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ANESTESIA EM URGÊNCIAS E
EMERGÊNCIAS
301 - ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICODEMOGRÁFICA DO CONHECIMENTO
DOS ANESTESIOLOGISTAS SOBRE
AS DIRETRIZES DE RESSUSCITAÇÃO
CARDIOPULMONAR E CEREBRAL
AUEE001 - ARTIGO CIENTÍFICO
AUTORES:
NINO BEHAR; GUINTHER GIROLDO BADESSA; MÁRCIO
PINHO MARTINS; DAVID FEREZ; LUIZ FERNANDO DOS
REIS FALCÃO
INSTITUIÇÃO:
CENTRO DE ENSINO E TREINAMENTO EM ANESTESIOLOGIA DO GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS
PAULISTA (GAAP), HOSPITAL SÃO CAMILO
INTRODUÇÃO: o conhecimento das manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) é prioridade de todo
profissional de saúde. O anestesiologista lida constantemente com situações críticas, em que se depara com
episódios de parada cardíaca. Dessa forma, é imprescindível o conhecimento adequado do suporte básico e
avançado de vida (SBV e SAV). MÉTODO: estudo prospectivo realizado entre 2012 e 2013. Anestesiologistas
brasileiros foram convidados a participarem do questionário eletrônico para aferição dos conhecimentos sobre
RCP. Foi considerada satisfatória a média de acerto igual
ou superior a 80%. Foram considerados resultados significativos quando p < 0,05. RESULTADOS: ao total, 406
anestesiologistas das cinco regiões do Brasil participaram do estudo. Os anestesiologistas mais jovens (36 ±
9 vs. 40 ± 11 anos) e com menos tempo de formados (12
± 9 vs. 17 ± 11 anos) apresentaram conhecimento mais
satisfatório das manobras de RCP (p < 0,0001). Médicos
residentes apresentaram conhecimento insuficiente para
o SBV (p = 0,007), porém, 77% tiveram desempenho
satisfatório para o SAV (p = 0,0001). Cinquenta e quatro
porcento dos anestesiologistas que atuam com urgências não apresentam conhecimento aceitável no SAV (p
= 0,046). Além disso, aqueles que realizaram mais de
10 atendimentos de RCP no último ano apresentaram
conhecimento insuficiente para SBV (p = 0,038), porém
suficiente para SAV (p = 0,0001). Do total de participantes
que diziam conhecer as novas diretrizes de RCP, 62,4%
erraram as questões de SBV (p = 0,0001), enquanto 64,3%
acertaram as perguntas de SAV (p = 0,0001). Vínculo com
a instituição de ensino, a região do país ou o trabalho em
capital não se correlacionaram com o nível de conhecimento em RCP. CONCLUSÃO: o conhecimento do SBV é
pilar fundamental para RCP de qualidade e sobrevida. O
anestesiologista apresenta defasagem de conhecimento
no SBV, sendo necessário reforçar e aprimorar o seu treinamento. DISCUSSÃO: apesar de o anestesiologista ter
o potencial de lidar com urgências diariamente e estar
preparado para realizar RCP, observou-se a existência
de grande defasagem nos conceitos básicos do SBV,
fundamentais para o sucesso da RCP. Apesar de terem

conhecimentos acerca do SAV, viu-se que, mesmo com
um elevado número de atendimentos, os anestesiologistas não obtiveram resultados satisfatórios nas questões
de SBV, especialmente em profissionais mais antigos e
com maior tempo de formação. Conflito de interesse:
nenhum. Fonte de fomento: nenhuma.
REFERÊNCIAS:
1. BERG RA, HEMPHILL R, ABELLA BS, AUFDERHEIDE TP, CAVE DM,
HAZINSKI MF et al. Part 5: Adult Basic Life Support: 2010 American
Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation
and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2010; 122(18 Suppl
3):S685-705.
2. CUMMINS RO, ORNATO JP, THIES WH et al. Improving Survival from
Sudden Cardiac Arrest: The Chain of Survival Concept. AHA Medical/
Scientific Statement. Circulation. 1991; 83:1.832-47.
3. FALCÃO LFR, FEREZ D, AMARAL JLG do. Atualização das diretrizes de
ressuscitação cardiopulmonar de interesse ao anestesiologista. Rev.
Bras. Anestesiol. 2011; Oct; 61(5): 631-640.

424 - INFARTO DO MIOCÁRDIO EM
PERIOPERATÓRIO DE PACIENTE
USUÁRIO DE COCAÍNA
AUEE002 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
CLÁUDIA WELTSON SARNO; BÁRBARA MARIA DE MACEDO SAMAAN; JOÃO GILBERTO MARANHO; KAROLINNE
SOUTO DE FIGUEIREDO; JAIR DE CASTRO JÚNIOR
INSTITUIÇÃO:
FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA
INTRODUÇÃO: o Brasil é o segundo maior país consumidor de cocaína e derivados, atrás apenas dos Estados
Unidos (OMS). Com base nesse estudo, o anestesiologista vai deparar-se com as implicações perioperatórias
decorrentes da sua toxicidade nos diversos sistemas.
RELATO DO CASO: paciente L. G., 24 anos, IMC 48, foi
submetido à cirurgia de urgência para a exploração de
ferimento por arma de fogo em membro inferior esquerdo. História clínica: usuário crônico de cocaína (última
aspiração duas horas antes da internação), etilista e
tabagista. Monitorização com pressão arterial não invasiva, oximetria de pulso e cardioscópio (DII e V5). Realizado bloqueio subaracnóideo (bupivacaína a 0,5% – 15
mg e morfina – 0,1 mg) com nível do bloqueio sensorial
no dermátomo T10. Após 30 minutos da realização do
bloqueio regional, o paciente apresentou agitação, dor
torácica, falta de ar, taquicardia (FC – 135 bpm) e hipotensão arterial (PA – 70/35 mmHg) não responsiva ao uso
de fenilefrina e supradesnivelamento do segmento ST.
Em seguida, o paciente apresentou parada cardiorrespiratória não responsiva às manobras de reanimação (40
minutos). DISCUSSÃO: a intoxicação aguda pela cocaína
leva à estimulação adrenérgica prolongada pelo bloqueio
da captação de neurotransmissores simpatomiméticos e
ao efeito psicoestimulante, resultando em vasoconstrição arterial, arritmias ventriculares, vasoespasmo coronariano, aumento da agregação plaquetária e formação
de trombos, tendo como resultado final o infarto agudo
do miocárdio.
REFERÊNCIAS:
1. ANA L, FLORENTINO FM. Anestesia no paciente usuário de cocaína. Rev
Bras Anestesiol. 2007;57:307-14.
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199 - A IMPORTÂNCIA DA
ULTRASSONOGRAFIA NA AVALIAÇÃO
DO RESÍDUO GÁSTRICO EM PACIENTE
VÍTIMA DE TRAUMA: RELATO DE CASO
AUEE003 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
HERMES MELO TEIXEIRA BATISTA; GYLMARA BEZERRA
DE MENEZES SILVEIRA; WONESKA RODRIGUES PINHEIRO; IVO CAVALCANTE PITA NETO; MARKO AKERMAN

352 - INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO
NO TRANSOPERATÓRIO
AUEE004 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
MORGANA PEREIRA BALBINOT; IVAN DIAS FERNANDES
PEREIRA; MARCO AURÉLIO BELOTO DE SOUZA; ANDRESSA CHRISTINE XAVIER
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL METROPOLITANO DE SARANDI

O estudo ultrassonográfico do esvaziamento gástrico é
técnica ainda pouco utilizada em nosso meio, sendo a cintilografia considerada, atualmente, o padrão-ouro para a
avaliação do trânsito gástrico. Este trabalho possui como
objetivo apresentar um relato de caso sobre a utilização da
ultrassonografia pré e pós-operatória na abordagem do jejum
pré-operatório em paciente vítima de trauma, tendo em vista
que, nessa situação em especial, o tempo de jejum não configura um parâmetro confiável. RELATO DO CASO: paciente
do sexo masculino, 18 anos, deu entrada na emergência de
um hospital de nível terciário após acidente automobilístico
com fratura exposta de tíbia esquerda. Nega comorbidades
ou alergias. Refere ter se alimentado por volta das 11 horas
da manhã (alimentos sólidos) e sofreu o acidente por volta
das 14 horas. Deu entrada no centro cirúrgico às 19 horas
do mesmo dia. Na chegada ao centro cirúrgico, foi realizada
ultrassonografia, que evidenciou estômago com conteúdo
heterogêneo, abundante e de padrão ecográfico compatível
com a presença de resíduo sólido. A indução ocorreu segundo os padrões de sequência rápida, com o uso de etomidato,
fentanil e succinilcolina, sob manobra de Sellick. Após intubação orotraqueal e estabilização do quadro hemodinâmico,
foi passada uma sonda nasogástrica e aspirado conteúdo
sólido em quantidade abundante, o que confirmou os achados ultrassonográficos. Foi realizada exaustiva lavagem
gástrica com água destilada até retorno de líquido claro pela
sonda. Ao final do procedimento, foi realizada nova ultrassonografia, que mostrou estômago com paredes colabadas em
decúbito dorsal e lateral direito (classificação de perlas 0). Foi
feita extubação e o paciente foi encaminhado para a sala de
recuperação pós-anestésica sem intercorrências. CONCLUSÕES: o ultrassom vem ganhando espaço na abordagem de
pacientes em centro cirúrgico e emergências, na realização
de bloqueios de nervos, acessos venosos centrais e avaliação da presença de líquidos na cavidade peritoneal e, mais
recentemente, na avaliação de vias aéreas e resíduo gástrico,
incorporando mais segurança na prática diária, com uma boa
relação custo-benefício, principalmente no que se refere a
pacientes vítimas de trauma, em que os parâmetros vigentes,
no que se refere ao tempo de jejum, sofrem influência dos
hormônios liberados em resposta ao trauma. Declaramos
não haver conflito de interesse. Os fomentos são próprios.

INTRODUÇÃO: a resposta neuroendócrina, o trauma e
o uso de anestésicos afetam a fisiologia cardiovascular1.
Com o aumento de casos de pacientes com alto risco de
enfermidades cardiovasculares, torna-se imprescindível
a monitorização contínua do eletrocardiograma (ECG),
uma vez que a isquemia miocárdica pode apresentar-se
em qualquer momento no transoperatório3. RELATO DO
CASO: vítima de acidente automobilístico, do sexo masculino, 58 anos, 70 kg, encaminhado para fixação de fratura
de quadril e tratamento cirúrgico de fratura exposta de antebraço direito. Portador de hipertensão arterial sistêmica
(HAS) sem tratamento, tabagista há 20 anos e ex-etilista há
dois anos, negou uso de medicações ou cirurgias prévias.
Apresentava-se com Glasgow 15, com pressão arterial (PA)
140 x 80 mmHg, frequência cardíaca 88 bpm e oximetria
a 94%. Exames iniciais: hemoglobina 10,2 g/dl, hematócrito 31,3% e plaquetas 180.000. Indução anestésica com
fentanil 150 mcg, etomidato 20 mg, succinilcolina 80 mg,
atracúrio 40 mg e midazolam 5 mg. Intubação orotraqueal
(IOT) em sequência rápida sem intercorrências e anestesia
mantida com sevoflurano 2% + O2 a 100%. Após a indução
anestésica apresentou bigeminismo ventricular e supradesnivelamento de ST em D3. Administradas sequencialmente 0,5 mg de atropina, 300 mg de amiodarona e 1 mg de
atropina, sem resposta. Após 75 mg de lidocaína, retornou
ao ritmo sinusal por segundos. Utilizou-se efedrina para a
manutenção da PA em torno de 100 x 60 mmHg. O ECG de
12 derivações mostrou supradesnivelamento do segmento
ST de V1 a V4 e foram colhidas enzimas cardíacas (CKMB
= 53, CK = 1.925 e troponina negativa). Ao término da cirurgia foi encaminhado em IOT para a unidade semi-intensiva,
enquanto aguardava transferência hospitalar para eventual
angioplastia primária, pois o trauma extenso inviabilizava
a terapia trombolítica. Após cinco horas, evoluiu com instabilidade hemodinâmica e óbito. DISCUSSÃO: o declínio
das reservas funcionais, as afecções crônicas e as cirurgias
emergenciais são os maiores responsáveis por provocar
aumento na morbimortalidade perioperatória2. Nesse caso,
apesar do diagnóstico precoce, por causa da gravidade e
do retardo na transferência, houve o óbito. A isquemia miocárdica deve ser detectada e manejada rapidamente para
otimizar os resultados, principalmente quando grandes
áreas são afetadas, com possível evolução para choque
cardiogênico1. É importante identificar os pacientes predispostos a complicações e instituir condutas preventivas3,4.
Conflito de interesse: não há. Fonte de fomento: não há.

REFERÊNCIAS:

REFERÊNCIAS:

1. LOCKEY DJ, COATS T, PARR MJA. Aspiration in severe trauma: a prospective study. Anesthesia. 1999;54:1.097-109.
2. PERLAS A, CHAN V, LUPU C, MITSAKAKIS N, HANBIDGE A. Ultrasound
assessment of gastric content and volume. Anesthesiology. 2009;111:82-9.
3. WARNER MA, WARNER ME, WEBER JG. Clinical significance of pulmonary aspiration during the peri-operative period. Anesthesiology.
1993;78:56-62.

1. ACC/AHA Guidelines for Coronary Artery Bypass Graft Surgery. A Report
of the American College of Cardiology/American Heart Association Task
Force on Practice Guidelines (Committee to Revise the 1991 Guidelines
for Coronary Artery Bypass Graft Surgery). J Am Coll Cardiol. 1999;
34(4):1.262-325.
2. LOUREIRO E et al. Colecistectomia videolaparoscópica em 960 pacientes idosos. Rev. Col. Bras. Cir. 2011; 38:155-60.
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3. ESPINOZA J, LIPSKI J, LITWAK R et al. New Q Waves After Coronary
Artery Bypass Surgery for Angina Pectoris. Am J Cardiol. 1974; 33:221-4.
4. YOKOHAMA Y, CHAITMAN BR, HARDISON RM et al. Association Between New Electrocardiographic Abnormalities After Coronary Revascularization on Five-Year Cardiac Mortality in BARI Randomized and Registry
Patients. Am J Cardiol. 2000; 86:819-24.

REFERÊNCIAS:
1.

2.

3.

ANESTESIA NAS
ESPECIALIDADES
378 - IMPLICAÇÕES ANESTÉSICAS
RELACIONADAS COM O USO DE
TORNIQUETES PNEUMÁTICOS EM
CIRURGIAS ORTOPÉDICAS
AESP001 - ARTIGO CIENTÍFICO
AUTORES:
GIULLIANO PEIXOTO GONÇALVES; GUILHERME DE HOLANDA COTA; MARCELLO OLIVEIRA D. OTTAVIANO; LUIZ MARCELO SÁ MALBOUISSON; JOÃO MANOEL SILVA JÚNIOR
INSTITUIÇÃO:
CET - SBA HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
- IAMSPE
INTRODUÇÃO: o uso de torniquetes pneumáticos para
evitar maior sangramento é bem estabelecido em cirurgias
ortopédicas, porém não é isento de complicações. Este
estudo tem por objetivo avaliar as consequências perioperatórias em pacientes que utilizaram torniquete pneumático
em cirurgias ortopédicas. MÉTODO: coorte prospectiva
incluiu pacientes submetidos a cirurgias artroscópicas de
joelho maiores de 18 anos. Diabéticos, cardiopatas, insuficientes renal ou hepático foram excluídos. Antes do início
das cirurgias (T1), imediatamente após (T2) e depois de 12
horas (T3) da desinsuflação do torniquete foram coletados
dados clínicos e laboratoriais dos pacientes. RESULTADOS: foram incluídos 40 pacientes. A idade foi 47,5 ± 19,1
anos e 57,5% eram homens. O tempo cirúrgico foi 3,2 ± 1
h e permaneceram 2,4 ± 0,8 dias no hospital. Na avaliação
evolutiva dos dados clínicos e laboratoriais entre os tempos
T1, T2 e T3 houve diferenças estatisticamente significantes,
das avaliações de pressão arterial média (96,2 ± 14,4 x 82,7
± 14,4 x 90,8 ± 11,9; p = 0,000); déficit de base (0,11 ± 1,9 x
-3,04 ± 2,07 x -0,64 ± 2,81; p = 0,000); PaCO2 (37,8 ± 4,1 x
44,2 ± 6,6 x 42 ± 4,9; p = 0,000); lactato (1,3 ± 0,5 x 1,8 ± 0,6
x 2,3 ± 1,1; p = 0,000); potássio (3,7 ± 0,3 x 4,1 ± 0,5 x 3,8 ±
0,4; p = 0,001) e CPK (115,2 ± 107,1 x 138,7 ± 106,7 x 301,1 ±
250,8; p = 0,000). DISCUSSÃO: este estudo identificou que
o garroteamento necessário em cirurgias artroscópicas de
joelho pode causar alterações clínicas e laboratoriais que,
em alguns pacientes, podem ser fatais, além de o maior
tempo de garroteamento ser seguido de maior tempo de
internação hospitalar. CONCLUSÃO: cirurgias ortopédicas
que necessitam de torniquetes pneumáticos devem apresentar cuidadosa monitorização perioperatória, pois podem
evoluir com alterações clínicas e laboratoriais importantes,
acarretando aumento do risco cirúrgico e da permanência
hospitalar. Conflito de interesse: não há. Fonte de fomento: não há.

KAM PC, KAVANAGH R, YOONG FF. The arterial tourniquet: pathophysiological consequences and anaesthetic implications. Anaesthesia. 2001;56:534-45.
KORTH U, MERKEL G, FERNANDEZ FF et al. Tourniquet-induced
changes of energy metabolism in human skeletal muscle monitored by
microdialysis. Anesthesiology. 2000;93:1.407-12.
OSTMAN B, MICHAELSSON K, RAHME H et al. Tourniquet-induced
ischemia and reperfusion in human skeletal muscle. Clin Orthop Relat
Res. 2004; 260-5.

211 - PRÉ-MEDICAÇÃO COM CLONIDINA
DIMINUI A DOSE-ALVO DE PROPOFOL:
AVALIAÇÃO PELOBIS
AESP002 - ARTIGO CIENTÍFICO
AUTORES:
HERMES MELO TEIXEIRA BATISTA; MARIA MANUELA
MARTINS ROLIM; GYLMARA BEZERRA DE MENEZES SILVEIRA; DEMOSTÊNIA COELHO RODRIGUES; LUIZ CARLOS DE ABREU
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI/FACULDADE DE MEDICINA DO ABC
INTRODUÇÃO: a literatura apresenta diversos relatos do
uso de adjuvantes em anestesia e de sua importância na
redução das doses de anestésicos gerais, diminuindo os
efeitos colaterais. Os α2-agonistas são amplamente utilizados durante as anestesias geral e regional, em diversas
doses e vias de administração, por seus efeitos como antisialogogos, analgésicos e sedativos. Torna-se necessário
o monitoramento dos níveis de hipnose, por causa da variabilidade individual e da imprevisibilidade do sinergismo
dessas drogas em cada organismo. OBJETIVO: analisar os
efeitos da clonidina administrada no pré-operatório imediato e a diminuição da dose-alvo de propofol para manter
o valor de BIS em torno de 45. MÉTODO: 17 pacientes ASA
I ou II agendados para cirurgia eletiva da bucomaxilo foram
divididos aleatoriamente em dois grupos amostrais, após
esclarecimento e assinatura do TCLE. O grupo A recebeu
SF 0,9% 100 ml 10 minutos antes da indução; o grupo B
recebeu 3 mcg/kg de clonidina. Foram avaliadas a variação
da pressão arterial, a frequência cardíaca na intubação e
na extubação e a concentração-alvo de propofol necessária
para a intubação, 5 minutos e 20 minutos após o início da cirurgia e a dose-alvo no despertar. Para infusão de propofol,
foi utilizada uma bomba de infusão alvo-controlada. Para
aferir hipnose, foi utilizado o monitor BIS (Índice Bispectral).
RESULTADOS: a clonidina diminui a dose-alvo de propofol
em anestesia venosa total e não atrasa o despertar. Não
houve diminuição significativa da dose-alvo de propofol
para atingir hipnose durante a intubação. Em 20 minutos
houve redução importante na dose-alvo no grupo tratado
com clonidina, e a dose para o despertar também foi menor no grupo clonidina, sem retardo no despertar, mas seu
efeito deve ser avaliado com monitor de atividade cerebral.
DISCUSSÃO: a clonidina é um agonista α2-adrenérgico que
potencializa os efeitos hipnóticos e opioides, mantém estabilidade cardiovascular, diminui a incidência de náuseas,
vômitos e dos tremores no pós-operatório. CONCLUSÃO:
os resultados confirmam os achados de outros estudos,
mostrando que a clonidina como medicação pré-anestésica
diminui o consumo de propofol e, consequentemente, seus
efeitos colaterais, visto que a toxicidade dos anestésicos
Temas Livres 2014 - 11º COPA / 48ª JASB |
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é dose-dependente. Entretanto, não encontramos diferença estatisticamente significativa na dose-alvo de propofol
durante a indução e a intubação orotraqueal. Conflito de
interesse: não há. Fonte de fomento: recursos próprios.
REFERÊNCIAS:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

BATRA YK, RAKESH SV, PANDA NB, LOKESH VC, SUBRAMANYAM
R. Intrathecal Clonidine Decreases Propofol Sedation Requirements
During Spinal Anesthesia in Infants. Paediatric anaesthesia. 2010; Jul;
20(7):625-32. PubMed PMID: 20642661.
BOLLAG L, RICHEBE P, SIAULYS M, ORTNER CM, GOFELD M, LANDAU R. Effect of Transversus Abdominis Plane Block With and Without
Clonidine on Post-Cesarean Delivery Wound Hyperalgesia and Pain.
Regional Anesthesia and Pain Medicine. 2012; Sep-Oct; 37(5):508-14.
PubMed PMID: 22683707.
BONHOMME V, DOLL A, DEWANDRE PY, BRICHANT JF, GHASSEMPOUR K, HANS P. Epidural Administration of Low-Dose Morphine
Combined with Clonidine for Postoperative Analgesia After Lumbar
Disc Surgery. Journal of Neurosurgical Anesthesiology. 2002; Jan;
14(1):1-6. PubMed PMID: 11773815.
BRAGA AA, FRIAS JA, BRAGA FS, POTERIO GB, HIRATA ES, TORRES
NA. Spinal Anesthesia for Cesarean Section. Use of Hyperbaric Bupivacaine (10mg) Combined with Different Adjuvants. Rev Bras Anestesiol. 2012; Nov-Dec; 62(6):775-87. PubMed PMID: 23176986.
BRILL S, PLAZA M. Non-Narcotic Adjuvants May Improve the Duration
and Quality of Analgesia After Knee Arthroscopy: a Brief Review. Canadian Journal of Anaesthesia; Journal Canadien d’Anesthesie. 2004;
Dec; 51(10):975-8. PubMed PMID: 15574545.
NUNES RR, CAVALCANTE SL, ZEFERINO T. Influência da clonidina na
anestesia inalatória com sevoflurano em adultos. Avaliação pelo Índice
Biespectral. Rev Bras Anestesiol. 1999; 49(2):89-93.

