cirúrgicos prévios. Classificada como ASA II. Realizada monitoração (cardioscópio, derivação DII, pressão não invasiva
e oxímetro de pulso) e administração de midazolam IV 4 mg. Raquianestesia com bupivacaína hiperbárica 0,5%
15 mg, mais 60 µg de morfina. Após 30 minutos de cirurgia, a paciente evoluiu com dispneia, broncoespasmo, bradicardia (56 bpm) e hipotensão (65 × 47 mmHg). Ausência de reações cutâneas. Ausculta pulmonar com murmúrio
vesicular ausente. Administrados efedrina, β-agonista aerossol e cristaloides. Realizadas entubação orotraqueal pela
técnica de sequência rápida e ventilação mecânica. Paciente evoluiu com piora do quadro e parada cardiorrespiratória em atividade elétrica sem pulso. Retorno do ritmo cardíaco em taquicardia sinusal após manobras de reanimação
e administração de noradrenalina. Hipótese: choque. Afastaram-se agentes possivelmente responsáveis: medicações
e látex. Luvas, equipos e circuito de anestesia foram substituídos por látex free. Encaminhada à unidade de terapia
intensiva (UTI), em uso de noradrenalina 0,05 mcg/kg/min, pressão arterial média (PAM) 82 mmHg, SpO2 100%.
Dosados imunoglobulina E (IgE), imunoglobulina G (IgG) para látex e frutas e Rast®. IgE específica para látex de
6,4 (alto). Mantida em UTI por 16 dias, com boa evolução do quadro. Alta sem sequelas. Discussão: Paciente não
referia alergia ao látex, porém em entrevista pós-cirurgia revelou alergia a luvas de borracha, bem como a banana
e abacate. A hipersensibilidade tipo I (mediada por IgE) ao látex dá-se em cinco a 60 minutos pós-exposição, com
quadro de broncoespasmo e choque. Diagnóstico precoce, monitoração adequada e medidas proativas promovem a
recuperação do quadro.
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247 Meningite química asséptica por
bupivacaína hiperbárica em pacientes
submetidas à raquianestesia para
cesarianas eletivas: relato de caso
Pedro Henrique Nogueira Lôbo, João Manoel Silva Junior, Gabriela Pereira Molina,
Anna Christina Brasileiro Silva Pacheco, Francisco Nilson Fernandes Cardoso Filho
Hospital do Servidor Público Estadual, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: Entre as possíveis complicações de uma raquianestesia, a meningite é uma das mais temidas. Duas etiologias devem ser aventadas: bacteriana e química. O objetivo deste estudo foi relatar uma série de casos de oito pacientes
submetidas à raquianestesia para cesariana, sob técnica asséptica, em um hospital terciário de São Paulo, as quais evoluíram em menos de 12 horas com síndrome meníngea. Relato dos casos: No período de três meses de 2015, oito gestantes
com idade de 34,1 ± 7,6 anos e com idade gestacional (IG) 38,6 ± 1,5 semana foram submetidas a cesáreas eletivas sob
raquianestesia, sob rigoroso processo de assepsia, utilizando bupivacaína hiperbárica 0,5% 15 mg, associada à morfina
0,1 mg em cinco pacientes, sufentanil 5 mcg em duas e fentanil 20 mcg em uma. Todas apresentavam pré-natal completo. A cirurgia evoluiu em tempo médio de 37,7 ± 21 min, com as pacientes recebendo ocitocina 15 UI e profilaxia
antibiótica com cefazolina 2 g. Não ocorreram intercorrências, e o Apgar médio foi de 9±1 : 9±1. Após uma hora na
recuperação pós-anestésica (RPA), as pacientes desenvolveram subitamente quadro de confusão mental, cefaleia, náuseas e vômitos, sem melhora após sintomas. Na unidade de terapia intensiva (UTI), sob sedação, pacientes apresentaram
melhora dos sintomas em até 72 horas, sem sequelas. O líquor foi coletado após 1,8 ± 1,5 dias e resultou em citologia
2.250 ± 2.373 cels/m², proteínas 333,8 ± 332 mg/dL e 36,2 ± 25,6 mg/dL de glicose, com bacterioscopia e culturas negativas. O hemograma do 1 pós-operatório (PO) mostrava leucócitos 16.253 ± 8.055 cels/m² sem desvio e proteína C
reativa (PCR) sanguíneo 4,41 ± 4,4 mg/dL. Discussão: Estudos semelhantes foram descritos implicando a utilização de
bupivacaína hiperbárica e o desfecho com quadro meníngeo em cesáreas, com criteriosa análise laboratorial não isolando patógeno. A meningite química e a bacteriana apresentam quadro clínico e laboratorial semelhantes em alguns
aspectos. Discutem-se a importância do diagnóstico diferencial, a possível contaminação do anestésico local, a forma
de armazenagem da droga e o emprego de antibioticoterapia empírica. Ainda não se sabe ao certo a fisiopatologia da
meningite química asséptica relacionada ao uso de bupivacaína hiperbárica, seja por reação de hipersensibilidade, seja
por toxicidade direta. Conclusão: Evidencia-se a necessidade de novos estudos, a fim de que se possa diagnosticar a
meningite química com precisão, reconhecê-la precocemente e prevenir novos casos.
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257 Hipertensão pulmonar perioperatória:
relato de caso
Fernanda Vilela Dias, Sergio Ricardo Botrel e Silva, Maria Amélia Neves,
Paula de Siqueira Ramos
Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: A hipertensão pulmonar (HP) cursa com aumento da resistência vascular pulmonar (RVP). Modificações fisiológicas durante a anestesia podem causar aumento agudo da RVP e insuficiência do ventrículo direito
(VD). Relato do caso: M. S. S., sexo feminino, 87 anos, internada para tratamento de infecção do trato urinário
e compensação de insuficiência cardíaca diastólica, histórico de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus,
Alzheimer, hipotireoidismo, fibrilação atrial cardiovertida e HP. Programada cistostomia por conta de bexiga neurogênica. No centro cirúrgico, foi monitorizada com pressão arterial não invasiva, eletrocardiograma, oximetria
de pulso e aquecida com manta térmica. Possuía acesso venoso central. Administrados diazepam 5 mg, fentanil 50
mcg, propofol 20 mg. Ventilação assistida por máscara facial e hipotensão corrigida com efedrina em bólus. A cirurgia teve duração de 15 minutos. Retornou à ventilação espontânea, mas evoluiu com piora do padrão ventilatório
e hemodinâmico. Iniciada noradrenalina, realizada entubação orotraqueal após etomidato. Apresentou arritmias
de padrões variáveis e parada cardiorrespiratória, revertida após dez minutos de manobras de reanimação cardiopulmonar. Monitorizada com pressão arterial invasiva e iniciada dobutamina. Encaminhada ao centro de terapia
intensiva (CTI) entubada, com SatO2 95%, em uso de aminas vasoativas. Ecocardiograma transtorácico evidenciou
piora da HP, aumento importante das câmaras a D, disfunção sistólica do VD, desvio do septo interventricular para
E. Evoluiu com melhora hemodinâmica e do sensório. Extubada no dia seguinte. Discussão: Na HP há aumento da
pós-carga do VD, hipofluxo coronariano e insuficiência do VD. Pode ocorrer desvio do septo interventricular para
E e redução do débito cardíaco. O manejo anestésico do paciente com HP inclui uso cuidadoso de sedativos, uso de
inotrópicos e de vasodilatadores seletivos para circulação pulmonar, como óxido nítrico. Fatores que aumentam a
RVP tais como hipoxemia, acidose, hipercapnia, hipotermia, aumento do tônus simpático, hiper ou hipoinsuflação
pulmonar devem ser evitados e corrigidos no per e pós-operatório.
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259 Derrecrutamento pulmonar intra e pósoperatório em paciente submetido à
anestesia geral e cirurgia em posição
de litotomia: estudo piloto
Lucas Souza Nogueira de Abreu, Arthur Sevalho Gonçalves,
Luiz Fernando dos Reis Falcão, David Ferez
Disciplina de Anestesiologia, Dor e Medicina Intensiva da Escola Paulista de Medicina (EPM) da
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: Durante a anestesia geral com ventilação por pressão positiva, há alteração na distribuição da aeração
pulmonar, que pode ser influenciada pelo posicionamento cirúrgico, possivelmente afetando de maneira significativa a formação de atelectasia. O objetivo deste estudo piloto foi avaliar o comportamento da aeração pulmonar com
utilização da máscara laríngea (ML) de primeira geração em paciente posicionado em litotomia no intraoperatório.
Métodos: Estudo piloto em paciente submetido a procedimento em posição de litotomia com anestesia geral em
ventilação mecânica controlada a volume. Utilizado volume corrente (VC) 8 mL/kg de peso predito, pressão expiratória final (Peep) 0 cmH2O (Peep 0), FiO2 50% e frequência respiratória para manter ETCO2 entre 35 e 45 mmHg.
Os parâmetros ventilatórios foram mantidos constantes ao longo de toda a anestesia. Não foram realizadas manobras
de recrutamento. Aeração pulmonar foi inferida pelo volume pulmonar ao final da expiração (EELV), sendo avaliada
em tempo real com tomografia por impedância elétrica no intra e pós-operatório imediato. Resultados: Após sete
minutos da indução anestésica, observou-se queda de 927 mL do EELV. Depois do posicionamento em litotomia, a
perda atingiu 1.047 mL em relação ao basal. No decorrer do procedimento, constatou-se contínua queda do EELV,
chegando a 1.259 mL após 28 minutos de procedimento. Ao final da cirurgia, quando mudado para o decúbito dorsal horizontal, notou-se que a perda do EELV atingiu 2.148 mL, e na recuperação pós-anestésica o paciente mantinha
perda de 1.963 mL (p < 0,001, quando comparado ao basal). Conclusão e discussão: Neste estudo piloto foi possível observar que houve derrecrutamento importante durante o procedimento com uso de Peep 0, que se concentrou
principalmente nos primeiros sete minutos do procedimento. Interessantemente, após o posicionamento em litotomia houve retardo da velocidade de perda do EELV. Na recuperação pós-anestésica (RPA), o paciente manteve perda
significativa do EELV em relação ao basal.
Conflito de interesses: nada a declarar.
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262 Síndrome de Treacher Collins: relato de caso
Juliane Couto Marques, Walter Luiz Ferreira Lima, Gabriel José Redondano Oliveira,
Luis Antônio Borges, Flávio Annicchino
Hospital Vera Cruz, Campinas, São Paulo, Brasil
Introdução: A Síndrome de Treachear Collins é autossômica dominante e marcada por hipoplasia de mandíbula, de
maxilares, dos malares, de faringe e dos ossos da face, além de deformidade dos pavilhões auditivos, caracterizando
via aérea difícil. Relato do caso: Paciente, sexo feminino, 45 anos, ASA II por hipotireoidismo e com história de
cirurgia prévia para correção de mandíbula e enxerto facial havia um ano, sendo necessário uso de nasofibroscópio
para entubação. Foi submetida à histerectomia sob anestesia regional (bloqueio subaracnoide + bloqueio peridural) com passagem de cateter, sem sedação. Discussão: Diante de um paciente com a Síndrome de Treacher Collins,
deve-se considerar que a sedação pré-anestésica pode determinar obstrução da via aérea superior, entubação endotraqueal (IOT) difícil, sendo seguro ter na sala nasofibroscópio, bougie e gladyscope. Deve-se evitar uso excessivo de
opioide por conta da depressão pós-operatória e extubar o paciente após ele estar completamente acordado.
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265 Avaliação sobre o conhecimento da
hipotermia no perioperatório:
prevenção, diagnóstico e tratamento
Claudia Marquez Simões, Julius Cesar Bonifacio Baranauskas, Edson Tochio Matsunaga,
Cassio Campello de Menezes, Enis Donizetti Silva
Hospital Alemão Oswaldo Cruz, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução e objetivo: Hipotermia não intencional é definida como temperatura do central abaixo de 36ºC.
Ela ocorre frequentemente durante a anestesia por conta da inibição direta da termorregulação pelos anestésicos,
diminuição do metabolismo e exposição ao ambiente frio das salas cirúrgicas. O objetivo principal foi avaliar o
conhecimento dos anestesiologistas na prevenção, no diagnóstico e no tratamento de hipotermia não intencional
durante o período perioperatório. Métodos: Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), foi enviado
um questionário on-line com 23 questões objetivas e dissertativas a todos os anestesiologistas que atuam em um hospital privado do estado de São Paulo, entre maio e junho de 2015. Enviou-se o questionário por correio eletrônico três
vezes, em diferentes ocasiões, a fim de obter o maior número de respostas possível. Resultados e discussão: Um total
de 702 e-mails foi enviado. A taxa de resposta foi de 11,68%. Entre os entrevistados, 32,9% deles são homens e 64,6%
do sexo feminino, 2,5% não responderam; 78,4% tem idade inferior a 50 anos e 24,4% ainda está em residência
em anestesia. Na pergunta sobre definição de hipotermia (definida como temperatura < 36ºC), 48,7% das respostas estavam erradas. Não houve diferenças significativas entre o diagnóstico de hipotermia (p < 0,234) comparando
as respostas de residentes e não residentes. No tocante à experiência em anestesia, 19,5% trabalha em anestesia por
cinco anos ou menos, 22% por cinco a dez anos e 57,3% havia dez anos. Questionados acerca do tipo de instituição
em que trabalhavam, 84,1% afirmou trabalhar a maior parte da semana em hospitais privados. Ao avaliar a disponibilidade de monitores para medir a temperatura, 97,6% disse sim, e 1,2% não, sendo que 1,2% não responderam.
A temperatura foi monitorada por rotina em todos os pacientes por 17,1% dos respondedores. Manta térmica com
ar quente forçado foi o método preferido (81,8%) no cenário perioperatório. Conclusões: Esta pesquisa mostrou que
a gestão intraoperatória de temperatura, apesar da disponibilidade de monitores, ainda não segue rotineiramente as
recomendações de guidelines internacionais. Como esperado, o número de respostas obtidas após o envio questionário eletrônico foi pequeno, embora tenha havido várias tentativas. No entanto foi possível diagnosticar que, mesmo
com a disponibilidade de monitores, monitoramento e diagnóstico de temperatura perioperatória ainda requerem a
conscientização sobre a importância da prevenção pelos profissionais de anestesia.
Conflito de interesses: nada a declarar.
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268 Raquianestesia total em gestante após
bloqueio subaracnoide: relato de caso
Graziela Christina Rosa Lima, Hélio Márcio Mamede, Salim Elias Neto, José Luis Alves
Santa-Casa de Misericórdia de Limeira, Limeira, São Paulo, Brasil
Introdução: Raquianestesia total ocorre quando o anestésico local no líquido cefalorraquidiano atinge nível elevado
o suficiente para bloquear toda a medula espinhal e, ocasionalmente, o tronco encefálico. Classicamente se relaciona
à anestesia peridural que cursa com punção inadvertida da dura-máter. Os autores apresentam um caso de raquianestesia total após bloqueio subaracnoide do neuroeixo. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 36 anos, hipertensa
específica da gravidez e obesa submetida a parto cesariano de urgência por sofrimento fetal agudo. História prévia
de três partos cesarianos sob raquianestesia sem intercorrência. Realizada raquianestesia com 10 mg de bupivacaína
pesada a 0,5%, 20 mcg de fentanil e 100 mcg de morfina. Punção única em L2-L3 com agulha Quincke 27G, injeção lenta com aspiração intermitente a cada mL injetado. Após cerca de um minuto apresentou hipotensão, tratada
com metaraminol 200 mcg. Depois de alguns minutos, normotensa e com oximetria de pulso demonstrando 99% de
saturação; referiu falta de ar e dificuldade para falar. Em seguida apresentou cianose, hipotensão, bradicardia, diminuição do drive ventilatório e desnaturação à oximetria de pulso. Realizadas indução venosa e entubação orotraqueal
em sequência rápida e mantida em ventilação controlada mecânica. Extubada após 120 minutos referindo parestesia
em membros superiores e redução de força motora em membros inferiores. Hipótese diagnóstica de raquianestesia
total. Discussão: A incidência do bloqueio espinhal total é desconhecida. Os mecanismos envolvidos nessa patologia também não são completamente elucidados e estão abertos a especulações. Alguns autores sugerem relação com
anestesia peridural, porém vários estudos não conseguiram demonstrar aumento de risco de bloqueio total após esse
tipo de anestesia. Fatores de risco são atribuídos aos anestésicos, ao paciente e à técnica utilizada. O quadro clínico
compreende alterações cardiorrespiratórias e neurológicas como hipotensão, bradicardia, disfunção respiratória e
perda de consciência. O manejo consiste em medidas de suporte como suporte ventilatório, expansão volêmica e
vasopressores. Se a raquianestesia total for tratada de forma adequada, desaparece sem deixar sequelas.
Conflito de interesses: nada a declarar.
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269 Embolia gasosa por dióxido de carbono
durante uma hepatectomia laparoscópica:
relato de caso
Juliana Rosa Melo, José Neuton Benevides de Lima, Fernanda Paula Cavalcante,
Danielle Cristina de Oliveira Soares, Raimundo Martins Gomes Júnior
Hospital Universitário Walter Cantídio, Fortaleza, Ceará, Brasil
Introdução: A cirurgia laparoscópica tem se tornado uma técnica cada vez mais frequente em nosso meio, porém
não está isenta de complicações. Embora rara, a embolia gasosa por CO2 é uma complicação grave associada à
mortalidade de até 28%¹. Relato do caso: Paciente do sexo masculino, pardo, 73 anos, 86 kg, com diagnóstico de
hepatocarcinoma. A cirurgia proposta foi uma hepatectomia parcial por via laparoscópica. Paciente referia hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. Pré-operatório normal. A anestesia iniciou-se por uma peridural ao
nível de T12-L1 com 10 mL de ropivacaína 0,2% + 2 mg de morfina. A indução feita com sufentanil (25 mcg),
propofol (120 mg) e cisatracúrio (7 mg). Paciente colocado em ventilação mecânica com os seguintes parâmetros:
VC = 600 mL, frequência relativa (FR) = 12, Ri:e = 1:2, pressão expiratória final (Peep) = 5 cmH2O. A manutenção da
anestesia foi feita com sevoflurano a 2%. Puncionado acesso venoso central em veia jugular direita e monitorização
da pressão arterial invasiva na artéria radial esquerda. Após 200 minutos de pneumoperitôneo, apresentou hipotensão arterial (80 × 50 mmHg) não responsiva à etilefrina, queda da saturação de O2 para 94%. Iniciada noradrenalina
0,5 mcg/kg/min. Uma gasometria foi feita com os seguintes resultados: pH = 7,13; PO2 = 81,8; PCO2 = 102,4;
HCO3 = 33,6; SatO2 = 91,4%. Nesse momento a cirurgia foi convertida. Depois de 40 minutos da retirada do pneumoperitôneo o paciente já não necessitava de droga vasoativa, SatO2 havia se normalizado, nova gasometria arterial
mostrava: pH = 7,35; PO2 = 100; PCO2 = 42; HCO3 = 22,5; SatO2 = 97,3%. Após o fim da cirurgia, paciente foi encaminhado à unidade de terapia intensiva (UTI) pós-operatória, onde foi extubado sem intercorrência. Discussão:
A absorção de CO2 pode acarretar desde hipercarbia com acidose respiratória até embolia fatal com formação de
bolhas no átrio ou ventrículo direito². A ecografia transesofágica é o método mais sensível à detecção de pequenos
êmbolos. O tratamento consiste na desinsuflação do pneumoperitôneo, decúbito lateral esquerdo e cefalodeclive e,
se necessário, aspiração do gás pelo cateter venoso central. Nesse caso apenas a desinsuflação do pneumoperitôneo
foi suficiente.
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271 Bloqueio neuromuscular residual após
tireoidectomia total: relato de caso
Roberta de Carvalho e Silva Guedes, Fabio Regatieri
Hospital Geral de Itapevi, Itapevi, São Paulo, Brasil
Introdução: O bloqueio neuromuscular residual (BNMR) pode ser definido como uma recuperação neuromuscular
inadequada medida por monitorização neuromuscular objetiva. Possui incidência de 0 a 93%. Esse fenômeno pode
aumentar a morbimortalidade pós-operatória. Este relato de caso mostra um caso de BNMR num pós-operatório de
tireoidectomia total. Relato do caso: Paciente feminino, 39 anos, tabagista, ASA II, 85 kg, 1,65 m. Submetida à tireoidectomia total por nódulo em tireoide com monitorização de nervo laríngeo recorrente. Indução com fentanil, lidocaína,
propofol e rocurônio; manutenção com sevoflurane/O2/Ar. Anestesia sem intercorrências. Ao final do procedimento,
descurarização com atropina 1 mg e neostigmine 2 mg. Não foi utilizada monitorização do BNM. Paciente apresentou respiração e abertura ocular espontâneas e foi extubada. Evoluiu com dificuldade respiratória e dessaturação, sendo
reentubada e encaminhada à unidade de terapia intensiva (UTI). Teve evolução satisfatória, exames laboratoriais normais e, após 24 horas, foi extubada com sucesso, sem nenhuma alteração de fala ou comprometimento respiratório.
Foram discutidas as hipóteses de BNMR e lesão de nervo laríngeo recorrente, a qual foi descartada por apresentar respiração espontânea com volume corrente ideal, ausência de rouquidão e/ou disfonia. Discussão: O BNMR pode causar
fraqueza muscular, dificuldade de respiração, risco de complicações pulmonares como atelectasia, pneumonia e broncoaspiração. Os sinais clínicos de ausência de BNM podem apresentar resultados falso-negativos quando comparados à
monitorização objetiva. O BNMR depende de alguns fatores: fármaco, dose utilizada, reversão ou não do BNM, dose e
tipo do agente reversor, drogas e condições que potencializam a ação do bloqueador, entre outros. Bloqueio neuromuscular residual é um problema comum. Embora geralmente bem tolerado pelo paciente, pode ter consequências graves.
A utilização da monitorização objetiva da função neuromuscular deve ser rotina, pois possibilita a decisão correta sobre
a necessidade de reversão, dose de reversão e a eficiência do antagonismo.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

Tiret L, Desmonts JM. Complications associated with anesthesia: a prospective survey in France. Can Anaesth Soc J. 1986
May;33(3 Pt 1):336-44.

2.

Morais BS, Castro CHV. Bloqueio neuromuscular residual depois do uso de rocurônio e cisatracúrio. Rev Bras Anestesiol.
2005;55(6):622.

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

Sao Paulo Med J. 2016; 134(Suppl)

187

COMPLICAÇÕES EM ANESTESIA

274 Radiculopatia pós-raquianestesia:
relato de caso
Anny Sugisawa, Fábio Luis Ferrari Regatieri, Fernanda Lourenço Furigo,
Marcelo de Oliveira Peres, Daniel Varoni Schneider
Hospital São Camilo Unidade Pompeia, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: As complicações desencadeadas pela raquianestesia são consideradas raras. Dripps et al.1 fizeram uma
revisão de dados com mais de 50 mil anestesias raquidianas, e a incidência de alterações neurológicas sensitivas ficou
entre 0 e 0,7%, enquanto os déficits motores variaram de 0,005 a 0,02%. Phillips et al.2 relataram um episódio de lesão
neurológica permanente em 5.901 anestesias. A etiologia das lesões neuroaxiais é tipicamente ligada a danos mecânicos por agulha ou cateteres, lesão de componentes vasculares ou neurotoxicidade dos anestésicos locais. Relato do
caso: Paciente de 56 anos, sexo feminino, ASA II (asma), sem déficits neurológicos prévios, submetida à artroplastia
total de quadril direito sob sedação e raquianestesia com punção única, mediana e ausência de parestesia à introdução da agulha. No pós-operatório a paciente referia dor leve-moderada contínua em membro inferior direito, que
foi atribuída ao procedimento cirúrgico. Recebeu alta hospitalar em quatro dias. Após 25 dias a paciente reinternou
por conta de fraqueza muscular em quadríceps direito, redução de sensibilidade e dor moderada-forte em território
de nervo femoral ciático direito, impedindo-a de deambular. Realizaram-se exames de imagem, que não evidenciaram alterações. A eletromiografia evidenciou lesão em raiz nervosa de L4 sem lesões nervosas periféricas. Assim,
o diagnóstico foi de radiculopatia por trauma da agulha da raquianestesia. Foram feitas seções de fisioterapia diárias, infiltrações em pontos-gatilho, e paciente foi acompanhada pelos serviços de ortopedia, fisiatria e dor. Teve alta
hospitalar com dor leve, leve perda de sensibilidade em região de nervo femoral ciático direito e deambulando sem
auxílio. Discussão: As lesões por trauma direto da agulha raramente são persistentes. Em um estudo retrospectivo
com 4.767 anestesias, a parestesia na introdução da agulha ocorreu em 6,3% dos casos; seis pacientes apresentaram parestesia persistente e, entre eles, quatro tiveram esse sintoma durante a realização da punção, o que torna a
presença de parestesia na introdução da agulha possível fator de risco para lesões persistentes, porém nem sempre
presente. Os sintomas ocorrem usualmente na distribuição do nervo ciático e apresentam-se como fraqueza, dor e
dormência em membro inferior. Permanece controverso qual é o melhor método para a avaliação e diagnóstico das
complicações neurológicas pós-raquianestesia. Atualmente são utilizados os testes neurofisiológicos e exames de
imagem.
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279 Redução do volume final ao término da
expiração durante anestesia geral em
paciente mantido sob ventilação mecânica
com Peep
Rafael Amorim Ribeiro, Arthur Sevalho Gonçalves, Tiago de Almeida Macruz,
Vinícius Torsani, Luiz Fernando dos Reis Falcão
Disciplina de Anestesiologia, Dor e Medicina Intensiva do Hospital São Paulo da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp), São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A literatura mundial é controversa em relação à utilização da pressão final positiva ao final da expiração
(Peep), não conseguindo demonstrar até o momento redução de complicações pulmonares pós-operatórias (CPPs)
com sua adoção. Este estudo teve por objetivo avaliar o comportamento da aeração pulmonar em cirurgia sob anestesia geral e ventilação mecânica de longa duração com uso contínuo de Peep. Métodos: Estudo piloto com paciente
feminina, 39 anos, ASA P2, submetida à cirurgia plástica facial com anestesia geral por 9,5 horas. Realizadas ventilação mecânica (VM) controlada a volume, VC 8 mL/kg de peso predito, Peep 5 cmH2O, FiO2 50% e frequência
respiratória para manter ETCO2 entre 35 e 45 mmHg. Os parâmetros ventilatórios (inclusive VC e Peep) foram mantidos constantes durante toda a anestesia. Não foram feitas manobras de recrutamento. Aeração pulmonar regional
(regiões dependente e não dependente), inferida pelo volume pulmonar ao final da expiração (EELV), foi avaliada
em tempo real com tomografia por impedância elétrica (TIE) após entubação, a cada uma hora de intraoperatório
e imediatamente antes da extubação. Resultados: Após início da ventilação mecânica ocorreu redução progressiva
da EELV, com perda acentuada de 467 mL dois minutos após a indução anestésica e VM. Depois de uma hora de
VM ocorreu redução de 1.194 mL no EELV. Na sequência desse período, houve diminuição da velocidade de queda
do EELV até alcançar perda de 1.980 mL após oito horas de VM. A região pulmonar dependente apresentou queda
acentuada da aeração quando comparada à região não dependente. Ao término da cirurgia, a perda na região dependente foi de 1.626 mL, ou seja, 82% da diminuição total da EELV. O Δz (volume corrente) não apresentou variação
significativa, uma vez que foram mantidos constantes todos os parâmetros ventilatórios. No entanto a distribuição da ventilação entre as regiões não dependente/dependente modificou-se após a indução, passando de 44/56%
para 64/36%. A complacência pulmonar apresentou tendência à diminuição durante o intraoperatório. Conclusão:
A Peep de 5 cmH2O foi ineficaz para manter o volume pulmonar, ocorrendo perda contínua da aeração principalmente em região dependente, sendo essa perda mais acentuada na primeira hora da ventilação mecânica. Discussão:
A indução anestésica ocasionou perda abrupta da aeração pulmonar e redistribuição da ventilação da região dependente para não dependente.
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287 Reação anafilática peroperatória a látex:
reação cruzada com alergia à banana
Claudia Marquez Simões, Lucas Lopes Coelho, Rafael José Nalio Grossi, Bruno Francisco
Freitas Tonelotto, Gustavo Tadeu Olivetti
Hospital Sírio-Libanês, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A reação ou o choque anafilático é um evento grave, desencadeado instantes após contato com um
determinado alérgeno. É uma reação sistêmica e potencialmente fatal. Acontece quando há liberação súbita de grandes concentrações de histamina e outras substâncias. Quando se fala de reação anafilática ao látex, existe uma gama
enorme de possíveis reações cruzadas que podem acontecer. A alergia a banana é uma delas. Relato do caso: A. F.
S., 65 anos, empresário, ASA 2, alergia prévia à banana. Submeteu-se à prostatectomia aberta. Mantido sob anestesia
geral balanceada, pressão arterial não invasiva, eletrocardiograma, fração expirada de CO2, O2 e gases anestésicos.
O procedimento transcorreu sem intercorrências até próximo ao fechamento da pele, quando, de maneira inexplicada, o paciente evoluiu com queda da pressão arterial, taquicardia e aumento da pressão de platô ventilatória.
A princípio o quadro foi pouco valorizado; apenas após alguns minutos o anestesista percebeu que provavelmente
estava diante de um choque anafilatico relacionado à exposição ao látex. Procedeu à administração de adrenalina
0,2 mg EV, difenidramina 10 mg e hidrocortisona 100 mg. Houve melhora parcial do caso, sendo necessárias mais
duas doses subsequentes de adrenalina. Com o tratamento específico, houve involução do quadro, sendo possível
terminar o procedimento. O paciente foi extubado em sala sem intercorrências e encaminhado à recuperação anestésica. Discussão: O reconhecimento de uma reação alérgica durante a anestesia é dificil. Alguns dos sinais e sintomas
iniciais são blindados pela anestesia, como por exemplo: prurido, dispneia e rash cutâneo. Em virtude disso, deve-se
estar sempre atento a situações em que seja muito provável o diagnóstico de anafilaxia e, na maioria das vezes, tratar
a questão mesmo sem ter certeza. Especial atenção à consulta pré-anestésica faz-se necessária; os pacientes devem
ser inquiridos sobre alergias. Conclusão: Reconhecimento e tratamento imediato são particularmente importantes.
Vigilância para os sinais de anafilaxia e consideração de fatores de risco provavelmente contribuirão para a redução
da morbidade e mortalidade associada a essas reações.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
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288 Parada cardiorrespiratória em cirurgia
oftalmológica para catarata: relato de caso
Manuela Bezerril Cipião Fernandes, Cristiane Gurgel Lopes, Felipe Barbosa Lima,
Rogean Rodrigues Nunes, Philipe Barbosa Assunção
Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Fortaleza, Ceará, Brasil
Introdução: Inúmeras técnicas anestésicas são descritas para oftalmologia: anestesia geral, tópica, bloqueios regionais. Mesmo técnicas minimamente invasivas não estão isentas de complicações e podem requerer sedação em casos
de pacientes não cooperativos. Relato do caso: Paciente 80 anos, feminino, hipertensa e diabética, portadora de
doença de Alzheimer, admitida para cirurgia de catarata em olho esquerdo (OE). Bom estado geral, capacidade
funcional > 4 METs. Eletrocardiograma (ECG): sobrecarga de ventrículo esquerdo (SVE) e extrassístoles supraventiculares. Pressão arterial (PA) = 190 ×90 mmHg, frequência cardíaca (FC) = 80 bpm, SpO2 = 96%. Administrados
fentanil 50 μg e clonidina 30 μg IV e procedido o bloqueio peribulbar em OE com ropivacaína 1% 4 mL. Após uma
hora, paciente evoluiu com agitação, sendo necessária sedação com bólus sequenciais de propofol (total = 60 mg).
Evoluiu com parada cardiorrespiratória (PCR) em assistolia. Depois de dois ciclos de reanimação cardiopulmonar e
entubação endotraqueal (IOT), retornou em taquicardia ventricular com pulso e instabilidade hemodinâmica. Cardiovertida com 120 J e amiodarona. Encaminhada à sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) entubada, Glasgow 6,
midríase em pupila contralateral ao procedimento. Pressão arterial média (PAM) = 58 mmHg, FC = 60 bpm, SpO2 =
98%, gasometria arterial: pH = 7,27; PaCO2 = 47,6 mmHg; bicarbonato (BIC) = 20,1 mEq/L; lactato = 5,15 mmol/L;
eletrólitos normais. Transferida à unidade de terapia intensiva (UTI) em uso de midazolam e fentanil, iniciados
tratamento para síndrome coronariana aguda (SCA) e suporte hemodinâmico. Sem sinais de isquemia nos ECG
seriados nem enzimas cardíacas negativas, suspenso tratamento para SCA. Ecocardiograma: hipertrofia septal assimétrica importante com função preservada. Tomografia computadorizada (TC): crânio normal. Desfecho: paciente
continua em ventilação mecânica (VM) por pneumonia adquirida na UTI. Em tratamento com piperacilina sódica
e tazobactam sódico, aguarda o desmame da VM. Discussão: PCR durante cirurgias oftalmológicas é um evento
raro, podendo ser atribuída a injeções inadvertidas intravasculares ou subaracnoideas nos bloqueios, exacerbação
do reflexo oculocardíaco no ato cirúrgico, anafilaxia, ou hipóxia. No caso relatado, a agitação psicomotora, possivelmente relacionada à demência, requereu doses crescentes de hipnóticos, culminando em dessaturação e PCR.
Avaliar a capacidade de cooperação do paciente e tolerância a procedimentos demorados é fundamental na escolha
da técnica. Anestesia geral pode e deve ser utilizada para cirurgia de catarata em pacientes não colaborativos.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
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289 Edema pulmonar por pressão negativa após
sedação para curetagem: relato de caso
Marcos Roberto Damo Zohler, Americo Salgueiro Autran Filho, José Jones da Silva Ribeiro,
Pedro Henrique de Mello Neves Nobre Machado, Felipe Gustavo Braga Castro
Hospital Naval Marcílio Dias, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: O edema pulmonar por pressão negativa (EPPN) após obstrução de via aérea superior caracteriza-se por
enfermidade de baixa incidência com fisiopatologia bem descrita1, com incidência de 0,1% das anestesias2, porém com
diagnóstico e atuação precisos. Este estudo baseia-se no relato de caso de EPPN depois de sedação para realização de
curetagem, evoluindo com sucesso terapêutico após entubação orotraqueal (IOT) e uso de ventilação mecânica (VM)
invasiva com pressão positiva. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, P. A. M., 32 anos, ASA I, 82 kg, foi submetida
à curetagem, no dia 3 de outubro de 2015, com técnica de sedação, após abortamento espontâneo com idade gestacional
desconhecida e inferior a dez semanas. Tal procedimento, com caráter emergencial, em virtude de sangramento importante, foi precedido de anamnese na sala de procedimento, sinais vitais estáveis em ar ambiente. Paciente sem queixas
alérgicas ou patologias, G3P2 e sem alterações. Após início da anestesia, hipnótico 60 mg, lidocaína 60 mg, cloridrato
de cetamina 50 mg e citrato de fentanila 75 mcg, a paciente apresentou dispneia súbita com dessaturação, crepitações
pulmonares e broncoespasmo com esforço respiratório importante. Foi iniciado suporte ventilatório com oxigênio sob
máscara facial a 100% com dificuldade inspiratória, mesmo depois da utilização de cânula orofaríngea. Foi submetida à
IOT com prótese de 7,5 mm em policloreto de vinila (PVC) com balonete, após uso de bloqueador despolarizante 80 mg
e hipnótico 100 mg, realizada em primeira tentativa e acoplada a respirador mecânico com volume corrente de 8 mL/
kg e pressão expiratória final (Peep) de 10 mmHg após otimização de parâmetros para melhor oxigenação da paciente.
Evoluiu com secreção serosa pulmonar abundante pelo tubo orotraqueal (TOT) e pela orofaringe. Foi encaminhada à
unidade de terapia intensiva (UTI) para manutenção do tratamento sob curarização e hipnose. Mantida em cuidados
intensivos por 26 horas depois do evento. O processo de extubação ocorreu após 18 horas do início da admissão na
UTI, com boas condições para alta ao quarto sem sintomas. Discussão: O EPPN é uma entidade de difícil diagnóstico
e deverá ser pensado sempre que os pacientes evoluem com sinais e sintomas de insuficiência respiratória. No caso presente, a paciente beneficiou-se de VM, em virtude da instabilidade e dificuldade de ventilação sob máscara facial. Em
comunicação com a família, informações sobre ser ex-tabagista havia cinco meses e apresentação de episódios de pressão arterial elevada sem tratamento.
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292 Anestesia para abdome agudo em paciente
com anemia falciforme: relato de caso
Vanessa Henriques Carvalho, Heitor Gonzales Julio, Priscila Arapiraca Camargo
Hospital Municipal Doutor Mário Gatti, Campinas, São Paulo, Brasil
Introdução: A anemia falciforme (AF) é uma anemia hemolítica hereditária resultante de uma hemoglobina anormal (HbS). Qualquer procedimento anestésico-cirúrgico pode expor o paciente a vários fatores de risco possíveis de
precipitar as complicações relacionadas ao afoiçamento da HbS1. Relato do caso: J. M. S., 22 anos, feminino, 50 kg,
deu entrada no pronto-socorro (PS) com dor em hipocôndrio direito e história de AF. Na avaliação da cirurgia geral
foi diagnosticada colecistite aguda alitiásica e solicitada sala cirúrgica para colecistectomia de urgência. Ao exame
físico, a paciente apresentava-se descorada, hidratada, pressão arterial (PA) = 120 × 70, frequência cardíaca (FC) =
80, hemoglobina (Hb) = 7,9 g/dL, hematócrito (HTO) = 24,10%, plaquetas = 55.000, relação do tempo de tromboplastina parcial ativada (R) = 1,55, relação normalizada internacional do tempo de ativação da protrombina (RNI) =
1,03, leucopenia, função renal normal, eletrólitos normais, à exceção de potássio (K) = 2,9 mmol/L. Pediram-se compensação prévia do quadro hematológico e reposição de K+ antes da indução anestésica. A paciente apresentava um
tipo sanguíneo com genótipo e fenótipo diferenciados. Ela foi submetida à anestesia geral com midazolam (mpa),
sufentanil, propofol e rocurônio, entubação endotraqueal (IOT) sem intercorrências. Manutenção com sevoflurano.
Monitorização: cardioscópio, pressão arterial invasiva (PAi), SatO2, capnógrafo, temperatura, débito urinário e dados
gasométricos. A cirurgia transcorreu sem alterações, e a paciente manteve-se estável hemodinamicamente, hidratada, perfundida e com boa diurese. Foi realizada analgesia pós-operatória com morfina subcutânea, encaminhada
para a recuperação pós-anestésica (RPA) e para a enfermaria totalmente estável. Doze horas depois, a paciente retornou ao centro cirúrgico (CC) descompensada hemodinamicamente, com abdome agudo hemorrágico e indicação de
laparotomia exploradora de emergência. Aos exames laboratoriais: Hb = 5,4, HTO = 15,8%, plaquetas = 141.000, R
= 4,04, RNI = 13,6, fibrinogênio = 111 mg/dL. Foi submetida à anestesia geral, transfundida com sete concentrados
de hemácias, oito plasmas frescos congelados (PFCs), previamente já havia feito transfusão de plaquetas e crioprecipitado. Necessitou-se de intensa reposição volêmica e droga vasoativa (noradrenalina) até a parada do sangramento.
Ao término do procedimento a paciente foi encaminhada à unidade de terapia intensiva (UTI), em ventilação mecânica. Paciente estável hemodinamicamente às custas de noradrenalina e com baixo débito urinário. Evoluiu a óbito
no terceiro dia pós-operatório. Discussão: Faz-se necessário um meticuloso cuidado prevenindo as complicações
relativas à doença. Mesmo assim, 25 a 30% dos pacientes apresentam complicações pós-operatórias, piorando em
cirurgias de emergência.
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295 Acidose metabólica hiperclorêmica
em paciente submetido à ressecção
transuretral de próstata: relato de caso
Cristiane Gurgel Lopes, Manuela Bezerril Cipião Fernandes, José Carlos Rodrigues Nascimento,
Felipe Barbosa Lima, Nathália Krishna Pereira Fontenele
Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Fortaleza, Ceará, Brasil
Introdução: A ressecção transuretral (RTU) de próstata é a terapia cirúrgica padrão ouro para os quadros de hiperplasia prostática benigna (HPB). A Síndrome de RTU é uma possível complicação desse procedimento e, embora
menos frequente, a perfuração de bexiga é outra complicação potencialmente grave. Relato do caso: Homem, 73 anos,
hipertenso, admitido para RTU de próstata por HPB. Bom estado geral, orientado, Mallampati II, auscultas cardíaca
e pulmonar normais, capacidade funcional > 4 METs, pressão arterial (PA) = 163 × 97 mmHg, frequência cardíaca
(FC) = 60 bpm. Exames laboratoriais normais. Realizada monitorização padrão. Administrado midazolam 3 mg IV
e realizada raquianestesia com morfina 80 μg e bupivacaína pesada 15 mg. Cirurgia feita sob irrigação contínua pressurizada com 12,5 L de solução salina sem manitol. Ao fim do procedimento, o paciente apresentou obnubilação e
desconforto abdominal difuso, com parâmetros hemodinâmicos estáveis. Apresentava ausculta cardíaca e pulmonares
normais e distensão abdominal importante. Gasometria arterial: pH = 7,29; pO2 = 73,5; pCO2 = 46,3; Na+ = 145; bicarbonato= 22,1. A radiografia abdominal com contraste intravesical mostrou extravasamento pela bexiga. Laparotomia
exploradora foi realizada sob anestesia geral com alfentanil, etomidato, succinilcolina, cisatracúrio e administraram-se
sevoflurano e remifentanil para manutenção. A lesão vesical foi reparada e drenado 1,7 L de líquido claro do abdome.
Paciente encaminhado à sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) entubado, estável, com pH arterial 7,15, Cl- 125 e
Na+ 151, sendo submetido à hemodiálise de urgência. Evoluiu bem e foi extubado no dia seguinte. Discussão: No caso
relatado, observou-se o desenvolvimento de acidose metabólica hiperclorêmica, secundária à absorção excessiva da
solução salina extravasada para o espaço peritoneal. Essa complicação difere da Síndrome de RTU, em que ocorrem
hipervolemia e hiponatremia pela utilização de soluções hipotônicas de irrigação. Cabe ao anestesiologista e à equipe
cirúrgica um rápido reconhecimento da complicação para prevenir o extravasamento de grandes quantidades de fluidos e contornar as potencialmente graves alterações ácidobásicas e eletrolíticas.
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296 Fístula liquórica lombar pós-punção dural
difícil: relato de caso
Sílvia de Almeida, Roberto Salvador de Souza Guimarães, Elton Vieira,
Larissa Lopes de Campos Santana Ferreira, Diego Viana de Mello
Hospital Universitário Alzira Velano Alfenas, Minas Gerais, Brasil
Introdução: A raquianestesia é uma técnica simples e confiável, amplamente utilizada, realizada pela injeção de
anestésico local dentro do líquido cefalorraquidiano (LCR) contido no espaço subaracnoide (intratecal). É indicada para procedimentos cirúrgicos nos membros inferiores, no períneo e na área abdominal baixa. Relato do caso:
Paciente, masculino, 62 anos, com cirurgia programada de Bypass femoropopliteu. Foi programado como anestesia o
bloqueio subaracnoide. Foram necessárias diversas punções ao longo dos espaços L2-S1 e emprego de agulhas Whitacre 25G e Quincke 20G para obter sucesso na anestesia. Bloqueio foi instalado com sucesso com a administração de
bupivacaína 15 mg e morfina 60 mcg no espaço intratecal. Houve insucesso no bypass, evoluindo para amputação do
membro inferior. Paciente recebeu alta hospitalar no dia seguinte. Retornou ao serviço após um dia à alta hospitalar,
com queixa de extravasamento de alto fluxo de líquido por um dos orifícios da punção. Avaliado pela equipe de anestesiologia do hospital, paciente não apresentava sinais neurológicos, déficits motores nem cefaleia. Foi colhida com
técnica asséptica porção do líquido extravasado com emprego de saco coletor de urina infantil, o qual foi enviado
para análise e confirmado tratar-se de LCR. Foi ainda realizado teste com Tiopental com o líquido apresentando precipitação. Equipe de anestesiologia optou por tratamento conservador com emprego de compressão da região e foi
iniciada antibioticoterapia profilática com ceftriaxona 1 g ao dia. Após um dia de internação não apresentava mais
extravasamento de LCR, recebendo alta, orientado a manter compressão do local com troca das compressas quatro
vezes ao dia, manter antibioticoterapia por dez dias e reavaliação em sete dias. Após sete dias retornou assintomático,
com fechamento espontâneo da fístula. Discussão: Sabe-se que a proliferação de fibroblastos tem início aproximadamente 48 horas depois da perfuração de dura-máter, permanecendo por sete dias, o que facilita a formação de
colágeno, substância que forma um selo permanente para fechar o orifício. Se o processo cicatricial não ocorrer, a
fístula liquórica pode tornar-se crônica. No presente caso, optou-se por tratamento conservador, por tratar-se de
paciente com contraindicação ao tratamento medicamentoso, com fechamento espontâneo da fistula após dez dias,
permanecendo assintomático por esse período.
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298 Fístula liquórica cutânea após punção
inadvertida de dura-máter e seu
tratamento por tampão sanguíneo
peridural: relato de caso
Rafael Teixeira dos Santos, Rogério Augusto de Queiroz, Rodrigo Machado Saldanha,
Ana Paula Soares, Danielle Loyola Santos
Fundação Instituto Clínico de Juiz de Fora/Hospital 9 de Julho, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil
Introdução: A fístula liquórica é complicação pouco frequente dos bloqueios do neuroeixo e há escassa informação
sobre o tratamento ideal. A incidência é de 1:150.000 epidurais. Este relato objetivou apresentar uma estratégia utilizada. Relato do caso: Paciente feminina, 63 anos, hipertensa, internada para nefrolitotripsia percutânea. Optou-se
por bloqueio peridural com cateter mais anestesia geral. Houve perfuração inadvertida da dura-máter ao realizar o
bloqueio entre L2 e L3. O cateter foi mantido no espaço subaracnoideo; administraram-se 7,5 mg de bupivacaína
hiperbárica, 25 mcg de fentanil, 100 mcg de morfina e paciente foi mantido no pós-operatório. A cirurgia não teve
intercorrências. No dia seguinte paciente relatou cefaleia, tontura e vômito; o cateter estava deslocado de sua origem,
drenando líquido pelo orifício da punção, caracterizando fístula liquórica. Como o tratamento clínico com paracetamol e cafeína, hidratação, acetazolamida e curativo compressivo não foram eficazes, foi feito tampão sanguíneo
peridural em L3 e L4 com 13 mL de sangue com melhora completa dos sintomas. Discussão: Várias complicações
são relatadas após um bloqueio do neuroeixo, especialmente os relacionados à perfuração da dura-máter. A incidência de punção inadvertida da dura-máter na peridural é de 0,4 a 6%, com incidência de cefaleia pós-punção (CPP) de
86%. A fístula liquórica é complicação rara; se não tratada, pode levar a graves problemas. Fatores de risco para sua
ocorrência são o uso crônico de esteroides, múltiplas tentativas de punção, cateter em íntimo contato com a duramáter, cateter muito próximo de onde houve punção de dura-máter e punção inadvertida da dura-máter, que foi o
ocorrido neste relato. Sendo assim, algumas estratégias já descritas foram adotadas para evitar complicações, como
a introdução do cateter peridural no espaço subaracnoideo, o uso de anestésicos locais e analgésicos pelo cateter e a
manutenção deste por algumas horas, mas não houve benefício. A CPP tem como principal fator causal a diminuição
da pressão do LCR, que leva à tração do cérebro e de estruturas dolorosas. Ambas as complicações possuem diversas formas de tratamento tanto clínico como invasivo, porém, quando as duas complicações se combinam, alguns
autores indicam o tampão sanguíneo peridural como padrão ouro. No caso relatado, após tentativa sem sucesso de
tratamento clínico, optou-se pelo tampão sanguíneo que ratificou a eficácia deste como opção de tratamento da CPP
e da fístula liquórica.
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303 Anestesia para laparotomia exploradora
em paciente com crise tireotóxica:
relato de caso
Vanessa Henriques Carvalho, Priscila Arapiraca Camargo, Heitor Gonzales Julio
Hospital Municipal Doutor Mário Gatti, Campinas, São Paulo, Brasil
Introdução: A crise tireotóxica é uma das complicações mais temidas nos pacientes com hipertireoidismo que
necessitam se submeter a procedimentos cirúrgicos. Deve-se sempre fazer o diagnóstico diferencial com hipertermia maligna e overdose de drogas ilícitas, entre outros1. Relato do caso: E. C. M. D., 33 anos, feminino, 45 kg, deu
entrada no centro cirúrgico com abdome agudo inflamatório, necessitando de laparotomia exploradora. Possuía
história prévia de hipertireoidismo em tratamento irregular e quarta cesárea (havia dois meses). Ao exame físico,
apresentava-se orientada, corada, hipohidratada, febril (temperatura – T = 39ºC) com taquicardia sinusal (frequência cardíaca – FC = 150 bpm), pressão arterial (PA) = 90 × 60 mmHg. Exames laboratoriais conforme a normalidade,
exceto os hormônios tireoidianos TSH (hormônio estimulante da tireoide) = muito baixo e T4 livre muito elevado.
Raio x tórax normal e eletrocardiograma (ECG) = taquicardia sinusal. Iniciou-se a reposição volêmica previamente
à indução anestésica. Foram realizadas indução de anestesia geral em sequência rápida (fentanil, propofol e succinilcolina), manobra de Sellick, entubação endotraqueal (IOT) sem intercorrências. Foi administrado o rocurônio como
bloqueador neuromuscular adespolarizante e manutenção anestésica com sevoflurano. Utilizou-se monitor multiparamétrico (cardioscópio, pressão arterial invasiva – PAi, SatO2, capnografia e temperatura) e medida do débito
urinário. Após hidratação com cristaloide, a PAi subiu, a FC manteve-se em torno de 130 bpm e o débito urinário
tornou-se satisfatório. Realizado o betabloqueador (metoprolol), e a FC abaixou pouco. Manteve-se com temperatura de 39ºC. A equipe cirúrgica encontrou várias bridas, muito pus e perfuração de intestino delgado. A analgesia
foi feita com dipirona, parecoxibe e morfina. Também administradas: ondansetrona, dexametasona e ranitidina.
Gasometrias arteriais normais e estabilidade hemodinâmica durante todo o processo. Foi revertido o bloqueio neuromuscular com atropina e neostigmina. Realizada extubação. Encaminhada à recuperação pós-anestésica (RPA),
onde voltou a aumentar a taquicardia sinusal (FC = 160 bpm) e a apresentar 40ºC de temperatura, sendo necessários
nova dose de betabloqueador, antitérmicos, resfriamento com compressas e a introdução das medicações antitireoidianas. Recebeu alta da RPA após quatro horas com completa resolução do quadro. Discussão: A infecção é uma das
causas de descompensação do hipertireoidismo, sendo necessário descobrir e acabar com o foco infeccioso.
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308 Dificuldades diagnósticas em síndrome
coronariana aguda no perioperatório
de ritidoplastia: relato de caso
Victório dos Santos Junior, Fernanda Angotti Cucolo, Jair de Castro Junior,
Sandro Anelli Pinotti, Wilson Ceccarelli Neto