275 - ANESTESIA PARA EXÉRESE DE
PARAGANGLIOMA SEM CONTROLE
CLÍNICO
AESP003 - CASOS DIFÍCEIS
AUTORES:
ANDREA FARIA DA SILVA; THATIANA MORENO HORTA;
SÍLVIA CORREA SOARES; JOSÉ LUÍS CHAMBO
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA
USP - SP
INTRODUÇÃO: os paragangliomas são tumores neuroendócrinos extra-adrenais raros cuja prevalência é estimada
em 1:2.500 casos/ano. Paragangliomas simpáticos, assim
como os feocromocitomas, produzem, metabolizam e secretam catecolaminas. O principal sinal é a hipertensão
grave de difícil controle, podendo ocorrer infarto agudo do
miocárdio e acidente vascular cerebral. O tratamento de
escolha é a exérese cirúrgica videolaparoscópica do tumor.
RELATO DO CASO: I.A.S., 66 anos, 70 kg, do sexo feminino,
ex-tabagista há cinco anos, HAS há 26 anos, DMT2 há três
anos. Há cinco anos apresentou crise hipertensiva associada com taquicardia e sudorese, atingindo níveis pressóricos
de 280 x 160. Há dois anos foi submetida à TC de abdome
para investigação de dores abdominais, cujo achado foi
nódulo pararrenal à direita (paraganglioma). Durante a internação pré-operatória, apresentou crises hipertensivas de
difícil controle. A realização de alfa-bloqueio não pôde ser
concretizada, pois a paciente apresentava graves episódios
de hipotensão e sudorese à sua realização. O procedimento
foi suspenso por causa de controle clínico inadequado. Nos
dias subsequentes, apresentou quadro de edema agudo de
pulmão, que foi tratado com nitroprussiato de sódio e ventilação não invasiva. Após cinco dias, a paciente deu entrada
no SO após receber medicação pré-anestésica (midazolam
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5 mg IM) e nitroprussiato em infusão contínua de 8 mcg/kg/
min, PA = 150 x 100 mmHg, FC = 80 bpm. Monitorização
básica, PA invasiva e PVC. Indução anestésica: midazolam
10 mg + fentanil 100 mcg + propofol 150 mg + cisatracúrio
6 mg. Punção peridural: ropivacaína 2% 10 ml e morfina 2
mg. Manutenção: sevoflurano/ar em FiO2 50%. Recebeu 2,5
L de cristaloide + 1 concentrado de hemácias. Foi realizada
adrenalectomia total videolaparoscópica à direita, durante a
qual a paciente necessitou de nitroprussiato até o momento
da clipagem venosa do tumor, com picos pressóricos de
280 x 170. Depois da retirada do tumor, ela necessitou de
infusão contínua de noradrenalina. Encaminhada à UTI em
ventilação mecânica, recebeu noradrenalina 0,15 mcg/kg/
min. Evoluiu no pós-operatório com controle pressórico
adequado espontâneo. DISCUSSÃO: o controle das crises
com a introdução de alfa-bloqueadores deve ser obtido
preferencialmente 10 a 14 dias antes do procedimento. Entretanto, em casos de difícil controle, em que há risco de
morte, a decisão multidisciplinar pela cirurgia sem o total
controle clínico se torna imperativa, sendo imprescindível
o manejo anestésico adequado para o sucesso do tratamento. Conflito de interesse: não há. Fonte de fomento:
não há.
REFERÊNCIAS:
1.

2.

HARTMUT PHN. Feocromocitoma, paraganglioma, tumores glômicos
e síndromes associadas: neoplasias endócrinas múltiplas do tipo 2,
síndrome de von Hippel-Lindau, neurofibromatose do tipo 1 e síndromes dos paragangliomas hereditários dos tipos 1 a 4. 2012; nov.
Tratado de anestesiologia SAESP. 2011; 7. ed.

310 - SEDAÇÃO COM DIAZEPAM,
FENTANIL E PETIDINA PARA LITOTRIPSIA
EXTRACORPÓREA POR ONDAS DE
CHOQUE. RELATO DE CASO
AESP004 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
ANDRÉ VARELA GUIMARÃES; BRUNO MENDES CARMONA; JOSÉ MARIANO DE MELO CAVALEIRO DE MACEDO;
PAULO ROBERTO DE VIEIRA GUEDES; BRUNO BARROS
NASCIMENTO
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
INTRODUÇÃO: a litotripsia extracorpórea por ondas de
choque (LEOC) é uma técnica minimamente invasiva, utilizada para tratamento de cálculo ureterorrenal. A LEOC revolucionou o tratamento da urolitíase. Após sua introdução,
apenas 5% de todos os cálculos exigem tratamento cirúrgico aberto. Pode ser realizada em caráter ambulatorial com
pequena morbidade e baixo custo. A técnica anestésica escolhida deve proporcionar analgesia adequada, rápida recuperação e um mínimo movimento do cálculo para aumentar a eficácia do tratamento. RELATO DO CASO: paciente
do sexo masculino, 20 anos, 70 kg, 165 cm de altura, ASA I,
apresenta cálculo renal esquerdo; programado para LEOC,
em decúbito dorsal horizontal. O paciente foi monitorizado
com cardioscopia, oximetria de pulso e medida de pressão
arterial não invasiva. A técnica escolhida foi sedação com
fentanil 1 mcg/kg, diazepam 0,08 mg/kg e petidina 0,8 mg/
kg. No transoperatório, foi necessária uma dose adicional
de diazepam de 1 mg após 30 minutos do procedimento. O
procedimento durou cerca de 45 minutos. Ao final da cirur-

gia, o paciente foi encaminhado para a sala de recuperação
de anestesia e, posteriormente, foi concedida a alta com
índice de Aldrete = 10 após 65 minutos do término do procedimento. DISCUSSÃO: a LEOC é um procedimento ambulatorial e, por isso, necessita de alta precoce, baixo custo
e baixa morbidade. A técnica e os anestésicos utilizados
tiveram resultados satisfatórios nesses quesitos. Apesar
de os fármacos anestésicos utilizados não terem volume
de distribuição tão baixo em comparação com os agentes
usados em infusão contínua, as doses baixas adotadas e a
junção das ações dos fármacos proporcionaram um sinergismo adequado para o êxito no procedimento e a redução
de efeitos adversos. Vale ressaltar o baixo custo que foi
obtido com a técnica anestésica empregada. Conflito de
interesse: não há. Fonte de fomento: não há.
REFERÊNCIAS:
1.

2.

NOCITI JR, ZUCCOLOTTO SN, CAGNOLATI CA, OLIVEIRA ACM,
BASTOS MM. Sedação com propofol e alfentanil para litotripsia extracorpórea por ondas de choque. Rev Bras Anestesiol. 2002;52(1):74-78.
REIS GFF, ZERBINATTI PV, D’OTTAVIANO CR. Anestesia em litotripsia
extracorpórea. Rev Bras Anestesiol. 1995;45(1): 3-6.

cas; pH: 7,04 e PCO2: 73,1 mmHg. Foi realizada a correção
dos distúrbios hidroeletrolíticos de maneira parcimoniosa.
Recuperação da estabilidade hemodinâmica e extubação
ocorreram após 6 horas de observação, ainda na sala operatória. Mantidos cuidados intensivos na UTI até o terceiro
PO. Transferido para a enfermaria com pH: 7,4; sódio: 136
mmol/L e PCO2: 41 mmHg, sem déficits cognitivos ou alterações comportamentais. Alta hospitalar no quarto PO.
DISCUSSÃO: o manejo da síndrome de intoxicação hídrica
depende do seu reconhecimento precoce, comprometido
no presente caso pelo nível alto do bloqueio sensitivo. Assim, a alteração tardia do planejamento cirúrgico pôs em
risco a execução de uma técnica anestésica adequada, o
que ratifica a importância da avaliação pré-operatória e a
integração entre todas as equipes envolvidas, a fim de garantir a segurança do ato anestésico-cirúrgico.
REFERÊNCIAS:
1.

2.

324 - RELATO DE CASO: SÍNDROME
DE INTOXICAÇÃO HÍDRICA EM RTU DE
PRÓSTATA
AESP005 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
ANDREIA SARAIVA BORGES; ANA MARIA COELHO BEZERRA MARTINS, MÁRCIO ALENCAR DE SOUSA, KELLYN
KRISTINA ALVES FERREIRA, FELIPE AUDI BERNARDINO.
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MÜLLER - UFMT/CET
CUIABÁ
INTRODUÇÃO: a síndrome de intoxicação hídrica é uma
das principais complicações da ressecção transuretral de
próstata (RTUp). Seu reconhecimento pelo anestesiologista
é imprescindível para o manejo adequado. RELATO DO
CASO: I.A.S., do sexo masculino, 84 anos, tabagista, ASA
II, diagnóstico de HPB (próstata de 88 g). Proposta de prostatectomia suprapúbica. Pré-operatório normal. Na admissão, PA: 130/80 mmHg; FC: 65 bpm e SatO2: 98%. Ringer
lactato EV a 125 mL/h e O2 a 2L/min sob cateter nasal. Sedação EV com fentanil 50 mcg e midazolam 1 mg. Punção
peridural L2/L3, Dogliotti positivo, dose teste e introdução
de cateter 16 G. Raquianestesia L3/L4 com agulha Quincke
25G, refluxo de liquor claro e normotenso. Administração
subaracnóidea de fentanil 15 mcg, morfina 80 mcg e bupivacaína hiperbárica 20 mg. Bloqueio sensitivo em T4. Após
15 minutos da anestesia, a equipe de urologia alterou o procedimento para RTUp. O líquido de irrigação vesical utilizado foi a glicina com frasco 60 cm acima da mesa cirúrgica.
Posição de litotomia. Foram readministrados midazolam 1
mg EV, ramsay 3. Manutenção média de PA: 110/65 mmHg;
FC: 65 bpm e SatO2: 98%. Após 50 minutos de ressecção
houve queda rápida e progressiva da saturação de oxigênio, queda do nível de consciência, bradicardia severa e
estertoração pulmonar bilateral. Administração de atropina
0,01 mg/kg EV, IOT e interrupção da cirurgia. Formulada a
hipótese de intoxicação hídrica. Iniciados cuidados intensivos. Administrada furosemida 60 mg, com melhora da
saturação. A gasometria revelou 85 mmol/L de sódio (pré-operatório: 140 mmol/L) sem outras alterações eletrolíti-

3.

FITZPATRICK JM. Minimally Invasive and Endoscopic Management
of Benign Prostatic Hyperplasia. In WEIN AJ, KAVOUSSI LR, NOVICK
AC, PARTIN AW, PETERS CA. Campbell-Walsh Urology. 10. ed. Philadelphia: Elsevier Saunders. 2012; p. 2.655-2.694.
GONÇALVES TAM. Anestesia para urologia.In CANGIANI LM, SLULLITEL A, POTÉRIO GMB et al. Tratado de anestesiologia SAESP. 7. ed.
São Paulo: Atheneu, 2011. p. 2.035-2.054.
HAHN RG. The Transurethral Resection Syndrome. Acta Anaesthesiol
Scand. 1991; 35:557-567.

285 - RELATO DE CASO: SUFENTANIL
INTRATECAL EM ALTA DOSE PARA
CIRURGIA PLÁSTICA
AESP006 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
ANDRESSA CHRISTINE XAVIER; MARCO AURÉLIO BELOTO
DE SOUZA; IVAN DIAS FERNANDES PEREIRA; CRISTIANO
ROCHA DE OLIVEIRA; MORGANA PEREIRA BALBINOT
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL METROPOLITANO DE SARANDI
INTRODUÇÃO: os opioides são utilizados na prática anestésica em busca de analgesia ideal intra e pós-operatória.
Porém, essas substâncias complementam outros agentes
durante a indução e manutenção da anestesia geral. A administração intratecal (IT) de opioides vem sendo realizada
desde o início da especialidade. Apesar de uma potente
analgesia, há temores relacionados a seus efeitos colaterais dose-dependentes, como prurido, náusea, vômito,
tremor e depressão respiratória. O sufentanil IT possui uma
analgesia de início rápido, duração moderada e distribuição
cefálica, o que o coloca como uma alternativa interessante.
RELATO DO CASO: paciente do sexo feminino, 31 anos,
ASA II. Ex-tabagista há um mês, usuária de levotiroxina,
metformina, bupropiona e fluoxetina. História pregressa de
cirurgia bariátrica com referida consciência intraoperatória.
Exames laboratoriais normais e avaliação cardíaca Goldman I. Procedimento cirúrgico proposto: prótese de mama,
cruroplastia e lipoaspiração. Foi feito midazolan 15 mg VO
como pré-anestésico. Foi admitida no centro cirúrgico com
sinais vitais estáveis. Após monitoração com cardioscópio,
pressão não invasiva e oximetria, foi realizada uma raquianestesia com sufentanil 150 µg1em L3-L4. Logo depois,
houve a indução anestésica com propofol 140 mg e atracúrio 30 mg. Foi mantido o plano anestésico com propofol 100
µg/kg/min. O procedimento durou oito horas e a paciente
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manteve-se estável hemodinamicamente. Foi extubada 15
minutos após o término da cirurgia. Na recuperação pós-anestésica (RPA), com 50 minutos pós-extubação, a paciente apresentou depressão respiratória não responsiva
ao estímulo verbal com queda na oximetria. Administrada
naloxona 0,08 mg com recuperação imediata e alta da RPA
após duas horas com sinais estáveis. DISCUSSÃO: o sufentanil se mostrou benéfico com o uso em altas doses na
prevenção da ativação intraoperatória do eixo hipotalâmico-pituitária-adrenal e do sistema simpático, assim como um
maior tempo de analgesia pós-operatória1,2. Apesar de altamente lipofílico, possui disponibilidade limitada na medula
espinhal por causa de seu sequestro por outros tecidos
lipídicos que a compõem3. No relato em questão, o objetivo
analgésico intraoperatório foi alcançado. Porém, tendo em
vista a depressão respiratória apresentada, questiona-se
a dose adequada a ser utilizada para conseguir anestesia
satisfatória com maior segurança. Não há, entretanto, consenso na literatura sobre dose de administração em cirurgias de médio e grande portes. Conflito de interesse: não
há. Fonte de fomento: não há.
REFERÊNCIAS:
1.

2.

3.

BORGDORFF PJ, IONESCU TI, HOUWELING PL et al. Large-dose
intrathecal sufentanil prevents the hormonal stress response during
major abdominal surgery: a comparison with intravenous sufentanil in
a prospective randomized trial. Anesth Analg. 2004;99:1.114-20.
FLERON MH, WEISKOPF RB, BERTRAND M et al. A comparison
of intrathecal opioid and intravenous analgesia for the incidence of
cardiovascular, respiratory, and renal complications after abdominal
aortic surgery. Anesth Analg. 2003;97:2-12.
UMMENHOFER WC, ARENDS RH, SHEN DD et al. Comparative spinal
distribution and clearence kinetics of intrathecally administered morphine, fentanyl, alfentanil and sufentanil. Anesthesiology. 2000;92:3.

248 - PERFURAÇÃO VESICAL
INTRAPERITONEAL DURANTE
RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA
TRANSURETRAL
AESP007 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
BERNARD MARCEL BARBAN; MÔNICA DA CUNHA GOBBO;
KAREN RAQUEL BARBAN
INSTITUIÇÃO:
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS
INTRODUÇÃO: a hiponatremia dilucional é uma complicação possível, embora incomum, de perfuração vesical
durante RTU de bexiga com irrigação contínua que utiliza
solução de glicina. RELATO DO CASO: paciente do sexo
feminino, branca, 88 anos, 65 kg, 1,63 m, ASA II por hipertensão arterial. Monitorizada com cardioscopia, oximetria
de pulso e pressão arterial não invasiva, deu entrada na sala
operatória para a realização de RTU de bexiga. Foi feita a
venóclise no membro superior e iniciada a hidratação venosa com solução de ringer lactato. Após sedação com 2 mg
de midazolam por via venosa, optou-se pela raquianestesia,
com 13 mg de bupivacaína hiperbárica lombar simples e
20 mcg de fentanil. A paciente foi posicionada em litotomia
após a instalação do bloqueio sensitivo em T10 e bloqueio
motor completo. Após duas horas de procedimento, a paciente apresentou bradicardia sinusal, hipertensão arterial,
confusão mental, borramento visual, agitação psicomotora,
dor e distensão abdominal excessiva. Procedeu-se, então,
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à dosagem sérica de sódio, que revelou o valor de 116
mEq/l. Iniciou-se reposição com solução hipertônica, paracentese abdominal e diurético. Após seis horas de suporte
clínico na RPA, a paciente encontrava-se lúcida, orientada,
com índice de Adrete-Kroulick 10 e dosagem de sódio de
131. Após 24 horas na enfermaria, apresentou sódio de 141
mEq/l, quando recebeu alta sem nenhuma sequela. DISCUSSÃO: o caso mostra o risco de hiponatremia dilucional
após RTU de bexiga, sobretudo após perfuração vesical,
em que ocorrem o aumento da absorção da glicina e a diminuição da osmolaridade sérica. O uso de glicina, que tem
como derivado metabólico a amônia, pode causar, quando
em excesso, toxicidade do sistema nervoso central com
sintomas de depressão mental, coma, borramento visual e
cegueira transitória.
REFERÊNCIAS:
1.
2.
3.

4.

AZAR L. Transurethral Prostatectomy Syndrome. ASA Refresher Courses in Anesthesiology. 1989; 17:15.
CANGIANI LM, POSSO IP, BRAGA GM, NOGUE CS. Tratado de anestesiologia SAESP. 6.ed. São Paulo: Atheneu, 2006.
FREINA FS. Open Bladder Surgery. In WALSH PC, RETIK AB, STAMEY
TA, VAUGHAN ED JR. (eds). Campebell’s Urology. 6. ed. Philadelphia:
WB Saunders, 1992; 275-61.
HANSEN RI, IVERSEN P. Bladder Explosion During Uninterrupter Transurethral Resection of the Prostate: a Case Report and Experimental
Model. Scan J Urol Nephrol. 1979; 13:211-2.

263 - ANESTESIA VENOSA TOTAL PARA
ADENOTONSILECTOMIA EM PACIENTE
PORTADOR DE AMIOTROFIA ESPINHAL
DO TIPO II: RELATO DE CASO
AESP008 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
BRUNO CAMPOSTRINI SILY; DANIEL DE CARLI; JOSÉ
FERNANDO AMARAL MELLETTI; CÉSAR ARAÚJO MIRANDA; GABRIELLE RODRIGUES SILVEIRA
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA FACULDADE DE MEDICINA
DE JUNDIAÍ
INTRODUÇÃO: a amiotrofia espinhal é uma doença neurodegenerativa progressiva, autossômica recessiva, caracterizada por uma deleção ou mutação no cromossomo
5q11.2-q13.3 que determina uma alteração na expressão da
proteína 1 de sobrevivência do neurônio motor (SMN1). Os
pacientes portadores desse mal apresentam atraso no desenvolvimento motor, fraqueza muscular nos quatro membros, podendo evoluir para fraqueza da musculatura torácica e do diafragma, levando à insuficiência respiratória e ao
óbito. RELATO DO CASO: M.S.S., 5 anos, com diagnóstico
de amiotrofia espinhal tipo II confirmada pelos resultados
de eletroneuromiografia e biópsias musculares, portador de
hipertrofia adenoamigdaliana, compareceu ao ambulatório
de consulta pré-anestésica, candidatando-se à cirurgia de
adenotonsilectomia indicada pelo agravamento dos sintomas obstrutivos durante o sono, secundários à doença de
base. Na sala de cirurgia, optou-se pela anestesia venosa
total (AVT) com infusão contínua de propofol (8 mg.kg-1.h-1)
e remifentanil (0,3 mcg.kg-1.min-1). O bloqueador neuromuscular escolhido foi o rocurônio na dose de 0,6 mg.kg-1, que,
ao final da cirurgia, foi antagonizado pelo sugammadex,
antagonista específico, na dose de 2 mg.kg-1. O bloqueio
neuromuscular e sua reversão foram monitorizados pela

estimulação do nervo ulnar na modalidade Train of Four
(TOF), que evidenciou aumento do tempo para a reversão
do bloqueio. Após o despertar e a verificação de reflexos
de vias aéreas presentes e ventilação espontânea, foi procedida à extubação. O paciente foi dirigido à recuperação
pós-anestésica com controle adequado de dor, náuseas e
vômitos e recebeu alta sem intercorrências. DISCUSSÃO:
os pacientes portadores de amiotrofia espinhal têm sensibilidade aumentada aos bloqueadores neuromusculares
adespolarizantes, anestésicos gerais como midazolam e
tiopental e anestésicos inalatórios, podendo apresentar
reversão inadequada do bloqueio neuromuscular e depressão respiratória no pós-operatório. O controle adequado
das vias aéreas é necessário, assim como a profilaxia para
aspiração pulmonar perioperatória. Esses pacientes apresentam maior risco de desenvolver efeitos adversos como
rabdomiólise e hipercalemia quando utilizada a succinilcolina. Portanto, a técnica de AVT com o uso do propofol,
remifentanil e rocurônio antagonizado com sugammadex
no fim da cirurgia apresentou-se segura com despertar
rápido e menor risco de complicações respiratórias no pós-operatório. A pesquisa apresentada não mostra conflito de
interesses e ganho financeiro por parte dos autores. Fonte
de fomento: os autores da pesquisa são responsáveis por
todas as despesas referentes a ela.

ventilação espontânea e jejum pré-operatório. Monitorização: ECG, SpO2, PANI e ETCO2. A indução anestésica se
deu com midazolam 0,02 mg/kg, TCI de remifentanil (3 ng/
ml), TCI de propofol (3 mcg/ml) e sevoflurano a 1 CAM, sob
máscara laríngea (ML). Apresentou dificuldade ventilatória
por tórax rígido, prontamente tratada com suporte ventilatório, optando-se por interromper a infusão de remifentanil.
Não houve intercorrências no intraoperatório. À retirada da
ML, manteve sinais vitais estáveis e sem dor. DISCUSSÃO:
o uso de bloqueadores neuromusculares (BNM) em EM é
discutido. Os despolarizantes podem levar à hipercalemia
acentuada e os não despolarizantes, ao bloqueio prolongado quando não monitorizado. Como não havia necessidade
de relaxamento muscular, eles foram evitados. Concluímos
que a associação de propofol e sevoflurano foi satisfatória, não resultando em instabilidade hemodinâmica nem
exacerbação da doença. Os autores declaram não haver
conflito de interesses.

REFERÊNCIAS:

400 - ABORDAGEM DAS VIAS AÉREAS
EM PACIENTE COM ÓRTESE DE
MONTGOMERY

1.

2.

GRAHAM RJ, ATHIRAMAN U, LAUBACH AE, SETHNA NF. Anesthesia
and perioperativa medical management of children with spinal muscular atrophy. Pediatrics Anesthesia. 2009;19, 1.054-63.
RESENDE MAC, SILVA EV, NASCIMENTO OJM, GEMAL AE. Total
intravenous anesthesia (TIVA) in an infant with werdnig-hoffman disease: case report. Revi Brasile de Anest. 2010;60, 170-5.

363 - MANEJO ANESTÉSICO DE
PACIENTE COM ESCLEROSE MÚLTIPLA
AESP009 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
CARLOS ANDRÉ CAGNOLATI; EDUARDO BARBIN ZUCCOLOTTO; JOSÉ ROBERTO NOCITI; RAFAEL SOARES
LOPES NOGUEIRA; EUGÊNIO PAGNUSSATT NETO
INSTITUIÇÃO:
CET/SBA DA CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA DE RIBEIRÃO
PRETO
INTRODUÇÃO: a esclerose múltipla (EM) é uma doença
desmielinizante do sistema nervoso central caracterizada
por fraqueza muscular, disfunção cognitiva, perda da memória, alterações de personalidade. Fatores que promovem
a exacerbação da doença são estresse, trauma físico, infecções, cirurgias, hipertermia. O objetivo é descrever o manuseio anestésico de um paciente com esclerose múltipla.
RELATO DO CASO: paciente do sexo feminino, 44 anos,
com dor abdominal no flanco direito. Diagnóstico de nefrolitíase. Foi indicada ureterolitotripsia endoscópica. Portadora
de EM há 10 anos, relata perda do equilíbrio, parestesia no
membro inferior direito, diplopia e desvio da rima labial. Em
uso de natalizumab, gabapentina e baclofeno. Última crise
há mais de um ano. Submetida a três cesarianas prévias, a
última há 19 anos, recebeu raquianestesia nas duas primeiras e bloqueio peridural na última. Atualmente não consegue deambular em função de intensa fraqueza muscular em
ambos os membros inferiores. Foi admitida em cadeira de
rodas, lúcida e orientada, com estabilidade hemodinâmica,

REFERÊNCIAS:
1.

2.

ACAR A, NURI-DENIZ M, ERHAN E, UGUR G. Anesthetic technique in a
patient with multiple sclerosis scheduled for laparoscopic nephrectomy
for a renal tumor: a case report. Anesth Pain Med. 2012;2(3):138-140.
FLEISCHER L. Anesthesia and uncommon diseases, 6th ed. Philadelphia: Elsevier, 2012:267-9.

AESP010 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
CRISTIANE GURGEL LOPES FARIAS; ROGEAN RODRIGUES NUNES; JOSÉ CARLOS RODRIGUES NASCIMENTO; ANTÔNIO TIAGO MOTA PINHEIRO; JÉSSICA SILVA
MIRANDA
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF
INTRODUÇÃO: o tubo T de Montgomery é um dispositivo
traqueal de silicone, sem cuff, idealizado para estenose traqueal de diversas causas. Pacientes em uso dessa órtese e
que vão se submeter à anestesia geral merecem criterioso
planejamento para substituição ou adaptação do tubo T ao
ventilador, já que não existe conector ideal para esse fim.
RELATO DO CASO: paciente do sexo feminino, 41 anos,
obesa, hipertensa, pneumopata, com fibrose pulmonar
extensa à direita, em uso de órtese de Montgomery, por
estenose traqueal após entubação prolongada e candidata à ressecção de tumor de retroperitônio. Apresentava
circunferência cervical aumentada com ramo de órtese de
Montgomery projetando-se por traqueostomia, extensão
cervical menor que 35°, distância interincisivos de 3 cm e
Mallampati IV. Havia relato de difícil abordagem da via aérea em operação anterior, com deslocamento acidental da
órtese. Em sala operatória, foram realizadas monitorização
básica e PA invasiva, bloqueio epidural analgésico e, após
a verificação da adaptação do tubo T, foi induzida anestesia
geral venosa alvo controlada, seguindo-se à oclusão do
ramo proximal do tubo T com pinça Kelly reta, pelo óstio
da traqueostomia e acoplamento de tubo traqueal 7 mm
ao ramo externo da órtese, para que a ventilação mecânica fosse feita. Não se evidenciou vazamento periórtese
ou através do ramo proximal do tubo T clampeado. A paciente manteve bom padrão ventilatório, evidenciado por
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capnografia e gasometrias seriadas. Finalizada a operação,
a paciente despertou tranquila e, ao assumir o padrão ventilatório satisfatório, a oclusão do tubo T foi removida e sua
saída externa, ocluída. DISCUSSÃO: em paciente com tubo
T in situ, que requer anestesia geral, uma conduta bem indicada é a substituição do tubo T por outro com cuff, mas
este nem sempre é um procedimento de fácil execução.
Outras alternativas são a oclusão do ramo extratraqueal e a
utilização de máscara laríngea ou tubo traqueal por dentro
da luz da órtese. Se a ventilação pelo ramo extratraqueal
for a escolha, há relatos de oclusão do ramo proximal com
cateter de Fogarty ou tampão faríngeo. Para a paciente em
questão, consideraram-se os preditores de via aérea difícil
e sua pneumopatia grave. A abordagem escolhida mostrou-se eficaz, confortável e de simples execução. Conflito de
interesse: declaro ausência de conflito de interesses. Fonte de fomento: fontes próprias.
REFERÊNCIAS:
1.
2.

AGRAWAL S, PAYAL YS, SHARMA JP et al. Montgomery T-tube: anesthetic management. J Clin Anesth. 2007; 9:135-7.
WOUTERS KMA, BYREDDY R, GLEESON M et al. New approach to
anaesthetizing a patient at risk of pulmonary aspiration with a Montgomery T-tube in situ. Br J Anaesth. 2008;101:354-7.

308 - INTOXICAÇÃO HÍDRICA EM
NEFROLITOTOMIA A LASER
AESP011 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
CRYSTIAN MAGNUS NASCIMENTO E SILVA; JANINE QUEDI LEHNEN; MARCOS MAÇOL ROCHA; MARCELLA MALOSSI QUEIROZ
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL-GERAL UNIVERSITÁRIO
INTRODUÇÃO: sobrecarga líquida, distúrbios hidroeletrolíticos e toxicidade sistêmica podem estar presentes durante
procedimentos que necessitem de irrigação de solução hipotônica e, por causa de sua grande absorção, pode ocorrer a síndrome da intoxicação hídrica. A sobrecarga líquida
é influenciada por vários fatores, como pressão de infusão,
duração da cirurgia e tipo de líquido infundido. RELATO
DO CASO: paciente J. D. S.V., 56 anos, com proposta de
nefrolilotripsia a laser. Foi admitida no centro cirúrgico com
PA 130/80 mmHg, FC 70 bpm e saturação de 98%. Foi ofertado O2 sob cateter nasal a 2l/min, monitorizada com ECG,
PANI e oxímetro de pulso. Foram realizadas sedação com
midazolam 2 mg e fentanil 20 mcg para posterior raquianestesia e bupivacaína pesada 20 mg e sufentanil 5 mcg,
sem intercorrências. A paciente foi colocada em posição de
litotomia, com sinais vitais estáveis e levemente sedada. Foi
testado bloqueio sensitivo em T6. Foi passada a máscara
laríngea no intraoperatório por dificuldade técnica do cirurgião. Foram utilizados 10 litros de água destilada para
irrigação durante o procedimento. Após o término do procedimento, a paciente foi encaminhada à RPA, onde apresentou quadro de dor e distensão abdominal, sendo medicada sem melhora. Houve piora do quadro, passando a
apresentar taquidispneia e queda da saturação. Ao exame,
foram observados estertores crepitantes e sibilos difusamente, além da ausência de diurese. Foi colhida gasometria
e administradas furosemida 40 mg, difenidramina 50 mg e
hidrocortisona 500 mg, sem melhora clínica. Resultado da
gasometria: Na 124 meq/l. Iniciada reposição com Na e ma-
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nitol 20% 150 ml, a paciente evoluiu com piora clínica, com
quadro de confusão mental seguido de agitação e queda
da saturação de O2, sendo levada à sala cirúrgica para IOT.
Resultado da nova gasometria: Na 118 mEq/l. Foi soolicitada vaga na UTI. DISCUSSÃO: a intoxicação hídrica em seus
diversos graus de severidade pode se fazer presente em
casos de irrigação, principalmente com soluções hipotônicas em cirurgias urológicas. A fim de se evitarem desfechos
catastróficos, há a necessidade de conhecimento prévio
pelo anestesiologista da cirurgia a ser realizada, sua programação anestésica e o esclarecimento ao cirurgião dos
riscos inerentes ao procedimento (tempo cirúrgico e tipo de
solução utilizada). Não há conflito de interesse.
REFERÊNCIAS:
1.

2.
3.

CANGIANI LM, SLULLITEL A, POSSO IP, BRAGA GM, NOGUE CS,
FEREZ D, CALLEGARI DC. Tratado de anestesiologia SAESP. 7.ed.
São Paulo: Atheneu, 2012; v. 2.
MILLER RD, PARDO MCJ. Bases da anestesia. 2012; 6.ed.
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278 - RAQUIANESTESIA EM PACIENTE
COM DOENÇA DE MACHADO JOSEPH
AESP012 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
DEBORAH CRISTINA MARQUES BRITO; EMÍLIA CUNHA
NETA; PAULA CAROLINE DAL SECCO SILVA; ROBERTO
SALVADOR DE SOUZA GUIMARÃES; NATHÁLIA FANUCCI
OLIVEIRA DI JORGE
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALZIRA VELANO - UNIFENAS
INTRODUÇÃO: a doença de Machado-Joseph (DMJ), ou
ataxia espinocerebelar tipo 3, é uma patologia neurodegenerativa autossômica dominante, com expressão clínica e
idade de início variáveis, o que torna o diagnóstico difícil
e raramente precoce. Afeta descendentes de açorianos e
está dispersa em nível mundial. A portadora dessa patologia
rara foi submetida a bloqueio do neuroeixo para a realização de cesárea eletiva. Apesar das alterações ainda pouco
conhecidas do sistema nervoso central decorrentes dessa
doença, a utilização de anestésico nesse local transcorre
sem grandes repercussões. RELATO DO CASO: paciente
do sexo feminino, 23 anos, melanoderma, 74 kg, G1P0A0,
IG de 39 semanas pelo ultrassom. Admitida para cesárea.
Orientada, bom estado geral, com disartria, marcha atáxica e edema de membros inferiores +++/4+, sem mais alterações. Pressão arterial (PA) 140/66 mmHg e frequência
cardíaca 136 bmp. Negava alergias, uso de fármacos e passado cirúrgico. Foi realizado bloqueio subaracnóideo com
agulha 25 G, Whitacre, entre L3/L4, na posição sentada e
administrados 15 mg de cloridrato de bupivacaína 0,5%
hiperbárica associados a 80 µcg de morfina. Foi posicionada em decúbito dorsal e confirmados bloqueios sensitivo
e motor. O intraoperatório ocorreu com pequena alteração
da PA, sem a necessidade de vasopressor. RN masculino,
Apgar 4/9. Ao fim, foi encaminhada para a sala de recuperação pós-anestésica, onde permaneceu por uma hora. Após
48 horas, teve alta hospitalar. DISCUSSÃO: a mutação
associada à DMJ aloca-se no cromossoma 14 e consiste
na expansão anormal de repetições do trinucleotídeo CAG
do gene ATXN3, que codificará a proteína ataxina-3 mutada, com propriedades neurotóxicas, cujos mecanismos de
ação são desconhecidos. As manifestações são variáveis

e se caracterizam por síndrome cerebelar; oftalmoplegia;
nistagmos; disfagia; nictúria; incontinência urinária; hipo-hidrose; intolerância ao frio; perturbações do sono; alterações
de peso; depressão; dor crônica; cãibras; fadiga; escoliose;
sialorreia. A demência não é uma manifestação. Não há
muitos relatos que descrevam procedimentos anestésicos
em pacientes portadores de DMJ. O bloqueio do neuroeixo mostrou-se uma técnica eficiente para procedimentos
cirúrgicos nesse grupo. Não foram observadas alterações
além das esperadas. Porém, deve-se atentar para casos de
vômitos intraoperatórios por causa do risco de broncoaspiração em disfágicos. Conflito de interesse: não há. Fonte
de fomento: não há.
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clínica. A propósito de um caso clínico. http://www.fcsaude.ubi.pt/
thesis/upload/0/1156/tesejoanaruivorodrig.pdf
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(20 mg), atracúrio (20 mg) e atropina (0,5 mg). Também foi
aplicada ECT com manutenção de convulsão por 12 e 32
segundos, respectivamente, no primeiro e segundo estímulos. Após a ECT, foram administrados lidocaína (70 mg)
e propofol (100 mg) com posterior introdução de máscara
laríngea nº 4. Foi mantido em ventilação assistida por 35
minutos com infusão contínua de propofol (100 mg). Após
a reversão do bloqueio neuromuscular com atropina (1 mg)
e neostigmina (2,5 mg), foi retirada a máscara laríngea.
Não houve dessaturação. Foi encaminhado para a SRPS
com Aldrete = 9 e estável. DISCUSSÃO: a ECT deve ser
administrada somente após o consentimento informado do
paciente que apresente capacidade para tanto ou de seus
responsáveis. Por se tratar de um caso grave que cursou
com febre e rigidez muscular com apenas uma dose de
neuroléptico, a ECT deve ser considerada tratamento capaz
de salvar vidas, em geral, quando há falha no tratamento
medicamentoso. Tem indicação de 6 a 10 sessões com
eletrodos bilaterais. Durante a anestesia geral, deve ser
cuidadosamente considerado o uso da succinilcolina em
pacientes com rabdomiólise grave para evitar o risco a
hipercalemia e complicações cardiovasculares. Assim, os
bloqueadores adespolarizantes podem ser considerados,
além da monitorização da função neuromuscular ser fortemente indicada. Conflito de interesse: não há. Fonte de
fomento: não há.
REFERÊNCIAS:

431 - ELETROCONVULSOTERAPIA
NO TRATAMENTO DA SÍNDROME
NEUROLÉPTICA MALIGNA SOB
ANESTESIA GERAL
AESP013 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
DENISMAR BORGES DE MIRANDA; MARIANA MIRANDA
DE ALMEIDA; MARCO AURÉLIO SOARES AMORIM; BRUNO OLIVEIRA; MARCELO MARÇAL VIEIRA JÚNIOR
INSTITUIÇÃO:
DEPARTAMENTO DE MEDICINA - PUC - GO/SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE GOIÂNIA
INTRODUÇÃO: a síndrome neuroléptica maligna (SNM) tem
uma incidência variável na população (0,07% até 12,2%) e
é uma reação idiossincrática ao uso de neurolépticos, sendo o agente causal mais frequente o haloperidol. A eletroconvulsoterapia (ECT) consiste em provocar alterações na
atividade elétrica do cérebro, por meio da administração
de uma corrente elétrica, e constitui uma modalidade terapêutica indicada para casos de SNM por apresentar uma
boa efetividade. Objetivou-se a descrição de caso de um
paciente submetido à anestesia geral no tratamento de síndrome neuroléptica maligna com ECT. RELATO DO CASO:
R.A.F., do sexo masculino, 37 anos, 67 kg, engenheiro civil,
admitido em clínica psiquiátrica por rigidez e febre após o
uso de haloperidol 5 mg (um comprimido) para tratamento
de psicose. No momento, foi diagnosticado com transtorno
psicótico agudo e síndrome neuroléptica maligna. Foram
instituídos tratamento clínico de suporte com bromocriptina
e suspensão de antipsicótico. Após controle clínico, foram
propostas oito sessões de ECT para o tratamento do quadro mental. Na primeira sessão, foi realizada monitorização
ECG, PANI, SpO2 e punção venosa em membro superior
direito. Foi submetido à anestesia geral com etomidato

1.

2.

3.

SALLEH MA, PAPAKPOSTAS I, ZERVAS I, CHRISTODOULOU G. Eletroconvulsoterapia: critérios e recomendações da associação mundial
de psiquiatria. Rev Psiq Clin, 2006;33(5):262-7.
SOUZA RAP, SILVA MAF, COELHO DM, GALVÃO MLS, SOUZA
NAC, PICÃO AP. Síndrome neuroléptica maligna. Rev Bras Clin Med,
2012;10(5):440-5.
TROLLOR JN, SACHDEV PS. Electroconvulsive treatment of neuroleptic malignant syndrome: a review and report of cases. Aust N Z J
Psychiatry, 2000;34(5):877-8.