Faculdade de Medicina de Marília (Famema), Marília, São Paulo, Brasil
Introdução: Com o aumento na expectativa de vida, o número de cirurgias estéticas tem crescido, inclusive a partir
da quinta década de vida, quando há maior incidência de comorbidades associadas. Com isso, o risco de síndrome
coronariana aguda (SCA) no perioperatório pode aumentar. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 55 anos,
índice de massa corporal (IMC) = 35 kg/m², hipertensa com hipertrofia ventricular, foi submetida à ritidoplastia
sob monitorização básica não invasiva e anestesia geral mantida com isoflurano, dexmedetomidina e sufentanil, em
infusão contínua. A equipe cirúrgica realizou infiltração subcutânea de lidocaína e epinefrina 1:100.000. Dez minutos após a infiltração de 30 mL dessa solução, a paciente apresentou crise hipertensiva, taquicardia e extrassístoles
ventriculares. A cirurgia foi interrompida e iniciados nitroprussiato de sódio e esmolol. Seriaram-se dois traçados
eletrocardiográficos (ECG) – sem alterações de isquemia miocárdica. Apesar de assintomática, novo ECG (60 minutos após o último) evidenciou infradesnivelamento do segmento ST (> 1 mm) em três derivações contíguas, iniciados
tratamento e coleta seriada de marcadores de lesão miocárdica. Seis horas depois do início do quadro, obtiveram-se
troponina I e creatinofosfoquinase isoenzima MB (CK-MB) elevadas. O serviço de cinecoronariografia diagnosticou
infarto agudo do miocárdio sem obstrução significativa (IAM tipo II). Discussão: Alguns fatores durante a anestesia
como a taquicardia, hipertensão arterial, dor ou administração de simpatomiméticos podem alterar a relação oferta/
demanda de oxigênio pelo miocárdio e causar SCA. O diagnóstico perioperatório é difícil, porque em 50 a 61% dos
casos a precordialgia está ausente e os marcadores de necrose miocárdica se elevam horas após o início do quadro.
Dessa forma, o principal instrumento diagnóstico é o ECG, o qual pode não auxiliar no diagnóstico em 20 a 40%
dos casos por conta de alterações prévias. Aqui, houve um infarto sem supradesnivelamento do segmento ST e, se
não houvesse sido seriado o ECG, possivelmente o problema não teria sido diagnosticado. O infarto tipo II pode ter
ocorrido pela combinação do estresse cirúrgico, da vasoconstrição e do aumento da atividade pró-coagulante associada ao elevado consumo de oxigênio pelo miocárdio após a infiltração de adrenalina.
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310 Distrofia muscular de Duchenne (DMD) e
sangramento intraoperatório: relato de caso
Andreza Suene Ramos Ferreira, Florentino Fernandes Mendes, Marina Amaral de Oliveira,
Natalia Zanelatto, Elisa Jaime de Menezes
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre/Irmandade da Santa-Casa de
Misericórdia de Porto Alegre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil
Introdução e objetivo: A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é uma das mais comuns doenças genéticas, causada por defeito no gene responsável pela produção da distrofina. O objetivo deste trabalho foi descrever o manejo
anestésico da DMD. Relato do caso: Paciente masculino, 22 anos, brasileiro, com diagnóstico de DMD, tratamento
cirúrgico de escoliose – segmentos T2-L5. Na avaliação, além da doença genética, apresentava história de asma na
infância e depressão. Paciente 1,6 m de altura, 80 kg, ASA II, Mallampati 3, distância esternomento 18 cm e abertura
bucal de 3 cm. Sem história prévia de cardiopatia ou outras patologias pulmonares. Em uso regular de risperidona.
Exames laboratoriais sem alterações. Foi monitorizado com eletrocardiograma (ECG), oximetria de pulso, pressão
arterial média (PAM). Puncionadas duas veias periféricas 16 e a veia subclávia direita. Indução com propofol em
bomba alvo controlada 3 ng/mL, sufentanil em bomba e fentanil 50 mcg. Cetamina S 100 mg, dexametasona 10 mg,
cefazolina 2 g com 1 g 4/4 horas. Ventilação mecânica volume controlada, tubo 7,5 com balonete. Durante o procedimento houve perda sanguínea significativa de aproximadamente 5 L. Foram infundidos 8,5 L de soro fisiológico
0,9%, 2 L de Ringer-lactato, 1,5 L de volúvel, 1,5 L de polisocel, 0,5 L de gelatina e, em relação aos hemocomponentes,
foram seis Chads e dois plasmas. Durante a cirurgia, utilizadas metaraminol 1 mg e noradrenalina 4-20 mcg/kg.h.
A duração da cirurgia foi de 11 horas e 45 minutos, com diurese de 2.400 mL. Pós-operatório na unidade de terapia
intensiva (UTI). Transferido com vasopressor, perfusão periférica adequada, hipotérmico. Na UTI, foram administrados uma unidade de plasma e de crioprecipitado e dois Chads nas primeiras 24 horas (hemoglobina de 5,5 mg/
dL). Discussão: Na DMD a anestesia intravenosa é indicada. O distúrbio hemorrágico relatado está condicionado a
fatores relacionados ao tipo de cirurgia, ao tempo cirúrgico prolongado, a hipotermia e principalmente ao distúrbio
hemostático associado à patologia genética do paciente.
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311 Enfisema subcutâneo no pós-operatório de
dilatação de estenose cáustica de esôfago:
relato de caso
Victório dos Santos Junior, Bernardo Vieira Gimenes, Jair de Castro Junior,
Osmar José da Silva Junior, Wilson Ceccarelli Neto
Faculdade de Medicina de Marília (Famema), Marília, São Paulo, Brasil
Introdução: Infiltração aérea em tecidos moles após cirurgias da região da cabeça e pescoço não são incomuns,
entretanto raros são os casos de aparecimento de enfisema subcutâneo de cabeça e pescoço durante ou após procedimento de dilatação esofágica. Relata-se um caso de enfisema subcutâneo em região cervical ocorrido depois de
múltiplas tentativas para dilatação esofágica sem alterações mediastinais ou pulmonares que apresentou boa evolução, apesar da gravidade na qual o quadro pode evoluir. Relato do caso: S. R. C., 3 anos, 15 kg, portadora de estenose
cáustica de esôfago, foi submetida a sessões de dilatação esofágica uma vez por semana. A paciente foi submetida
à anestesia geral balanceada, seguida de entubação orotraqueal atraumática com sonda sem cuff, sob visualização
direta. Após quatro tentativas mal-sucedidas de introdução do fio de aço para guiar o dilatador, a equipe cirúrgica
decidiu suspender o procedimento. Após a extubação, a paciente foi encaminhada para a recuperação pós-anestésica,
onde evoluiu com abaulamento da região cervical anterior, estridor respiratório, dispneia e dessaturação. A paciente
foi reentubada, com imediata melhora dos parâmetros respiratórios, e encaminhada à unidade de terapia intensiva. Discussão: O enfisema subcutâneo iatrogênico em face e pescoço é uma complicação rara e foi descrito como
decorrente de procedimentos traumáticos (entubação e técnica cirúrgica). Nessa região, produzem-se manifestações
clínicas variáveis, desde crepitação discreta, dor, até comprometimento das vias aéreas. O tratamento, na maioria das
vezes, deve ser conservador e começa a se resolver após dois ou três dias, com mínimo inchaço residual após sete a
dez dias de observação. Procedimento cirúrgico para descompressão de enfisema extenso não é a conduta de rotina,
pois aparentemente é inefetivo, além de poder piorá-los. Nos casos graves em que há comprometimento das vias
aéreas, estão indicadas entubação orotraqueal e traqueostomia. Conclui-se que tanto a entubação como a técnica
cirúrgica devem ser a modalidade menos agressiva possível, evitando-se atos intempestivos e instrumentação que
aumentem a possibilidade de trauma.
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318 Manejo de intercorrência em microcirurgia
de tumor intracraniano com paciente
acordado: relato de caso
Cinthia Francesca Barra Rocha, Alexandra Vieira de Vasconcelos, Márcio de Sá Faleiros,
Pedro Henrique Magalhães Lima, Claudia Helena Ribeiro da Silva
Hospital Unimed Belo Horizonte, Filial Contorno, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: A microcirurgia para ressecção de tumor intracraniano com paciente acordado é um procedimento
de alta complexidade, cabendo ao anestesiologista estabelecer uma técnica anestésica segura e capaz de promover
analgesia, controle ventilatório e estabilidade hemodinâmica de forma suficiente para manter o paciente acordado e
cooperativo durante a realização de testes funcionais, mapeamento cerebral e ressecção tumoral. Trata-se de um procedimento passível de complicações, competindo ao anestesiologista planejar a técnica mais segura para a correta
condução em caso de intercorrências. Relato do caso: Paciente masculino, 72 anos, previamente hígido, diagnosticado com tumor occipitoparietal temporal à esquerda após apresentar esquecimento e dificuldade para leitura.
Chegou ao bloco cirúrgico para cirurgia de ressecção tumoral usando a técnica Asleep-Awake-Asleep. Foi discutido
com o cirurgião o posicionamento do paciente para que o acesso à via aérea fosse o melhor possível, sem dificultar a
técnica cirúrgica. O paciente foi bem orientado quanto ao procedimento. Puncionados acessos venosos central 14G
e periférico 16G, além de artéria radial esquerda. Realizada anestesia geral venosa total, utilizando-se propofol (TCI),
remifentanil (TCI) e dexmedetomidina (0,5 mcg/kg/hora) em infusão contínua. Uma máscara laríngea foi empregada para ventilação mecânica. Realizada a craniotomia e iniciada ressecção periférica da tumoração. Pouco antes
do momento de despertar o paciente, houve lesão próxima ao seio transverso com sangramento intenso, cursando
com instabilidade hemodinâmica, sendo necessários uso de noradrenalina em infusão contínua e transfusão de 600
mL de hemácias. Após controle do sangramento, cancelou-se o despertar intraoperatório. Ao fim do procedimento,
apresentou acidose metabólica e hiperlactatemia, ainda dependendo de noradrenalina em infusão contínua. Realizada entubação traqueal e feito o encaminhamento do paciente ao centro de terapia intensiva (CTI) em ventilação
mecânica. Discussão: Cabe ao anestesiologista atentar para possíveis complicações de cada procedimento cirúrgico
utilizando a técnica anestésica mais segura, cuja condução das eventuais intercorrências já tenha sido planejada.
A correta monitorização do paciente traz ao anestesiologista segurança em eventuais intervenções. Caso o choque
hemorrágico ocorresse no momento em que o paciente estivesse acordado, o fácil acesso à via aérea seria de extrema
importância, sendo então indispensável planejamento prévio.
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319 Lesão de artéria pulmonar induzida
por Swan-Ganz: relato de caso
Thiago Chaves Amorim, Luiz Guilherme Villares, Thales Abreu Tedoldi,
Raffael Pereira Cesar Zamper
Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A ruptura de artéria pulmonar durante a passagem do Swan-Ganz é uma complicação rara, porém
letal, com incidência que varia entre 0,01 e 0,47% e taxa de mortalidade de 50 a 75%. As grandes consequências de
uma lesão arterial são hipóxia e asfixia, resultantes de hemoptise e inundação alveolar às custas de sangue. Em geral,
o mecanismo de dano ocorre durante o avanço do cateter ou a insuflação do balão, especialmente quando está
encunhado. Relato do caso: W. O. R. G., 65 anos, ASA III, obesa grau II, hipertensão arterial sistêmica (HAS), hipotireoidea, diabetes mellitus (DM) tipo 2, asmática e com hipertensão arterial pulmonar secundária à insuficiência
mitral, admitida para plastia valvar aberta. Foi conduzida à sala operatória, monitorizada, punção de pressão arterial média (PAM) e acesso venoso periférico, indução anestésica e entubação com videolaringoscópio, passagem de
Swan-Ganz, sem intercorrências. Após a retirada dos campos estéreis da punção, percebeu-se sangramento ativo
pelo tubo orotraqueal, realizando-se ventilação manual com O2 a 100%, mas mesmo assim a paciente permanecia com a saturação entre 80 e 85%. Foram instilados 1.000 mL de soro fisiológico 0,9% a 3º, em que se diluiu 1 mg
de adrenalina, o que reduziu o sangramento. Realizada injeção de contraste pela via de Swan-Ganz e observado
por fluoroscopia, sem alterações, e, logo em seguida, feita broncoscopia de urgência, que localizou vários coágulos, com melhora importante dos parâmetros ventilatórios e saturação. Solicitado ecocardiograma transesofágico
em sala, sem alterações em relação ao ecocardiograma transtorácico, e encaminhamento da paciente para a tomografia de tórax, mostrando consolidação em hemitórax direito, seguindo para a unidade de terapia intensiva (UTI)
em quadro instável. A paciente evoluiu de forma favorável, sendo extubada em quatro dias e com tempo total de
UTI de 12 dias. Discussão: Lesões de artéria pulmonar são complicações graves que devem ser prontamente diagnosticadas e tratadas pelo anestesiologista que utiliza Swan-Ganz. Uma abordagem tríplice consiste em isolamento
pulmonar, oxigenação e controle hemodinâmico. Inicialmente, deve-se realizar entubação seletiva do pulmão sangrante, posicionando o paciente em decúbito lateral, com o objetivo de deixar o pulmão hemorrágico para o lado não
dependente e diminuir seu fluxo sanguíneo. Em seguida, procede-se à broncoscopia, mantendo o paciente a 100% de
oxigênio e generosa pressão expiratória final (Peep). Por último, o controle hemodinâmico com drogas vasoativas e a
realização de angiografia fazem-se necessárias para embolizar via endovascular o ramo sangrante.
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320 Esclerose múltipla: indicação precisa da
monitorização do bloqueio neuromuscular
e do uso de sugammadex no processo de
descurarização
João Paulo Cândido Nascimento e Silva, Marcelo Augusto Martins Aires
Hospital Nasr Faiad, Catalão, Goiás, Brasil
Introdução: A esclerose múltipla define-se como uma doença inflamatória que atinge a substância branca em
qualquer território do sistema nervoso central, comprometendo, desse modo, a condução do estímulo. Suas manifestações clínicas são caracterizadas por períodos de remissão e exacerbação da doença. Assim, a esclerose múltipla
encaixa-se no grupo das doenças crônico-degenerativas, cada dia mais presentes na rotina do médico anestesiologista. O objetivo foi relatar a abordagem anestésica de uma paciente sabidamente portadora de esclerose múltipla.
Relato do caso: Paciente, sexo feminino, 45 anos, encaminhada ao centro cirúrgico (após consulta em ambulatório
pré-anestésico) a ser submetida à laparotomia exploradora em virtude de massa pélvica a esclarecer. Em sala operatória, utilizada monitorização padrão (cardioscopia, oximetria de pulso, capnografia e pressão arterial não invasiva),
além do monitoramento do bloqueio neuromuscular mediante acelerometria (TOF-Watch®). Optou-se por anestesia
geral alvo controlada, com manutenção de propofol com alvo de 3 μg.mL -1 e remifentanil de 2 a 4 ng.mL-1. Preferiuse usar rocurônio na dose de 0,6 mg/kg, uma vez que se dispunha de sugammadex para descurarização. Mantida a
paciente em entubação orotraqueal e ventilação mecânica. Ato operatório sem intercorrências. Após 240 minutos
de anestesia, a paciente foi descurarizada de acordo com o nível do bloqueio neuromuscular. O que chama a atenção
é que, mesmo após quase três horas do bólus do relaxante adespolarizante, a paciente ainda apresentava bloqueio
moderado, sendo utilizada a dose de 2 mg/kg de sugammadex. Encaminhada à sala de recuperação pós-anestésica
com índice de Aldrete e Kroulik de 9 em virtude de leve sonolência. Conclusão: O uso de relaxantes musculares no
paciente portador de esclerose múltipla deve sempre ser monitorizado, uma vez que a resposta de cada paciente se
porta de maneira ainda indefinida. Sendo assim, o emprego de tais monitores combinados com drogas de ação sítio
-específico, com doses preestabelecidas, como o sugammadex, passíveis de monitorização, precisa ser encorajado,
objetivando a segurança do portador de esclerose múltipla.
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321 Reação anafilática induzida por dipirona
em paciente submetida à histerectomia
videolaparoscópica: relato de caso
Ivna Silveira Sampaio, Bruno Barbosa Papaléo Filho, Fernanda Paula Cavalcante,
Inara Nobre de Castro, Josiani Garcez
Hospital Universitário Walter Cantídio, Fortaleza, Ceará, Brasil
Introdução: A incidência de reações anafiláticas (RA) intraoperatórias atualmente varia entre 1:600 e 1:25.000 casos
na literatura. Apesar de relativamente raras, as RA têm mortalidade entre 3 e 9% dos pacientes. Relato do caso:
Paciente feminino, 65 anos, 80 kg, 1,49 m, ASA 2, submetida à anestesia peridural (ropivacaína 0,4% 15 mL + morfina 2 mg; L2-3) + geral balanceada para histerectomia videolaparoscópica. Verificou-se hipotensão arterial dez
minutos após o bloqueio, tratada com vasopressor. Ao final da cirurgia, foi administrada dipirona endovenosa (EV),
e a paciente apresentou hipotensão arterial refratária ao vasopressor. Por conta da suspeita de taquifilaxia, foi iniciada noradrenalina 0,05 mcg/kg/min, alcançando pressão arterial média (PAM) de 65 mmHg. Após a extubação,
a paciente apresentou hipotensão grave, seguida de rebaixamento de sensório, apneia e dessaturação. Foi realizada
ventilação com máscara facial, sendo verificada grande resistência à ventilação. Aventada a possibilidade de RA,
administrou-se adrenalina subcutânea, realizaram-se nova entubação orotraqueal e ventilação mecânica, com estabilização do quadro respiratório, porém persistência da instabilidade hemodinâmica. A paciente foi encaminhada à
unidade de terapia intensiva (UTI) em uso de drogas vasoativas. Discussão: Na RA, hipotensão ocorre em cerca de
90% dos casos. O diagnóstico diferencial da hipotensão é dificultado pela interferência do ato anestésico-cirúrgico.
Após tratamento inicial, a paciente manteve-se normotensa durante o procedimento, apresentando nova hipotensão e aparecimento de sibilos após administração da dipirona. Como a paciente era obesa mórbida, o rebaixamento
do sensório e a apneia foram inicialmente atribuídos à redistribuição dos anestésicos no tecido adiposo e a possível
edema cerebral pelo posicionamento em Trendelemburg por sete horas. Após a administração de adrenalina subcutânea houve melhora na ventilação. Diante da gravidade do quadro, são necessários o diagnóstico e tratamento
precoces das RA, solicitando testes imunológicos, informando o paciente sobre o evento adverso e o encaminhamento ao serviço especializado.
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322 Avaliação do tempo de internação e
da taxa de mortalidade de pacientes
submetidos à cirurgia para doenças
osteomusculares em hospital universitário
Lais Helena Navarro e Lima, Talita de Almeida Barbosa, André Moreira Fogaça de Souza,
David Nicoletti Gumieiro, Manuela Ferreira
Departamento de Anestesiologia, Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual
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Introdução: Cirurgia para doenças musculoesqueléticas é um dos grupos de procedimentos cirúrgicos que mais
cresce em todo o mundo. O objetivo deste estudo foi avaliar o tempo de internação e a taxa de mortalidade, bem
como sua associação com fatores perioperatórios de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos de quadril,
joelho ou coluna vertebral. Métodos: Estudo clínico, observacional, prospectivo envolvendo pacientes com 45 anos
ou mais submetidos a cirurgias de quadril, joelho ou coluna em hospital universitário. Desfechos pós-operatórios
analisados incluíram tempo de internação e taxa de mortalidade, assim como os fatores perioperatórios relacionados
com mortalidade, como variáveis demográficas, intervalo de tempo entre a fratura e a cirurgia, caráter da cirurgia e
tipo de anestesia. Resultados: Foram incluídos no estudo 386 pacientes. A taxa global de mortalidade foi de 16,3%.
Dezoito pacientes faleceram antes de serem submetidos à cirurgia (4,6%) e 45 morreram no período pós-operatório (11,7%), A idade dos pacientes foi fator determinante na mortalidade (p < 0,0001). Entre aqueles que morreram,
houve diferença na taxa de mortalidade nas diversas faixas etárias: 45 a 60 anos = 9,9%; 80 a 90 anos = 31,3%; acima
de 90 anos = 33,3%. Os pacientes submetidos à cirurgia de urgência e emergência apresentaram taxa de mortalidade superior à daqueles submetidos à cirurgia de rotina. O tempo de internação dos pacientes que morreram após
a cirurgia foi maior do que aqueles que sobreviveram (14,6 ± 14,9 dias vs. 8,2 ± 10,5 dias; p < 0,001). No tocante ao
tipo de anestesia, a maioria dos pacientes foi submetida a bloqueios de neuroeixo (64,6% versus 30,5% submetidos à
anestesia geral). Quando se avaliaram os pacientes que foram submetidos à cirurgia e evoluíram para óbito (n = 45),
houve maior taxa de mortalidade entre aqueles que foram submetidos à anestesia de neuroeixo (n = 27 vs. n = 18
submetidos à anestesia geral). Conclusões: Cirurgias para procedimentos musculoesqueléticos têm alta taxa de mortalidade, principalmente em faixas etárias mais avançadas. Cirurgias de urgência e emergência correlacionam-se
com maior taxa de mortalidade. O emprego de anestesia regional não está associado com menor taxa de mortalidade
quando comparado à anestesia geral.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
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331 Hiponatremia grave por sobrecarga
hídrica em paciente submetida à videohisteroscopia cirúrgica: relato de caso
Thaysa Lanne Alves dos Santos, Laís Tenório de Melo Medeiros, Gilvandro Lins de
Oliveira Júnior, Márcia Adriana Dias Meirelles Moreira, João Batista Virgulino
Hospital Universitário Lauro Wanderley, João Pessoa, Paraíba, Brasil
Introdução: Sobrecarga líquida, intoxicação hídrica, distúrbios eletrolíticos e toxicidade sistêmica podem estar
presentes após absorção de grandes quantidades de solução hipotônica de irrigação durante procedimentos endoscópicos. O desenvolvimento de hiponatremia é influenciado por vários fatores, como tipo de líquido de irrigação,
pressão de infusão, tipo e duração de cirurgia e pode resultar em graves complicações cardiovasculares, respiratórias e do sistema nervoso central. Relato do caso: Paciente de 47 anos submetida à ressecção endoscópica de pólipos
endometriais. A monitorização padrão: cardioscopia, pressão não invasiva (PNI) e oximetria de pulso. A pressão
arterial e a frequência cardíaca iniciais da paciente eram de 130/80 mmHg e 77 bpm, respectivamente. Realizada
sedação venosa com bloqueio de neuroeixo (raquianestesia). A paciente foi colocada em posição de litotomia e
a entrada lateral do histeroscópio foi conectada a uma infusão de água destilada sob pressão hidrostática de 70 a
100 mmHg. O procedimento transcorreu sem intercorrências por 50 minutos. Após esse tempo, a paciente apresentou tosse e queda da saturação de oxigênio de 100 para 95%. A ausculta revelou estertores pulmonares até ápice de
pulmões. Foi solicitado ao cirurgião que finalizasse o procedimento, e 20 mg de furosemida por via venosa foram
imediatamente administrados. Foi realizado cateterismo vesical de demora. Após a estabilização, a paciente foi transferida para a sala de recuperação pós-anestésica (SRPA). A análise do sangue revelou diminuição na concentração
sérica de potássio, sódio e cálcio, além de hemodiluição. Mais especificamente, concentração de sódio estimada em
114 mmol/L, de potássio em 3,6 mmol/L, de cálcio em 0,50 mmol/L e hematócrito em 26,8%. A osmolalidade plasmática era de 250 mOsm/L. Discussão: Mostrou-se a importância da sobrecarga hídrica e dos distúrbios eletrolíticos
como hiponatremia, produzindo toxicidade sistêmica, que podem ocorrer durante ressecção prostática transuretral
e cirurgia histeroscópica, sendo em geral causados pelo volume de líquido e pela duração do procedimento. A hiponatremia pode ser resultado de sobrecarga líquida, sendo importante o controle cuidadoso dos líquidos empregados
e a monitorização clínica.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
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336 Traqueobroncopatia osteocondroplástica:
o uso da máscara laríngea em grande
cirurgia abdominal e via aérea impossível
Pedro Hilton de Andrade Filho, Henrique Katayama, Romulo Guerra Guimarães,
Talison Silas Pereira, João Manoel Silva Junior
Hospital do Servidor Público Estadual, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: O diagnóstico de traqueobroncopatia osteocondroplástica (TBO) é raro, com cerca de 500 casos relatados na literatura, mas com provável prevalência significativamente maior, tendo em vista a apresentação subclínica
na maioria dos casos. Relatos de manejo de vias aéreas (VA) com TBO são ainda mais escassos, pouco mais de uma
dezena de relatos na literatura, os quais ganham máxima importância por conta da alta complexidade do manejo
respiratório desses pacientes. Relato do caso: S. C., sexo masculino, 60 anos, peso 82 kg, portador de TBO, fibrilação atrial crônica, hepatite B, apresentou-se no pronto-socorro em função de hemorragia digestiva baixa. Após
estabilização clínica, foi submetido à exame de colonoscopia com biópsia, recebendo diagnóstico de câncer de cólon
ascendente. Para a realização de hemicolectomia direita, tendo em vista diagnóstico prévio de TBO, com broncoscopia (BC) evidenciando granulomas calcificados em toda a extensão cartilaginosa da traqueia, foi programada
entubação orotraqueal (IOT) guiada por BC. Após indução anestésica, pré-oxigenação e com auxílio de BC, foram
realizadas tentativas de IOT com cânulas de n. 7,5 até 5,5, constatando-se impossibilidade de progressão subglótica do tubo. Considerando a estabilidade clínica do paciente, optou-se pelo adiamento do procedimento em uma
semana para estudo do caso e revisão de literatura, que fundamentou a escolha da realização de bloqueio peridural
e passagem de cateter para analgesia perioperatória associado à anestesia geral com passagem de máscara laríngea
(ML) n. 5 de segunda geração. O procedimento teve duração de três horas, durante as quais foi mantida monitorização intraoperatória com cardiografia, oximetria de pulso, pressão arterial invasiva, TOF-Watch® e cufômetro
para ML. Não houve qualquer complicação precoce ou tardia em decorrência do uso prolongado de ML. Discussão: O uso de ML no manejo de uma VA com TBO após insucesso na IOT guiada por BC soma-se aos crescentes
relatos da utilização de ML em cirurgias de grande porte, corroborando a necessidade de estudos para delimitação
do limite de tempo máximo tolerável para a permanência da ML e da pressão em que esta deve ser mantida enquanto
inserida. A elevada complexidade na abordagem da VA com TBO também reafirma a importância de um profissional capacitado para manejar com segurança as diversas tecnologias disponíveis para a VA difícil.
Conflito de interesses: nada a declarar.
Fonte de fomento: nenhuma.
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337 Anafilaxia induzida por rocurônio e
conduzida com sugammadex: relato de caso
Fernando Pereira Silva, Felipe André Carreira Feijó, Cristiane Maria Gregio da Silva
Santa-Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil
Introdução: Anafilaxia é uma complicação rara em anestesia (incidência estimada de 1/13.000), mas que pode ser grave
com risco de morte. Muitos casos na literatura descrevem uma possível reversão dos sinais e sintomas da anafilaxia induzida por rocurônio com o uso intravenoso de sugammadex. Descrevemos um caso de anafilaxia grau IV, refratário ao
tratamento com adrenalina e reanimação volêmica, que foi rapidamente revertido com a aplicação de sugammadex.
Relato do caso: Paciente de 42 anos, feminino, 89 kg, hipertensa, diabética e usuária de marca-passo. Deu entrada no centro cirúrgico para colecistectomia por via aberta. Dados basais: pressão arterial (PA) = 120/70 mmHg, frequência cardíaca
(FC) = 70 bpm, frequência relativa (FR) = 16 ipm, cardioscópio com ritmo de marca-passo, SatO2 = 97%aa. A indução
deu-se com midazolam, fentanila, propofol e rocurônio. Entubação endotraqueal (IOT) com tubo endotraqueal 7,5, sem
intercorrências. Ligou-se sevoflurano nesse momento. Após 40 minutos da indução, o rocurônio foi repicado. Em cinco
minutos, evoluiu com choque anafilático e rash cutâneo. Procedeu-se às medidas tradicionais de reversão do choque anafilático, porém sem resposta clínica. Decidiu-se então por usar sugammadex, com o qual houve reversão total do quadro
em dois minutos. Com a melhora, continuou-se a cirurgia. Os dados hemodinâmicos da paciente permaneceram estáveis até o fim do procedimento. Foi extubada em sala, Ramsay 2 e sem rash cutâneo. Em dois dias recebeu alta hospitalar.
Conclusão: O uso de sugammadex durante o choque anafilático induzido por rocurônio melhorou o estado hemodinâmico da paciente. O motivo pelo qual isso ocorre ainda não está bem estabelecido. Embora não seja um uso licenciado do
sugammadex, acreditamos, com base nos diversos casos isolados publicados na literatura, que essa droga possa ser utilizada como um potencial adjuvante diante da suspeita de anafilaxia induzida por rocurônio.
Conflito de interesses: nada a declarar.
Fonte de fomento: nenhuma.