274 - SEPTICEMIA DURANTE A
ANESTESIA PARA NEFROLITOTRIPSIA
PERCUTÂNEA - RELATO DE CASO
AESP014 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
FÁBIO LUÍS FERRARI REGATIERI; IVAN VARGAS RODRIGUES; JAQUELINE COSTA REIS; OCTAVIO HYPOLITO
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL DE TRANSPLANTES EURYCLIDES DE JESUS
ZERBINI
INTRODUÇÃO: a nefrolitotripsia percutânea (NLP) é considerada a técnica de eleição para o tratamento de cálculos
coraliformes e de tamanhos grandes, bem como daqueles
localizados no trato urinário alto refratários a outros tratamentos e em rins anatomicamente anormais. Muito embora
seja um procedimento seguro e minimamente invasivo,
também é sujeito a complicações. Entre elas, destacamos
o risco de sangramento e o desenvolvimento de sépsis e/
ou SIRS (acrônimo em inglês para síndrome da resposta
inflamatória sistêmica), cuja frequência varia entre 6% e
10%. RELATO DO CASO: paciente do sexo feminino, 58
anos, estado físico P2 (HAS controlada), com diagnóstico
de cálculo coraliforme à esquerda. Exames pré-operatórios
normais, inclusive urocultura negativa. Após monitorização
e acesso venoso periférico, foi administrado antibiótico
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profilático de acordo com o protocolo da instituição (ceftriaxone 2 g EV) e realizada indução da anestesia geral com
propofol, midazolam, fentanil e atracúrio; ela foi entubada e
iniciaram a manutenção com isofluorane O2/ar comprimido.
Ela foi posicionada em DDH modificado e foi iniciado procedimento cirúgico. Houve hidratação com ringer lactato,
mantendo diurese por volta de 100 ml/hora. Após três horas de procedimento, a paciente apresentou instabilidade
hemodinâmica, com queda súbita da pressão arterial (80
x 40 mmHg) e bradicardia sinusal (40 bpm), tratadas com
atropina (1 mg), efedrina (20 mg) e infusão de 500 ml de
solução fisiológica. Foram obtidos acesso arterial e venoso
central e colhida gasometria arterial (pH = 7,25; BE = - 8,5;
lactato = 16 (nl < 7). Após tratamento, a pressão atingiu 110
x 40 mm Hg e FC 100 bpm. O procedimento cirúrgico foi
encerrado e a paciente foi encaminhada entubada e em
ventilação mecânica para a UTI, onde foi instituída expansão volêmica com cristaloides e iniciada noradrenalina EV
contínua e antibioticoterapia com meropenem. Após 48
horas, foi possível interromper as drogas vasoativas. Foi extubada após 72 horas. Recebeu alta da UTI 96 horas após a
admissão e, no 11º dia de PO, recebeu alta hospitalar, sem
sequelas. DISCUSSÃO: a NLP é um procedimento em que
o anestesiologista deve ficar atento aos sinais precoces de
desenvolvimento de sépsis/SIRS. A urocultura negativa não
exclui a possibilidade dessas complicações. Em algumas
ocasiões, a deterioração hemodinâmica é tardia, colocando
o paciente em risco, especialmente se este já estiver fora de
ambiente cirúrgico ou de unidades de cuidados intermediários. Não há conflitos de interesse.

Exames pré-operatórios apresentavam hemoglobina 12,3,
plaquetas 304.000, TAP 91%, RNI 1,05 e PTT 37/29 s. A
indução de anestesia geral foi realizada após 60 minutos
da administração de desmopressina (0,3 µg/kg). Para a
prevenção de trombose venosa, utilizamos medidas mecânicas. O procedimento ocorreu sem intercorrências, sendo
a paciente extubada e encaminhada para a sala de recuperação pós-anestésica. Recebeu ácido tranexâmico no
pós-operatório (30 mg/kg) e a alta hospitalar ocorreu em 48
horas. DISCUSSÃO: o objetivo do tratamento é corrigir a
deficiência na atividade do fator de von Willebrand em mais
de 50% do normal e a atividade do F VIII para níveis apropriados. As duas principais opções são desmopressina, que
aumenta a disponibilidade dos fatores de von Willebrand e
F VIII, e transfusão de fator específico. Uma consulta prévia
com o hematologista é indicada para realização de preparo
pré-operatório. O anestesiologista deve evitar bloqueios
pelo risco de hematomas e preferir anestesia geral. Também devemos evitar traumas durante a anestesia (punção
arterial, lesão de vias aéreas na intubação e administração
de drogas por via muscular). A reposição volêmica pode
ser realizada com albumina. O uso de desmopressina pode
gerar hiponatremia, resultando em convulsão. A doença de
von Willebrand é a coagulopatia hereditária mais comum na
mulher em idade fértil. Porém, durante a gravidez, eventos
hemorrágicos são raros, pois os níveis de fator de von Willebrand e F VIII estão elevados e a fibrinólise, diminuída. Após
o parto, os níveis desses fatores diminuem rapidamente, resultando em eventos hemorrágicos. Conflito de interesse:
não há. Fonte de fomento: não há.
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437 - MANEJO ANESTÉSICO EM
HISTERECTOMIA DE PACIENTE
PORTADORA DE DOENÇA DE VON
WILLEBRAND: RELATO DE CASO
AESP015 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
GABRIEL DIAS BERTOLOSSI CABRAL; DANIEL BARRETO
ANDRADE; ALYSSON HIGINO GONÇALVES DA SILVA; DANIEL CÂMARA REZENDE; RAPHAEL DE FARIA E SILVA
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL FELÍCIO ROCHO
INTRODUÇÃO: a doença de von Willebrand é a doença
hemorrágica hereditária mais comum da população geral.
Tem caráter autossômico dominante e cursa com disfunção plaquetária, diminuição de fator de Von Willebrand e
de fator VIII. É classificada nos tipos 1, 2, 3 e pseudo-von
Willebrand. RELATO DO CASO: paciente do sexo feminino,
40 anos, submetida à histerectomia vaginal por menorragia.
Portadora de doença de von Willebrand diagnosticada por
sangramento volumoso no pós-operatório de cesariana.
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299 - ANESTESIA GERAL PARA
PACIENTE PORTADOR DE SÍNDROME DE
KABUKI
AESP016 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
IVAN VARGAS RODRIGUES; FÁBIO LUÍS FERRARI REGATIERI
INSTITUIÇÃO:
CLÍNICA PRIVADA
INTRODUÇÃO: descrita pela primeira vez por Kuroki e Niikawa em 1981, a síndrome de Kabuki (SK ou síndrome de
Niikawa-Kuroki) é caracterizada essencialmente por fácies
típico (100%), diminuição da cognição leve a grave (91%),
baixa estatura (55%-71%), anomalias esqueléticas (90%)
e padrão dermatóglifo peculiar, incluindo a presença de
polpas dos dedos com aspecto fetal. Os pacientes com
SK apresentam, em geral, olhos alongados, cílios longos
e espessos, sobrancelhas arqueadas, ponta nasal voltada
para baixo e orelhas proeminentes. As anomalias labiais
ou de palato podem levar a dificuldades na alimentação e
na fala. A incidência estimada é de 1:32.000 nacidos vivos.
Hipotonia, déficit de coordenação motora, convulsões, microcefalia e anomalias visuais, estrabismo, nistagmo e hipermobilidade articular por frouxidão ligamentar (presença
frequente de luxação congênita de quadril e luxação de pa-

tela) também são encontrados. Mais de 50% dos pacientes
apresentam perda auditiva (malformações e/ou infecções
recorrentes de ouvido médio). Em 30% dos pacientes está
presente algum tipo de cardiopatia congênita, geralmente
corrigida cirurgicamente nos primeiros dois anos de vida.
Podem também apresentar anomalias urogenitais. RELATO DO CASO: paciente de 12 anos, do sexo masculino, 38
kg, com diagnóstico anterior de síndrome de Kabuki (SK),
apresenta fácies típica, história prévia de inúmeras otites
médias e atraso cognitivo grave. Precisa fazer o tratamento odontológico sob anestesia geral. Foi realizada indução
inalatória com máscara facial em mistura ar/O2 e sevofluorane, obtido acesso venoso e complementada indução com
cisatracúrio, fentanil e propofol. A manutenção ocorreu
com O2/ar/sevofluorane e propofol 100 mcg/kg/min. Houve
infiltração do campo cirúrgico com lidocaína 2%. No fim
do procedimento (120 minutos), foi extubado e mantido em
RPA por 45 minutos. Recebeu alta hospitar após oito horas.
Houve seguimento telefônico por uma semana. Nenhuma
inercorrência foi registrada no peroperatório. DISCUSSÃO:
apesar da baixa incidência da SK, ela tem relevância para
o anestesiologista, por suas alterações craniofaciais e risco
de via aérea difícil, além da somatória de alterações sistêmicas (inclusive cardíacas). São pacientes que necessitarão
de várias intervenções cirúrgicas sob anestesia geral, com
destaque para as ortopédicas, craniofaciais, otorrinolaringológicas, urológicas e cardíacas em diferentes fases da
vida. Não há conflito de interesse.
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414 - ANESTESIA EM PORTADORA DE
FATOR V LEIDEN: RELATO DE CASO
AESP017 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
LETÁCIO SANTOS GARCIA FERRO; EMÍLIO CARLOS DEL
MASSA; LÍVIO LIMA VERDE SANTOS LIMA; GEÓRGIA
BARROSO MARQUES; ADELAIDE MORAL TARIFA
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL SANTA MARCELINA
INTRODUÇÃO: Fator V Leiden (FVL) é o nome dado a
uma mutação genética humana do fator V, em que há uma
interferência na atuação da proteína C, na sua forma ativada, que causa uma predisposição à hipercoagubilidade
e à trombose. RELATO DO CASO: paciente do sexo feminino, 37 anos, ASA 3, portadora de FVL, com história de
trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar
de repetição, HAS, asma, diabetes tipo 2, síndrome de
Cushing por uso de corticoide, com stent na subclávia
bilateral por trombose, apresentando implante de 10º Port
a Cath com atual localizado na veia hepática e dor crônica
neuropática. Refere alergia a dipirona, tramadol, fentanil e
morfina (SIC) e é adicta de petidina 300 mg/dia. Foi indica-

da à colecistectomia videolaparoscópica, sendo avaliada
em caráter multidisciplinar. Exames: EDA pangastrite; hérnia de hiato; ECO FE 58%; RX tórax e exames laboratoriais
normais. Realizou-se indução anestésica com propofol
200 mg, fentanil 200 mcg, cisatracúrio 10 mg, lidocaína
40 mg; a manutenção ocorreu com remifentanil 0,1 mcg/
kg/min e dexmedetomidina (DEX) 0,2 mcg/kg/h em BIC e
sevoflurano com O2/ar. Utilizaram-se ainda omeprazol 40
mg, hidrocortisona 1 g, cefazolina 2 g, ondansetrona 8 mg
e salbutamol 2 puffs no perioperatório. A anestesia teve
duração de 180 minutos, sem intercorrências, e no fim
utilizou-se morfina 8 mg IV para analgesia complementar.
Após a extubação, foi encaminhada à SRPA, onde permaneceu por quatro horas, com manutenção da infusão de
DEX 0,2 mcg/kg/h durante duas horas e posteriormente
medicada com nova analgesia complementar. DISCUSSÃO: a atuação multidisciplinar pré-operatória nesse
tipo de paciente é vital para o prognóstico e a resultado
cirúrgico, minimizando os riscos e as complicações que
essa patologia pode trazer. Conflito de interesse: nada a
declarar. Fonte de fomento: recursos próprios.
REFERÊNCIAS:
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HARNETT MJ, WALSH ME, MCELRATH TF et al. The use of central
neuraxial techniques in parturients with factor V leiden mutation.
Anesth Analg. 2005;101(6):1.821-3.

394 - MELHORA DOS PARÂMETROS
HEMODINÂMICOS E PRESSÃO
INSPIRATÓRIA MÁXIMA APÓS
ALTERAÇÃO NA VENTILAÇÃO BASEADA
NA HIPERCAPNIA PERMISSIVA
AESP018 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
LÍVIA MARIA PONZONI DE ABREU; LICHTENBERGUER,
CE; WELYKOCHATKO, M; STANICIA, S;
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SÃO PAULO/HOSPITAL SANTA RITA
INTRODUÇÃO: a obesidade leva a alterações no sistema
respiratório pela redução da complacência pulmonar e redução da capacidade residual funcional abaixo do volume
de oclusão, causando o fechamento das vias aéreas e atelectasias pulmonares. A hipercapnia permissiva é uma forma
ventilatória com decréscimo do volume corrente, baixa pressão alveolar e aumento do débito cardíaco e utiliza pressões
inspiratórias menores que a normocapnia. RELATO DO
CASO: paciente do sexo feminino, 62 anos, ASA2, peso 110
kg, altura 155 cm, índice de massa corpórea (IMC) 45,8 kg/m2
(peso ideal corrigido (PIC) 74 kg), sem outras comorbidades.
Cirurgia proposta: gastroplastia videolaparoscópica. Houve
a indução da anestesia geral balanceada com monitorização
do bloqueio neuromuscular posicionado sobre o nervo ulnar
com valor máximo de 10%. Adotaram-se os seguintes parâmetros de ventilação mecânica controlada com volumes
iniciais: volume corrente (VC) - 8 ml/kg do peso ideal corrigido; frequência respiratória (FR) - 12 incursões por minuto
(IPM); pressão positiva no final da expiração (PEEP) - 5 cm;
H2O e FiO2 a 50%. Após 45 minutos de insuflação peritoneal,
a pressão inspiratória máxima (PIM) se manteve em 32 cm;
H2O com etCO2 de 35 mmHg; SO2 99%; persistência do decréscimo pressórico de 30% da pressão arterial média inicial
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(PAM), necessitando de doses frequentes de efedrina nesse
período. Optou-se por mudança nos parâmetros ventilatórios, com VC de 6 ml/kg do PIC; FR 15 IPM; PEEP 11 cm; H2O
com etCO2 45 mmHg e SO2 de 99% com retorno da PAM
próximo aos níveis iniciais e PIM de 26 cm H2O. DISCUSSÃO:
a ventilação pulmonar nas cirurgias videolaparoscópicas em
pacientes obesos mórbidos requer alterações de parâmetros
ventilatórios para mantermos o débito cardíaco e a pressão
inspiratória em níveis aceitáveis tanto para a manutenção
dos sinais vitais como para condições cirúrgicas adequadas
que permitam a realização do procedimento. Nesse caso,
nos baseamos na hipercapnia permissiva, por meio da qual
reduzimos o volume corrente gradualmente para 6 ml/kg,
permitindo um acréscimo na PaCO2 que não deve exceder 10
mmHg/h; mantendo uma pressão inspiratória máxima menor que 40 cm H2O e saturação de oxigênio (SaO2) acima de
90%, aumentamos os valores da frequência respiratória e da
pressão positiva no final da expiração, levando à significativa
melhora na pressão arterial média e na pressão inspiratória
máxima. Conflito de interesse: inesistente. Fonte de fomento: nenhuma.
REFERÊNCIAS:
1.
2.

MULIER JP. Ventilation of the morbid obese patient. Refresher course
of European Society of Anaesthesiology. 2013;05RC1.
ROGOVIK A, GOLDMAN R. Permissive hypercapnia. Emerg Med Clin
N Am. 2008; 26:941-952.

443 - COMORBIDADE IMPORTANTE EM
CIRURGIA PLÁSTICA
AESP019 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
MARCELA MARINO DE AZEREDO BASTOS; FELIPE B
RASSI CARNEIRO; PAULO R DE PAULA; FERNANDO CARNEIRO; THAÍS MARINO DE AZEREDO BASTOS
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL DE CIRURGIA PLÁSTICA E DERMATOLOGIA
VIVRE
INTRODUÇÃO: apesar dos recentes avanços nas áreas de
diagnóstico, tratamento e prevenção, a trombose venosa e o
tromboembolismo pulmonar (TEP) permanecem como desafios para nossa habilidade clínica. Este relato visa incentivar
o anestesiologista a realizar uma avaliação pré-anestésica
detalhada e minusiosa para o bem do paciente. RELATO DO
CASO: paciente de 55 anos, sexo feminino, com indicação
cirúrgica de mamaplastia com troca de prótese por contratura
bilateral (dor). Na avaliação pré-anestésica realizada duas semana antes da cirurgia, a paciente encontrava-se assintomática, com exames e parecer cardiológico normais (sugestão de
anestesia peridural). Na história clínica, a paciente referiu que
apresentou trombose de membro inferior esquerdo há cinco
anos e recidiva há quatro meses. Estava em uso de marevan
VO (5 mg/dia). Foi decidido com o hematologista suspender o
marevan sete dias antes da cirurgia e utilizar clexane 60 mg/dia
e operar 24 horas após a última dose. Posteriormente, utilizar
no pós-operatório a mesma posologia. Exames pré-operatórios em uso de marevan: plaquetas - 387; RNI - 3,4. No dia da
cirurgia, o RNI era de 1,17. Foi indicada anestesia geral. A paciente recebeu 15 mg de midazolam VO antes da cirurgia. Foi
monitorada com ECG, oximetria, PANI e capnografia. Venóclise com jelco 20 no MSD. Indução anestésica com propofol
100 mg (EV), 250 mg de fentanil e 30 mg de rocurônio. Foram
realizados IOT e manutenção com oxigênio e sevoflurano. A
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cirurgia transcorreu em 2h30 sem intercorrências. A paciente
foi extubada e encaminhada para a SRPA. DISCUSSÃO: a
avaliação pré-anestésica detalhada é de suma importância.
Nesse caso, no parecer da cardiologia, não havia citação de
antecedentes de trombose que indicasse inclusive bloqueio
neuroaxial. A paciente teve alta médica sem intercorrências.
Não houve conflito de interesse. Não há fonte de fomento.
REFERÊNCIAS:
1.

PIMENTA KB; NUNES BC. Embolia pulmonar na sala de cirurgia. Relato de caso. Rev. Bras. Anestesiol. Campinas: 2002, v. 52, n.2, mar./abr.

328 - A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO
PRÉ-ANESTÉSICA NA PREVENÇÃO DA
TROMBOFILIA EM CIRURGIA PLÁSTICA
AESP020 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
MARCELA MARINO DE AZEREDO BASTOS; FELIPE BUFAIÇAL RASSI CARNEIRO; THAÍS MARINO DE AZEREDO
BASTOS; FERNANDO CARNEIRO; GABRIEL N FERNANDEZ
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL DE CIRURGIA PLÁSTICA E DERMATOLOGIA
VIVRE/DEPARTAMENTO DE MEDICINA - PUC - GO
INTRODUÇÃO: o conceito de doença multigênica é aplicável
a numerosas condições clínicas e, de fato, inclui uma vasta
gama de entidades, como câncer, hipertensão, diabete melito,
dislipidemias, obesidade, doenças autoimunes, aterosclerose
e tromboembolismo venoso (TEV). Essa última enfermidade
vem estimulando a avaliação das tentativas de identificação
laboratorial dos distúrbios sanguíneos. Este relato visa incentivar o anestesiologista a realizar avaliação pré-anestésica,
colher uma história clínica bem detalhada e utilizar meios
laboratoriais para elucidar o diagnóstico de fatores para
trombofilia. RELATO DO CASO: paciente com 27 anos, sexo
feminino, 65 kg, com indicação cirúrgica de mamaplastia com
prótese. Na avaliação pré-anestésica, ela se encontrava assintomática, com exames e parecer cardiológico normais. Na
história clínica, a paciente referiu que a irmã faleceu com 32
anos de tromboembolismo. Foram solicitados exames para
trombofilia (proteína S funcional 43%). Foi encaminhada para
o hematologista, que recomendou profilaxia por 10 dias (60
mg de enoxiparina) no pós-operatório. Indicação geral com
máscara laríngea (ML) e local. A paciente recebeu 15 mg de
midazolam VO 30 minutos antes da cirurgia. Foi monitorizada
com ECG, oximetria, PANI e capnografia. Venóclise com jelco
20 no MSE. Foram feitas pré-oxigenação e indução anestésica
com propofol 200 mg (EV) e 500 mg de alfentanil. Foi colocada
a ML e mantida em ventilação espontânea com sevoflurano e
oxigênio. Houve infiltração com xilocaína. A cirurgia transcorreu em 1h30 sem intercorrências. A paciente foi ancaminhada
para a SRPA. DISCUSSÃO: na avaliação pré-anestésica, foi
detectado um componente genético importante para dar mais
segurança ao planejamento da cirurgia. Foi sugerido que a
profilaxia com a enoxiparina ocorresse por 30 dias. Outras
medidas foram tomadas: aquecimento, enfaixamento das
pernas, uso de meias elásticas, aparelhos compressivos em
membros inferiores e profilaxia farmacológica. A paciente teve
alta médica sem intercorrências. Não há conflito de interesse.
Não houve fonte de fomento.
REFERÊNCIAS:
1.

DUQUE FLV, MELLO NA. Trombogênese – trombofilia. J Vasc Br. 2003,
v. 2, n. 2.

395 - USO DE ADENOSINA EM
NEUROCIRURGIA PARA A CLIPAGEM DE
ANEURISMA INTRACRANIANO GIGANTE
- RELATO DE CASO

284 - MANUSEIO ANESTÉSICO NO
PACIENTE COM SÍNDROME DE
RUBINSTEIN-TAYBI: RELATO DE CASO

AESP021 - RELATO DE CASOS

AUTORES:
MARCOS SABOIA CARDOZO PIRES; BEATRIZ GONÇALVES MIRON; GUINTHER GIROLDO BADESSA; CHRISTINE
LANNES SCHOELER; LUIZ FERNANDO DOS REIS FALCÃO

AUTORES:
MARCELO VAZ NUNES; CLÁUDIA HELENA RIBEIRO DA
SILVA; SOFIA MEINBERG PEREIRA; IGOR NEVES AFONSO
CASTRO; DIOGO DE SOUSA LOPES
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL SANTA CASA DE BELO HORIZONTE (MG)
INTRODUÇÃO: apesar dos avanços das técnicas endovasculares, a clipagem dos aneurismas intracranianos continua
a ser um dos pilares da terapia definitiva para prevenir a
morbidade e a mortalidade por causa do crescimento, da
ruptura ou de nova ruptura do aneurisma. Não é recente
o interesse por técnicas que facilitem a manipulação do
aneurisma cerebral. Há relatos de cirurgias realizadas com
hipotermia profunda e parada cardiocirculatória total, porém, foram praticamente abandonadas. A adenosina surgiu
como uma alternativa que provocou um período curto de
suspensão do fluxo sanguíneo e hipotensão profunda e
transitória, facilitando a clipagem do aneurisma e o controle de sangramento. RELATO DO CASO: paciente do sexo
feminino, 65 anos, 57 kg, portadora de HAS e hipotireoidismo, foi admitida com quadro de cefaleia súbita, náuseas e
vômitos com um dia de evolução. GCS 15/15 sem déficits.
Uma angiorressonância magnética cerebral mostrou um
aneurisma gigante em artéria carótida interna direita. Optaram por clipagem do aneurisma por microcirurgia. Foram
puncionados dois acessos venosos periféricos calibrosos
e monitorizada PAI em artéria radial esquerda. SVD para
a mensuração do débito urinário. Indução anestésica com
remifentanil, propofol e cisatracúrio e manutenção da anestesia com sevofurano e remifentanil. Para a clipagem do
aneurisma, optou-se pelo uso de adenosina e a paciente
foi, então, monitorizada por um desfibrilador, além de fixado
um marca-passo transcutâneo. Foram administrados 24 mg
de adenosina e, em seguida, observadas pressão sistólica
menor que 60 mmHg e assistolia durante 50 segundos. O
ato operatório foi realizado com sucesso e, após o término,
a paciente foi extubada, mantendo-se alerta, GCS 15/15,
sem déficits. Encaminhada para o CTI. DISCUSSÃO: a
clipagem de aneurismas complexos geralmente apresenta
dificuldade técnica, seja pela localização, difícil acesso,
impossibilidade de colocação de clip temporário ou até
mesmo pelo risco de sangramento no pré-operatório. A
adenosina, droga com perfil farmacológico bem definido,
é útil na manipulação cirúrgica desses aneurismas ao provocar um período curto de suspensão do fluxo sanguíneo e
hipotensão profunda e transitória. Declaro não haver conflito de interesse. Fonte de fomento: nenhuma.
REFERÊNCIAS:
1.