Sao Paulo Med J. 2016; 134(Suppl)

208

COMPLICAÇÕES EM ANESTESIA

340 Posição cadeira de praia e hipoperfusão
cerebral: relato de caso
Jayme Hirotsugu Ogura Junior, Lauro Yoiti Marubayashi, Adonai Manzella
Hospital Novo Atibaia, Atibaia, São Paulo, Brasil
Introdução: Com mais frequência, utiliza-se a associação da anestesia geral com o bloqueio do nervo periférico.
O objetivo da anestesia geral é o controle do paciente em hipotensão controlada, reduzindo assim a hemorragia e a
possibilidade de maior relaxamento, o que facilita o acesso articular. O bloqueio do plexo braquial tem como meta a
manutenção da anestesia geral mais superficializada e analgesia pós-operatória imediata mais prolongada e eficiente.
A posição cadeira de praia, como o nome indica, implica posicionar o paciente semissentado, com a cabeça fixada e
membros superiores livres. Uma das desvantagens desse posicionamento é o risco de hipotensão, produzindo isquemia cerebral com sequelas graves, especialmente em idosos. Portanto, há impossibilidade de induzir a hipotensão
em níveis, às vezes, desejáveis, por conta do risco citado. Quando o paciente assume a posição sentada, notadamente
ocorre redução da pressão arterial média (PAM), da pressão venosa central, do volume sistólico, do débito cardíaco e
da pressão de oxigênio arterial (PaO2). No indivíduo não anestesiado, essas alterações são compensadas por aumento
da resistência vascular sistêmica, contudo essa resposta é bloqueada pelo efeito vasodilatador dos anestésicos, que,
além disso, podem diminuir o débito cardíaco. A pressão de perfusão cerebral (PPC) reduz-se em cerca de 15% na
posição sentada no paciente não anestesiado, podendo diminuir mais ainda durante a anestesia por causa da vasodilatação e da redução do retorno venoso, resultando em fluxo insuficiente de sangue para o cérebro. Isso ocorre em
virtude de um gradiente de pressão sanguínea arterial que se desenvolve. Objetivo: Relatar o caso de um paciente
previamente hígido e sem comorbidades submetido a uma artroscopia de ombro esquerdo e posicionado em cadeira
de praia. Foi realizada anestesia geral com bloqueio de nervo periférico interescalênico. Evoluiu no pós-operatório
com diminuição da acuidade visual importante do olho esquerdo. Métodos: As informações foram obtidas por meio
de revisão do prontuário e revisão da literatura. Conclusão: O caso relatado e as publicações levantadas trazem à discussão a importância do posicionamento do paciente anestesiado para procedimento cirúrgico e suas implicações na
fisiologia da relação da pressão arterial e perfusão cerebral.
Conflito de interesses: nada a declarar.
Fonte de fomento: nenhuma.
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Meralgia parestésica após
abdominoplastia: relato de caso
Anne Katy Fares das Chagas, Mauro Azevedo, Davi Gonçalves de Brito, Bruno Lami
Hospital Rios D’Or, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

Introdução: Meralgia parestésica é uma síndrome clínica caracterizada por uma disfunção sensitiva do nervo cutâneo femoral lateral (NCFL). Corresponde a uma mononeuropatia decorrente da compressão ou lesão direta do
nervo. Cursa com alterações da sensibilidade, dor, sensação de queimação ou anestesia da região anterolateral da
coxa. Têm sido associados inúmeros procedimentos, como cirurgias ortopédicas, videolaparoscópicas, ginecológicas e intervencionistas. O objetivo deste trabalho foi relatar um caso de meralgia parestésica após cirurgia plástica
de abdominoplastia, mecanismos fisiopatológicos, diagnósticos diferenciais e a conduta terapêutica à luz da literatura recente revisada. Relato do caso: Paciente de 60 anos, ASA II, submetida a abdominoplastia clássica sob
bloqueio peridural e sedação, apresentou no pós-operatório imediato parestesia na região anterolateral da coxa
direita, evoluindo com dor em queimação e disestesia ao toque. Após avaliação inicial, pela clínica da dor, foi realizado o diagnóstico clínico de meralgia parestésica e excluída qualquer possibilidade de lesão neurológica direta pela
peridural contínua por meio de ressonância nuclear magnética (RNM). Iniciou-se pregabalina, entretanto houve
resistência e abandono do tratamento pela paciente. Após 20 semanas, paciente apresentou melhora parcial dos
sintomas, porém manutenção da dor contínua em região referida. Discussão: Relacionada a síndromes álgicas, a
meralgia parestésica pode ocasionar desconforto na relação paciente e cirurgião. Posteriormente, pode evoluir e ser
associada à dor crônica, reduzindo a qualidade de vida desse paciente e exigindo acompanhamento médico prolongado com possibilidade, não distante, de novas intervenções. Além dos aspectos médicos relevantes desse caso,
tal como técnica anestésica sendo fator de confusão no diagnóstico final, faz-se importante ressaltar o papel crescente da cirurgia plástica no mundo atual e sua necessidade de melhores resultados com ausência de complicações.
O conhecimento dessa possível complicação, seus diagnósticos diferenciais e seu tratamento efetivo são fator ímpar
de qualidade e segurança para o procedimento proposto e, nesse caso, especialmente, em cirurgia plástica.
Conflito de interesses: nada a declarar.
Fonte de fomento: nenhuma.
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Papel do QST na determinação do fenótipo
na neuralgia do intermédio: relato de caso
Bruno Vítor Martins Santiago, Odilea Rangel Gonçalves, Nivaldo Ribeiro Villela, Fernando
de Souza Cardoso de Lemos.
Hospital Universitário Pedro Ernesto, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

Introdução: A neuralgia do intermédio1 é uma entidade rara e de difícil suspeição. Este trabalho teve como objetivos relatar um caso de neuralgia do intermédio, discutir as implicações do fenótipo na abordagem do paciente, bem
como o papel do teste de sensibilidade quantitativa (QST) como importante ferramenta no diagnóstico e manejo
terapêutico. Relato do caso: J. L. A. S., feminino, 40 anos, tabagista, acompanhada pela neurologia (crises convulsivas
tônico-clônicas generalizadas), em uso de carbamazepina. Durante uma das crises convulsivas, referiu queda da própria altura, resultando em fratura do osso temporal esquerdo e paralisia facial periférica ipsilateral. Após otimizada
a terapêutica, não apresentou mais crises convulsivas, porém evoluiu com dor paroxística, do tipo choque, localizada
no sulco entre o pavilhão auricular e o couro cabeludo, de forte intensidade, com área de disparo na parede do canal
auditivo externo. Relatou que teve mais crises de dor com a chegada do inverno. Ao exame, apresentava hiperalgesia mecânica e fenômeno de wind-up no lado afetado. Fez-se tomografia computadorizada (TC) de mastoides com
evidência de fratura temporal à esquerda cruzando as células mastoides. ENM sugestiva de paralisia facial periférica
esquerda. Demais exames sem alterações. No QST foi constatada hiperalgesia ao frio na região que corresponde à
queixa álgica. A lamotrigina foi associada ao esquema terapêutico com melhora de 90% dos sintomas. Discussão:
Trata-se de uma etiologia pouco frequente e de difícil suspeição diagnóstica. O QST foi de extrema importância,
pois, além de auxiliar no diagnóstico, também permite identificar a grande variabilidade do perfil fenotípico em cada
etiologia, podendo refletir mecanismos fisiopatológicos distintos, com respostas terapêuticas diferenciadas. Há evidências de que a lamotrigina auxilie no tratamento da dor neuropática associada à hiperalgesia ao frio.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
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Dor associada à malformação de Chiari
tipo 1: relato de caso
Barbara Hellen Bastos da Costa, Josenilia Maria Alves Gomes, Luis Fhilipi Carvalho Borges,
Haniel Lourenço Duarte, Ericson Cavalcante Teixeira
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará, Brasil

Introdução: A Síndrome de Arnold-Chiari é descrita como uma doença congênita, rara, de caráter progressivo,
que afeta o sistema nervoso central. Disfagia, seringomielia, escoliose, meningomielocele e mielopatia cervical estão
entre as principais manifestações clínicas. Estima-se que a prevalência dessa doença, definida como hérnia de tonsila de 3 a 5 mm ou mais, esteja na faixa de um por 1.000 para um por 5.000 indivíduos. Relato do caso: WAP, 53
anos, sexo masculino, aposentado. Diagnosticado com Síndrome de Arnold-Chiari em 1987. Admitido no ambulatório de neurologia em 18 de março de 2015 referindo dor cervical e lombar de forte intensidade com irradiação
para membros superiores e inferiores, aliviada na posição de decúbito. Relatava dor ao abduzir as mãos e câimbras ao
manipular objetos, epigastralgia, vertigem e dificuldade na deambulação. No exame físico foram detectadas hipotrofia nas regiões tenar e hipotenar, mãos em garra e ataxia. Em ressonância magnética de coluna cervical se constatou
malformação de Chiari tipo 1 vinculada a siringo-hidromielia, espondilodiscopatia degenerativa, artrose interapofisária cervical e abaulamentos discais difusos. O paciente foi submetido a tratamento farmacológico associando
gabapentina a 5 mg/dia e pregabalina a 75 mg/dia. Retornando ao ambulatório de dor, relatou persistência da dor
neuropática, tratada com aumento da dose diária de pregabalina para 150 mg. Discussão: A dor no paciente com
Síndrome de Arnold-Chiari tem prevalência em 69% dos casos, normalmente decorrente da compressão das tonsilas cerebelares herniadas pelo forame magno e pela siringo-hidromielia, causando compressão da medula. Opções
terapêuticas incluem tratamento clínico sintomático com fisioterapia ou intervenção cirúrgica. A gabapentina é utilizada para tratamento de neuralgias severas, relacionada com a modulação do neurotransmissor Gaba. A pregabalina
também age com a interação ao sistema gabaérgico, sendo usada em tratamentos de neuralgias graves como a pós
-herpética, a fibromiálgica e a diabética. A intervenção cirúrgica para realizar uma descompressão emergencial da
medula visa reduzir a sintomatologia.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Lesão de plexo braquial e tratamento:
relato de caso
Priscila de Miranda Garbin, Marcia Regina Nobre, Diogo Leite Sampaio, Sergio Oliveira, Bruno Belai
Hospital de Câncer de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil

Introdução: O plexo braquial é uma estrutura sujeita ao trauma, principalmente pelo crescente número de acidentes.
Estudos demonstraram que 10 a 20% das lesões do sistema nervoso periférico envolvem o plexo braquial. Destas, de
80 a 90% são por conta dos traumas automobilísticos/motociclísticos, que geram mecanismos de tração sobre o pescoço e ombro. Entramos no contexto no qual a dor neuropática é o fator principal. Esta define-se como dor iniciada
por lesão ou disfunção do sistema nervoso, sendo mais bem compreendida como resultado da ativação anormal da
via nociceptiva. Este relato de caso apresenta um dos manejos para controle da dor, com bloqueios periféricos e fármacos. Relato do caso: MMG, 33 anos, motociclista. Paciente relata que quatro anos após acidente automobilístico
evoluiu com lesão completa em plexo braquial direito, confirmada com eletroneuromiografia. Submetido a duas
cirurgias: microcirurgia do plexo braquial, em 2012, e para lesão da zona de entrada das raízes dorsais na medula,
em 2013. Evoluiu com pouca melhora da dor. Havia um ano iniciou dor de forte intensidade (VAS = 8) no membro
superior direito, em aperto, com parestesias, vermelhidão, alodínea, atrofia muscular, sinal de tínel em porção distal
do braço. Estava em uso de carbamazepina e amitriptilina. Instituída metadona de 8/8 horas e bloqueio do gânglio
estrelado semanalmente, totalizando quatro, a dor diminuiu para leve intensidade (VAS = 2). Realizados mais quatro bloqueios de plexo braquial, seguidos de bloqueios do nervo mediano e radial. Durante o período de seis meses
do começo dos bloqueios, a dor que acometia todo o membro passou para polegar e indicador, de forte intensidade,
em pontadas e contínua, permanecendo uma semana sem dor entre os procedimentos. Após 60 dias, observou-se
dor no punho de forte intensidade, e instituiu-se bloqueio venoso com cetamina, referindo melhora da dor. Discussão: O objetivo da realização dos bloqueios de gânglio estrelado e do plexo braquial era a melhora do quadro de dor,
parestesias e incapacidade funcional do membro. Foi observada importante melhora principalmente da dor, o que
contribuiu com a qualidade de vida e trouxe benefícios físicos e psicossociais.
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129 Bloqueio do plexo hipogástrico superior:
abordagem transdiscal
Mariana Dacaro, José Luis de Campos, Lígia Ferreira de Toledo, Luiz Henrique Peyneau
Lessa, Paula Perin Glatt
Hospital Vera Cruz, Campinas, São Paulo, Brasil
Introdução: O plexo hipogástrico é uma estrutura retroperitoneal bilateral situada ao nível do terço inferior da
quinta vértebra lombar e no terço superior da primeira vértebra sacral. É incorporado na fáscia subserosa entre a
bifurcação das artérias ilíacas comuns e supre a inervação visceral para abdome inferior e pelve. Plancarte, Amescu
e Patt (1990)3 descreveram pela primeira vez o bloqueio do plexo hipogástrico superior (BPHGS) por intermédio da
abordagem posterior com duas agulhas, sob orientação fluoroscópica. No presente estudo, foi realizado o BPHGS
mediante a abordagem transdiscal posteromediana, sob radioscopia. Essa técnica foi primeiramente descrita por
Turker, Basagan, Gurbet et al.1 para superar as dificuldades encontradas na abordagem clássica de Plancarte. Relato
do caso: Paciente feminino, 42 anos, ASA II, havia dois anos foi submetida à histerectomia e colectomia por endometriose profunda. Desde então, passou a apresentar dor em região vaginal. Realizado BPHGS com paciente em posição
prona, utilizando a via de acesso transdiscal posteromediana, com agulha 22G longa e 0,5 mL de fenol 5%, guiado
com radioscopia. Paciente referiu ausência total da dor por dois dias e, posteriormente, houve retorno progressivo,
contudo manteve melhora de 80 a 90%. Em programação para a realização do BPHGS por radiofrequência. Discussão: Paciente apresentou redução importante da dor (80-90%) após o BPHGS. Leon-Casasola, Kent e Lema (1993)4
relataram taxa de 69% do alívio da dor em pacientes com câncer pélvico. O bloqueio deve ser um adjuvante no tratamento da dor para reduzir o consumo de analgésicos. Entre as vantagens da técnica transdiscal, está a capacidade de
ser executada com o paciente em decúbito lateral ou prona, além de superar as dificuldades técnicas para a passagem
da agulha encontradas na abordagem clássica, como o processo transverso de L5 ou a borda da crista ilíaca. Discite
é uma possível complicação, embora a incidência seja baixa. São necessários estudos mais profundos sobre a técnica
transdiscal para estabelecer a segurança e a eficácia dessa nova abordagem.
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131 Síndrome da dor complexa regional:
relato de caso
Felipe Minotti Bedoni, Ana Paula Santana Huang, Paola Lima Bem-Haja, Irimar de Paula Posso,
Feliciano Contardo Nepomuceno Duarte
Hospital São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A síndrome complexa de dor regional (SCDR) caracteriza-se como dor e anormalidades sensitivas,
neurovegetativas, motoras e tróficas em alguma região do corpo que, conforme o grau de comprometimento anatômico e funcional das estruturas envolvidas, podem gerar intenso sofrimento físico e psíquico. Pode ser dividida em
tipos I e II, que representam ausência ou presença de lesão nervosa, respectivamente, porém até hoje a fisiopatologia
da SCDR parece não estar totalmente esclarecida. Relato do caso: Paciente do sexo masculino, 13 anos, internado
para tratamento de síndrome abdominal, relatou dor, alodínea, parestesia, assimetria de cor e temperatura, além de
disfunção motora em membro inferior esquerdo após passagem de cateter venoso (veia femoral). Eletroneuromiografia evidenciou lesão do nervo ciático. Após uso de carbamazepina, lidocaína adesivo, gabapentina, amitriptilina,
dipirona e clonazepam, paciente relatou melhora da dor e do padrão de marcha. Discussão: De acordo com estudos anteriores, é mais comum encontrar SCDR em mulheres jovens, no entanto, quando acomete crianças, é mais
frequente o seu desenvolvimento nos membros inferiores, assim como no caso aqui descrito. Foi excluída hipótese
de trauma direto para o desenvolvimento da SCDR, mas acreditamos que o hematoma gerado pelas múltiplas punções para a passagem de cateter venoso possa ter gerado compressão do nervo ciático. Todavia, é difícil afirmar tal
hipótese, visto que o nervo ciático se contrapõe ao local de punção. Ainda, a depressão em crianças foi correlacionada com a precipitação dos sintomas. No caso aqui relatado não houve investigação psicológica para tal afirmação,
entretanto é possível que esse paciente apresente algum transtorno psicológico, já que foi retirado do convívio social
em idade escolar para tratamento de doença crônica. A alteração de marcha é comum em pacientes com SCDR nos
membros inferiores, assim como visto no caso descrito. Faz-se importante ressaltar que, embora tenha ocorrido
melhora da dor com o tratamento adotado, discreto prejuízo na marcha ainda foi mantido, mas sem influência nas
atividades de vida diária (AVDs). Não se encontrou relato do uso de carbamazepina, lidocaína adesivo e dipirona em
outros estudos sobre SCDR. A gabapentina foi relacionada com melhora da dor e dos déficits sensitivos em estudos
anteriores. O uso de clonazepam tem sido correlacionado com melhora dos sintomas motores, como a distonia. Já a
amitriptilina tem sido correlacionada com a melhora da qualidade do sono e não diretamente com a SCDR.
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177 Série de casos: cateteres perineurais em
dor isquêmica
Paulo Vitor Fiani, Hermann dos Santos Fernandes, Shirley Andrade Santos, Eloisa Bonetti Espada,
Hazem Adel Ashmawi
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: Doença arterial obstrutiva periférica (Daop) evolui com forte dor isquêmica de membros inferiores de
difícil controle com analgésicos sistêmicos, sendo a analgesia regional contínua uma eficaz alternativa com menos
efeitos colaterais. Relato dos casos: Três pacientes com lesões tróficas e dor isquêmica em pé direito (paciente 1,
feminino, 68 anos; paciente 2, masculino, 58 anos; paciente 3, masculino, 58 anos) por Daop. Submetidos à analgesia sistêmica com opioides fortes por via oral (metadona e morfina) e/ou intravenosos (analgesia controlada pelo
paciente – PCA – venosa, de morfina) associados a medicações adjuvantes (amitriptilina, gabapentina), evoluíram
com controle álgico irregular, com incidência de efeitos adversos (sonolência, náuseas e constipação). Os pacientes 1 e 2 foram submetidos à colocação de cateter perineural ciático poplíteo, e o paciente 3 teve instalado o cateter
perineural ciático infraglúteo. Os procedimentos foram realizados guiados por ultrassonografia e com auxílio de estimulador de nervo periférico. Os pacientes foram mantidos com PCA perineural de ropivacaína 0,1% (pacientes 1 e
2) ou 0,2% (paciente 3), com ritmo de 8 mL/h, bólus de 6 mL, intervalo de 30 minutos e limite em quatro horas de
60 mL, e evoluíram com melhor controle de dor, menor necessidade de opioides e adjuvantes e menor incidência de
efeitos colaterais. Os pacientes 1 e 3 evoluíram com sucesso na abordagem cirúrgica vascular definitiva, sem necessidade de reoperação ou amputação. O paciente 2 necessitou de amputação transtibial de membro inferior direito,
por avançada Daop. Discussão: Os fármacos analgésicos sistêmicos são úteis no tratamento da dor, mas os pacientes
podem evoluir com efeitos adversos como náuseas, vômitos, sonolência e obstipação que podem impedir controle
adequado da dor. As dores isquêmicas tendem a ser regionais e, muitas vezes, unilaterais, o que torna o uso de analgesia regional por intermédio de bloqueios de nervos periféricos promissora. A analgesia é feita sem a utilização de
fármacos de ação sistêmica, diminuindo a incidência dos efeitos adversos anteriormente citados.
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184 Simpatectomia percutânea da cadeia
simpática torácica por radiofrequência no
tratamento sintomático do fenômeno de
Raynaud: relato de caso
Juliane Couto Marques, José Luiz de Campos, Jerusa Guilhermoni Castilho,
Ligia Ferreira de Toledo, Paula Perin Giatt
Hospital Vera Cruz, Campinas, São Paulo, Brasil
Introdução: Bloqueios periféricos e radiofrequência são técnicas cada vez mais utilizadas para controle da dor
advinda de doenças preexistentes. Relato do caso: Paciente 41 anos, com história de Síndrome de Raynaud por lúpus
eritematoso sistêmico (LES), apresentava sintomas de amortecimento e cianose em membro superior esquerdo por
ação simpática sobre os vasos da mão, causando uma resposta exagerada às temperaturas frias. Paciente, sob sedação com propofol 1% em bomba de infusão contínua e fentanil, sob cateter de O2 e em decúbito ventral com coxim
sobre o tórax. Localizadas as vértebras referidas por fluoroscopia e introduzida agulha 22G 3,75 cm em cada nível
lateral ao corpo vertebral e avançada perpendicularmente em direção a sua região anterolateral confirmado em duas
posições no raio x com uso de contraste não iônico. A agulha devidamente posicionada, na ausência de líquido cefalorraquidiano ou sangue, foram injetados 5 mL de lidocaína a 1%. Após alguns minutos se observou a mudança de
temperatura do membro superior mostrando sucesso da técnica, seguida da realização de radiofrequência convencional ablativa a 80ºC por dois ciclos de 90 segundos. Discussão: Após tentativas de tratamento com medidas clínicas
e fisioterapia sem êxito, o bloqueio da cadeia ganglionar simpática torácica (T2 e T3) foi a técnica escolhida como
método terapêutico para alívio dos sintomas causados pela síndrome. A paciente foi acompanhada por quatro meses
após o procedimento com melhora de 90% das queixas autonômicas e do quadro álgico.
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207 Uso da dexmedetomidina no implante
de neuroestimulador tubular medular:
relato de caso
Gabriella Gadelha Sarmento, Israel Lugli Godoy, José Luiz de Campos, Gabriel José Redondano,
Ligia Ferreira de Toledo
Hospital Vera Cruz, Campinas, São Paulo, Brasil
Introdução: No tratamento da dor neuropática, é fundamental precisar o local de terapia para instalação de neuroestimulador tubular medular por via percutânea. A sedação do paciente com o uso da dexmedetomidina permite, por
intermédio da consciência intraoperatória, definir o local do estímulo álgico. A dexmedetomidina, um alfa-2 agonista
de ação central, age no centro vasomotor medular, diminui a frequência cardíaca e a pressão sanguínea com baixa
possibilidade de causar depressão respiratória. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 34 anos, 80 kg, portadora
de dor neuropática em membro inferior direito após desaferentação em trauma automobilístico havia sete anos,
submetida a seis cirurgias de reconstrução de membro. Em tratamento de dor fazia seis anos com vários bloqueios
simpáticos e infiltrações locais. Em uso de morfina 10 mg/dia, gabapentina 1.800 mg/dia e codeína 180 mg/dia. Proposto implante de neuroestimulador medular tubular, para analgesia, no espaço epidural, sob sedação consciente
com dexmedetomidina em bomba de infusão contínua a 1 ug/kg em dez minutos e mantido a 0,5 ug/kg/h, além
de propofol em bomba de infusão alvo controlado a 0,8 ug/dL plasma. Feita anestesia local com lidocaína 2% com
vasoconstritor e punção de espaço peridural em L2-L3 com agulha do kit de neuroestimulador e introduzidos dois
eletrodos tubulares guiado por fluoroscopia. Após isso, foi desligada a sedação e testado o local da dor por meio da
resposta verbal da paciente diante do estímulo sensitivo. A sedação foi reiniciada e mantida até fixação do eletrodo
e implante do gerador em flanco direito. Depois de três meses, a paciente teve alívio da dor e cobertura anatômica
de 90%. Discussão: Na anestesia geral, o local de implante é baseado no relato prévio e pelo estímulo elétrico no
intraoperatório. Na técnica percutânea, a consciência intraoperatória permite que o implante do neuroestimulador
seja selecionado, segundo a resposta verbal à dor. A dexmedetomidina gera sedação e estado facilmente despertável,
sem depressão respiratória e vantagem da consciência intraoperatória para resposta precisa ao estímulo sensitivo,
além da redução do fluxo simpático do sistema nervoso central e efeitos protetores, possibilitando cardio, neuro e
renoproteção. Logo, a sedação consciente pode ser uma excelente técnica para o sucesso do implante de neuromodulacão medular.
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242 Uso de corticoide via peridural para tratamento
de dor lombar aguda: relato de caso
Lucas de Souza Lima, Marcelo Ribeiro Magalhães Queiroz, Fabio Luiz Ferrari Rigatieri,
Fernanda Lourenço Furigo, Marcelo Oliveira Peres
Hospital São Camilo, Unidade Pompeia, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: Dor é uma sensação multimodal de aspecto biológico, cultural, psicossocial e vários outros. Lombalgia é
uma das principais causas de afastamento temporário do trabalho e aposentadorias prematuras. A implantação de cateter peridural próximo a sítio da patologia e o uso de corticoides podem ser uma opção eficaz por retardar ou até mesmo
evitar abordagem cirúrgica por intermédio da diminuição de edema, migração de leucócitos, atividade da doença, deposição de colágeno e cicatrização. Estudos sugerem que os corticoides reduzem a excitabilidade da célula nervosa por atuar
na condução da membrana celular. Este relato de caso teve o objetivo de demonstrar a utilidade da analgesia peridural e
o uso de corticoides no processo inflamatório da dor lombar. Relato do caso: D. R. A., 29 anos, buscou emergência por
dor EAV 10/10 em região lombar irradiada para perna esquerda (E) ao tentar deambular com lasegue +, hipoestesia, fraqueza muscular em panturrilha e face lateral do pé E. Ressonância magnética lombossacra revelou abaulamento discal
difuso em L3-L4/L4-L5 e compressão ventral do saco dural. Após avaliação da equipe de dor e em acordo com a equipe de
ortopedia, optou-se pela implantação de cateter peridural em busca de analgesia, sendo administradas ropivacaína 0,25%
20 mL, morfina 2 mg e metilprednisolona 40 mg. Após 15 minutos o paciente apresentou dor EAV 0/10 e discreta parestesia em membro inferior (MMII), significativo alívio e satisfação. Nas 24 horas, verificou-se melhora da dor com facilidade
de deambular, sendo administradas ropivacaína 0,25% 20 mL e morfina 2 mg, repetidas após 48 horas, e retirado cateter
a pedido do cirurgião. O paciente mostrou melhora do quadro recebendo alta e orientações. Discussão: O uso de corticoides e anestésico local via peridural fez-se no intuito de proporcionar analgesia e ação anti-inflamatória. Na literatura
o emprego de corticoides via peridural está indicado para tratamento de dor causada por inflamação de estruturas neurais no espaço peridural. A administração de metilprednisolona foi feita com base em sua potência satisfatória, discreta
repercussão mineralocorticoide e baixo índice de efeitos adversos em comparação com outros. De acordo com a Food and
Drug Administration (FDA), nenhum corticoide está liberado para uso na via peridural, tendo em vista a possibilidade de
eventos neurológicos com desfecho negativo. Conclui-se que, mesmo com trabalhos prospectivos demonstrando pouca
efetividade a longo prazo, a ação de corticoides na dor aguda pode ser capaz de adiar ou até evitar uma cirurgia.
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251 Tratamento da dor no coto de amputação
com patches de lidocaína 5%: relato de caso
Taynara Guimarães Silva, Welma Rezende Fuso de Assis, Elmara Oliveira Barros,
Fabrício Olimpio de Oliveira, José Ronaldo de Assis
Hospital Geral de Palmas, Palmas, Tocantis, Brasil
Introdução: A dor fantasma, sensação fantasma e dor no coto de amputação são três entidades fisiopatologicamente
diferentes, mas muitas vezes presentes no mesmo paciente. A dor no coto de amputação surge por conta da injúria
inflamatória causada pelo trauma cirúrgico. A dor fanstasma tem prevalência estimada em 26 a 80% dos pacientes,
normalmente de difícil controle e fisiopatologia ainda desconhecida; em geral necessita de tratamento multimodal
para controle da dor. Diversos são os fármacos usados na terapia farmacológica, como os antidepressivos tricíclicos, anticonvulsivantes, anestésicos locais, opioides, anti-inflamatórios não esteroidais. Fato é que esse quadro pode
apresentar-se como álgico grave e de difícil controle com os tratamentos convencionais. Nesse sentido, novos trabalhos com terapias alternativas vêm sendo relatados na literatura. Este relato objetivou descrever um tratamento
da dor do coto de amputação e dor fantasma com patch de lidocaína 5%. Relato do caso: Trata-se de paciente de
20 anos, vítima de acidente motociclístico, em que houve desarticulação do pé esquerdo, amputado nove dias após
o trauma. A dor iniciou-se no terceiro dia de internação, contínua, com períodos de paroxismos, alodínea e hiperalgesia, VAS = 10, referida sensação de queimação, ardência e esmagamento. Durante a internação, paciente fez uso de
tramal, morfina, amitriptilina, tilatil, dipirona e gabapentina. Recebeu alta no 16.º dia com prescrição de gabapentina
e paracetamol, VAS = 7. Porém evoluiu com paroxismos de dor em choque, dor no coto e dor no membro fantasma,
VAS = 10. Começou atendimento no ambulatório de dor cerca de um mês depois do acidente, quando foi iniciado
tratamento com patches de lidocaína 5% em dias alternados. Relatou melhora significativa nas primeiras 24 horas
após o início do tratamento; VAS era de 10 nas crises de dor e passou a ser de 1 ou 2. Referiu que a dor neuropática
descrita como choque acabou. No décimo dia desapareceu a dor fantasma. Com 20 dias, permanecia apenas disestesia no local. Conclusão: Os relatos do uso de patches de lidocaína 5% para dor no coto de amputação e no membro
fantasma ainda são escassos, portanto o presente relato demonstra que essa pode ser uma alternativa viável em casos
de dor refratária ao tratamento convencional.
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273 Neuralgia pós-herpética refratária:
relato de caso
Carolina Alkmin da Costa, Eduardo Furtado Alves, Roberta Cristina Risso,
Claudia Panossian Cohen, João Valverde Filho
Hospital Alemão Oswaldo Cruz, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: Herpes-zóster (HZ) é uma doença infecciosa causada pelo vírus varicela-zóster (VVZ), caracterizada
por lesões cutâneas e dor. Autolimitada, a HZ pode cursar com complicações, como a neuralgia pós-herpética (NPH).
Muitas opções terapêuticas, de eficácia variada, estão disponíveis para o tratamento, mas a persistência de infecção
medular pode ser um fator para refratariedade da dor. Relato do caso: E. M. B. C., mulher, 74 anos, com quadro de
cefaleia, febre e confusão mental havia três dias, além de lesões vesiculosas, dor e calor em membro superior direito
(MSD). Fez uso de valaciclovir por três dias, sem melhora. Antecedente de hipertensão arterial sistêmica, diabetes
mellitus tipo 2 e depressão. Foi internada com HZ e meningoencefalite herpética, confirmada por reação de polimerase em cadeia (PCR) positivo para VVZ no líquor. Iniciado tratamento com aciclovir endovenoso. Após 13 dias de
internação, com piora de quadro álgico em MSD, recebeu o diagnóstico de NPH. Ao exame físico, tinha alodínia em
mão direita e na face anterior do antebraço e cervicalgia. Foram introduzidos simultaneamente: lidocaína 5% tópico,
duloxetina, oxicodona, gabapentina e dipirona. Por piora da neuralgia e sonolência, a oxicodona foi substituída por
metadona e adicionaram-se amitriptilina e morfina para resgate. Sem remissão, foi realizado bloqueio do nervo
radial, em região axilar, guiado por ultrassonografia com injeção de 15 mL de ropivacaína 0,25% e clonidina 50 mcg.
Houve melhora momentânea da dor por algumas horas. Na ressonância magnética de coluna cervical, evidenciouse hipersinal em região posterolateral direita do bulbo, com extensão até C5 e C6, e realce de contraste nos níveis de
C3 e C4, compatível com acometimento por HZ. Após terapia com aciclovir por 31 dias e corticoide sistêmico, viuse melhora do quadro. Nova cultura liquórica foi negativa para VVZ. Paciente teve alta com 37 dias de internação,
mantendo uso de prednisona 40 mg/dia, com programação de redução gradativa e seguimento ambulatorial. Discussão: O controle da dor pode não ser satisfatório na NPH mesmo com o uso da terapia multimodal, com tratamento
da HZ e bloqueio neural. Em casos álgicos refratários, deve-se suspeitar de infecção medular, situação em que o tratamento prolongado com antiviral e o uso de corticoide sistêmico podem ser a alternativa terapêutica mais eficaz.
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276 Anestesia regional para tratamento de
síndrome dolorosa complexa: relato de caso
Eduardo Furtado Alves, Carolina Alkmin da Costa, Claudia Panossian Cohen,
Roberta Cristina Risso, Cassio Campelo de Menezes
Hospital Alemão Oswaldo Cruz, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A síndrome dolorosa complexa regional (SDCR) é uma doença de difícil compreensão fisiopatológica, bem como manejo clínico. É predominante em mulheres com idade média de 41 anos e caracterizada por dor
profunda, lancinante e quente, de múltiplos fatores desencadeantes. As alterações vasomotoras podem estar presentes, assim como alterações na motricidade. O diagnóstico é clínico e não existe tratamento específico, mas a terapia
farmacológica oral e o bloqueio simpático regional constituem-se como duas das medidas terapêuticas. Relato do
caso: M. F. S., 57 anos, feminino, deu entrada em hospital terciário com dor em tornozelo D e calcâneo havia um
mês. Referia trombose nesse pé havia dois meses, evoluindo com dor de piora progressiva. Fez uso de analgésicos,
sem melhora. Internada e avaliada pela equipe de dor. Contou que, desde a trombose, não conseguia deambular
com crises de dor tipo choque/pontada e dificuldade para dormir. Ao exame: extremidade aquecida, pulso pedioso
e tibial posterior presentes. Edema em região de tornozelo direito e calcâneo. Hiperalgesia e alodínea importantes na mesma região. Temperatura mantida, sem sinais flogísticos ou alteração de fâneros. Ultrassonografia (USG)
e radiografia sem alterações. Prescritos pregabalina 75 mg 12/12 horas, oxicodona 10 mg de 8/8 horas, nortriptilina 10 mg, emplastro de lidocaína 5% e morfina venosa de resgate. Apresentou melhora transitória da dor após
medicações. Optou-se por realização de bloqueio regional guiado por USG e passagem de cateter em nervo ciático.
Instalada bomba de infusão, a qual foi mantida por três dias – contínua e bólus e depois somente bólus, por mais uma
semana. Paciente evoluiu com melhora gradual e completa do quadro doloroso e, após dez dias, foi retirada a analgesia regional. Discussão: A SDCR é uma doença de difícil diagnóstico, tratamento e controle. Deve ser identificada
precocemente, como nesse caso, em que a dor se iniciou no mês anterior, proporcionando assim maior sucesso no
tratamento. Além disso, o tratamento deve ser instituído de forma rápida, com medidas não invasivas ou invasivas,
se for necessário, sendo aqui o bloqueio periférico fundamental para o sucesso do tratamento.
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297 Manejo da dor em paciente com 70% de
superfície corporal queimada: relato de caso
Verônica Neves Fialho Queiroz, Marcello De Souza Silva, Raffael Pereira Cezar Zamper,
Thales Abreu Tedoldi, Luiz Guilherme Villares da Costa
Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introduçāo: O controle adequado da dor no grande queimado impacta diretamente na redução de morbimortalidade e deve ser uma preocupação precoce. Este é o relato de caso do manejo bem-sucedido da dor de um indivíduo
com 70% de superfície corporal queimada (SCQ). Relato do caso: Paciente masculino, 41 anos, com 70% de SCQ.
A terapêutica medicamentosa inicial para o controle da dor baseou-se no uso de dexmedetomidina, fentanil e lidocaína em infusão contínua, além de metadona, gabapentina, amitriptilina e dipirona. A cetamina foi reservada para
o controle álgico durante as trocas de curativos. No segundo mês, apresentou dor neuropática incapacitante no membro inferior direito, característica da lesāo do nervo fibular. Optou-se por associar anestesia regional, com o bloqueio
poplíteo que proporcionou analgesia adequada e redução nas doses de opioides. Após três meses, recebeu alta hospitalar em uso de amitriptilina, metadona e pregabalina, com excelente analgesia. Discussão: Queimaduras provocam
dor intensa por lesão nervosa direta e estimulação dos nociceptores na derme e na epiderme. A resposta inflamatória é iniciada minutos após a injúria e promove hiperalgesia primária, com intensidade máxima nas regiões de maior
perda cutânea e em áreas doadoras de enxerto. A dor neuropática é tardia e decorre da reconstrução desorganizada
do tecido nervoso. Os opioides são os principais fármacos usados tanto para o controle da dor basal (background
pain) quanto àquela relacionada aos procedimentos. Hiperalgesia induzida por opioides pode ser prevenida com a
associação de analgésicos não opioides como a cetamina e alfa-2 agonistas. Gabapentina, pregabalina e amitriptilina
são indicadas para o tratamento da dor neuropática. Os primeiros agem reduzindo a sensibilização central da dor,
por inibição direta na subunidade alfa do canal de cálcio, e a amitriptilina ativa as vias inibitórias descendentes na
coluna espinhal. Benzodiazepínicos podem ser utilizados, e o lorazepam apresenta o perfil farmacocinético mais
favorável. Alguns pacientes podem se beneficiar da anestesia regional, por infiltração tumescente de anestésico local,
infusão subcutânea por cateter, bloqueio neuroaxial ou periférico. Apesar dos bons resultados, a escolha pela anestesia regional deve ser individualizada, pesando riscos e benefícios para o paciente.
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Monitorização hemodinâmica com
a ecocardiografia transtorácica em
craniotomia descompressiva: relato de caso
Maia Nogueira Crown Guimarães, Marcello Fonseca Salgado Filho, Amanda Vitoretti Lourenço
Santa-Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil

Introdução e objetivos: O uso da ecocardiografia como monitor hemodinâmico em cirurgias não cardíacas
orienta o anestesiologista quanto ao uso de fármacos vasoativos e à necessidade de reposição volêmica e diagnostica rapidamente isquemia miocárdica. O objetivo deste relato de caso é mostrar a importância da monitorização
ecocardiográfica intraoperatória em uma craniotomia descompressiva em paciente coronariopata. Relato do caso:
Paciente do gênero masculino, branco, 79 anos, 80 kg, portador de doença arterial coronariana, com revascularização do miocárdio há 22 anos, em tratamento irregular. Chegou com história de queda da própria altura e trauma
cranioencefálico havia seis dias. Diagnóstico de hematoma subdural frontoparietal à esquerda com desvio de linha
média em tomografia de crânio. Realizada drenagem cirúrgica. Três dias após, o paciente apresentou recidiva de
sintomas e, em nova tomografia, foram constatados pneumoencéfalo, compressão do ventrículo lateral esquerdo,
desvio da linha média e presença de hemorragia frontoparietal esquerda. Foi indicada reabordagem descompressiva
de emergência. A anestesia iniciou-se com monitorização básica, acesso venoso central e ecocardiograma transtorácico. A análise ecocardiográfica pré-indução mostrava fração de ejeção de 50%, sem disfunção segmentar, disfunção
diastólica grau 1, delta veia cava inferior de 30% e sem alterações valvulares. Após indução e entubação, a análise
ecocardiográfica mantinha o mesmo padrão pré-indução. A monitorização pelo ecocardiograma foi feita de forma
intermitente pela visualização subxifoide. Pôde-se avaliar com segurança a função cardíaca, a reposição volêmica e a
presença de bolhas no átrio e no ventrículo direito. A cirurgia transcorreu sem intercorrências, e o paciente recebeu
alta hospitalar em dez dias, com melhora da função neurológica, ausência de déficits motores. Conclusão: A ecocardiografia transtorácica proporciona melhora no desfecho clínico em pacientes submetidos a cirurgias não cardíacas,
além de apresentar alta sensibilidade para a detecção de embolia aérea, o que possibilita diagnósticos e condutas terapêuticas precoces.
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Ventilação com sonda endotraqueal com
balonete de insuflação intermitente:
relato de caso
Jerusa Guilhermoni Castilho, Walter Luiz Ferreira Lima, Gabriel José Redondano,
Gilson Barreto, Luis Antonio Borges
Hospital Vera Cruz, Campinas, São Paulo, Brasil

Introdução: A entubação endotraqueal de curta ou longa duração permite a assistência ventilatória em pacientes críticos e/ou anestesiados. A elevada pressão no balonete do tubo endotraqueal é um dos fatores responsáveis por lesão
da mucosa laríngea. Nas últimas décadas, visando à redução da morbidade associada a essa complicação, novos tipos
de balonetes foram desenvolvidos. No mesmo sentido, orientações como monitorização da pressão de insuflação e
tipo de substância de preenchimento do balonete (água, ar, anestésico local etc.) são recomendadas. Relato do caso:
Paciente sexo feminino, ASA II (hipertensão arterial sistêmica – HAS – controlada), monitorizada e submetida à
colecistectomia por videolaparoscopia com anestesia geral balanceada. Na entubação orotraqueal, foi utilizada sonda
calibre 7,5 cujo balonete possuía comunicação direta com a luz do tubo através de um orifício. A ventilação controlada à pressão foi instituída, inicialmente com pico de 15 cmH2O e depois de 20 cmH2O, além de pressão positiva
expiratória final (Peep) de 5 cmH2O, para garantir volume corrente próximo a 8 mL/kg, com frequência respiratória que assegurasse EtCO2 entre 30 e 35 mmHg. A monitorização da pressão do balonete foi realizada por meio de
manômetro específico (cufômetro) e alternadamente mediante sistema de monitorização de pressão invasiva, ambos
conectados ao balão piloto do tubo. Discussão: Foi observada insuflação sincrônica do balonete nas mesmas pressões instituídas no ventilador, tendo a Peep como pressão basal na fase expiratória e a pressão de pico como a pressão
máxima na fase inspiratória. Não foi detectado vazamento de gases durante a ventilação, seja por ausculta, seja por
visualização dos gráficos e alças de monitorização ventilatória do aparelho de anestesia. Tampouco foram vistas
alterações de oximetria e capnografia. Esse tipo de tubo viabilizou a adequada ventilação e remete a pensar na possibilidade do seu emprego em cirurgias de longa duração ou naqueles pacientes que ficarão sob entubação traqueal
por longos períodos em unidades de terapia intensiva.
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Colecistectomia por videolaparoscopia em
paciente cardiopata: relato de caso
Mariana Miranda de Almeida, Bruno Oliveira, Dailson Mamede Bezerra, Denismar Borges
de Miranda, Marco Aurélio Soares Amorim
Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia (CET) Dr. José Quinan, Goiânia, Goiás, Brasil