2.

3.

BEBAWY JF, ZEENI C, SHARMA S et al. Adenosine-induced flow arrest to facilitate intracranial aneurysm clip ligation does not worsen
neurologic outcome. Anesth Analg, 2013;117(5):1.205-10.
GUINN NR, MCDONAGH DL, BOREL CO et al. Adenosine-induced
transient asystole for intracranial aneurysm surgery: a retrospective
review. J Neurosurg, 2011;23(1):35-40.
KHAN SA, MCDONAGH DL, ADOGWA O et al. Perioperative cardiac
complications and 30-day mortality in patients undergoing intracranial
aneurysmal surgery with adenosine-induced flow arrest: a retrospective comparative study. Neurosurgery, 2014;74(3): 267-72.

AESP022 - RELATO DE CASOS

INSTITUIÇÃO:
CET EM ANESTESIOLOGIA SÃO CAMILO/GAAP
INTRODUÇÃO: a síndrome de Rubinstein-Taybi (SRT) é
uma doença genética rara causada por uma mutação no
cromossomo 16, com incidência aproximada de 1 para
200.000. Os portadores apresentam retardo físico e mental,
anormalidades craniofaciais, hálux e polegares largos. Um
terço dos pacientes apresentou cardiopatias congênitas. O
objetivo deste relato é apresentar o manuseio anestésico
em um paciente submetido à anestesia geral para colecistectomia videolaparoscópica e discutir as características de
interesse para a anestesia. RELATO DO CASO: paciente do
sexo masculino, 21 anos, 42 kg, 1,47 cm, portador de SRT,
Mallampati IV, Retrognata, Micrognata, com dentes em mau
estado de conservação. Monitorização básica em conjunto
com índice bispectral. Foi realizada sedação venosa com
2 mg de midazolan e 50 mcg de fentanil, de modo que o
paciente permaneceu acordado; optou-se pela IOT com fibroscópio pelos preditores de VAD. Após a confirmação da
IOT, a indução venosa foi complementada com 200 mcg de
fentanil, 100 mg de propofol e 30 mg de rocurônio. A manutenção anestésica foi realizada com propofol e remifentanil,
permanecendo estável hemodinamicamente durante todo o
procedimento cirúrgico. Foi desintubado e encaminhado à
sala de recuperação pós-anestésica, onde permaneceu por
90 minutos. DISCUSSÃO: diversos aspectos anestésicos
são relevantes no manuseio do paciente com SRT. Entre
eles destacamos como alterações cardiovasculares: CIA;
CIV; persistência do ducto arterioso; coarctação da aorta;
estenose pulmonar e valva aórtica bicúspide, características ausentes no paciente em estudo; e anomalias craniofaciais e vertebrais, como microcefalia; fendas palpebrais
antimongoloides; nariz pontiagudo; hipertelorismo; hipoplasia mandibular; palato arqueado; retrognatia; micrognatia;
hipercifose cervical e escoliose, que podem resultar em
VAD e em dificuldades ventilatórias. Não há conflito de interesse. Não há fonte de fomento.
REFERÊNCIAS:
1.

2.

OLIVEIRA CR, DEGRANDIAND EL. Anestesia em paciente com síndrome de Rubinstein-Taybi: relato de caso. Rev. Bras. Anestesiol. [on-line]. 2005; v. 55; n.5, p. 546-551. ISSN 0034-7094
PARK C-H, PARK K H, CHOI B-Y. Management of Anesthesia for
Rubinstein-Taybi syndrome. Korean J Anesthesiol. 2012; v. 63. n. 6,
p. 571-572.

230 - ESTIMULAÇÃO CEREBRAL
PROFUNDA NO PARKINSONISMO
AESP023 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
MARIANA CARDOSO KUWAHARA; MAURÍCIO GIMENEZ
PISSUTTI MODOLO; HÉLIO MAMEDE; HENRIQUE PAIVA
TORRES; FERNANDO MARTINEZ SANCHEZ
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INSTITUIÇÃO:
CET INTEGRADO DE CAMPINAS
INTRODUÇÃO: a síndrome de Parkinson é a deficiência de
dopamina na via nigroestriatal no SNC responsável pelos
sintomas característicos da patologia. O tratamento visa
aumentar a quantidade desse neurotransmissor ou diminuir
a sua degradação1. Tem-se realizado a estimulação cerebral
profunda (DBS) como adjuvante. Consiste na colocação de
eletrodos nos núcleos subtalâmicos, que estimulam a atividade neuronal e diminuem o tremor e a rigidez2. RELATO
DE CASO: homem, 62 anos, portador da síndrome de Parkinson há seis anos, com piora progressiva dos tremores e
da rigidez muscular. Também apresentava déficit de dicção
e grafia. Sem outras patologias associadas. Em uso regular
de pramipexol 0,25 mg 8/8h associado a levodopa 200 mg,
benserazida 50 mg 6/6h. Foi indicado DBS pela neurocirurgia. Como se trata de cirurgia em que há necessidade
de consciência intraoperatória, o fármaco escolhido para a
anestesia foi a dexmedetomidina 1 mcg/kg por 10 minutos
em infusão contínua seguida da manutenção de 0,5 mcg/
kg/h. No momento da perfuração do crânio administrou-se bólus de propofol de 30 mg, mantendo-se o paciente
hemodinamicamente estável. Ao término do estímulo aos
núcleos subtalâmicos realizaram-se anestesia geral com
midazolan, fetanil, etomidato, atracúrio e IOT e manutenção com isoflurano para a implatação do transdutor em
região torácica. Todo o procedimento transcorreu sem
intercorrências. DISCUSSÃO: o DBS é uma opção para o
tratamento da síndrome de Parkinson severa e refratária
e de outras doenças acompanhadas de tremor essencial,
epilepsia intratável e dor crônica3. O implante do DBS por
meio da técnica acordada ou de sedativos tem se tornado
muito popular por causa de sua facilidade intraoperatória3.
A dexmedetomidina surge como o fármaco de eleição por
ter ação analgésica e neuroprotetora4. O implante de DBS
pode interferir em outras técnicas de monitorização e dispositivos terapêuticos, às vezes com consequências severas.
Entretanto, com cuidado, essas complicações tornam-se
incomuns e evitáveis5. Não há conflito de interesses. Não
há fonte de fomento.
REFERÊNCIAS:
1.
2.
3.
4.
5.

J ECT, 2008; 24:171-2.
N Engl J Med. 1999; 340:1.476-80.
Lancet Neurol. 2009; 8:67-81.
J Neurosurg Anesthesiol. 2003; 15:263-6.
Anesth Analg. 2204; 98: 458-60.

to, sempre carrega consigo as possíveis complicações
inerentes a qualquer bloqueio de neuroeixo. Para tanto,
descreveremos uma alternativa ao bloqueio peridural, utilizando a analgesia venosa, em que o opioide é amparado
por adjuvantes como sulfato de magnésio, clonidina, lidocaína e a própria cetamina, com papéis documentados no
auxílio ao controle da dor. RELATO DO CASO: paciente do
sexo masculino, de 69 anos, negro, natural e procedente de
Tijucas, com diagnóstico de carcinoma brônquico no lobo
superior do pulmão direito, tendo como cirurgia proposta a
lobectomia LSD. Com diagnóstico de DPOC, foi tabagista
durante 40 anos (três maços/dia), em abstinência há quatro
meses. Com história de déficit auditivo bilateral após TCE
por espancamento há quatro anos. Exame físico com MV
diminuído bilateralmente à ausculta pulmonar e exames
laboratoriais normais. Espirometria com FEV1/FVC: 63%.
Foi planejada anestesia geral balanceada, com analgesia
pós-operatória venosa. Como monitorização, foram usados capnometria, ECG, SpO2, PAM, PVC e diurese. Acesso
venoso periférico 18 e acesso venoso central via subclávia
D. Como pré-medicação, utilizamos: midazolam 0,1 mg/kg;
clonidina 2,5 mg/kg e sulfato de Mg 1mg/kg. Na indução
anestésica, foram usados: sufentanil 0,6 mcg/kg; rocurônio
0,8 mg/kg; lidocaína 1,5 mg/kg; cetamina 0,3 mg/kg e propofol 2 mg/kg. Foi intubado com tubo de duplo lúmen nº 39 e
instalada ventilação mecânica monopulmonar E com PEEP.
A manutenção foi inalatória, com sevoflurano, e a analgesia
final foi dipirona 2 g e morfina 10 mg. O tempo cirúrgico foi
de 2h30, e o paciente necessitou de descurarização para
posteiror extubação, com bom drive respiratório, saturando
96% sob O2 3L/min por CN. Foi encaminhado à UTI. Sem
dor no pós-operatótio imediato. Recebeu analgesia na UTI
com morfina 5 mg EV 4/4h e só referiu dor, com nota 6, após
15 horas de pós-operatório, durante o banho, tendo alta da
UTI após 24 horas. DISCUSSÃO: os adjuvantes em anestesia têm obtido papel importante na prática anestésica e
a analgesia multimodal tem sido cada vez mais defendida
por estudos atuais, por meio dos quais dispomos de AINES,
antagonistas NMDA, alfa 2 agonistas, anestésicos locais
e opioides, entre outros. Conflito de interesse: ausente.
Fonte de fomento: ausente.
REFERÊNCIAS:
1.

2.
3.

205 - ANALGESIA VENOSA PARA
CIRURGIA TORÁCICA: RELATO DE CASO
AESP024 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
PATRÍCIA MARCHIORO; THIAGO MAMORU SAKAE; CARLOS ALEXANDRE MACHADO
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL REGIONAL SÃO JOSÉ HOMERO DE MIRANDA
GOMES
INTRODUÇÃO: muitos foram os avanços introduzidos
em anestesia para a cirurgia torácica nos últimos 60 anos.
Uma das grandes preocupações do anestesiologista, atualmente, é a analgesia pós-operatória. O bloqueio peridural
torácico tem sido muito utilizado nesses casos, no entan-
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CAMPOS JH. Progress in Lung Separation. In KLAFTA JM. Advances
in Anesthesia and Pain Management. Thoracic Surgery Clinics. 2005;
15:71-83.
RAYMER PG. Every postthoracotomy patient does not deserve thoracic
epidural analgesia. J Cardiothorac and Vasc Anesth, 1999;13(3):355-7.
SLINGER P. Every postthoracotomy patient deserves thoracic epidural
analgesia. J Cardiothorac and Vasc Anesth, 1999;13(3):350-4.

238 - ANESTESIA EM PACIENTE COM
NEUROFIBROMATOSE 1: RELATO DE
CASO
AESP025 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
RAFAEL ALMEIDA VIDAL; MÔNICA DA CUNHA GOBBO;
MARIANA MARQUES DOS SANTOS
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL E MATERNIDADE CELSO PIERRO - PUC
CAMPINAS
INTRODUÇÃO: a neurofibromatose é uma doença genética com máculas café com leite na pele e neurofibro-

mas. É dividida em tipos I e II. A tipo I (NF1) é associada
a condições que necessitam de tratamento cirúrgico,
como neurofibroma doloroso, tumores intracranianos
e medulares. Os neurofibromas faríngeo e laríngeo e a
macroglossia podem levar à obstrução das vias aéreas.
Apresentamos o caso de paciente portadora de NF1 e
a conduta anestésica adotada. RELATO DO CASO: paciente M.S.L., do sexo feminino, 51 anos, 35 kg, altura de
1,45 m, ASA II, com NF1, internou para exérese de neurofibroma de nervo ciático. Na avaliação pré-anestésica
relatou laminectomia prévia T12-L2 por neurofibromatose
intradural e desconhecia via aérea difícil (VAD). Exame
físico sem evidências de VAD. Optamos pela anestesia geral com preparo do material para possível VAD.
Monitorização com cardioscopia, oximetria de pulso,
capnografia e PAM não invasiva. Indução com midazolam, fentanil e propofol e manutenção com sevoflurano.
Intubação orotraqueal (IOT) sem intercorrências e, após
a IOT, relaxamento muscular com rocurônio. A cirurgia
transcorreu sem intercorrências. A anestesia geral pode
ser feita com sucesso em pacientes com NF1 quando se
pesquisa a possibilidade de obstrução de via aérea e se
valoriza a sensibilidade aos bloqueadores neuromusculares. A dificuldade da IOT é devida à obstrução nas vias
aéreas pela presença de neurofibroma, principalmente
na laringe e faringe. Pacientes com passado de IOT sem
complicações não estão isentos dos riscos, pois a doença é progressiva. A literatura é controversa em relação
ao uso da succinilcolina. Há autores que afirmam que o
bloqueio do neuroeixo é contraindicado, pois os neurofibromas podem comprometer as raízes nervosas ou a
medula espinhal. Nesse caso, por causa do antecedente
de neurofibroma intradural, optamos pela anestesia geral, com o preparo de todo o material necessário e da
conduta anestésica para uma possível VAD. O manuseio
da via aérea foi possível com sucesso na IOT. A anestesia
em paciente com NF1 é uma situação desafiadora, em
razão de inúmeras alterações anatômicas que o paciente
pode apresentar, tanto em via aérea quanto em coluna
vertebral, o que faz com que seja necessária melhor programação pré-operatória para a viabilidade do procedimento anestésico.
REFERÊNCIAS:
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280 - ANESTESIA VENOSA TOTAL
PARA EXÉRESE DE SCHWANNOMA EM
PACIENTE COM MIASTENIA GRAVE RELATO DE CASO
AESP026 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
RAFAELA FERNANDA OLIVEIRA DE VILAS BOAS; ANTÔNIO MAURO VIEIRA; ANTÔNIO CARLOS AGUIAR BRANDÃO; MARCELO LOYOLA SANTOS; ADRIANA FERRAZ
INSTITUIÇÃO:
HC DA FACULDADE DE MEDICINA DE POUSO ALEGRE /
CET SBA - POUSO ALEGRE
INTRODUÇÃO: a miastenia grave (MG) é uma doença neurológica autoimune que afeta a porção pós-sináptica da junção
neuromuscular (JNM). É mais comum no sexo feminino e
entre 20-40 anos. O miastênico tem anticorpos contra receptores da acetilcolina que destroem e diminuem o número
de receptores colinérgicos. Ocorrem redução da amplitude
do potencial da placa motora e incapacidade da JNM para
transmitir sinais das fibras nervosas para as fibras musculares. RELATO DO CASO: paciente do sexo feminino, 58 anos,
116 kg, 170 cm, uso crônico de prednisona e piridostigmina,
HAS, tabagista, miastênica há 32 anos, obesa mórbida com
histórico de TVP. A paciente foi encaminhada para o centro
cirúrgico com medicações mantidas, monitorizada com cardioscópio, oxímetria, PAI, PVC, diurese, capnógrafo, BIS e
eletromiografia do músculo adutor do polegar. Após inalação
de O2 100% em máscara facial, recebeu 160 mg de propofol
e 2.500 mcg de alfentanil. Realizou-se eletromiografia que,
ao estímulo simples, apresentava 16% de resposta. Depois
de injeção de cisatracúrio 1,2 mg, houve diminuição expressiva da força de contração muscular; uma dose adicional de
0,4 mg foi administrada com remissão completa da amplitude do estímulo. Procedeu-se, então, à intubação traqueal. A
manutenção foi com bomba de infusão contínua de propofol
e remifentanil, alterando-se as doses de acordo com BIS.
A paciente teve episódios de instabilidade hemodinâmica
durante procedimento e foi estabilizada com infusão de cristaloides, coloide e vasopressores. A cirurgia teve duração
de seis horas e, no fim, a relação T4-T1 era de 0,7. Tentou-se descurarização com neostigmina; como foi considerada
insatisfatória foi encaminhada à UTI intubada. Foi extubada
40 minutos após a admissão com padrões de ventilação e
descurarização (T4-T1 > 0,9) satisfatórios. Evoluiu sem intercorrências e teve alta hospitalar no quinto dia pós-operatório.
DISCUSSÃO: a MG é caracterizada por fraqueza e fadiga
dos músculos esqueléticos; embora muitos aspectos permaneçam inconclusivos, não há dúvidas do envolvimento
autoimune. Blobner sugere que a terapia anticolinesterásica
seja mantida antes da cirurgia e a literatura também foca na
monitoração com eletromiografia. Na maioria das vezes, os
pacientes são resistentes à succinilcolina e têm sensibilidade
aumentada aos BNM adespolarizantes. A anestesia venosa
total é uma das técnicas relatadas para o paciente com MG,
pois o propofol e o remifentanil têm retorno rápido à consciência sem metabólitos ativos, propiciando recuperação e
extubação precoce do paciente com MG. Conflito de interesse: não há. Fomento: não há.
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uso exógeno de corticoides, distúrbios hidroeletrolíticos e
alterações metabólicas. Devem-se avaliar sódio, potássio,
ACTH e glicose, já que suas alterações podem ser consequência do desequilíbrio hormonal. No dia da operação, os
pacientes devem receber sua medicação de rotina. Faz-se
necessária a suplementação de glicocorticoides para a
resposta endócrino-metabólica ao trauma, já que o cortisol
se eleva 2-5 vezes o normal pelo estresse operatório. Não
houve necessidade da reposição de fludrocortisona, já que
a hidrocortisona tem ação mineralocorticoide, nem de catecolaminas, já que outras estruturas corporais suprem essa
deficiência. Existem diferentes protocolos propostos, a depender do porte cirúrgico a que será submetido o paciente.
No perioperatório, é preciso monitorizar glicose e eletrólitos
e estar atento a alterações hemodinâmicas importantes.
Declaramos ausência de conflito de interesse. Fonte do
fomento: o próprio autor.
REFERÊNCIAS:
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ANESTESIA OBSTÉTRICA
405 - MANEJO PERIOPERATÓRIO DE
PACIENTE COM ADRENALECTOMIA
BILATERAL
AESP027 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
ROGEAN RODRIGUES NUNES; GERMANO PINHEIRO MEDEIROS; CRISTIANE GURGEL LOPES FARIAS; ALEXANDRE PONTES BELARMINO; ANDERSON DA SILVA COSTA
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF
INTRODUÇÃO: a adrenal é uma glândula endócrina localizada ântero-superiormente aos polos renais no nível de
T12. Sua porção mais externa, o córtex, é responsável por
secretar glicocorticoides (cortisol) e mineralocorticoides
(aldosterona). A mais interna, a medula, é responsável pela
produção de catecolaminas (dopamina, norepinefrina, epinefrina). O objetivo do presente caso é discutir a conduta perioperatória em paciente com insuficiência adrenal bilateral.
RELATO DO CASO: paciente de 49 anos, do sexo feminino,
ASA P2, submetida à adrenalectomia bilateral há 22 anos,
em uso regular de prednisona 5 mg ao dia (dois terços da
dose pela manhã e um terço à noite), fludrocortisona 50 μg
ao dia, pela manhã, programada para ser submetida à dermolipectomia. Os exames pré-operatórios eram normais.
No dia do procedimento operatório, foi mantida a reposição de prednisona e fludicortisona. Imediatamente antes
do bloqueio epidural, foi realizada uma suplementação de
100 mg, em bólus, de hidrocortisona IV, mantendo-se uma
infusão contínua de 100 mg durante todo o ato operatório.
No pós-operatório, utilizaram-se 100 mg de hidrocortisona
IV de seis em seis horas por 24 horas. Na anestesia epidural, administrou-se levobupivacaína a 0,5% com epinefrina
1:200.00, entre T12-L1. Não houve alterações hemodinâmicas significativas e o pós-operatório transcorreu sem
problemas. DISCUSSÃO: o manejo anestésico deve focar
em uma boa avaliação pré-anestésica e otimização das
condições associadas, como hipertensão causada pelo
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237 - EXTENSÃO DA ANESTESIA
SUBARACNÓIDEA VERSUS ÍNDICE DE
MASSA CORPÓREA E CIRCUNFERÊNCIA
ABDOMINAL EM CESARIANAS
AOBS001 - ARTIGO CIENTÍFICO
AUTORES:
MARCEL ARNALDO DE MEDEIROS; OSCAR CÉSAR PIRES; THAYS FILIZZOLA BORGES; FRANCISCO IVO LOPES
FILHO; JÚLIO CÉSAR LUZ SANTOS
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ DE CARVALHO FLORENCE
INTRODUÇÃO: a gestação a termo apresenta várias características que influenciam a dispersão cefálica de anestésicos locais no LCR. Dentre elas podem-se citaro aumento
da lordose lombar; aumento da pressão intra-abdominal
com ingurgitamento das veias peridurais, o que resulta na
diminuição no volume do LCR. MÉTODO: foram avaliadas
neste estudo prospectivo 30 mulheres com indicação de
cesariana eletiva. As pacientes foram divididas em dois
grupos: grupo de M (índice de massa corpórea) e grupo
A (aferição da circunferência abdominal). As pacientes do
grupo M foram alocadas em dois subgrupos: subgrupo 1M
(pacientes com IMC menor ou igual a 30) e subgrupo 2M
(pacientes com IMC maior que 30). As pacientes do grupo A
foram alocadas em dois subgrupos: subgrupo 1A (pacientes com circunferência abdominal menor do que 100 cm) e
1B (pacientes com circunferência abdominal maior ou igual
100 cm). Todas elas foram submetidas à punção lombar
com agulha 25G tipo Quincke no interespaço L3-L4 ou L4
–L5, com a paciente sentada, injeção de 3 ml de solução
2,5 ml bupivacaína hiperbárica (12,5 mg) e 0,5 ml de morfina
(100 mcg), em velocidade de 1 ml/13 s. Todas as pacientes
foram avaliadas nos momentos 2 e 5 minutos após a administração do anestésico no espaço subaracnoide, utilizando
teste de temperatura para o nível de bloqueio sensitivo e

pela escala de Bromage para o nível do bloqueio motor.
RESULTADO: a média da altura do bloqueio sensitivo avaliada no grupo IMC ≤ 30 foi menor do que no IMC > 30. A
média da altura do bloqueio sensitivo avaliada no grupo CA
≤ 100 foi mais baixa do que no CA > 100. O bloqueio motor
avaliado no grupo CA ≤ 100 cm foi maior do que no CA >
100 cm. DISCUSSÃO: o aumento da circunferência abdominal se relacionou com o aumento do nível do bloqueio
subaracnóideo. Observou-se também que em pacientes
com circunferência abdominal menor o bloqueio atingia um
nível também inferior. No entanto, não foram encontrados
estudos na literatura que relacionam essa variável com a
extensão do bloqueio anestésico. CONCLUSÃO: a) maior
altura do bloqueio sensitivo no quinto minuto após a realização da anestesia no grupo com índice de massa corpórea
maior do que 30 kg/m2; b) maior altura do bloqueio sensitivo
no segundo e quinto minutos após a realização da anestesia
no grupo com circunferência abdominal maior do 100 cm; c)
maior bloqueio motor avaliado pela escala de Bromage no
quinto minuto após a realização da anestesia no grupo com
circunferência abdominal maior que 100 cm. Conflito de
interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhum.