Introdução: Colecistectomia por videolaparoscopia continua sendo padrão ouro no tratamento de colelitíase, por
apresentar mortalidade menor que 0,1% em paciente sem comorbidades. A grande preocupação recai em cardiopatas, tanto em relação à profundidade do plano anestésico quanto aos efeitos deletérios do dióxido de carbono durante
o pneumoperitônio sob pressão positiva na laparoscopia. Relatamos caso de um cardiopata submetido à colecistectomia por videolaparoscopia sob anestesia geral. Relato do caso: Paciente de 79 anos, 80 kg, masculino, diabetes
mellitus (DM), hipertensão arterial sistêmica (HAS), ASA IV, cardiopata (insuficiência cardíaca – IC – com classe
funcional II da New York Heart Association – NYHA), antecedente de revascularização miocárdica e implantação
de marca-passo havia cinco anos. Em uso de carvedilol, losartana, rivotril e vildagliptina. Raio x tórax (área cardíaca
aumentada sem congestão pulmonar) e ecocardiografia de estresse (dilatação moderada de ventrículo esquerdo, fração de ejeção de 30%, insuficiência mitral leve, ausência de isquemia e capacidade funcional > 4 METs). Submetido
à colecistectomia por videolaparoscopia sob anestesia geral. Venóclise em membro superior direito e monitorizado
com capnografia, cardioscopia, oximetria, pressão arterial não invasiva e índice bispectral (BIS). Pré-oxigenação e
indução com fentanil 50 mcg, etomidato 10 mg, cisatracúrio 8 mg e remifentanil alvo 0,1 mcg/kg/min. Administrada
lidocaína 1,5 mg/kg antes da entubação endotraqueal com cânula n. 7 com cuff. Iniciado com ventilação mecânica
controlada (frequência respiratória de 12 irpm, volume corrente de 450 mL) e manutenção com sevoflurano 2% de
acordo com estímulo álgico, acompanhado por BIS e sinais clínicos. Mantido pneumoperitônio (8 mmHg) durante
o procedimento cirúrgico (90 minutos), sem alterações hemodinâmicas e/ou intercorrências. Extubação após reversão do bloqueio neuromuscular (atropina 1 mg e neostigmina 0,5 mg). Evoluiu com desconforto respiratório (SpO2
84%) e estertores. Administrada furosemida 20 mg e realizada sondagem vesical com resolução do quadro. Encaminhado à sala de recuperação pós-anestésica e alta hospitalar no segundo dia pós-operatório. Discussão: O uso do
pneumoperitônio em cardiopatas com insuficiência cardíaca grave deve ser criteriosamente indicado, uma vez que
pneumoperitônio contribui para o aumento da pós-carga e da resistência vascular sistêmica que, somado à redução
da pré-carga e do débito cardíaco, agrava a condição clínica do paciente. Assim, o gerenciamento anestésico recai
sobre a escolha de anestésicos com poucas repercussões hemodinâmicas e métodos de monitorização adequados.
Nesse caso, o controle da profundidade anestésica pelo BIS e o uso do remifentanil diminuíram as alterações cardiovasculares no pneumoperitônio na colecistectomia laparoscópica, garantindo o sucesso do procedimento.
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195 Interferência na oximetria de pulso por
conta do uso de corante azul patente:
relato de caso
Gisele Caitano Maia, Flora Margarida Barra Bisinotto, Raquel Maisa Gonçalves,
Mauro Cardoso, Francisco Victor Caetano
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, Minas Gerais, Brasil
Introdução: A oximetria de pulso pode apresentar leituras errôneas da saturação de oxigênio (SpO2) em função da
presença de algum fator ou substância que ofereça interferência ou cujos comprimentos de onda sejam diferentes de
660 nm (vermelho) e 940 nm (infravermelho) ou valores compreendidos nesse intervalo. Os corantes azul (patente
ou de metileno) e indigocarmina têm a capacidade de alterar as características da absorção de luz no plasma e ainda
criar artefatos na oximetria de pulso, além de poder elevar os níveis de meta-hemoglobina na corrente sanguínea.
Relato do caso: Paciente de 58 anos, ASA 2, indicada cirurgia de Wertheim-Meigs. Realizada monitorização padrão
e paciente submetida a bloqueio peridural contínuo, com dose inicial de ropivacaína 0,3% (15 mL). Em seguida,
foi induzida a anestesia geral sem intercorrências. A manutenção ocorreu com sevoflurano 2%. Utilizou-se o azul
patente para pesquisa de linfonodo sentinela. Dez minutos após a injeção do corante no colo do útero, a paciente
evoluiu com dessaturação de oxigênio (SpO2 = 86%), cianose facial, palidez cutânea, hipotensão arterial, sibilos discretos esparsos e estertores pulmonares difusamente. A gasometria arterial mostrou pressão arterial de oxigênio de
546,3 mmHg e saturação de oxigênio de 100%. A conduta foi: ajuda, suspensão do procedimento cirúrgico e administração de vasopressores e hidrocortisona. Cerca de 90 minutos depois, a paciente apresentou estabilização dos
parâmetros hemodinâmicos e foi extubada. Foi transferida para a sala de recuperação pós-anestésica, onde apresentou coloração azulada generalizada da pele com resolução espontânea e completa do quadro após cerca de quatro
horas. Discussão: O caso clínico demonstrou interferência do corante na leitura do oxímetro de pulso, visto que a
gasometria arterial apresentava-se normal. Concomitantemente à leitura errônea, uma reação de hipersensibilidade
ao corante complicou o diagnóstico final.
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200 Manejo da via aérea em paciente com trismo
por tétano: relato de caso
Elisa Jaime de Menezes, Marina Amaral de Oliveira, Richard Demjanczuk Pereira,
Natália Dias Cunha, Vasco Miranda Junior
Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia (CET) da Universidade Federal de Ciências da
Saúde de Porto Alegre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil
Introdução: O tétano é uma doença cada vez mais rara, mas frequentemente fatal. É causada por Clostridium tetani,
que, após um período de incubação de três a 21 dias, invade o sistema nervoso central por intermédio de neurônios
motores, sensitivos ou autonômicos. Caracteristicamente, apresenta-se com rigidez muscular generalizada, instabilidade autonômica e convulsões. Tem mortalidade elevada muitas vezes por conta do atraso do diagnóstico e início
do tratamento adequado. Relato do caso: Paciente feminina, 60 anos, procedente de Morro Reuter (RS), apresentava
história de ferimento perfuro-contuso em região plantar esquerda havia quatro dias, tendo recebido uma dose de
vacina antitetânica. Dois dias depois, consultou por odinofagia, sendo liberada após receber dexametasona intramuscular (IM). No dia seguinte, retornou com dor na região cervical, e foi realizada tomografia para exclusão de abscesso
periamigdaliano, sendo novamente liberada. Retornou horas depois com trismo e dor intensa em membro inferior
esquerdo (MIE). Após internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desse serviço, a paciente foi encaminhada
ao bloco cirúrgico para a realização de traqueostomia e desbridamento da ferida em MIE. A paciente apresentava
limitação importante da mobilização cervical e abertura bucal < 2 cm. Primeiramente, foi iniciada sedação com remifentanil a 0,15 mcg/kg/h e aplicados dois jatos de lidocaína spray 1% S/V na orofaringe. Logo após, realizou-se injeção
transcricoide de 5 mL de lidocaína 1% S/V e procedeu-se à entubação nasotraqueal com fibroscópio. Em seguida,
infundiram-se propofol 80 mg e fentanil 200 mcg, e a anestesia foi mantida com sevoflurano. Os procedimentos foram
realizados sem intercorrências. A paciente recebeu imunoglobulina antitetânica e metronidazol, e a sedação foi mantida com midazolam e fentanil em bomba de infusão. Discussão: A vacinação contra o tétano é efetiva e deve ser a
principal estratégia para a erradicação da doença, visto que a eliminação de todos os esporos do ambiente não é viável.
Quando a infecção acontece e o diagnóstico é tardio, o paciente com tétano pode apresentar-se com sinais de insuficiência respiratória e ter uma via aérea difícil em função da intensa contratura muscular.
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266 Uso de videolaringoscópio para entubação
em paciente acordado com via aérea difícil:
relato de caso
Cristiane Gurgel Lopes, Odon Tavares de Souza Neto, Sara Lúcia Ferreira Cavalcante,
Maria Amélia Dantas Gadelha, Manuela Bezerril Cipião Fernandes
Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Fortaleza, Ceará, Brasil
Introdução: Considera-se via aérea difícil (VAD) quando um médico treinado encontra dificuldade em entubar,
ventilar sob máscara facial, ou ambas as situações. A primeira tentativa de entubação deve ser otimizada, a fim de se
evitar situações catastróficas, e estratégias alternativas de obtenção de via aérea definitiva devem ser usadas sempre
que necessário. Relata-se um caso de VAD prevista na avaliação pré-anestésica e a conduta adotada. Relato do caso:
Paciente masculino, 23 anos, 70 kg, ASA P I, trauma cranioencefálico havia dois anos, múltiplas fraturas de crânio
e de face. Apresentava dor e dificuldade na mastigação. Cirurgia proposta: redução cirúrgica de fratura da mandíbula. Avaliação pré-anestésica: abertura bucal de 3 cm; distância interincisivos < 3 cm; distância mento-esternal de
13 cm; distância tireomentoniana de 6 cm, desvio da mandíbula para a direita, cicatriz de traqueostomia, extensão
cervical > 35º; protrusão mandibular prejudicada; Mallampati IV. Proposta entubação com paciente acordado com
uso de videolaringoscópio. Foi monitorizado e medicado com midazolam 2,5 mg, atropina 0,5 mg e infusão de dexmedetomidina 1 µg.kg-1 IV em dez minutos. Sedação desejada (Ramsay 3) foi obtida com remifentanil em dose alvo
de 2 ng.mL-1 e dexmedetomidina 0,5 µg.kg.-1h-1. Foi então realizado bloqueio do nervo laríngeo superior com lidocaína, 80 mg em cada lado; lidocaína spray 10% em orofaringe e bloqueio transcricoideo com 100 mg de lidocaína.
A laringoscopia foi realizada com King Vision®, sendo posicionado tubo aramado n. 7,5, e confirmada a entubação por ausculta e capnografia. A anestesia foi mantida com propofol e remifentanil. O paciente foi extubado sem
intercorrências ao final do procedimento, sem referir qualquer desconforto quanto ao ato anestésico. Discussão:
Ao reconhecimento de uma VAD, é prudente considerar a entubação traqueal com paciente acordado, preservando
a respiração espontânea. Esda abordagem evita a hipóxia e é bem tolerada com sedação e analgesia adequadas.
Associou-se o videolaringoscópio para otimização da primeira tentativa. Com planejamento anestésico adequado,
estabeleceu-se via aérea definitiva sem intercorrências e com conforto para o paciente.
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267 Pericardiocentese guiada por ecocardiografia
bidimensional transtorácica: relato de caso
Claudia Marquez Simões, Julius Cesar Bonifacio Baranauskas, Bruno Francisco de Freitas
Tonelotto, Maia Nogueira Crown Guimarães, Marcello Salgado
Santa-Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil
Introdução: O pericárdio pode ser afetado por doenças infecciosas, neoplásicas, inflamatórias e metabólicas
podendo resultar em tamponamento cardíaco. Pericardiocentese guiada por ecocardiografia é o método de primeira
escolha para o alívio de tamponamento cardíaco. A primeira pericardiocentese guiada por ecocardiografia (ECO) foi
realizada em 1979 – menores taxas de complicações comparada às da técnica às cegas. Relato de caso: MPVP, sexo
feminino, 57 anos, hipotireoidismo mal controlado, admitida com história de emagrecimento de 4 kg em um mês,
anemia, tosse produtiva, dispneia aos mínimos esforços e ortopneia. Ao exame físico se apresentava orientada, taquidispneica, hidratada, descorada 3+/4+. Taquicárdica (frequência cardíaca – FC = 110), ausculta cardíaca com bulhas
hipofonéticas, ausculta respiratória com MV abolido bibasal, saturando 89% em ar ambiente. Ecotranstorácico com
derrame pericárdico volumoso com padrão restritivo de ventrículo esquerdo (VE) e direito (VD), movimento anômalo do septo e colapso de VD. Paciente evoluiu com hipotensão e piora do estado geral. Optou-se por realização
de pericardiocentese. Monitorização padrão, associada à sedação com midazolam e cetamina. As incidências ecocardiográficas utilizadas para a punção foram a via apical quatro câmaras e paraesternal eixo curto. Não foram vistos
traves ou filamentos de fibrina. A técnica de punção foi com inserção da agulha em região subxifoideana (punção de
Marfan) e uso de fio guia com passagem de cateter por técnica de Seldinger. Drenados 500 mL de líquido serossanguinolento e deixado cateter para drenagem posterior. Após o procedimento houve melhora da função de VE e VD,
padrão diastólico grau 1 e melhora do enchimento do VD. Discussão: A utilização da ecocardiografia no dia a dia do
anestesiologista está cada vez mais consolidada não só em procedimentos anestésicos, mas na realização de procedimentos invasisvos de urgência. A utilização da ultrassonografia (USG) agrega segurança e garante melhor desfecho.
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285 Uso da ultrassonografia para o diagnóstico
da Peep ideal em paciente obeso submetido
à tireoidectomia: relato de caso
Claudia Marquez Simões, Ciro Aldred Gregory, Bruno Francisco de Freitas Tonelotto,
Alexander Alves da Silva, Adeli Lino Alfano
Hospital Sírio-Libanês, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: O ultrassom é cada vez mais utilizado à beira do leito. É uma técnica não invasiva, facilmente reprodutível e não requer o transporte de pacientes para fora da sala operatória. Além disso, não representa custos adicionais
ao paciente, uma vez que a maioria dos hospitais terciários dispõe dessa tecnologia. No presente caso, realizou-se a
adequação da ventilação pulmonar, com o ajuste da pressão expiratória final (Peep), com o uso da ultrassonografia.
Relato do caso: Paciente masculino, 34 anos, ASA II (hipertensão arterial sistemática – HAS, diabetes mellitus – DM,
obesidade, tireoidite de Hashimoto), programado para tireoidectomia total. Índice de massa corporal (IMC) = 42
kg/m2, jejum de dez horas. Submetido à entubação orotraqueal (IOT) por meio de broncofibroscopia sob sedação
consciente com fentanil, realizada sem intercorrências. Após IOT, realizou-se indução com: fentanil 3 ug/kg, propofol 3 mg/kg e rocurônio 0,6 mg/kg. Após conectar o paciente ao aparelho de anestesia, fez-se recrutamento mecânico
e a Peep foi adequada em 14 cmH20 para evitar o aparecimento de linhas B2. Anestesia foi mantida com anestésicos inalatórios, sendo realizado ao final do procedimento novo recrutamento pulmonar. Monitorizado TOF, que foi
igual a zero. Feita reversão do bloqueio neuromuscular com sugammadex 4 mg/kg. Extubação sem intercorrências.
O paciente foi levado à recuperação pós-anestésica (RPA) com cateter nasal de oxigênio 2 L/min e não apresentou
quaisquer períodos de dessaturação, recebendo alta após 60 minutos. Discussão: Apesar de ainda ser uma dúvida
corrente, optou-se nesse caso por ventilar o paciente supracitado com Peep de maior valor, buscando evitar a formação de atelectasias. Em pacientes com lesão pulmonar preestabelecida, ou que já possuam grau de perda da aeração
pulmonar, um determinado padrão de ultrassom pode ser obtido, significando o grau de aeração pulmonar. A presença de várias linhas B verticais (caudas de cometas) com espaçamento bem definido corresponde à diminuição
moderada na aeração pulmonar. Vale ressaltar que nem sempre é possível ventilar o paciente com Peeps tão altas por
conta do status hemodinâmico, no entanto aqui se pôde ventilá-lo sem a necessidade de uso de vasopressor. Independentemente de manter a ventilação mecânica controlada com e sem Peep, o fundamental é a realização das manobras
de recrutamento pulmonar, seja ela mecânica, seja manual.
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330 Análise regional da aeração pulmonar pósoperatória com tomografia por impedância
elétrica em paciente submetida à anestesia
geral com ventilação mecânica
Tiago de Almeida Macruz, Arthur Sevalho Gonçalves, Rafael Ribeiro, Masashi Munechika,
Luiz Fernando dos Reis Falcão
Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: As complicações pulmonares pós-operatórias (CPPs) são as maiores causas de morbimortalidade
em pacientes submetidos a cirurgias de grande porte e estão relacionadas aos efeitos ocasionados pela ventilação
mecânica (VM). O objetivo deste estudo foi avaliar as alterações na aeração pulmonar regional no pós-operatório.
Métodos: Estudo piloto de paciente feminina, ASA-P1, submetida à ritidoplastia sob anestesia geral com duração de nove horas e meia. Mantida em ventilação mecânica controlada a volume. Utilizado volume corrente (VC)
8 mL/kg de peso predito, pressão expiatória final (Peep) 5 cmH2O, FiO2 50% e frequência respiratória para manter
ETCO2 entre 35 e 45 mmHg. Os parâmetros ventilatórios foram mantidos constantes durante toda a anestesia. Não
foram realizadas manobras de recrutamento. Aeração pulmonar das regiões dependente e não dependente, inferida
pelo volume pulmonar ao final da expiração (EELV), foi avaliada em tempo real com tomografia por impedância
elétrica pré-indução até a alta da recuperação pós-anestésica (RPA). Resultados: O EELV apresentou queda importante de 802 mL após a entubação. Durante o intraoperatório, a paciente apresentou perda de 1.980 mL do EELV,
ocorrendo um recrutamento espontâneo de 1.178 mL após a extubação. Na RPA, foi observado que a região pulmonar dependente teve queda mais acentuada da aeração quando comparada à região não dependente. A perda na
região dependente foi de 850 mL, e a região não dependente apresentou melhora do EELV em 48 mL. Conclusão:
O paciente ventilado com Peep constante apresentou perda da aeração pulmonar (EELV) ao término da cirurgia e
na RPA. Esse dado permite inferir que, apesar do autorrecrutamento apresentado após a extubação, o paciente com
critério de alta da RPA tinha diminuição considerável do EELV, fato que poderia contribuir para o aparecimento
de CPPs. Discussão: Com base na ocorrência de CPPs, o estudo Provilo sugere que ventilação protetora deve ser
realizada no intraoperatório com baixos valores de Peep, não havendo necessidade de realizar manobras de recrutamento. Nota-se, entretanto, que a VM foi a causa exclusiva da diminuição do EELV da paciente submetida à anestesia
geral, reforçando a importância das manobras de recrutamento no intraoperatório.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1.

Prove Network Investigators for the Clinical Trial Network of the European Society of Anaesthesiology. Lancet. 2014
Aug;9;384(9942):495-503.

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

Sao Paulo Med J. 2016; 134(Suppl)

232

ESTUDOS EXPERIMENTAIS

83

Efeito da cetamina em baixas doses na
qualidade da recuperação de pacientes
submetidos à anestesia venosa total
Gustavo Farinha Pinto Saraiva, Eduardo Toshiyuki Moro, Isabela Maria Pereira de Souza
Solano Feitosa, Rodrigo Garcia Oliveira, Vanessa Paciullo Marossi
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo, São Paulo, Brasil

Introdução e objetivos: Existem evidências de que a administração intraoperatória de baixas doses de cetamina
seja capaz de contribuir para o controle da dor pós-operatória, reduzindo os efeitos relacionados à tolerância e à
hiperalgesia induzidas por opioides. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da administração da cetamina
não apenas como analgésico, mas também na qualidade da recuperação da anestesia, o que inclui a observação de
aspectos emocionais, psicológicos e físicos. Métodos: Foram avaliados 130 pacientes submetidos à anestesia geral
venosa total para a colecistectomia por videolaparoscopia e aptos a participar deste estudo clínico piloto, prospectivo e randomizado. Nenhum paciente recebeu medicação pré-anestésica. Após a monitorização e administração de
midazolam e lidocaína, a indução da anestesia foi feita com remifentanil, seguida de bólus de propofol. Após perda
da consciência, foi administrado rocurônio. A anestesia foi mantida com remifentanil e propofol. Após a entubação
endotraqueal (IOT), os pacientes receberam uma das três soluções de acordo com o grupo aleatoriamente selecionado: grupo C0) solução fisiológica; C2) cetamina 0,2 mg.kg-1; C4) cetamina 0,4 mg.kg-1. A analgesia foi realizada
com morfina, cetoprofeno e dipirona. Ondansetrona e dexametasona foram administradas para a prevenção de náuseas e vômitos. Após o despertar, ocorreu a extubação e os pacientes foram encaminhados para a sala de recuperação
da anestesia (SRPA). Na manhã seguinte à cirurgia, os pacientes foram submetidos ao questionário QoR-40. Resultados: Avaliaram-se 119 pacientes. Os grupos foram homogêneos em relação a idade, sexo, índice de massa corporal
(IMC), estado físico e QoR pré-operatório. Quanto à qualidade da recuperação avaliada no dia seguinte à cirurgia,
não houve diferença entre os escores totais observados nos grupos C0, C2 e C4 (187, 189 e 186). Quando os cinco
domínios foram comparados, também não se constatou diferença entre os grupos. Conclusão: Quando comparada
ao placebo, a administração da cetamina (0,2 ou 0,4 mg.kg-1) não alterou a qualidade da recuperação de pacientes
submetidos à colecistectomia sob anestesia venosa total.
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208 Isoflurano potencializa o efeito analgésico da
acupuntura e da eletroacupuntura em ratos
Daniela Silva Santos, Lauren Naomi Spezia Adachi, Rafael Vercelino, Carla de Oliveira,
Iraci Lucena da Silva Torres
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre,
Rio Grande do Sul, Brasil
Introdução: O isoflurano é um dos principais anestésicos inalatórios usados em medicina e em pesquisa básica. Acupuntura e eletroacupuntura (EA) apresentam efeitos promissores no tratamento (TTO) da dor neuropática (Np),
porém a aplicação dessas técnicas utiliza métodos que imobilizam ou anestesiam os animais e podem causar viés.
Estudos têm demonstrado que a exposição ao isoflurano pode provocar citotoxicidade em células e tecidos do sistema nervoso central (SNC). Não há pesquisas relacionando isoflurano e neurotrofinas, importantes mediadores
da sobrevivência, do crescimento e da diferenciação neural. Objetivo: Avaliar parâmetros nociceptivos e bioquímicos de ratos submetidos ao modelo de Np tratados com acupuntura ou EA, com e sem anestesia. Métodos: Wistar
machos foram divididos em 14 grupos (Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação do Hospital das Clínicas de Porto Alegre – GPPG-HCPA n. 1.302-98). A Np foi realizada conforme Bennett e Xie1. Após 14 dias, os indivíduos foram
submetidos a sessões de TTO diárias de acordo com o protocolo específico. Foram realizados teste de Von Frey como
medida nociceptiva e dosagens dos níveis de nerve growth factor (NGF) e de proteína S100 β. Análise estatística utilizou equações de estimação generalizadas (GEE)/Bonferroni para comportamento e Anova em três vias seguida por
Student-Newman-Keuls (SNK), para bioquímica (P ≤ 0,05). Resultados: Após a última sessão de TTO, acupuntura
e EA aumentaram o limiar de dor, mas isso não foi estatisticamente significativo. Porém, quando os grupos receberam anestesia, o aumento no limiar de dor foi significativo (P < 0,001) e permaneceu 24 e 48 horas depois da última
sessão (P < 0,001). Na dosagem de S100 β, houve interação entre dor × TTO (P < 0,05), dor × anestesia (P < 0,05) e
efeito independente da anestesia (P < 0,01). Os níveis de NGF não demonstraram interações entre as variáveis independentes (P < 0,05), mas indicaram efeitos significativos da anestesia (P < 0,05) e dor (P < 0,05). Por outro lado, os
animais que receberam TTO com acupuntura ou EA apresentaram tendência a aumentar o nível de NGF, mas essa
elevação não foi significativa (P = 0,07). Discussão: O TTO com acupuntura e EA reverteu parcialmente a alodinia,
efeito que perdurou por 24 horas. A anestesia potencializou o efeito dos TTOS em relação aos TTOS sem anestesia.
Os animais submetidos à dor e aos TTOs mostraram aumento no nível de S100 β, sugerindo possíveis alterações
neuroplásticas. Já o nível de NGF no nervo lesado se apresentou diminuído nos grupos que receberam anestesia, da
mesma forma que nos animais submetidos ao modelo de dor. Conclui-se que o isoflurano potencializou o efeito analgésico da acupuntura e da EA alterando níveis de S100 β em soro plasmático e de NGF no nervo lesado, sugerindo
uma ação modulatória do limiar nociceptivo. Agradecimentos: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Graduate Research
Group of Hospital de Clínicas de Porto Alegre (GPPG), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Porto Alegre (FAPERGS)/Programa de Apoio a Núcleos Emergentes (Pronem), Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT)/
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) – Coordenação do Programa de Pesquisa em Engenharias (Coeng)/2013.
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277 Comparação das mudanças na ventilação
pulmonar regional em pacientes
submetidos à anestesia geral em decúbito
ventral e dorsal horizontal: estudo piloto
Arthur Sevalho Gonçalves, Rafael Amorim Ribeiro, Tiago de Almeida Macruz,
Vinícius Torsani, Luiz Fernando dos Reis Falcão
Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: Durante a anestesia geral com ventilação por pressão positiva há alteração na distribuição da ventilação
e aeração pulmonar a depender do decúbito. Essas alterações podem influenciar na proporção e localização da atelectasia. O objetivo deste estudo piloto foi comparar a distribuição da ventilação e aeração pulmonar regional em dois
pacientes submetidos à anestesia geral em decúbito dorsal horizontal (DDH) e decúbito ventral horizontal (DVH).
Métodos: Estudo piloto com dois pacientes submetidos à anestesia geral de longa duração, sendo um em DDH e
outro em DVH. Os pacientes foram monitorizados com a tomografia por impedância elétrica, que permite avaliação em tempo real do comportamento da ventilação e do volume pulmonar no fim da expiração (EELV) regionais.
A monitorização iniciou-se antes da anestesia, em ventilação espontânea, mantida durante todo o procedimento até
a alta da recuperação pós-anestésica. Resultados: O paciente em DDH apresentou perda do EELV de 1.124 mL após
60 minutos de cirurgia, chegando à perda máxima de 2.020 mL no fim do procedimento. Já o paciente operado em
DVH teve aumento de 2.800 mL do EELV em relação aos valores basais, permanecendo com esse aumento durante a
cirurgia (p < 0,001). Entretanto os dois pacientes apresentaram na recuperação pós-anestésica (RPA) perda do EELV:
864 mL para o DDH e 962 mL para o DVH em comparação aos valores pré-operatórios, sem diferença estatística.
No tocante à distribuição da ventilação, os valores basais foram de 54% na região não dependente (ND) quando em
DDH e 32% em DVH. Após a indução anestésica, o paciente em DDH mudou essa relação para 69% da ventilação
na região ND, que se manteve até o término, voltando a 49% na RPA, enquanto no paciente em DVH a relação era de
78% na região ND em DDH, passou a ser de 76% após indução quando em DVH e de 82% na RPA. Conclusão e discussão: As alterações observadas na dinâmica ventilatória pulmonar sofrem grande interferência da gravidade e, por
conseguinte, das mudanças de decúbito realizadas para o posicionamento cirúrgico. A ventilação mecânica mostrouse sempre distribuída preferencialmente nas regiões ND, enquanto em ventilação espontânea as regiões dependentes
foram mais ventiladas. Além disso, foi observado aumento importante do EELV na mudança para o DVH, mas ele
voltou a cair após retorno para DDH, e não houve diferença de EELV na RPA.
Conflito de interesses: nada a declarar.
Fonte de fomento: nenhuma.

Sao Paulo Med J. 2016; 134(Suppl)

235

FARMACOLOGIA

26

Antiagregação plaquetária induzida pelo uso
de anti-inflamatórios não esteroidais: uma
limitação para a prescrição pré-cirúrgica?
Raquel Marina Gobbi de Olibeira, Mario dos Anjos Neto Filho
Faculdade Ingá, Maringá, Paraná, Brasil

Introdução: Após a primeira visualização da agregação de plaquetas por Bizzozero, em 1882, houve particular
interesse pela descoberta de substâncias inibidoras da agregação de plaquetas para tratar e/ou prevenir doenças
tromboembólicas. No ano de 1968, documentou-se que uma pequena dose de ácido acetilsalicílico (AAS) poderia
prolongar o tempo de hemorragia mesmo em indivíduos normais, resultando na proposta de interrupção do uso do
AAS entre sete e dez dias antes de cirurgias. Objetivo: Nosso objetivo foi fundamentar farmacologicamente a possibilidade de pacientes com risco tromboembólico substituírem o AAS em monodose diária, uma semana antes de
procedimentos cirúrgicos, pelo ibuprofeno, três vezes ao dia, até a véspera de cirurgias eletivas. Metódos: Em conjunto com estudos publicados, podemos sugerir que procedimentos cirúrgicos pequenos, pouco invasivos e com
baixo risco de sangramento são realizados sem a interrupção da estratégia farmacológica adotada para obtenção da
antiagregação de plaquetas, enquanto pacientes com risco tromboembólico poderiam substituir o AAS administrado em monodose diária uma semana antes de procedimentos cirúrgicos pelo ibuprofeno, três vezes ao dia, até a
véspera de cirurgias eletivas de grande porte, bastante invasivas e com risco de sangramento. Considerações finais:
Reiteramos que não há consenso, porém diretrizes publicadas incluem a possibilidade de substituição temporária da
aspirina por anti-inflamatórios não esteroides (Aines) inibidores reversíveis da ciclo-oxigenase (COX-1), pelos efeitos prejudiciais da interrupção da terapia antiplaquetária.
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190 Reações adversas da protamina: relato de caso
Mildred Judith Samboni Ramos, Thiago Carvalho
Hospital Universitário Pedro Ernesto/Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, Brasil
Introdução: A protamina é o medicamento indicado para neutralizar a ação anticoagulante da heparina. É uma
sustância básica que se combina ionicamente com a heparina (sustância ácida), para formar complexos estáveis (protamina-heparina), provocando rompimento do complexo heparina não fracionada-antitrombina III. Assim, 1 mL
é capaz de inativar 1.000 UI de heparina. Por conta das reações indesejáveis da protamina como hipotensão severa,
bradicardia, hipertensão pulmonar e dispneia, a droga deve ser administrada diluída e lentamente, sob monitorização contínua. Relato do caso: Paciente masculino de 14 anos de idade, altura 1,48 cm, peso 38 kg, indicada cirurgia
eletiva para retirada de cateter total implantável na veia subclávia esquerda e intra-atrial, antecedentes de ressecção
de meduloblastoma aos 3 anos de idade e tratamento de quimioterapia havia quatro anos, programada anestesia
geral balanceada, monitorização feita com oxímetro de pulso, pressão não invasiva, cardioscopia e capnografia.
Paciente hemodinamicamente estável durante o procedimento cirúrgico. Ao início da cirurgia, frequência cardíaca
(FC) 100 bpm, pressão arterial (PA) 100-72 mmHg, SpO2 100%. Durante a cirurgia, FC 72 bpm, PA 90-48 mmHg.
Foi administrada 15 minutos após o começo da cirurgia heparina 2.500 UI EV sem intercorrências e revertida ao
final com protamina 1.000 UI EV diluída em 20 mL e infundida rapidamente. Segundos depois, paciente fez hipotensão e bradicardia. FC caiu até 32 bpm e PA 72-32 mmHg, administrada atropina 0,75 mg EV, com melhora imediata
da FC = 52 bpm e PA = 80-42. Discussão: A injeção de protamina causa efeitos hemodinâmicos adversos. Esses efeitos são classificados em três tipos. A mais comum são as reações de tipo I, caracterizadas por hipotensão; as do tipo
II (imunológico), classificadas como IIA (anafilaxia), IIB (anafilactoide) e IIC (edema pulmonar não cardiogênico);
as do tipo III, iniciadas com hipotensão e hipertensão pulmonar catastrófica, levando em ocasiões à insuficiência cardíaca direita. A protamina também prolonga os efeitos da coagulação em grandes doses. Em nosso paciente foram
administrados 1.000 UI de protamina EV diluída em 20 mL de soro fisiologico (SF) 0,9% e infundida rapidamente, o
que levou aos efeitos adversos apresentados. Portanto, deve ser administrada diluída e lentamente infusão não maior
que 5 mg/min (não mais que 50 mg/10 min).
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Via aérea difícil: avaliação do conhecimento
em hospital escola de Curitiba
Victor Emmanuel Tedeschi Oliveira Pereira Pinto, Paulo Roberto Cruz Marquetti
Hospital de Clínicas do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil

Introdução: Apesar da incidência baixa, via aérea difícil acarreta elevado índice de morbidade e mortalidade. Anestesiologistas e intensivistas são os que mais deparam com a necessidade de garantir e proteger a via aérea. Não há na
literatura nacional avaliação específica das técnicas durante entubação difícil. Diante da relevância, avaliou-se se o
grau de conhecimento é suficiente para garantir procedimentos com maior sucesso ou se reformas no ensino serão
necessárias. Métodos: Avaliação observacional prospectiva transversal feita por questionário de 29 perguntas, abrangendo características das atividades médicas exercidas e perguntas teóricas com base em literatura especializada.
N = 50 sujeitos no Centro Cirúrgico e na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Resultados: A amostra foi de n = 15 anestesiologistas, n = 5 intensivistas, n = 15 residentes
de anestesiologia, n = 8 residentes de medicina intensiva e n = 7 plantonistas não especialistas. Utilizou-se outro
método preditivo, mesmo com Mallampati positivo, n = 30 (60%). A capnografia foi usada por n = 34 (68%). Sobre
cricotireoidostomia, 64% nunca a realizaram, 24% a realizaram por punção e 8% cirurgicamente; e 46% reconhecem
o método por punção como o mais perigoso. Respondendo sobre a qualidade de conhecimento de via aérea difícil,
62% consideram-no adequado e 54% tiveram capacitação formal em manejo de via aérea. Conclusões: O conhecimento prático é mais valorizado do que as técnicas teóricas. Anestesiologistas são os que demonstram maior
conhecimento. O período de graduação e experiência em UTI e pronto-socorro pouco interferem no nível de conhecimento. Acredita-se que novos estudos com maior abrangência ajudarão a traçar um perfil mais detalhado dos
profissionais, contudo é possível aferir que mudanças na metodologia de ensino são necessárias. Discussão: Apesar
de contar com amostra numericamente inferior, apresenta resultados semelhantes a outros estudos. Em vez de perguntas de múltipla escolha, permitiu-se ao entrevistado responder oralmente às questões, pois em múltipla escolha o
entrevistado poderia não saber nenhuma opção, mas acertar ao acaso ou por aproximação. De acordo com o doutor
M. Rosen, “existe uma habilidade acima de todas as outras que é esperada de um anestesiologista, que é manter a via
aérea impecável”. Acredita-se que é papel não só do anestesiologista, como também de qualquer profissional que lide
com vias aéreas, mantê-las impecáveis.
Conflito de interesses: nada a declarar.
Fonte de fomento: nenhuma.
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Aumento de micronúcleos em
anestesiologistas
Renata Togeiro Bastos Godoy de Faria, Kátina Meneghetti de Souza, Leandro Gobbo Braz,
Mariana Gobbo Braz, Aline Garcia Aun
Centro de Ensino e Treinamento de Anestesiologia (CET)/Sociedade Brasileira de Anestesiologia
(SBA) do Departamento de Anestesiologia da Faculdade de Medicina de Botucatu (Unesp),
Botucatu, São Paulo, Brasil

Introdução: A carência de dados sobre o potencial mutagênico da exposição ocupacional aos anestésicos inalatórios
mais modernos e mais utilizados atualmente estimulou a realização da presente pesquisa. A avaliação de micronúcleos (MN), os quais são resultantes de danos cromossômicos ou de danos no índice mitótico, em células esfoliadas
bucais, tem como vantagem a fácil coleta com procedimento minimamente invasivo, além da possibilidade da sua
utilização no biomonitoramento humano. Dessa forma, o estudo teve como objetivo avaliar, pela primeira vez no
Brasil, os danos no material genético em anestesiologistas. Métodos: Após aprovação pelo Comitê de Ética, o estudo
foi realizado em 60 médicos, de ambos os sexos, que atuavam no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
Botucatu da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), os quais foram alocados em dois grupos: exposto, constituído por anestesiologistas expostos aos anestésicos isoflurano, sevoflurano, desflurano e óxido
nitroso, e controle, composto por médicos não expostos ocupacionalmente. Amostras de células esfoliadas orais
foram coletadas de todos os participantes. As lâminas foram processadas e coradas com Feulgen-Fast Green, e analisaram-se duas mil células diferenciadas por indivíduo em microscópio óptico para identificação do MN. Resultados
e discussão: Não houve diferença entre os grupos em relação aos dados demográficos (p > 0,05). O tempo médio de
exposição aos anestésicos (grupo exposto) foi de 16 anos (de dois a 44 anos). A frequência de MN foi maior no grupo
exposto quando comparado ao controle (p = 0,034). O grupo exposto mostrou aumento significativo de MN nos
anestesiologistas com ≥ 40 anos comparados aos profissionais não expostos na mesma idade (p = 0,033). No tocante
à variável sexo, apesar de as médias de MN do grupo exposto serem maiores que as do grupo controle, não se constatou diferença significativa no mesmo grupo ou entre os grupos. Conclusão: A exposição aos anestésicos inalatórios
determinou danos no DNA avaliados pelo MN bucal em anestesiologistas. Assim, pode-se considerar que esses profissionais têm risco de apresentar alterações genéticas decorrentes de exposição ocupacional. Desse modo, sugere-se
que a análise de MN bucal seja utilizada para monitoramento periódico de possíveis efeitos tóxicos no material genético decorrentes da exposição ocupacional em todos os profissionais que trabalham nas salas de operação.
Conflito de interesses: nada a declarar.
Fonte de fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) n. 471604/2013-5; e Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) n. 2013/05084-8.
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Avaliação do nível médio de pressão
sonora nas salas de cirurgia e nas salas de
recuperação pós-anestésicas de dois hospitais
do Complexo Hospitalar Santa-Casa de
Misericórdia de Porto Alegre
Juliana Tonietto Zampieri, Helena Rodrigues de Barros, Lúcia Prevedello Cervo,
Natalia Zanelatto, Florentino Fernandes Mendes
Santa-Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil

Introdução: Considera-se poluição sonora exposição a ruídos indesejáveis de forma constante e em desrespeito
aos níveis previstos por lei que, de forma continuada, ameaçam a saúde e o bem-estar do indivíduo exposto. Com o
desenvolvimento de novas tecnologias no cuidado à saúde, observou-se aumento nos níveis de ruído no interior dos
hospitais, sendo considerados aceitáveis níveis entre 35 e 45 decibéis (dB) pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A legislação brasileira (NR-15) proíbe a exposição diária a níveis acima de 85 dB durante uma jornada
de 8 horas de trabalho. O centro cirúrgico (CC) e a sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) devem ser ambientes silenciosos. Métodos: Estudo descritivo, transversal e quantitativo, executado nos meses de agosto e novembro
de 2015. Foram realizadas medidas da pressão sonora no interior das salas cirúrgicas e SRPA de dois hospitais de
grande porte. Resultados: No hospital A, os níveis sonoros apresentados nas cirurgias torácicas variaram de 55 a 63
dB, e no hospital B as diferentes modalidades cirúrgicas apresentaram variação de ruído de 56 a 65 dB, mostrando
maior média em cirurgias do aparelho digestivo. As SRPA mostraram níveis médios de 56 dB no hospital A e 59 dB
no hospital B. Discussão: Os CC e as SRPA de ambos os hospitais mostraram níveis médios acima dos valores recomendados pela ABNT NBR 10.152/1987, apesar de o ruído não ter atingido o limite máximo de tolerância segundo
a NR-15. Estudos comprovam que, com exposição contínua ao ruído, existe diminuição de rendimento e eficiência,
aumento na incidência de erros e provável aumento do número de acidentes, bem como alterações fisiológicas (vasoconstrição periférica, hipertensão, contração muscular e enfraquecimento da imunidade). Conclusão: O presente
estudo demonstrou que os níveis de ruído encontrados em nossos centros cirúrgicos ultrapassam os limites preconizados pela legislação e oferecem risco aos profissionais expostos.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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158 Importância da avaliação pré-anestésica:
relato de caso de paciente com origem
anômala de artéria coronária esquerda do
tronco pulmonar
Natália Augusta Brito Madureira, Eduardo Azevedo de Castro, Alice Licinio Tavares,
Luis Gustavo Torres dos Santos, Bruna Cristina Leonel Silva
Santa-Casa de Belo Horizonte, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: É relatado um caso de origem anômala da artéria coronária esquerda do tronco pulmonar. Patologia rara, normalmente diagnosticada no primeiro mês de vida, quando o paciente abre o quadro clínico com sintomas
de insuficiência cardíaca por conta de isquemia miocárdica. Relato do caso: Nesse caso, o diagnóstico ocorreu tardiamente em paciente de 13 anos de idade, quando, ainda assintomática do ponto de vista cardiológico, foi realizar
avaliação pré-anestésica para cirurgia de retirada de adenoide. Segundo a mãe, ao exame físico foi evidenciado
“ritmo cardíaco irregular”, sendo solicitada propedêutica para investigação. Realizado ecocardiograma, salientando
persistência do canal arterial mínimo. Foi então encaminhada para o serviço de cardiologia pediátrica. Repetido o
ecocardiograma, foi constatada hipocontratilidade segmentar da parede anterosseptal do coração, sendo solicitado
teste ergométrico. O teste ergométrico sem alterações sugestivas de isquemia. A paciente foi encaminhada para a realização do cateterismo cardíaco, em que se evidenciou origem anômala da artéria coronária esquerda do tronco da
artéria pulmonar, e depois para cirurgia cardiovascular para a cirurgia de revascularização do miocárdio. Discussão:
Este trabalho teve como objetivo ressaltar a importância de uma avaliação pré-anestésica bem-feita. O rigor ao fazer
o exame físico para a identificação de comorbidades até então desconhecidas, principalmente em pacientes considerados ASA I submetidos a cirurgias de pequeno porte. Numa criança de 13 anos que seria submetida à cirurgia de
retirada de adenoide, aparentemente saudável e assintomática do ponto de vista cardiovascular, após ser submetida a
consulta pré-anestésica e exame físico detalhado, foi identificada arritmia cardíaca culminando em exames complementares corretamente indicados e, depois, houve também a descoberta de patologia rara do sistema cardiovascular.
Foi optado pela reorganização do plano cirúrgico da paciente, abordando a patologia cardiovascular por intermédio da cirurgia de revascularização do miocárdio e, em segundo momento, a retirada da adenoide. Isso comprova a
importância da avaliação pré-anestésica na prevenção de eventos inesperados no peroperatório.
Conflito de interesses: nada a declarar.
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181 Por que manter uma ficha de anestesia de
preenchimento manual nos dias atuais?
Lafayette Sousa Gomes de Morais, Andressa Galvão Bazzo, Fernando Oetterer Arruda,
Renata Miranda de Almeida, Cristiane Miyuki Yamamoto Takano
Hospital Regional de Cotia, Cotia, São Paulo, Brasil
Introdução: Nas últimas décadas a anestesiologia passou por significativos avanços, principalmente com o advento
de novos fármacos anestésicos, desenvolvimento tecnológico em ventilação e monitorização de pacientes, porém a
ficha anestésica permaneceu com preenchimento manual na grande maioria dos hospitais, o que caracteriza um descompasso evolutivo. Métodos: Iniciou-se no hospital um novo processo de monitorização informatizado da ficha
anestésica no segundo semestre de 2014 em que é possível preencher: avaliação pré-anestésica, técnica e descrição
da anestesia, checagem dos equipamentos de indução, descrição dos fármacos anestésicos e adjuvantes utilizados,
registro de parâmetros monitorados, terapia hidroeletrolítica, eventos críticos durante a anestesia e alta anestésica.
Também é possível ter acesso aos exames laboratoriais e de imagem, às prescrições e ao prontuário do paciente.
Todos esses recursos em informações são prontamente disponíveis em rede, conectadas a notebooks disponíveis na
área física em que o profissional permanece dentro da sala no centro cirúrgico. Resultados: A ficha eletrônica foi
superior em alguns quesitos, como descrição dos valores reais da pressão arterial (PA), frequência cardíaca (FC),
SatO2, doses dos fármacos utilizados, balanço hídrico e demais parâmetros monitorizados. Foi possível registrar
com maior especificidade e sensibilidade os eventos adversos intraoperatórios, bem como montar um banco de
dados estatísticos com eles, além de gerenciar melhor gastos hospitalares, atingindo um dos objetivos da instituição.
Conclusões: A revisão bibliográfica mostra a superioridade da ficha eletrônica em relação à ficha de preenchimento
manual, sobretudo no tocante aos registros serem mais fidedignos e à menor probalidade de perda ou extravio.
A superioridade desse recurso também foi observada pelo hospital. Discussão: A ausência de familiaridade com
equipamentos de informática e computação ainda representa barreira importante em utilizar sistemas informatizados, aumentando o tempo gasto para preenchimento e podendo representar risco de erro no registro. A ficha
eletrônica deve passar por inovações tecnológicas, para se tornar aprimorada e facilitar o processo de registro, sendo
importante ferramenta no auxílio dos anestesiologistas em suas atividades diárias, aumentando a confiabilidade dos
dados e conferindo maior segurança à assistência em saúde como um todo.
Conflito de interesses: nada a declarar.
Fonte de fomento: nenhuma.
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193 Poluição sonora no centro cirúrgico
Andreza Bellotti e Silva, Oscar César Pires, Amanda Lino Teixeira, Tiago Cordeiro de Macedo
Universidade de Taubaté (Unitau)/Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia (CET) do
Hospital Municipal de São José dos Campos (HMSJC), São Paulo, Brasil
Introdução: A poluição ambiental iniciou-se com a revolução industrial e tornou-se realidade a partir de então.
Atualmente em muitas regiões do mundo se apresenta intolerável. Sua ocorrência é praticamente universal, seja
em casa, seja nas ruas ou no ambiente de trabalho. Nos hospitais, sobretudo com os avanços tecnológicos, houve
aumento dos níveis de ruído potencialmente danosos aos profissionais que ali atuam. Objetivos: Comparar níveis de
ruído nas salas cirúrgicas ortopédicas, obstétricas, na sala de recuperação pós-anestésica e no corredor de um hospital universitário. Métodos: Estudo descritivo transversal, foram coletados níveis de pressão sonora em momentos
cirúrgicos, na sala de recuperação pós-anestésica e no corredor do centro cirúrgico, nas especialidades de ortopedia (n = 20) e obstetrícia (n = 20). Não houve necessidade de aprovação pelo Conselho de Ética em Pesquisa (CEP)/
Conselho Nacional de Saúde (Conep), por se tratar de estudo sem envolvimento direto de seres humanos. Para aferição do nível de pressão sonora (NPS) em decibéis (dBA), foi utilizado o decibelímetro digital IP-120C, fabricado
pela Impac. A coleta dos dados ocorreu nos momentos: M0) imediatamente após a admissão do paciente na sala
cirúrgica; M1) após o início da anestesia e antes do começo da cirurgia; M2) 30 minutos depois do início do ato
cirúrgico; M3) cinco minutos após a chegada do paciente na sala de recuperação pós-anestésica; M4) no corredor
do centro cirúrgico, cinco minutos após a aferição de M3. Para análise estatística dos resultados obtidos foi utilizado
o programa de computador (JMP®) do Statistical Analysis Sistem (SAS), aplicando análise de variância seguida do
teste de Dunnett para amostras independentes, adotando nível de significância menor que 5% (0,05). Resultados:
No momento M0, M1, M2, M3 e M4 foram respectivamente nos grupos GO e OR (68,85-69,33; 69,89-73,45; 74,9582,46; 65,44-67,51; 85,88-80,87). Conclusões: Os níveis de poluição sonora (NPS) captados na sala de cirurgia, na
sala de recuperação pós-anestésica e no corredor do centro cirúrgico foram superiores aos recomendados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) como aceitáveis, e o corredor do centro cirúrgico foi o local com maior
intensidade sonora. Diante dessa realidade, o centro cirúrgico como um todo demonstrou ser um ambiente insalubre, superando os valores máximos de conforto acústico, e em determinados momentos atinge níveis considerados
extremamente danosos à saúde dos profissionais que exercem suas atividades em tal ambiente.
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202 Qualidade de vida e satisfação profissional
em anestesia
Walfredo Ernesto Monteiro Neto, Breno Fernandes Pascoal Torquato do Rêgo,
Oscar Cesar Pires, Leandro Jazzar Youssef, Eduardo Ramos Custódio Correa
Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia (CET) do Hospital Municipal de São José dos Campos,
São José dos Campos, São Paulo, Brasil
Introdução: O termo qualidade de vida tem sido observado em diversos estudos relacionado a trabalho, saúde
e bem-estar geral do ser humano. A anestesiologia é uma especialidade que promove elevados níveis de estresse,
podendo resultar em danos aos anestesiologistas. Objetivos: Estimar a qualidade de vida e a satisfação profissional
do anestesiologista e encontrar os determinantes na qualidade de vida, propondo ações para a sua melhoria. Métodos: Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), foi apresentado o questionário que continha dados
demográficos, graduação, perfil da prática anestésica e o questionário desenvolvido pelo Grupo de Qualidade de
Vida da Organização Mundial de Saúde na sua versão abreviada, o WHOQOL Abreviado. Resultados: Observouse que a carga horária masculina era maior que a feminina. Do total, 92% dos homens trabalhavam mais do que
61 horas semanais, e as mulheres 40%. Analisando a qualidade de vida, 64% dos entrevistados consideraram-na boa,
23% não souberam opinar, 9% consideram-na ruim e 5% muito boa. Metade dos anestesistas está satisfeita com sua
saúde. No tocante ao ambiente de trabalho, a maioria dos entrevistados (59%) considera-o regular, 36% deles consideraram muito pouco saudável e 5% nada saudável. Em relação ao lazer, 55% está medianamente realizado, nenhum
está completamente realizado e 32% está muito pouco satisfeito com seus momentos de lazer. Na vida sexual 55%
se disse satisfeito, 27% se considerou nem satisfeito nem insatisfeito. Apenas 9% se considerou muito satisfeito e 9%
insatisfeito. Quanto à moradia, 55% diz estar satisfeito e 27% se considerou muito satisfeito. Conclusão: Foi possível
evidenciar que os anestesistas possuem boa qualidade de vida, com a maioria de avaliações positivas no questionário.
O item “lazer” foi o menos positivo, relacionado com a alta carga horária de trabalho. Entretanto nenhum dos profissionais se propõe à redução da carga horária semanal de trabalho para melhorar tal condição.
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206 Importância de um planejamento seriado
no manejo de vias aéreas: relato de caso
Roberta Marina Grando, Humberto Hepp, Marcos Cardoso Costa
Hospital Unimed Chapecó, Chapecó, Santa Catarina, Brasil
Introdução: Via aérea difícil (VAD) é definida como a situação clínica em que um anestesista treinado apresenta dificuldade com ventilação sob máscara, entubação traqueal, ou ambos. O reconhecimento prévio da VAD é de extrema
importância para planejar o manejo das vias aéreas (VA). Relato do caso: Paciente masculino, 37 anos, 149 kg,
1,73 m de altura (índice de massa corporal IMC = 49,78), hipertenso (losartana 50 mg/dia) com cirurgia proposta de
gastroplastia videolaparoscópica. Foi encaminhado com história de tentativa de entubação, sem sucesso. Ao exame:
Mallampati IV, protusão mandibular restrita, distância tireomentoniana de 6 cm, extensão cervical reduzida, pescoço curto e grosso, história de apneia obstrutiva do sono. Planejamento para acessar VA: plano A) entubação via
fibroscópio flexível com paciente acordado; plano B) entubação por videolaringoscópio com paciente acordado;
plano C) cancelar procedimento. Realizada sedação com midazolam (1 mg) e fentanil (50 mcg), além de atropina
(0,5 mg) como antissialogogo. Para anestesia tópica da VA, utilizaram-se lidocaína spray 10% em orofaringe e lidocaína 2% via atomizador em hipofaringe. Realizada fibrobroncoscopia oral com auxílio da cânula Vama, associada
à técnica de spray as you go com lidocaína 2%. Em seguida, foi progredido tubo traqueal 7,5 mm para a traqueia e
confirmada entubação pela ausculta pulmonar e capnografia. Iniciada anestesia venosa com remifentanil, propofol e rocurônio. Ao retirar a cânula Vama e fixar o tubo traqueal, este foi deslocado, causando extubação acidental.
Prontamente, o anestesiologista iniciou o plano B com videolaringoscópio, e o paciente foi entubado com novo tubo
traqueal 7,5 mm, sem dessaturar. Paciente permaneceu calmo e colaborativo durante entubação acordada. A cirurgia
e a extubação aconteceram sem intercorrências. Discussão: Eventos adversos graves podem ocorrer sem o devido
manejo das VA, por isso é necessário um planejamento prévio de estratégias alternativas, para evitar colocar em risco
a vida do paciente. É fundamental o anestesiologista estar em constante treinamento, utilizando métodos diversificados sempre que possível e disponível.
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211 Conhecimento do paciente sobre a formação
e o trabalho do profissional anestesista
Sérgio Luiz de Souza Júnior, Oscar Cesar Pires, Luma Princess Schneider, Mariana Piloncapella
Universidade de Taubaté/Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia (CET) do Hospital
Municipal de São José dos Campos, São José dos Campos, São Paulo, Brasil
Introdução: Embora tenha formação médica, o anestesiologista e o seu reconhecimento aos olhos da população têm
sido um tema subvalorizado, e muitas vezes sua especialidade é considerada uma função secundária. Diversos estudos evidenciaram a falta de conhecimento dos pacientes em relação às atividades praticadas pelo anestesista, bem
como sua real formação médica. Estudo realizado em um hospital universitário brasileiro mostrou que 58% dos
pacientes reconheciam que o anestesista é um médico e mais de 20% dos entrevistados desconheciam a formação e a
verdadeira atribuição do responsável pelo ato anestésico. Objetivos: Com base nesses dados, o presente trabalho foi
desenvolvido com o objetivo de retratar o panorama atual de conhecimento dos pacientes no tocante à formação e
ao papel do anestesiologista em um hospital universitário brasileiro, bem como avaliar sua correlação com a escolaridade dos pacientes, a visita pré-anestésica e a experiência anestésica prévia. Métodos: Após aprovação pelo Comitê
de Ética em Pesquisa (CEP) da instituição e aceite dos voluntários, participaram deste estudo pacientes de ambos os
sexos atendidos em hospital universitário de atendimento público. A pesquisa foi do tipo semiestruturada, e o instrumento do estudo, um questionário aplicado pelos pesquisadores, incluindo perguntas simples sobre sua escolaridade
e acerca da formação e do exercício da profissão do anestesista. Foram excluídos os pacientes que se recusarem a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), aqueles que não foram aptos a responder ao questionário
e os que não haviam passado por anestesia anteriormente. Resultados: O estudo incluiu 30 pacientes internados em
enfermarias cirúrgicas; 19 (63,33%) eram homens e 11 (36,67%) mulheres com idade entre 20 e 80 anos. Um total
de 15 (50%) pacientes reconheceu o profissional como médico, 10% acredita que o anestesista é paramédico, 13,33%
técnico e 26,67% não soube responder. Conclusão: Apesar de um pequeno número, este trabalho pôde concluir que
falta à população mais esclarecimento sobre quem é o profissional anestesista e a sua função. Uma grande proporção
dos pacientes tem conhecimento limitado sobre a formação e as atribuições do anestesiologista.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

Lopes CA, Machado PRA, Castiglia YMM. O que pensa o paciente sobre o binômio anestesiologista-anestesia. Rev Bras
Anestesiol. 1993;43(5):335-40.

2.

Oliveira KF, Clivatti J, Munechika M, Falcão LFR. O que o paciente sabe sobre o trabalho do anestesiologista? Rev Bras Anestesiol.
2011;61(6):720-7.