estatisticamente significativa entre ambos quanto à queixa
álgica e ao consumo de analgésicos no pós-operatório.
DISCUSSÃO: vários fatores podem influenciar os escores
de dor e consumo de analgésicos no pós-operatório, como
o limiar de dor de cada paciente e a presença de náuseas
e vômitos. O primeiro fator é de difícil avaliação e controle.
Já o segundo é combatido utilizando-se antieméticos potentes3. Há agravamento da dor pós-operatória quando da
associação desses dois opioides4. Pacientes que receberam altas doses de fentanil na raquianestesia necessitaram
de maiores doses de morfina venosa no pós-operatório4.
CONCLUSÕES: o presente estudo não mostrou tolerância
aguda à morfina com o uso do fentanil, e sim benefício intraoperatório, contribuindo para a analgesia e prolongando o
componente sensorial do bloqueio espinhal. Não há conflito
de interesse. Não existe fonte de fomento.
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215 - AVALIAÇÃO DA REDUÇÃO DA
HIPOTENSÃO ARTERIAL CAUSADA PELA
RAQUIANESTESIA EM CESARIANAS
COM O USO DE ONDANSETRONA EM
DIFERENTES DOSAGENS
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220 - TOLERÂNCIA AGUDA À MORFINA
INDUZIDA PELO FENTANIL NO ESPAÇO
SUBARACNÓIDEO
AOBS002 - ARTIGO CIENTÍFICO
AUTORES:
MAURÍCIO GIMENEZ PISSUTTI MODOLO; MAÍRA COTA
TORRES; MAURÍCIO MARSAIOLI SERAFIM; CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO CORTES; ANNÍBAL GODAS MARTINS
INSTITUIÇÃO:
CET INTEGRADO DE CAMPINAS
INTRODUÇÃO: o uso de opioides no espaço subaracnóideo diminui a latência do anestésico local e melhora a
analgesia intra e pós-operatória1. O fentanil pode induzir
tolerância aguda à morfina2. Objetivou-se avaliar se a adição de fentanil à raquianestesia com morfina aumenta os
escores de dor no pós-operatório. MÉTODO: avaliaram-se
40 gestantes submetidas à cesariana sob raquianestesia.
Foram dividas em dois grupos de 20 pacientes cada um: o
grupo M recebeu 12 mg de bupivacaína 0,5% hiperbálica
associados a 80 mcg de morfina no espaço subaracnóideo
e o grupo F recebeu 20 mcg de fentanil à solução anestésica. A dor pós-operatória foi pesquisada por meio de
escala analógica visual na 4ª, 8ª, 12ª e 24ª horas do término
do procedimento, bem como o consumo de analgésicos.
Preconizou-se o uso de dipirona (2 g) por via venosa, com a
possibilidade de associá-la à codeína (60 mg) em uma segunda dose, caso não houvesse melhora da queixa álgica.
RESULTADOS: os grupos foram homogêneos em relação
aos dados antropométricos. Também não houve diferença
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AOBS003 - ARTIGO CIENTÍFICO
AUTORES:
PAULA PERIN GLATT; MARÍLIA BARBIERE LIMA; IVY COUTINHO DOS ANJOS; MARCEL RODRIGUES FERREIRA;
AMAURY SANCHEZ OLIVEIRA
INSTITUIÇÃO:
CET INTEGRADO DE CAMPINAS
INTRODUÇÃO: a hipotensão arterial em gestantes sob raquianestesia ocorre por vários fatores: bloqueio simpático
e ativação do reflexo barorreceptor e do reflexo de BezoldJarisch, que resulta da ação da serotonina e de estimulação
de mecanorreceptores cardíacos. A ondansetrona é um antagonista desses receptores. Objetivou-se avaliar a redução
da hipotensão arterial na raquianestesia em cesarianas com
o uso de ondansetrona em diferentes dosagens e o uso de
vasopressor. MÉTODO: após a aprovação do Comitê de
Ética Médica do hospital e a assinatura do termo de consentimento informado, avaliaram-se 90 gestantes a termo,
submetidas à cesariana eletiva sob raquianestesia. Foram
divididos três grupos de 30 pacientes cada um: no grupo
A receberam 4 mg de ondansetrona antes da realização da
anestesia; no grupo B, 8 mg e no grupo C, solução salina.
Avaliaram-se a PA a cada 2 minutos até o nascimento do
concepto e a cada 5 minutos até o final do procedimento e
a FC em leitura contínua. Considerou-se hipotensão arterial
todo valor abaixo de 10% do inicial, sendo tratada com injeção venosa de 0,5 mg de metaraminol, e a bradicardia (FC
< 60 bpm) foi tratada com 0,75mg de atropina por via venosa. Foram utilizados os testes de hipóteses Qui-Quadrado
e o teste Exato de Fisher com nível de significância de 5%.
RESULTADOS: foram constatadas menor incidência de hipotensão arterial e redução no consumo de vasopressor no
grupo de 8 mg ondansetrona (53,5%), quando comparadas
com os grupos de 4 mg ondansetrona (80%) e o grupo conTemas Livres 2014 - 11º COPA / 48ª JASB |
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trole (83,3%), que foram estatisticamente semelhantes. Não
se registrou bradicardia. DISCUSSÃO: o bloqueio simpático provoca o reflexo de Bezold- Jarisch que, em resposta
à hipovolemia, causa estimulação de receptores sensoriais
cardíacos no ventrículo esquerdo, resultando em bradicardia, vasodilatação e hipotensão arterial. Substâncias
quimiorreceptoras são ativadas por meio da serotonina, em
resposta à hipovolemia. A ativação dos receptores 5-HT3
aumenta a atividade do nervo eferente vagal, causando
bradicardia. O uso do antaginista 5-HT3 provoca efeitos diretos no débito cardíaco, diminuindo a incidência de bradicardia e hipotensão arterial. CONCLUSÕES: os resultados
indicam que 8 mg de ondansetrona administrados antes da
realização do bloqueio minimizou o reflexo de Bezold- Jarisch e diminuiu a necessidade de uso de vasopressor. Não
há conflito de interesse. Não há fonte de fomento.
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atória foi 170,3 ± 131,7 ml e 97 ± 47,4 ml nos grupos liberal
e restritivo, respectivamente. A hemoglobina pré-operatória
e no segundo PO for 12 ± 2,15 e 10,59 ± 2,26 g/ml no grupo
liberal e 12,29 ± 1,32 e 11,04 ± 0,96 g/ml no grupo restritivo.
Duas pacientes do grupo liberal receberam transfusão de
concentrado de hemácias. A média do uso de metaraminol
foi 1,05 ± 1,1 mg no grupo liberal e 2,43 ± 1,2 mg no restritivo.
As duas pacientes que necessitaram de vasodilatadores e
internação na UTI eram do grupo liberal. O valor de p > 0,05.
DISCUSSÃO/CONCLUSÃO: a estratégia restritiva parece
não ser prejudicial às pacientes com PE grave. Entretanto,
uma amostragem mais detalhada é necessária para obter
resultados estatisticamente significantes e estabelecer a
melhor estratégia de hidratação para esses pacientes. Além
disso, a utilização de novos marcadores como N-GAL e
Cistatina C podem ajudar na acurácia do diagnóstico da
disfunção renal aguda. Conflito de interesse: não há. Fonte de fomento: não há.
REFERÊNCIAS:
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372 - IMPACTO DA TERAPIA HÍDRICA
INTRAOPERATÓRIA RESTRITIVA NA
FUNÇÃO RENAL DE PACIENTES COM
PRÉ-ECLÂMPSIA GRAVE SUBMETIDAS À
CESARIANA SOB RAQUIANESTESIA
AOBS004 - ARTIGO CIENTÍFICO
AUTORES:
WALLACE ANDRINO DA SILVA; ALINE MACEDO PINHEIRO;
PAULA DE CASTRO SCHERER; MARCELO LUÍS ABRAMIDES TORRES; FERNANDO BLIACHERIENE
INSTITUIÇÃO:
INSTITUTO CENTRAL DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA
FMUSP
INTRODUÇÃO: a pré-eclâmpsia (PE) é a principal causa
de morbidade e mortalidade em todo o mundo durante a
gestação1. A terapia hídrica durante a cesariana das gestantes com PE grave é uma questão controversa entre os
especialistas médicos2. MÉTODO: as pacientes com PE
grave foram randomizadas em dois grupos: um liberal, que
recebeu 1.500 ml de cristaloide, e um restritivo, que recebeu 250 ml de cistaloides durante a cesariana sob raquianestesia. Creatinina sérica e hemoglobina foram dosadas
no pré-operatório imediato, no primeiro e no segundo dias
do pós-operatório (segundo PO). A lesão renal aguda foi
estratificada pelo modelo AKIN em três estágios: estágio 1
(aumento da creatinina basal 1,5 vez), estágio 2 (aumento da
creatinina basal 2 vezes) e estágio 3 (aumento da creatinina
basal 3 vezes ou necessidade de diálise). Pacientes com
creatinica sérica > 1 mg/dl foram excluídas. RESULTADOS:
a média das idades das pacientes foi 32,2 ± 9,5 e 32,2 ± 9,5
anos para os grupos liberal e restritivo, respectivamente. A
creatinina sérica pré-operatória e no segundo PO foi 0,68
± 0,15 e 1,46 ± 1,13 mg/dl no grupo liberal e 0,67 ± 0,18 e
0,87 ± 0,22 mg/dl no grupo restritivo, o que corresponde a
um aumento de creatinina no grupo liberal de 121% versus
35% no grupo restritivo. A ocorrência de lesão renal aguda
no grupo liberal foi de 70% (quatro casos AKIN 1, 2 caso
AKIN 2 e 1 caso AKIN 3) versus 30% (dois casos AKIN 2
e um caso AKIN 2) no grupo restritivo. A diurese intraoper-
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289 - MASTECTOMIA BILATERAL EM
GESTANTE - RELATO DE CASO
AOBS005 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
ANA CLÁUDIA ZON FILIPPI; JÉSSICA FILIPPI MARTINS;
LAÍS REGINA MATHEUS; MARIANA FERRAZ PAPANDREA;
HEMERSON GARCIA DE OLIVEIRA SILVS
INSTITUIÇÃO:
UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA - USS/HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO SUL FLUMINENSE - HUSF
INTRODUÇÃO: a incidência de cirurgias durante a gravidez
é pequena. As indicações mais comuns são cistos de ovário, traumas, apendicite e tumores de mama. OBJETIVO:
relatar as particularidades da anestesia para a cirurgia de
mastectomia bilateral durante a gestação. RELATO DO
CASO: paciente de 34 anos, ASA II, diabética, em uso de
metformina e glibenclamida, suspensas durante a avaliação
pré-anestésica; glicemia controlada com insulina. Gestante
de 13 semanas, portadora de carcinoma ductal infiltrante.
A cirurgia foi indicada no segundo trimestre para maior segurança do binômio mãe/feto. Não se utilizou medicação
pré-anestésica. O monitoramento foi feito através de eletrocardiograma, pressão arterial não invasiva, oximetria de
pulso, capnografia e glicemia capilar. Foi realizada a anestesia geral balanceada com indução em sequência rápida
com fentanil (0,4 mcg/kg), propofol (2 mg/kg), succinilcolina (0,1 mg/kg) e pancurônio (0,1mg/kg). Após a intubação
traqueal com tubo nº 7,5 com cuff, a paciente foi mantida
com isoflurano 1 CAM por não apresentar propriedades teratogênicas. A paciente foi extubada e encaminhada para a
UTI para pós-operatório imediato. DISCUSSÃO: é possível
realizar com segurança a anestesia geral em gestantes, de
acordo com algumas ressalvas importantes: buscar segurança materna; evitar o uso de agentes teratogênicos; evitar
a hipóxia fetal intrauterina, mantendo a gestante oxigenada
e hemodinamicamente estável. Para atingir esses objetivos, utilizamos a seguinte técnica anestésica: os opioides
utilizados, como o fentanil, não causam efeitos teratogêni-

cos em humanos e podem ser usados com segurança em
gestantes. O agente de indução, propofol, foi utilizado por
não causar náuseas e vômitos no pós-operatório imediato e
promover o despertar precoce. O isoflurano foi utilizado em
valores de 1,0-1,5 CAM, pois concentrações mais altas podem causar hipotensão arterial materna e diminuição de fluxo sanguíneo uteroplacentário, resultando em hipóxia fetal.
A manutenção do fluxo placentário pelo controle criterioso
da pressão arterial e pela monitorização da glicemia foi feita
para evitar a acidose fetal. É possível realizar uma anestesia
segura com monitorização adequada e conhecimento da
fisiologia materno-fetal. Não há conflito de interesse. Não
há fonte de fomento.
REFERÊNCIAS:
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CANGIANI LM, SLULLITEL A e cols. Tratado de anestesiologia SAESP.
7. ed. São Paulo: Atheneu, 2011; v. 2; cap. 156. p. 2.399-2.411.
MONGARDON N, SERVIN F and cols. Induction and Emergence of
Anesthesia During Early Pregnancy. International Anesthesia Research Society. 2009; May.
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265 - ANESTESIA PARA CESARIANA EM
GESTANTE COM SÍNDROME DE ONDINE
E PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA
IMUNOLÓGICA: UM RELATO DE CASO
AOBS006 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
ANDRÉ BRAGA LOURENCATTO; DANIEL CORRÊA HELFER; RAPHAEL RIBEIRO DE FREITAS; MASASHI MUNECHIKA; MARIA ÂNGELA TARDELLI
INSTITUIÇÃO:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO/ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA
INTRODUÇÃO: a síndrome de Ondine é uma doença rara
caracterizada por hipoventilação central durante a fase
REM do sono, necessitando do uso de CPAP. A Púrpura
Trombicitopênica Imunológica (PTI) tem incidência de 1%
em gestantes. A associação das doenças é rara e um desafio ao anestesiologista no período periparto. RELATO DO
CASO: paciente do sexo feminino, 26 anos, 68 kg, estado
físico PIII, primigesta, com PTI refratária a corticoesteroides
e imunoglobulina (plaquetas 30.000), além de ser portadora
de síndrome de Ondine em uso de CPAP domiciliar. Proposta: cesariana eletiva. Foi realizada a transfusão de seis
concentrados de plaquetas antes da indução anestésica.
Anestesia proposta: anestesia geral; indução em sequência
rápida com remifentanila 0,5 μg.kg-1, propofol 3 mg.kg-1,
succinilcolina 1 mg.kg-1 e rocurônio 0,6 mg.kg-1. IOT laringoscopia Cormack I, cânula 7. Manutenção com sevoflurano FE = 1,5%. Foram administrados quatro concentrados
de plaquetas e 0,2 mg de ergometrina por causa de atonia e
hematoma uterino. Houve a monitorização do bloqueio neuromuscular com a administração de um terço da dose de
indução do rocurônio ao aparecimento da segunda resposta na sequência de quatro estímulos. Foi realizado bloqueio
do transverso do abdome (TAP) bilateral, com total de 40
ml de bupivacaína 0,25%. Foi retirada a cânula orotraqueal
quando T4/T1 = 1 e encaminhada à UTI, permanecendo
por um dia sem o uso de opioides (escala verbal de dor 4).

Foi encaminhada à enfermaria sem alterações ventilatórias.
Duração da anestesia: 220 minutos; duração do procedimento: 180 minutos. DISCUSSÃO: a síndrome de Ondine,
alteração genética no gene PHOX2B, cursa com apneia
de origem central. O uso de opioides e benzodiazepínicos
pode causar alterações irreversíveis na ventilação, tornando
o paciente dependente de ventilação mecânica. A associação dessa doença com a PTI é rara e há restrições tanto a
bloqueios de neuroeixo quanto a anestesia geral. Optamos
pela anestesia geral com fármacos de rápida eliminação
por causa da plaquetopenia. Pela possibilidade de depressão respiratória, o pós-operatório foi realizado na UTI,
mantendo-se o CPAP à disposição da paciente. Para evitar
o consumo de opioides no pós-operatório, optou-se pela
realização do bloqueio do transverso do abdome no fim da
cirurgia, após a transfusão de 10 concentrados de plaquetas no total. O procedimento foi realizado com sucesso e a
paciente teve alta hospitalar sete dias após a intervenção,
demonstrando que o conhecimento e a aplicação correta
das técnicas anestésicas influenciaram o prognóstico.
REFERÊNCIAS:
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2.

SHTEINBERG M, EDOUTE Y. Central Alveolar Hypoventilation in
Adults - Ondine’s Curse. Harefuah. 2000; Feb 1; 138(3):234-6.
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412 - MONITORIZAÇÃO MINIMAMENTE
INVASIVA EM CESARIANA ELETIVA DE
GESTANTE COM HIPERTENSÃO DE
ARTÉRIA PULMONAR
AOBS007 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
BÁRBARA LUÍZA OLIVEIRA VIDAL; DANIEL CORRÊA HELFER; LEONARDO CUNHA FERRARO
INSTITUIÇÃO:
DISCIPLINA DE ANESTESIOLOGIA, DOR E MEDICINA INTENSIVA/UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
INTRODUÇÃO: as alterações fisiológicas da gestação, do
parto e do puerpério tornam a hipertensão pulmonar condição materna pouco tolerada. A mortalidade materna, na
literatura, varia de 30% até 50%, o que torna fundamental monitorização hemodinâmica adequada no periparto.
RELATO DO CASO: paciente do sexo feminino, 36 anos,
ASA III (lúpus eritematoso sistêmico - LES - e hipertensão
de artéria pulmonar - HAP); NYHA III, SatO2 91% em ar ambiente, uso de O2 domiciliar > 8 horas. FE 70% e PSAP de
57 mmHg ao ecocardiograma transtorácico do dia anterior
ao parto. Cateterismo cardíaco direito com teste hemodinâmico (+). Admitida para cesariana eletiva à 36ª semana. Planejamento anestésico: duplo bloqueio de neuroeixo, PAMI
com sensor FloTrac® e cateter venoso central para PVC.
Após monitorização, raquianestesia (L3-L4) com 2,5 mg de
bupivacaína pesada a 0,5% + fentanil 25 mcg e peridural
(L2-L3) com 100 mg de lidocaína a 2% sem vasoconstritor
+ morfina 2 mg. Posicionamento da paciente em decúbito
dorsal com manobras para descompressão de veia cava.
Inicialmente, à monitorização, o índice cardíaco (IC) era
de 3,6-4 L/min/m2. Foi instalado o duplo bloqueio (aos 4
minutos) com queda do IC (1,7 L/min/m2) e retorno aos
valores normais (2,9 L/min/m2) com a infusão do milrinone.
A resistência vascular sistêmica calculada na presença do
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duplo bloqueio (aproximadamente de 502 dyne-S/cm5,
abaixo da referência estabelecida) não gerou repercussão
para o retorno venoso, mantendo o IC adequado durante
o procedimento. A reposição de fluidos foi cautelosa, pelo
mecanismo de autotransfusão esperado. Houve complementação via cateter peridural 30 minutos após a primeira
dose (60 mg de lidocaína a 2%). A PAMI manteve-se entre
72-85 mmHg. Ao término, a paciente foi encaminhada à
UTI. Recebeu alta no 11º dia do pós-parto sem registro de
intercorrências até o 30º dia da cesariana. DISCUSSÃO: o
manejo hemodinâmico periparto visa prevenir aumento na
resistência vascular pulmonar; manuter a resistência vascular sistêmica, o volume intravascular e o retorno venoso
adequados e evitar a compressão aortocaval. O cateter de
artéria pulmonar pode ser utilizado quando a vasculatura
pulmonar é responsiva à terapia vasodilatadora, mas os
benefícios precisam ser ponderados, em vista do risco de
ruptura de artéria pulmonar e trombose. A monitorização
minimamente invasiva pode ser alternativa bem-sucedida
no manejo dessas pacientes. Conflito de interesse: não
há. Fonte de fomento: não se aplica.
REFERÊNCIAS:
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AULER JO JR, TORRES ML, CARDOSO MM et al. Clinical Evaluation
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de lidocaína 1% e infusão de remifentanil 0,08 mcg/kg/min.
IOT com fibroscopia seguida de indução anestésica com
fentanil 150 mcg, propofol 150 mg e atracúrio 30 mg. Manutenção anestésica com isoflurano 0,8%, mistura de óxido
nitroso e oxigênio a 50% e remifentanil 0,3 mcg/kg/min. Durante a cirurgia, a paciente ficou estável, sem necessidade
de vasopressores ou hemocomponentes. O recém-nascido
não apresentou depressão respiratória ou necessidade de
reanimação. A analgesia pós-operatória foi realizada com
bloqueio TAP bilateral guiado por ultrassom com ropivacaína 0,3%, 20 ml total associado à analgesia venosa com dipirona 2g, cetoprofeno 100 mg e morfina 2 mg. A paciente foi
desintubada acordada, sem intercorrências, e evoluiu com
boa analgesia pós-operatória, sem formação de hematoma
local. DISCUSSÃO: o bloqueio TAP guiado por ultrassom é
um método eficaz para melhorar a dor pós-operatória em
pacientes com cirurgia abdominal baixa. Uma das vantagens do bloqueio TAP em relação ao bloqueio do neuroeixo
é a ausência de complicações neurológicas e de sintomas
causados pelo uso de opioides, como náuseas, vômitos e
prurido. Existe, entretanto, chance de intoxicação por anestésico local por causa do grande volume infundido. A técnica anestésica escolhida deve priorizar a condição clínica do
paciente e a experiência do anestesista.
REFERÊNCIAS:
1.

2.

362 - ANALGESIA PÓS-CESÁREA
COM TAP BLOCK EM PACIENTE COM
TROMBOCITOPENIA
AOBS008 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
CAMILLA VIANA ARRAIS GOIS SALES; MASASHI MUNECHIKA; LUÍS EDUARDO SIVEIRA MARTINS; DANIEL CORREA HELFER
INSTITUIÇÃO:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - HOSPITAL
SÃO PAULO
INTRODUÇÃO: a analgesia após a cirurgia abdominal pode
ser desafiante em pacientes com contraindicação à punção
do neuroeixo. O bloqueio no plano transverso do abdome
(bloqueio TAP) é uma alternativa para esses pacientes,
reduzindo a dor pós-operatória. A abordagem guiada por
ultrassom traz segurança adequada ao paciente com distúrbio de coagulação. RELATO DO CASO: paciente do
sexo feminino, 26 anos, 67 kg, gestante com 35 semanas e
4 dias, ASA IV: transplante renal prévio com perda de enxerto durante a gestação, em hemodiálise; hipertensão arterial
com piora progressiva; diabetes gestacional; plaquetopenia
de 61.000 de etiologia indeterminada. Sem alteração de
coagulograma (INR: 0,89; TAP > 100%; TTPA: 30,7; R:1,05).
Considerada possível via aérea difícil: Mallampati III, distância tireomentoniana menor que 6 cm e distância esterno-mento menor que 12 cm. Indicada cesariana por restrição
de crescimento intrauterino associada à descompensação
clínica da paciente. As técnicas anestésicas escolhidas
foram anestesia geral e intubação orotraqueal (IOT) com
fibroscopia. Anestesia tópica das vias aéreas com 20 ml
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365 - ANESTESIA EM GESTANTE COM
SÍNDROME HELLP
AOBS009 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
CARLOS ANDRÉ CAGNOLATI; EDUARDO BARBIN ZUCCOLOTTO; JOSÉ ROBERTO NOCITI; GLÍNIA CAVALCANTE
NOGUEIRA; EUGÊNIO PAGNUSSATT NETO
INSTITUIÇÃO:
CET/SBA DA CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA DE RIBEIRÃO
PRETO
INTRODUÇÃO: a síndrome Hellp caracteriza-se por hemólise, elevação das enzimas hepáticas e plaquetopenia1.
Consiste em estágio avançado da pré-eclâmpsia, cursando
com elevada mortalidade materna, apesar da assistência
ao parto de forma oportuna2. O objetivo é descrever o manuseio anestésico de caso com indicação de cesariana de
emergência. RELATO DO CASO: paciente do sexo feminino, 36 anos, idade gestacional 24 semanas, com PA 180
x 100 mmHg, cefaleia intensa, plaquetas de 60.000/mm3,
encaminhada à cesariana após diagnóstico de síndrome
Hellp. Monitorização: ECG (DII e V5), PANI, ETCO2, SpO2 e
TOF. Indicada anestesia geral com intubação traqueal sem

intercorrências após indução sequencial rápida, com TCI
de propofol, TCI de remifentanil e rocurônio 1,2 mg/kg. O
procedimento cirúrgico transcorreu sem anormalidades; o
RN nasceu com APGAR 1/5 e foi encaminhado à UTI Neonatal. No fim da cirurgia, procedeu-se à extubação com reversão do bloqueio neuromuscular com sugammadex 200
mg e TOF 100%. A paciente foi encaminhada ao CTI. O pós-operatório decorreu sem intercorrências e foi dada alta no
sexto dia do pós-operatório. DISCUSSÃO: a síndrome Hellp
acontece entre 6% e 8% das gestações, sendo, juntamente
com a eclâmpsia, responsável por morbidade e mortalidade
na paciente obstétrica. Pacientes com Hellp são suscetíveis à alta incidência de acidentes vasculares cerebrais,
doenças cardíacas, ruptura placentária, necessidade de
transfusão de sangue, efusão pleural e infecções. Ocorrem
no pré-termo, mas 20% podem ocorrer no pós-termo, com
maior incidência de edema agudo de pulmão3. São critérios
diagnósticos: hemólise (sangramento anormal e aumento
dos níveis de bilirrubina); elevação das enzimas hepáticas
e baixa contagem de plaquetas (menos de 100.000/mm3)3.
As evidências recentes não são claras quanto à melhor
indicação da conduta da técnica anestésica. No entanto,
dada a gama de complicações possíveis, parece que a técnica de anestesia geral com intubação da via aérea após
indução sequencial rápida constitui boa escolha. O arsenal
farmacológico disponível deve ser usado com critério, com
atenção às drogas que tragam maior estabilidade no intraoperatório. Não obstante, são necessários outros estudos
que indiquem, à luz de evidências, a melhor técnica a ser
empregada nos casos de pré-eclâmpsia grave e síndrome
Hellp. Os autores declaram não haver conflito de interesse.
REFERÊNCIAS:
1.
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SNEGOVSKIKH D, BRAVEMAN FR. Stoelting’s Anesthesia and Co-Existing Disease. 6. ed. Philadelphia: Elsevier. 2012; p. 181-217.
FLEISCHER L. Anesthesia and Uncommon Diseases. 6. ed. Philadelphia: Elsevier. 2012; p. 267-269.

369 - CESARIANA EM GESTANTE
PORTADORA DE ACONDROPLASIA: UM
RELATO DE CASO

ciente apresentou bloqueio da sensibilidade térmica ao nível de T2, acompanhado de congestão nasal, dormência na
língua e dificuldade respiratória. Foi osicionada em proclive
e ofertado O2 por cateter nasal. Durante o teste doloroso,
apresentou dor no local da incisão cirúrgica. Foi escolhido
por conversão para anestesia geral. Foram realizadas pré-oxigenação O2 100%, indução venosa com 100 mcg de
fentanil, 80 mg de propofol e 40 mg de succinilcolina, seguida de IOT Cormack I cânula nº 6,5 com cuff. A manutenção ocorreu com sevoflurano 1%. Durante o procedimento,
optou-se pela histerectomia total abdominal por causa do
acretismo. A cirurgia prosseguiu sem intercorrências. Duração total de uma hora. No momento da extubação, a paciente não apresentava nenhum grau de bloqueio motor ou
sensitivo. DISCUSSÃO: o manejo anestésico de pacientes
grávidas acondroplásicas é controverso. A anestesia regional pode ser dificultada pela acentuação da lordose lombar,
escoliose torácica e estenose espinhal, que, associadas
ao ingurgitamento do plexo venoso peridural da gravidez,
bem como ao estreitamento dos espaços peri e subdural,
podem levar a dispersão errática de anestésico local, punção acidental da dura-máter, dificuldades de cateterização
e bloqueio alto, não havendo consenso na literatura quanto
a dose de anestésico que deve ser utilizada. As alterações
sistêmicas da doença podem levar à dificuldade de acesso à via aérea, favorecendo a preferência pela anestesia
regional. A utilização de cateter peridural aparece nesse
contexto como uma boa opção por permitir melhor titulação da dose inical e controle de analgesia intraoperatória.
Nesse sentido, a utilização de ultrassom parece aumentar
a segurança da realização e a efetividade do bloqueio de
neuroeixo nesses pacientes por permitir a identificação do
melhor espaço para a punção.
REFERÊNCIAS:
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achondroplasia presenting for urgent cesarean section. International
Journal of Obstetric Anesthesia. 2005;14:175-8.
Ultrasound-Guided Combined Spinal-Epidural Anaesthesia for Elective Caesarean Section in a Patient with Achondroplasia. Int J Obstet
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AOBS010 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
DIANA ROSA DE MELO FERNANDES; DANIEL CORRÊA
HELFER; RAPHAEL RIBEIRO FREITAS; MASASHI MUNECHIKA;

287 - CESÁREA DE URGÊNCIA EM
GESTANTE EM USO DE ATOSIBAN

INSTITUIÇÃO:
UNIFESP

AUTORES:
GABRIEL JOSÉ REDONDANO DE OLIVEIRA; JONATHAS
FERREIRA SOUSA; FLÁVIO ANNICHINO; NIVALDO SIMÕES CORREA; MARCEL RODRIGUES FERREIRA

INTRODUÇÃO: a acondroplasia é uma doença rara de herança autossômica dominante que possui relevância anestésica, sobretudo por causa de suas alterações sistêmicas,
como anormalidades da coluna vertebral e deformidades
da via aérea, tornando a anestesia desses pacientes um
desafio. RELATO DO CASO: paciente do sexo feminino, 24
anos, ASA 2, 1,24 m, 46 kg, G3P2, Mallampatti 2, submetida
à cesariana de urgência por acretismo placentário marginal
e trabalho de parto. Foi realizada raquianestesia. Foi feita a
punção mediana no espaço L3/L4 com agulha Quincke 27G,
com refluxo de liquor, sem sangue ou parestesia. Usou-se
injeção de 7,5 mg de bupivacaína 0,5% hiperbárica, 40 mcg
de morfina e 20 mcg de fentanil posicionada em DDH, com
deslocamento uterino à esquerda. Após 20 minutos, a pa-

AOBS011 - RELATO DE CASOS

INSTITUIÇÃO:
CET HOSPITAL VERA CRUZ - CAMPINAS - SP
INTRODUÇÃO: atualmente, o atosiban vem ganhando
espaço e se mostra eficiente na inibição do trabalho de
parto, principalmente em gestações com menos de 28 semanas. RELATO DO CASO: paciente do sexo feminino, 28
anos, sem comorbidades, com 26 semanas de gestação,
chega ao hospital em trabalho de parto prematuro, sendo
internada e medicada com atosiban para a inibição do
trabalho de parto. Depois de aproximadamente 12 horas
do início da medicação, é diagnosticado quadro de sofriTemas Livres 2014 - 11º COPA / 48ª JASB |
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mento fetal, sendo, então, indicada cesariana de urgência.
A cesariana foi realizada sob raquianestesia. Após o nascimento do segundo neonato, foram administrados 10 UI
de ocitocina em 500 ml de ringer lactato. Diante da atonia
uterina remanescente, são aplicados 200 mcg de metilergometrina intramuscular, também sem resposta. Foram
utilizados, então, 800 mcg de misoprostol via retal. Depois
de 30 minutos, ainda apresentava atonia uterina. Assim, se
optou por administrar doses maiores de ocitocina, sendo
necessários mais 40 UI para que houvesse uma melhora
do quadro. Após o término do procedimento, a paciente
foi encaminhada à sala de recuperação anestésica para
acompanhamento, onde apresentou contração lenta do
útero. DISCUSSÃO: o atosiban tem sido amplamente utilizado como tocolítico para a inibição do trabalho de parto
prematuro, principalmente na Europa. Alguns trabalhos
mostram eficácia no tratamento, principalmente em pacientes com menos de 28 semanas de gestação. Nesse
caso, o trabalho de parto foi inibido por um curto período
de tempo e, por causa do sofrimento fetal, foi indicada a
realização de cesariana no pico da ação da medicação,
sendo necessárias sobredoses de uterotônicos. Não há
conflito de interesse e/ou fonte de fomento.
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1.

2.

AL-OMARI WR, AL-SHAMMAA HB, AL-TIKRITI EM, AKW. Atosiban and
Nifedipine in Acute Tocolysis: a Comparative Study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2006; 14:129-134. Doi: 10.1016/j.ejogrb.2005.12.010.
DE HEUS R, MOL BW, ERWICH JJ, VAN GEIJN HP, GYSELAERS WJ,
HANSSENS M, HÄRMARK L, VAN HOLSBEKE CD, DUVEKOT JJ,
SCHOBBEN FF, WH, VISSER GH. Adverse Drug Reactions to Tocolytic
Treatment for Pretern Labour: Prospective Cohort Study. BMJ. 2009;
14:b744. Doi: 10.1136/bmj.b744.

436 - ANESTESIA PARA TRATAMENTO
INTRAPARTO EXTRAÚTERO EM FETO
COM DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL DE SD
DE CHAOS
AOBS012 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
IGOR CARELLI; JANAÍNA ESCROVE PAIÃO; DESIRÉ CARLOS CALLEGARI; ONÉSIMO DUARTE RIBEIRO JÚNIOR;
ESTHER ALESSANDRA ROCHA
INSTITUIÇÃO:
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC
INTRODUÇÃO: o tratamento intraparto extraútero (EXIT)
é um procedimento realizado durante a cesariana, com
preservação da circulação feto-placentária para o manuseio seguro do feto com risco de obstrução de via aérea. O
objetivo deste trabalho é apresentar um relato de caso de
EXIT em feto com síndrome de Chaos. RELATO DO CASO:
A.M.S., 24 anos, branca, DM1, sem antecedentes anestésicos, IG 40 semanas e 4 dias, A1G0P0, ASA 2. Foi submetida à EXIT para manuseio de via aérea em feto com risco
de obstrução. O procedimento foi realizado sob anestesia
geral associada à peridural com cateter. Após a histerotomia, procedeu-se à liberação parcial do feto, assegurando
a circulação uteroplacentária e seguindo-se às manobras
de laringoscopia com insucesso, procedendo então à traqueostomia. DISCUSSÃO: a obstrução congênita de via
aérea (síndrome de Chaos) corresponde a uma afecção rara
que, se diagnosticada precocemente, interfere de maneira
positiva no manejo anestésico cirúrgico. Antigamente, sem

28 | Temas Livres 2014

- 11º COPA / 48ª JASB

o diagnóstico precoce, a taxa de letalidade era muita alta.
Por causa dos exames atuais de imagem, o diagnóstico
precoce permite que a equipe médica se prepare para a
realização do EXIT, garantindo a via aérea do feto com sucesso e tranquilidade, enquanto a perfusão uteroplacentária e a oxigenação fetal são mantidas. É um procedimento
realizado sob anestesia geral, e os principais objetivos são
a manutenção do fluxo uteroplacentário, o relaxamento uterino, a imobilidade fetal e a oxigenação fetal adequada.
REFERÊNCIAS:
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BRAGA AFA et al. Revista Brasileira de Anestesiologia. 2006; vol 56.
GLAUCIUS CN et al. Acta Med Port. 2007;20:221-7.
MYERS LB, COHEN D, GALINKIN J et al. Anaesthesia for fetal surgery.
Paediatr Anaesth, 2002;12:569-78.
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428 - ANESTESIA GERAL PARA CESÁREA
ELETIVA EM PACIENTES COM DOENÇA
DE MOYAMOYA
AOBS013 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
JEFFERSON ZORZI COSTA; JOSÉ ALEXANDRE COLLI
NETO; MARIA JOSÉ NASCIMENTO BRANDÃO; ANDREZA
TEIXEIRA BARRETA
INSTITUIÇÃO:
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INTRODUÇÃO: a doença de Moyamoya (DMM) define-se
por alterações vasoclusivas da parte distal das artérias
carótidas internas, levando à proliferação de uma rede de
vasos anormais na base do crânio. De etiologia desconhecida, há envolvimento autossômico dominante de baixa
penetrância de carater familiar. Predomina no sexo feminino
2:1. Manifesta-se por acidentes vasculares cerebrais (AVC)
isquêmicos, hemorrágicos ou ataque isquêmico transitório.
O tratamento consiste em cirurgia de bypass para suprir
as áreas isquêmicas e/ou terapia medicamentosa antitrombolítica, além de medicações para suporte nos eventos hemorrágicos. RELATO DO CASO: paciente do sexo
feminino, 22 anos, negra, gestante de termo, diagnóstico
de DMM após AVC aos dois anos de vida cursando com
hemiparesia e parestesia dos membros superior e inferior
esquerdos sem outras alterações. Fez uso de AAS 100 mg
por toda a gravidez, suspenso há quatro dias. Indicada
cesárea por patologia materna. Exame físico: FC 76 bpm,
PAM 90 mmHg, P 70 kg, A 157 cm, ausculta cardiopulmonar normal. Força grau II em membros superior e inferior
esquerdos. Foi indicada anestesia geral (AG) endovenosa
(EV) sem medicação pré-anestésica e realizada expansão
volêmica com ringer lactato 1.000 ml. Indução em sequência rápida e manobra de Sellick com remifentanil em bomba
de infusao contínua (BIC), propofol 150 mg EV e succinilcolina 60 mg EV. A manutenção foi feita com propofol e
remifentanil em BIC. Monitorizição: cardioscópio, oxímetro,
analisador de gases, pressão arterial invasiva. Não houve
alteração hemodinâmica até o nascimento. Controle de
CO2 com gasometrias arteriais. O procedimento durou 45
minutos e a paciente foi extubada em sala. Intercorrência:
hipotensão após o nascimento, revertida com metaraminol
0,5 mg EV. DISCUSSÃO: gestante com DMM possui maior
risco para novo AVC decorrente das alterações fisiológi-

cas da gravidez, bem como do periparto. Normotensão e
normocapnia são mandatórios. Anestesia geral e bloqueio
espinal (BE) são reportados com sucesso para a realização de cesárea. Optamos pela AG por melhor controle da
hipotensão (comum ao BE e que leva à hipoperfusão nas
áreas vasocluídas), além de evitar a hiperventilação decorrente da ansiedade materna, o que provoca hipocapnia
e redução do fluxo sanguíneo cerebral. As desvantagens
da AG são possível hipertensão durante a laringoscopia e
extubação, levando a hipertensão intracraniana, dificuldade
em diagnosticar alterações neurológicas no intraoperatório
e impossibilidade do pele a pele ao nascimento. Conflito
de interesse: não há.