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

Sao Paulo Med J. 2016; 134(Suppl)

246

GESTÃO, QUALIDADE E RISCO

222 Manejo da via aérea na miosite ossificante
progressiva: relato de caso
Mayara Pereira Dourado, Bruno Lami Pereira, Vinícius Fares de Araújo, Felipe Antunes Barradas
Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil
Introduçāo: Miosite ossificante é uma doença rara, autossômica dominante, com menos de mil casos relatados.
Evolui clinicamente com ossificação de partes moles e articulações, levando à impossibilidade de abertura de boca
e rigidez da coluna cervical, com alto risco no manuseio das vias aéreas. O reconhecimento é importante, pois exige
anestesiologistas proficientes no uso do broncofibroscópio, método padrão ouro na entubação desses casos. A raridade da patologia e as dificuldades no manuseio das vias aéreas foram os objetivos do presente trabalho. Relato de
caso: Paciente S. L. V., sexo feminino, 45 anos, ASA III, diagnóstico de fratura de colo de fêmur esquerdo, com programação cirúrgica de osteossíntese de fêmur proximal. Portadora de miosite ossificante progressiva com limitação
do arco de movimento na articulação temporomandibular, impedindo abertura bucal, além de focos de ossificação
na musculatura cervical e lombar, causando rigidez paravertebral. Outras comorbidades são hipertensão arterial,
em uso de losartana 50 mg/dia, e hipotireoidismo, em uso de levotiroxina 75 mcg/dia. Os consentimentos informados foram obtidos na internação da paciente. Optou-se pela anestesia geral com entubação nasotraqueal e utilização
de broncofibroscópio flexível. A paciente cooperou durante o procedimento descrito a seguir: anestesia tópica com
lidocaína 2% nas narinas e na glote; sedação venosa com dexmedetomidina 1 mcg/kg por dez minutos seguida de
dexmedetomidina 0,2 mcg/kg objetivando Ramsey 3. Entubaçāo nasotraqueal atraumática com broncofibroscopia
ótica confirmada pela visualização brônquica e capnografia. A anestesia prosseguiu com propofol 100 mg IV, sevoflurano 1% para manutenção associado a remifentanil 0,05 mcg/kg/min e dexmedetomidina 0,1 mcg/kg/h. Analgesia
com cetoprofeno 100 mg IV, dipirona 2 g IV e tramadol 100 mg IV. Ao final, extubação ocorreu com volume corrente
adequado, paciente lúcida e interagindo. Na sala de recuperação pós-anestésica (SRPA), paciente manteve níveis
pressóricos normais, dor leve, Aldrete-Kroulik 9 e alta para enfermaria. Discussão: As referências literárias sobre
essa patologia são raras. A maioria foi realizada sob anestesia geral e entubação com broncofibroscopia por conta
das dificuldades previstas. Há relatos de que a musculatura extrapulmonar é acometida tardiamente, podendo causar insuficiência respiratória.
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239 Quebra de barreiras de segurança em
medicamentos psicotrópicos: relato de caso
Andressa Galvao Bazzo, Fernando Arruda, Lafayette Gomes
Hospital Regional de Cotia, Cotia, São Paulo, Brasil
Introdução: Quebra de barreira de segurança no uso de medicamento de alto risco. Relato do caso: Os medicamentos
de alta vigilância são submetidos a diversos controles no sentido de evitar trocas ou extravios. Tais medidas incluem
dupla checagem na dispensação, acondicionamento em caixa específica, identificada e lacrada. É realizada a conferência no momento da dispensação e na administração de qualquer medicamento. Essas medidas estão alinhadas à meta
internacional de segurança do paciente preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), para aprimorar a
segurança no uso de medicamentos de alta vigilância. Durante procedimento de raquianestesia para cirurgia eletiva de
varizes com exérese de veia safena, houve a quebra de todas as barreiras citadas, conforme relato. Aberto material estéril para a anestesia indicada, separadas as ampolas das drogas. Paciente recebeu medicação pré-anestésica (midazolam
5 mg). Aspiradas as drogas em uma seringa de 5 mL. A proposta de técnica anestésica seria: 15 mg de bupivacaína
pesada 0,5%, 25 mcg de fentanil e 40 mcg de morfina. Após a injeção em neuroeixo das drogas, foi constatada a troca
de ampolas dentro da caixa de psicotrópicos do hospital. No lugar destinado ao fentanil 0,05 mg/mL, estava tramadol
50 mg/mL e este havia sido injetado. Imediatamente a farmácia do centro cirúrgico foi comunicada para rastreamento
de eventuais caixas de psicotrópicos dispensadas com a troca de medicação. O paciente foi mantido sob monitorização contínua multiparamétrica e com cateter nasal de O2. As drogas de reanimação e reversão de efeito opioide foram
mantidas em sala. Todas as medidas de suporte foram prontamente tomadas e não houve dano ao paciente. A Comissão de Gerenciamento de Riscos foi devidamente notificada sobre o evento adverso ocorrido. Discussão: Apesar
das diversas barreiras implementadas para evitar falhas ou erros na assistência em saúde, ainda existe espaço para
medidas adicionais, visando minimizar a chance de falha humana. Além do treinamento dos colaboradores, a farmácia viabiliza a troca de ampolas de forma a impedir tamanha similaridade de cores e forma de acondicionamento.
Novas rotinas de checagem no momento da aspiração de drogas foram implementadas, e esses medicamentos com
embalagem semelhante passarão a ser identificados com etiquetas específicas.
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264 Avaliação da exposição ocupacional a gases
anestésicos e o risco de contaminação dos
profissionais no centro cirúrgico
Claudia Marquez Simões, Adriana Macari, Clarice Teixeira de Oliveira, Enis Donizetti Silva,
Bruno Francisco de Freitas Tonelotto
Hospital Sírio-Libanês, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: Considerado um local de trabalho insalubre em razão dos riscos potenciais que oferece, o centro cirúrgico (CC) é área de atuação de múltiplos profissionais. Os anestésicos inalatórios halogenados contribuem para a
poluição. Algumas situações foram apontadas como causas de contaminação nas salas cirúrgicas: falha ao desligar
as válvulas de controle de fluxo, máscaras mal-adaptadas entre outros. O objetivo deste trabalho foi avaliar o grau
de poluição ambiental em um CC em diversos momentos com agentes variados. Métodos: Trata-se de um estudo
observacional. Foi utilizado o analisador de gases portátil Miran SapphiRe®, que por intermédio da espectroscopia
de infravermelho analisa até 120 gases dispersos no ambiente. De acordo com o National Institute of Occupational Safety and Health (Niosh), o limite seguro de gases anestésicos no ambiente é de 25 partes por milhão (ppm)
para óxido nitroso (N2O) e de 2 ppm para gases halogenados. As medidas foram realizadas em diferentes ocasiões e
ambientes: sala cirúrgica vazia antes de qualquer procedimento e 30 minutos após o término da cirurgia, depois da
indução anestésica e na sala de recuperação. Resultados: A medida nas salas antes de qualquer procedimento cirúrgico mostrou em 100% das aferições ausência de níveis superiores ao recomendado pela Niosh (< 2 ppm) para todos
os gases analisados (sevoflurano, isoflurano e desflurano). Não foram detectados níveis de N2O em nenhuma das
ocasiões medidas pela não utilização do composto químico. Em seguida à indução anestésica, as aferições mostraram que todos os gases apresentaram valores superiores ao limite seguro, variando de 5,4 a 9,3 ppm. Trinta minutos
depois do encerramento da cirurgia, uma nova medida evidenciou contaminação ambiental nas salas que usaram
sevoflurano e isoflurano. Não foram detectados níveis acima do recomendado nas salas que utilizaram o desflurano.
Na sala de recuperação anestésica os gases que apresentaram análises superiores ao valor seguro foram o sevoflurano
e o desflurano, variando de 5,8 a 29,3 ppm. Conclusão: É fundamental identificar as falhas no processo de segurança
ambiental para minimizar o vazamento de gases anestésicos no centro cirúrgico e fortalecer a consciência dos efeitos
adversos à saúde decorrente da exposição contínua a esses gases.
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291 Condições de saúde dos anestesiologistas
do estado de São Paulo
Claudia Marquez Simões, Bruno Francisco Freitas Tonelotto, Ciro Aldred Gregory,
Rafael Nálio Grossi, Enis Donizetti Silva
Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia (Cet) de São Paulo Serviços Médicos de Anestesia,
São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A vida do anestesiologista dá-se em turnos e ambientes desfavoráveis confinados por períodos prolongados. Como peculiaridades da especialidade, ainda é possível destacar diversas situações que podem prejudicar as
condições de saúde, como: privação de sono, alta carga horária e poluição sonora, isso sem esquecer a pressão por
agilidade e resultados. O objetivo deste estudo foi descrever as condições de saúde dos anestesiologistas do estado
de São Paulo. Métodos: A amostra do estudo foi definida por conveniência. Realizou-se um questionário eletrônico não identificado que dispunha de cinco perguntas sobre as condições de saúde. Após aprovação do Comitê de
Ética em Pesquisa, o questionário foi enviado aos anestesiologistas filiados à Sociedade de Anestesiologia do Estado
de São Paulo (Saesp) por e-mail. Após o aceite do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, os anestesiologistas responderam ao questionário. Esperaram-se três meses para finalizar a coleta dos dados e, depois desse período,
129 questionários foram completamente preenchidos. Resultados: Do total de respondentes, 66,7% é do sexo masculino e 33,3% do sexo feminino. A maior parte dos respondentes tem idade inferior a 45 anos (59,7%), é casada
(60,2%) e considerou sua saúde como boa ou muito boa (81,4%). A maior parte dos entrevistados relatou não ter
problemas de saúde (54,2%), no entanto as enfermidades citadas mais frequentemente foram: depressão (16,3%),
hipertensão (14%) e diabetes (7,7%). Daqueles que se declararam enfermos, 41,3% não realizam nenhum tipo de
tratamento. Conclusão: A literatura está repleta de trabalhos que relatam diferentes tipos de estresse a que estão submetidos os anestesiologistas. Em contrapartida, o nível de satisfação do anestesiologista com a profissão é elevado,
fato que poderia amenizar variáveis conjunturais duras e contribuir para melhor percepção de sua qualidade de vida.
Apesar de muitos se dizerem enfermos, grande parte não realiza qualquer tratamento. Outro ponto que chama a
atenção é o fato de a enfermidade mais comumente relatada ser a depressão, fator preocupante, sobretudo se retrocedermos e observarmos os inúmeros casos de suicídio relacionados a nossa profissão. Este estudo é parte de um
estudo maior que pretende reunir informações para nortear ações saneadoras, de caráter individual, em equipes ou
de órgãos representativos da classe, sobre a conjuntura organizacional, ambiental e de logísticas de trabalho, possivelmente comprometedora do bem-estar ocupacional da classe.
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147 Anestesia em paciente testemunha de Jeová
com grave diminuição de hemoglobina no
intraoperatório: relato de caso
Priscilla Ribeiro Marques Monteiro, Thiago Monteiro de Carvalho, Ivandete Coelho Pereira
Pimentel, Mirlane Guimarães de Melo Cardoso, Kamila Vieira de Oliveira
Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas, Manaus, Amazonas, Brasil
Introdução: Alguns pacientes cirúrgicos, por motivos religiosos, se recusam a receber transfusão sanguínea, o que
tem proporcionado discussões e processos quando não é possível respeitar a autonomia do exercício da crença do
paciente. O objetivo deste relato foi apresentar um caso de paciente testemunha de Jeová submetida à ressecção
de tumor retroperitoneal com esplenectomia, nefrectomia esquerda, colectomia e pancreatectomia parcial em que
o nível de hemoglobina (Hb) chegou a 5,5 g/dL. Relato do caso: Paciente feminino, 52 anos, ASA II, Hb 11,4,
hematócrito (Ht) 36,9 e demais exames normais. Na avaliação pré-anestésica, apresentou termo lavrado em cartório
recusando transfusão de sangue e seus derivados, recebendo esclarecimento quanto à possibilidade de transfusão,
seguido de assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Após três horas de cirurgia, a paciente apresentou instabilidade hemodinâmica, Hb 5,5, iniciou-se noradrenalina e foram chamados familiares, que autorizaram
a transfusão. Evoluiu sem intercorrências, recebendo alta hospitalar no décimo dia de pós-operatório. Discussão:
No Brasil a liberdade de crença religiosa é adequada a fim de preservar a saúde do indivíduo, pois o direito à vida
antecede o da liberdade de crença. Caso um paciente evolua a óbito por falta de certa intervenção, o médico responde
por negligência, podendo ter consequências previstas no Código Penal. Porém o profissional só estará amparado
legalmente se a vida do paciente estiver ameaçada, devendo transfundir com bom senso.
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160 Ensino da medicina transfusional:
situação atual e propostas para
uma adequada formação médica
Gustavo de Freitas Flausino, Flávio Ferreira Nunes, Júnia Guimarães Mourão Cioffi,
Anna Barbara de Freitas Carneiro Proietti
Fundação Hemominas, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: Os currículos atuais em escolas de medicina e residência hospitalar no mundo não têm conteúdo
suficiente em medicina transfusional, o que exige a reformulação dos programas acadêmicos dessas instituições.
Em muitos países, a formação em transfusão de sangue não é oferecida atualmente no currículo para estudantes de
Medicina ou na residência. A evidência clínica mostra que as transfusões de sangue ocorrem com mais frequência
do que o recomendado, contribuindo para o aumento do risco desse procedimento. Portanto, o uso racional do sangue e componentes é essencial, por conta das reações indesejáveis, da sua alta demanda e dos custos do processo.
Métodos: Foi realizada a revisão bibliográfica de publicações nacionais e internacionais no período de 2007 a 2014
acerca do ensino da medicina transfusional e da formação médica. Discussão: Melhorias no conhecimento e nas
habilidades em medicina transfusional são necessárias para estudantes e residentes, sendo imperativo aperfeiçoar a
teoria e a aplicação desse conhecimento para promover uma prática segura. Estudos comprovam que a hemovigilância tem impacto sobre a segurança transfusional, ajudando a prevenir a ocorrência de efeitos adversos relacionados à
transfusão. Para garantir que todos esses aspectos da transfusão de sangue sejam devidamente tratados, muitos países instituíram comitês transfusionais hospitalares. Conclusão: As intervenções realizadas durante a formação de
estudantes e médicos residentes são comprovadamente eficazes na aquisição de conhecimento e ajuda na formação
médica, o que leva à redução do uso inadequado de sangue. Consequentemente, gostaríamos de enfatizar a importância da exposição de estudantes e residentes aos serviços de sangue e medicina transfusional, a fim de adquirir
formação médica adequada, bem como discutir modificações em alguns aspectos que julgamos fundamentais no
atual currículo médico em relação à medicina transfusional.
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162 O ciclo de produção do sangue e a
transfusão: o que o médico deve saber
Gustavo de Freitas Flausino, Júnia Guimarães Mourão Cioffi,
Anna Bárbara de Freitas Carneiro-Proietti
Fundação Hemominas, Hospital Luxemburgo, Instituto Mário Penna, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Introdução: Desde a história da humanidade, o sangue foi associado ao conceito de vida, entretanto seu uso inadequado e produtos sanguíneos aumentam o risco de complicações relacionadas à transfusão e a eventos adversos
para os destinatários. Também contribui para a escassez de produtos derivados do sangue e para a possibilidade de
estes não estarem disponíveis, quando necessário, para outros pacientes que deles de fato necessitem. Os seguintes
setores constituem o ciclo do sangue: captação e conscientização de doadores, triagem clínica, triagem hematológica, coleta de sangue, fracionamento e distribuição. Também integram o hemocentro o setor de aférese, que realiza
a coleta individualizada de hemocomponentes, o Serviço de Atendimento Médico ao Doador (SAMD), que assiste o
doador inapto sorológico, e o ambulatório, onde são realizados hemotransfusões e acompanhamento especializado
de pacientes com anemia falciforme e distúrbios de coagulação. Objetivo: Neste trabalho foram descritos o histórico
da transfusão de sangue e a maneira como deve ser utilizada a hemoterapia, visando esclarecer aos estudantes e residentes de Medicina a importância desse conhecimento ao prescrever um hemocomponente. Métodos: Os tópicos
descritos correspondem ao sumário do conhecimento ministrado durante os estágios oferecidos por um hemocentro
para estudantes e residentes de Medicina, bem como para responsáveis médicos das agências transfusionais. A atividade feita nos estágios de alunos de graduação e residentes desenvolve-se no setor de triagem clínica e consiste
na aplicação de questionários padronizados, adotados pela instituição, e realização de exame físico nos candidatos
à doação de sangue que compareceram voluntariamente à unidade. Conclusão: A atuação do médico está inegavelmente ligada à concepção científica de seus fundamentos, obtidos, gradual e continuamente, desde o início da
formação médica. Nessa perspectiva, uma melhor capacitação dos profissionais médicos e a elaboração de currículos
educacionais, em conformidade com os mais recentes avanços em hemoterapia, podem melhorar o conhecimento
médico relativo à medicina transfusional.
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172 Avaliação in vitro de métodos
gravitacionais para aumento de
fluxo em cateteres venosos periféricos
Felipe Bello Torres, Michelle Nadur Brum, Bruno Francisco de Freitas Tonelotto,
Cláudia Marquez Simões
Hospital Sírio-Libanês, São Paulo, São Paulo, Brasil
Introdução: A imediata administração de fluidos intravenosos durante o curso de uma anestesia representa aspecto
importante no manejo intraoperatório. A elevação da coluna de líquido corresponde a um método simples e de fácil
realização para aumento do fluxo de fluidos, no entanto, em pacientes que apresentam algum grau de dificuldade
na obtenção de acessos calibrosos, esse método muitas vezes não é considerado. O presente estudo teve como objetivo determinar o grau de aumento do fluxo de acordo com a variação da coluna de líquido e do diâmetro do cateter.
Métodos: Estudo in vitro conduzido com base na utilização de três variedades de cateteres de infusão intravenosos
(18G, 20G e 22G) em três diferentes alturas (60 cm, 100 cm e 140 cm). Avaliado o tempo necessário para esvaziamento de um reservatório semirrígido com capacidade de 500 mL, conectado aos diversos cateteres por meio de um
equipo convencional. Realizado posterior cálculo para obtenção das velocidades de infusão em cada uma das situações. Resultados: A média da velocidade de infusão em mL/min, após três repetições em cada situação, foi de 23,09
(60 cm), 30,84 (100 cm) e 38,17 (140 cm) para o cateter 22G, de 30,08 (60 cm), 41,08 (100 cm) e 49,85 (140 cm) para
o cateter 20G, e de 34,99 (60 cm), 46,86 (100 cm) e 56,88 (140 cm) para o cateter 18G. Conclusão: A elevação da
coluna de líquido representa um método eficaz no aumento da velocidade de infusão de fluidos. O presente estudo
foi capaz de demonstrar que, em situações específicas, cateteres de diâmetros menores podem fornecer fluxos superiores àqueles de cateteres mais calibrosos. Entretanto, por se tratar de um estudo in vitro, os resultados podem não
ser os mesmos encontrados em um experimento in vivo.
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305 Comparação entre duas estratégias para
reposição volêmica perioperatória em
cirurgias abdominais nos desfechos pósoperatórios: infusão contínua versus bólus
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Introdução: A melhor estratégia para reposição volêmica perioperatória continua controversa, sendo especialmente
desafiadora em pacientes submetidos a cirurgias abdominais. Vista a falta de consenso na literatura, o presente
estudo teve como objetivo avaliar os efeitos de duas estratégias de reposição volêmica, uma baseada em infusão
contínua de fluidos e outra na administração de bólus com volumes predeterminados guiada por parâmetros hemodinâmicos, na incidência de complicações pós-operatórias de pacientes submetidos a cirurgias abdominais abertas.
Métodos: Trata-se de estudo clínico, randomizado, prospectivo, controlado, que incluiu 85 pacientes adultos submetidos a cirurgias abdominais de médio e grande porte em hospital universitário de nível terciário. Os pacientes foram
randomizados em dois grupos: controle) reposição volêmica realizada por meio da infusão contínua de fluidos sem
algoritmo predeterminado; bólus) reposição volêmica guiada por algoritmo com base na pressão arterial média e
na variação da pressão de pulso. Os desfechos perioperatórios avaliados incluíram: volume e tipo de fluidos administrados, débito urinário, tempo para retorno da função gastrointestinal (GI), tempo de internação, incidências de
complicações pós-operatórias e mortalidade aos sete e 30 dias após a cirurgia. Resultados: Os grupos foram homogêneos em relação às variáveis demográficas, à duração total da cirurgia, ao total de sangramento intraoperatório
e ao débito urinário. Houve diminuição estatisticamente significativa do volume total utilizado na reposição volêmica dos pacientes do grupo bólus (p = 0,02), o que se deveu à diminuição da quantidade total de cristaloides usada
nesse grupo (p = 0,01), entretando esse regime de reposição volêmica não cursou com redução no tempo de internação nem reestabelecimento mais precoce da função GI. Houve maior necessidade de entubação traqueal (IOT) no
período pós-operatório nos pacientes do grupo controle (p = 0,0005). No tocante à mortalidade, os grupos não apresentaram diferença estatisticamente significativa. Conclusões: A estratégia volêmica baseada em infusão de bólus de
fluidos diminuiu a quantidade total de fluidos administrados nos pacientes submetidos à cirurgia abdominal e reduz
a necessidade IOT pós-operatória.
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Cetoacidose diabética simulando abdome
agudo e implicações anestésicas:
relato de caso
Sara Rolim Daga, Aline Boff
Hospital Regional do Oeste, Chapecó, Santa Catarina, Brasil

Introdução: A cetoacidose diabética (CAD) é uma complicação metabólica aguda do diabetes tipo 1, sendo o primeiro sintoma da doença em 17% dos adultos. O diagnóstico envolve hiperglicemia, acidose metabólica e cetose.
Crianças, adolescentes e adultos jovens podem abrir o quadro com dor abdominal intensa e vômitos simulando
abdome agudo. Descrevemos o caso de uma paciente com abdome agudo em que a dissociação entre a clínica e os
achados cirúrgicos abriu a possibilidade para o diagnóstico de CAD no intraoperatório. Relato do caso: CFM, feminino, 34 anos, com história de colelitíase e quadro de dor em hipocôndrio direito e vômitos havia cinco dias, febre
havia um dia e Murphy+. Foi encaminhada por colecistite aguda com sinais de septicemia. Exames demonstraram
hemograma infeccioso, amilase e bilirrubinas normais, parcial de urina normal (exceto por cetonúria e glicosúria),
sendo conduzida a cirurgia de urgência. Possuía jejum adequado, sem alergias, relatava hipertireoidismo em uso de
atenolol e tiamazol de forma irregular e glicose alterada em hemoglicoteste (HGT), sem preditores de via aérea (VA)
difícil. Submetida à anestesia geral balanceada, indução com fentanil 200 mcg, propofol 120 mg e atracúrio 30 mg e
manutenção com sevoflurano. Como permanecia taquicárdica e hipertensa, foram administrados 100 mcg de fentanil, 75 mcg de clonidina e sevoflurano mantido em 3,5 CAM. Momento em que o cirurgião relatou que o grau de
inflamação biliar não condizia com o estado clínico da paciente, sendo aventada a possibilidade de CAD e solicitada
gasometria arterial, HGT e parcial de urina. Paciente foi extubada e encaminhada à sala de recuperação (SR), quando
o resultado dos exames confirmou CAD e se iniciou tratamento que envolveu hidratação, insulina regular em infusão
contínua com controle glicêmico e eletrolítico rigoroso até melhora clínica e da acidose, quando começaram insulina
subcutânea e dieta e a paciente foi liberada para o quarto, negando consciência transoperatória. Discussão: Nesse
caso, tanto CAD quanto crise tireotóxica são possibilidades diagnósticas e possuem na anestesia e cirurgia fatores
desencadeantes. Com tratamento adequado, a letalidade da CAD diminui para menos de 5% e envolve hidratação
vigorosa, insulinoterapia e reposição eletrolítica. Em caso de cirurgia de urgência, esta deve ser adiada para otimização do estado metabólico do paciente.
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insuficiência renal aguda precoce em
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Introdução: Pacientes de cirurgia cardíaca recebem grandes quantidades de líquido no perioperatório. Alguns estudos
demonstraram que pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio com circulação extracorpórea
(CEC), uma estratégia liberal intraoperatório de fluidos, foi associada a aumento da morbidade quando comparada
com estratégias restritivas. Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto do balanço hídrico excessivo
intraoperatório em relação à insuficiência renal aguda precoce e à mortalidade em pacientes submetidos à cirurgia
de revascularização do miocárdio com CEC. Métodos: Estudo prospectivo de coorte durante um ano em dois hospitais terciários. O estudo incluiu consecutivamente pacientes com 18 anos ou mais que necessitaram de unidade
de terapia intensiva (UTI) pós-operatória após cirurgia de revascularização do miocárdico com CEC. Os pacientes foram comparados no intraoperatório com aqueles que receberam o balanço hídrico excessiva (BHE) ou não
(não BHE). O cálculo do balanço hídrico foi baseado nas perdas menos os ganhos no intraoperatório, sem considerar perdas insensíveis. O escore de propensão 1:1 de correspondência foi realizado para garantir que os grupos
eram comparáveis em termos de idade, sexo, índice de massa corporal (IMC), duração da cirurgia e pré-visualização
infarto agudo do miocárdio. O endpoint primário foi a lesão renal aguda precoce. Resultados: Depois da realização
do escore de propensão para correspondência, 360 pacientes permaneceram, 180 em cada grupo. Idade média foi de
63,2 ± 11,1 anos e 4,2% dos pacientes morreram no hospital ao longo do estudo. A percentagem de lesão renal aguda
foi de 31,7%. O valor médio da pontuação Parsonnet foi de 14,1 ± 2,5. O balanço hídrico (BH) intraoperatório dos
não sobreviventes foi maior (3.200 [1.197,5 - 4.477,5] mL vs. 2.400 [888,7 - 3.642,5] mL, P = 0,05). Os pacientes com
BH acima de 2.500 mL no intraoperatório apresentaram maior incidência no pós-operatório de complicações cardiovasculares (53,3% vs. 35%, P < 0,001), necessidade de balão intra-aórtico (6,1% vs. 1,7%, P = 0,02) e mortalidade
(10% vs. 3,9%, P = 0,02), mas não ocorreram diferenças entre os grupos a respeito da lesão renal aguda (29,4% vs.
33,9%, P = 0,36), apesar de o valor de creatinina sérica pós-operatória ter se apresentado mais alto até sete dias em
pacientes com BH elevado. Conclusões: Pacientes submetidos à revascularização do miocárdio com CEC que apresentam balanço hídrico excessivo no intraoperatório têm mais complicações e maior mortalidade hospitalar, mas a
mesma incidência de lesão renal aguda.
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