bloqueio do neuroeixo e a consequente simpatectomia podem agravar a instabilidade hemodinâmica numa eventual
hemorragia. Por outro lado, o risco de insucesso da intubação em gestantes é cerca de oito vezes maior, sendo a principal causa de óbito em gestantes submetidas à anestesia
geral. O remifentanil é indicado por ser rapidamente metabolizado pelo feto, causando menor depressão ventilatória,
menor interferência no Apgar e por prevenir a liberação de
catecolaminas que reduzem a perfusão placentária. Essa
gestação é uma condição rara, dramática e com alta mortalidade, exigindo medidas invasivas e cuidados intensivos.
Conflito de interesse: nego. Fonte de fomento: nego.
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402 - ANESTESIA GERAL PARA
PACIENTE COM GESTAÇÃO ECTÓPICA
ABDOMINAL
AOBS014 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
LARISSA FERNANDA MATHEUS; CÉSAR DE ARAÚJO MIRANDA; REINALDO VARGAS BASTOS MIRANDA; DANIEL
DE CARLI; JOSÉ FERNANDO AMARAL MELETTI
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ
INTRODUÇÃO: a gestação ectópica abdominal é muito rara
e mais frequente em países pobres. Nos EUA, a incidência
é de 10,9:100.000 nascidos vivos, a mortalidade perinatal é
de 80% e a gestação a termo com feto vivo é mais rara ainda, com casos esporádicos na literatura. O risco materno é
enorme e a sua raridade leva a dilemas sobre a condução
tanto obstétrica quanto anestésica. RELATO DO CASO:
paciente de 32 anos foi encaminhada com diagnóstico de
gestação molar. Repetido USG que diagnosticou feto vivo,
com 28 semanas, fora do útero. A ressonância magnética
revelou implantação placentária no mesentério. Indicada
cesariana com 34 semanas de gestação, com o feto pesando 2.700 g. Foi realizada anestesia geral com remifentanil
(0,5 mcg/kg/min por 2 minutos para indução e 0,3 mcg/kg/
min), propofol (2mg/kg), rocurônio (1,2 mg/kg) e sevoflurano, com IOT em sequência rápida. Foi feita monitorização
básica associada com pressão arterial invasiva e acesso
venoso central. Foi feita laparotomia xifo-umbilical com
nascimento de feto vivo, com hipoplasia pulmonar e retirada
da placenta do ligamento largo uterino sem intercorrências.
DISCUSSÃO: entre 1946 e 2008 foram relatados 163 casos
de prenhez abdominal em 13 países, com mais de 18 óbitos
maternos e 111 óbitos fetais. Por essa razão, muitas vezes
opta-se pela interrupção da gestação. A raridade e a gravidade dessa condição geram dúvidas sobre qual conduta é
ideal e, portanto, acaba sendo individualizada. A suposta
implantação mesentérica pressupõe risco de hemorragia e,
por isso, acessos venosos adequados, monitorização invasiva e acesso a hemoderivados devem ser garantidos. O
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243 - ANESTESIA PARA PACIENTES COM
SÍNDROME UNHA-PATELA - RELATO DE
CASO
AOBS015 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
MARIA JOSÉ NASCIMENTO BRANDÃO; ANA PAULA CHIBENI FERNANDEZ; TAINÁ LIMA REIS DE PINHO
INSTITUIÇÃO:
CAISM - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNICAMP
INTRODUÇÃO: a síndrome unha-patela (SUP) é uma rara
desordem autossômica dominante, com prevalência de
1:50.000 nascidos vivos, com expressão fenotípica pleomórfica, sem preferência de sexo ou raça. Caracteriza-se
pela tríade displasia ungueal, ausência ou hipoplasia de patela e presença de cornos ilíacos posteriores, por causa do
acometimento de tecidos de origem ectodérmica (unhas,
olhos e crista neural) e mesodérmica (ossos, rins e olhos).
Alterações oftálmicas: glaucoma de ângulo aberto; ectopia
ciliar; hipertelorismo e amaurose. Presença de deformidades ortopédicas, como espondilolístese; hiperlordose lombar acentuada; espinha bífida com sintomas neurológicos
progressivos; deformidades no cotovelo e punhos e dificuldade de deambulação. O comprometimento renal da SUP
varia desde microalbuminúria e proteinúria até insuficiência
renal terminal, sendo essa a causa de morte de 20% a 30%
dos casos. RELATO DO CASO: paciente do sexo feminino,
33 anos, antecedente familiar de SUP, tabagista, ex-etilista,
glaucoma de ângulo aberto primário, síndrome dos ovários
policísticos, útero bicorno corrigido cirurgicamente, três
abortos anteriores, infecção do trato urinário de repetição
sem acometimento renal, acompanhada por psiquiatra por
distúrbio do sono e ouvir vozes. Diagnóstico: aborto retido,
idade gestacional de 31 dias. Foi indicada curetagem uterina. Exame físico: peso 65 kg, altura 1,61 m, PA 110 x 80
mmHg, FC 80 bpm, afebril, normocorada, ausculta cardiopulmonar normal. Espículas ósseas em ilíacos, hipoplasia
da cabeça do rádio, patelas e ungueal. Foram referidas dores articulares difusas e lombalgia. Foi escolhida anestesia
geral para três curetagens uterinas, osteossíntese de fratura
de face e correção de útero bicorno; bloqueio espinhal para
exérese de cisto ovariano, com dor intensa e prolongada
no local da punção. Monitorização: oxímetro, cardioscópio
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e PANI. Após acesso venoso, foi realizada anestesia geral
venosa com midazolam 2 mg, fentanil 150 mcg e propofol
260 mg em bomba de infusão. DISCUSSÃO: a SUP é uma
condição clínica rara com grande variabilidade fenotípica.
Nos pacientes candidatos à anestesia geral, é importante
investigar a presença de glaucoma, associação com tireotoxicose, hipertensão e doença renal grave. Antes de
optar pela realização de um bloqueio espinal, vale avaliar
a presença de sintomas neurológicos e anormalidades da
coluna. Existem vários relatos na literatura sobre pacientes
com SUP submetidos à cirurgia, porém o manejo anestésico ainda não está contemplado na literatura. Sem conflito
de interesse. Sem fonte de fomento.

clínico foi típico. A extensão até C2 justifica o bloqueio do
nervo trigêmeo, que causa disfonia. A dispneia e a apneia
ocorrem pelo acometimento do nervo frênico. Quando o
nível de bloqueio regrediu para C4, a atividade diafragmática retornou e os esforços respiratórios iniciaram. O amplo
espectro de sintomas permite o diagnóstico clínico, embora
a confirmação radiológica deva ser realizada quando possível. O tratamento, que deve ser instituído prontamente, é
baseado na reposição hídrica e no uso de vasopressores.
Como o início dos sintomas é retardado, não se deve reduzir
a atenção à paciente, mesmo vários minutos após a punção.
Não há conflito de interesse. Não há fontes de fomento.
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306 - ANESTESIA SUBDURAL
ACIDENTAL: RELATO DE CASO
AOBS016 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
THIAGO JOSÉ QUERINO DE VASCONCELOS; ODERLAN
CARVALHO DE OLIVEIRA, MARIA JOSÉ NASCIMENTO
BRANDÃO, ANDRÉA DANIELA RODRIGUES
INSTITUIÇÃO:
CAISM - UNICAMP/DEPARTAMENTO DE ANESTESIA FCM - UNICAMP
INTRODUÇÃO: a anestesia subdural acidental pós-punção
peridural é rara. O rápido diagnóstico e o correto manejo são
cruciais para evitar repercussões materno-fetais. RELATO
DO CASO: paciente do sexo feminino, 24 anos, ASA II, secundigesta, com indicação de parto vaginal sob analgesia.
Submetida a bloqueio combinado: raquianestesia com 2,5
mg de bupivacaína 0,5% pesada + 5 mcg de sufentanil e
peridural contínua. Cateter testado e aspirado, sem retorno
de liquor. Após 15 minutos, foi indicada cesárea por sofrimento fetal, complementada com 200 mg de lidocaína 2%
com vasoconstritor. Nível de bloqueio: T6. Com vinte minutos
pós-punção, a paciente apresentou um quadro de dispneia,
hipoxemia, intensa parestesia e discreta fraqueza de membros superiores, hipotensão arterial, taquicardia sinusal, disfonia, parestesia de face, midríase unilateral e inconsciência.
O nível de bloqueio sensitivo atingiu C2, sendo gradual a evolução dos sintomas (10 minutos). Procedeu-se à intubação. A
hipotensão foi corrigida com reposição hídrica (2.000 ml de
ringer lactato e 500 ml de coloide) e metaraminol 1 mg. Após
uma hora, a paciente retomou a consciência e a ventilação,
realizando-se a extubação. O cateter foi aspirado antes da
retirada, sem a presença de liquor. DISCUSSÃO: a anestesia
subdural ocorre por laceração da dura-máter (pelo cateter
ou agulha), criando comunicação com o espaço subdural,
sem lesar a aracnoide. A hipotensão não refratária e o lapso
de tempo entre a punção e o início dos sintomas auxiliam
no diagnóstico diferencial com raquianestesia total. As características do espaço subdural explicam as apresentações
clínicas: o espaço é trabecular, com níveis de bloqueio irregulares, o que justifica a anisocoria. Além disso, é maior
lateral e posteriormente, o que torna as fibras sensitivas
mais propensas ao bloqueio do que as motoras. O quadro

30 | Temas Livres 2014

- 11º COPA / 48ª JASB

ASATO F, NAKATANI K, MATAYOSHI Y et al. Development of a subdural motor blockade. Anaesthesia, 1993;48:46-49.
BELL GT, TAYLOR JC. Subdural block: further points. Anaesthesia,
1994;49:794-5.
LUBENOW T, KEH-WONG E, KRISTOF K et al. Inadvertment subdural injection: a complication of an epidural block. Anesth Analg,
1988;67:175-9.
MEHTA M, MAHER R. Injection into the extra arachnoid subdural space. Anaesthesia, 1977; 32:720-6.

255 - TAP BLOCK COMO OPÇÃO
ANALGÉSICA EM PACIENTE SUBMETIDA
À CESÁREA SOB ANESTESIA
GERAL POR RECIDIVA DE TUMOR
CEREBRAL – UMA EXPERIÊNCIA DE
NEUROTOXICIDADE À ROPIVACAÍNA
AOBS017 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
WALLACE ANDRINO DA SILVA; ALINE MACÊDO PINHEIRO; PAULA DE CASTRO SCHERER; CRISTIANE MARIA
FEDERICCI HADDAD; FERNANDO BLIACHERIENE
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA
DA USP
INTRODUÇÃO: o bloqueio do plano transverso abdominal
(TAP block) é uma técnica anestésica regional que bloqueia
os nervos aferentes da parede abdominal anterior (T6 a L1)1.
RELATO DO CASO: paciente do sexo feminino, 19 anos,
IMC 28,7 kg/m2, primigesta, com antecedentes de carcinoma de plexo coroide, hipotireoidismo e diabetes mellitus
gestacional. Ao completar 30 semanas de idade gestacional assintomática foi submetida à cesariana eletiva, sob
anestesia geral. Indução com fentanil, propofol e succnilcolina e manutenção com propofol. Antes da extubação,
foram administrados 2 g de dipirona e 30 mg de cetorolaco
intravenoso e realizado TAP block guiado por USG. Foram
utilizados 20 ml de ropivacaína 0,3% em cada lado da parede abdominal, com aspiração negativa antes da injeção
do AL. Decorridos 15 minutos da extubação, a paciente
referiu diplopia e apresentou nistagmo horizontal, sem outros sinais e sintomas neurológicos ou cardiovasculares.
Foi solicitada nova tomografia pela equipe da neurocirurgia,
que não evidenciou nenhuma nova alteração. A diplopia e o
nistagmo tiveram resolução espontânea após 45 minutos.
A paciente permaneceu durante 30 horas pós-operatórias
sem nenhuma medicação analgésica ou anti-inflamatória,
referindo um ponto na escala visual numérica da dor, sendo
solicitado 1 g de dipirona após esse período. Recebeu alta

hospitalar, assintomática, após 72 horas da cesariana. DISCUSSÃO: o TAP block com ropivacaína pode resultar em
concentrações plasmáticas elevadas desse anestésico nas
gestantes, levando à neurotoxicidade, que se inicia em 20 a
30 minutos após o bloqueio e apresenta resolução espontânea em até 70 minutos. Nesses casos, não há necessidade
de tratamento específico por causa da transitoriedade dos
sintomas e da remota ocorrência de repercussão cardiovascular, dada a pequena cardiotoxicidade da ropivacaína2,3.
Uma vez que a paciente em questão apresentava tumor cerebral recidivado com sinais de hipertensão intracraniana, o
diagnóstico de neurotoxicidade à ropivacaína não foi feito
de imediato. O TAP block se apresenta como um método
eficaz na abordagem multimodal à dor pós-operatória em
gestantes submetidas à cesariana em que o bloqueio do
neuroeixo não pode ser realizado. Entretanto, os anestesiologistas devem optar por doses reduzidas de AL com
menor toxicidade, como a ropivacaína, em virtude da maior
susceptibilidade das gestantes a esses agentes.
REFERÊNCIAS:
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ANESTESIA PARA
TRANSPLANTES
319 - ESTUDO COORTE DOS
TRANSPLANTES PULMONARES NO
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
(HIAE)
APTS001 - ARTIGO CIENTÍFICO
AUTORES:
ELTON LÚCIO SILVA DE SOUZA; ROGÉRIO PÓVOA BARBOSA; LUIZ HENRIQUE IDE YAMAUCHI; RAFFAEL CEZAR
PEREIRA ZAMPER; FLÁVIO TAKAOKA
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
INTRODUÇÃO: o transplante pulmonar é o tratamento final para algumas doenças como: DPOC, enfisema, fibrose
pulmonar, hipertensão pulmonar, fibrose cística. O objetivo
desta série é mostrar o crescimento e os resultados do Serviço de Transplante Pulmonar do HIAE nos últimos cinco
anos. MÉTODO: coorte retrospectiva dos transplantes de
janeiro de 2009 a dezembro de 2013. DISCUSSÃO: os desafios dessa modalidade terapêutica exigem alinhamento
da equipe multidisciplinar em todo o perioperatorio para
coordenar condutas. Os poucos doadores e as más condições destes fazem essa modalidade uma realidade possível
para poucos. RESULTADOS: realizados 21 transplantes
pulmonares, em 15 homens e 6 mulheres, com IMC médio

de 22,62 m2/kg, 1 (2009); 2 (2010); 4 (2011); 4 (2012) e 10
(2013), com idade média de 47,3 anos, variando entre 21 e
66. O tempo médio de espera na lista foi de 854,63 dias.
Os diagnósticos foram os seguintes: DPOC (6); enfisema
(6); fibrose (3); fibrose cística (2) e outros (4). TIFm: 2h29;
TIQm: 5 horas e TITm: 7h30. A circulação extracorpórea
foi utilizada em 28,5%, com TM de 1:58. 95,2% (20) foram
bilaterais. TM IOT foi de 1,81 dia. TM UTI, 12,43 dias. TM
de internação, de 42,3 dias. Complicações foram predominantemente infecciosas (71,4%), e dois casos não tiveram
complicação. Apenas um caso necessitou de reoperação.
A anestesia realizada foi a combinação de raquianestesia
com 200-400 mcg de morfina e anestesia geral, usando
anestésicos como propofol, fentanila, remifentanila e cisatracúrio visando ao FastTrack. Após a extubação, avaliamos
a necessidade e a possibilidade de passar cateter peridural
para analgesia pós-operatória. Em alguns casos, apenas a
analgesia endovenosa foi suficiente. A monitorização intraoperatória inclui passagem de Swan-Ganz para seguimento
de DC e pressão pulmonar. Como a hipertensão pulmonar
tem alta incidência, o uso de NO milrinone foi frequente
nesses 21 pacientes. A técnica de hidratação restritiva com
cristaloide (Plasmalite®) visa à redução das complicações
pós-operatórias, assim como à restrição transfusional.
Tudo isso nos levou a ter os seguintes resultados: po2/fio2
médio em t0 de 266 (21), em 24 horas de 381 (14), em 48 horas 348 (6) e em 72 horas 336 (3). A taxa de óbito após cinco
anos do programa foi de 9,5%. CONCLUSÃO: o transplante
pulmonar é um excelente tratamento para doenças pulmonares terminais, mas que necessita de mais investimentos,
disseminação de conhecimento e aumento do número de
doações, que vem ocorrendo nos últimos anos. Conflito de
interesse: não há. Fonte de fomento: não há.

302 - ANÁLISE RETROSPECTIVA DE 102
TRANSPLANTES HEPÁTICOS
APTS002 - ARTIGO CIENTÍFICO
AUTORES:
ROGÉRIO PÓVOA BARBOSA; ALEXANDRE P. OLIVEIRA;
LUIZ H. YAMAUCHI; SANG WOO; FLÁVIO TAKAOKA
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
INTRODUÇÃO: o transplante hepático é o tratamento final
para cirrose terminal, hepatocarcinoma, hepatite fulminante
etc. Mostraremos os resultados do transplante hepático
no Hospital Israelita Albert Einstein em 2013. MÉTODO:
coorte retrospectiva de 2013. RESULTADOS: durante o
ano de 2013, foram realizados 102 transplantes, 72 (70,6%)
masculinos e 30 (29,4%) femininos, com idade média de 52
anos. Cinquenta e cinco pacientes com MELD ≥ 21 e média
de 32,5. Hipertensão e diabetes são as comorbidades mais
prevalentes, com 25% em cada grupo, seguidas de insuficiência renal crônica, com cerca de 6%. A hepatite C e o hepatocarcinoma foram as patologias mais prevalentes, com
38% cada uma, seguidas por cirrose por álcool, com 18%.
O tempo médio de espera na lista foi de 233 dias. Todos os
pacientes receberam avaliação pré-operatória ambulatorial
e os mais graves foram avaliados durante a internação.
Anestesia geral com propofol, fentanil, remifentanil, isofluorane e cisatracúrio foi usada em todos os casos e a monitorização de função cardíaca com FlowTrack®, Swan-Ganz
ou ecotransesofágico foi a escolha. A terapia transfusional
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baseada em metas foi guiada por trombelastometria rotacional em todos os casos. O tempo médio de internação em
UTI foi de 5,6 dias com a moda e mediana < 4 dias e internação hospitalar de 20 dias com moda e mediana ente 8 e
15 dias. Não houve transfusão de hemácias em 52 casos e
a média foi de 1,45 concentrado de hemácias por transplante. CONCLUSÕES: resultados consistentes e comparáveis
com os principais centros de transplante resultam de um
processo contínuo de aprimoramento e dedicação conjunta
da equipe multidisciplinar que cerca esses pacientes. Os
transplantes são constantes desafios à equipe assistencial
e exigem grande alinhamento de condutas ante a evolução
do conhecimento e das técnicas. DISCUSSÃO: o modelo
de alocação de órgãos adotado no Brasil direciona os órgãos para os pacientes mais graves e exige grande aporte
de recursos financeiros e humanos, que, num cenário de
pouca doação, trata pacientes hepáticos em condição extremamente avançada da doença. O ato anestésico torna-se complexo e exigente de muitos recursos Conflito de
interesse: não há.
REFERÊNCIAS:
1.

Secretaria do Estado de São Paulo, UNOS.

304 - ANÁLISE RETROSPECTIVA DE 238
TRANSPLANTES DE FÍGADO
APTS003 - ARTIGO CIENTÍFICO
AUTORES:
ROGÉRIO PÓVOA BARBOSA; LUIZ H. YAMAUCHI; ELTON
L. SILVA; ANDRÉ SERRA; MARCELO DE S. SILVA
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
INTRODUÇÃO: transplantes (TX) hepáticos fazem parte da
rotina de poucos centros transplantadores no Brasil e são
alvo de discussão intensa, mas restrita, apenas entre os
profissionais que atuam diretamente na assistência destes.
O Hospital Israelita Albert Einstein representa o centro que
mais executa esse tipo de atendimento no país, e desejamos divulgar os dados para ampliar o debate sobre o tema.
MÉTODO: coorte retrospectiva de 238 casos sequenciais
nos anos de 2012 e 2013. RESULTADOS: 238 transplantes
foram realizados sequencialmente em dois anos, sendo
destes seis de fígado-rim, um multivisceral e 34 (14%) re-TX. Esses últimos são muito desafiadores e exigem muitos
recursos, principalmente se tardios, 21 (8%). Uma estratégia bem definida e protocolos assistenciais no intraoperatório visam minimizar as transfusões. A restrição volêmica
com Plasmalyte® e a monitorização hemodinâmica feita
com Swan-Ganz, FlowTrack® ou eco são instrumentos de
grande valor para otimizar o cuidado. Anestesia geral com
propofol, fentanil, remifentanil, cisatracúrio e isoflurano e
terapia transfusional guiada por trobelastometria compõem
o arsenal terapêutico. Excluídos os transplantes duplos e
múltiplos, dos 231 restantes, 64 (27,7%) eram femininos e
167 (72,3%), masculinos; com idade média de 51,4 anos e
MELD médio 31(excluído sit. especial) obtivemos uma média de 1,5 concentrado de hemácias, com mediana de 1
e moda de zero. A transfusão de PFC e Crio com média
de 0,9 unidade. A média de internação hospitalar foi de
19 dias com mediana entre 8 e 15 dias. CONCLUSÕES:
o cenário nacional de poucas doações leva os pacientes a
transplantar em condições de avançada doença hepática,
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o que cria um ambiente de alta morbidade para o período intraoperatório e exige cuidados individualizados para
assegurar a assistência e bons resultados. DISCUSSÃO: a
sobrevida atuarial de cinco anos está em 74%, semelhante
aos dados da UNOS e maior que o do estado de São Paulo,
que se encontra em 62%. A obtenção desses resultados
está intimamente relacionado com um conjunto de cuidados e estrutura voltado para o paciente, que vai além do
transplante em si. Conflito de interesse: sem conflitos.
REFERÊNCIAS:
1.

Secretaria do Estado de São Paulo.

313 - O USO DA HEMODIÁLISE
INTRAOPERATÓRIA EM TRANSPLANTE
DE FÍGADO PEDIÁTRICO
APTS004 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
BRUNO FRANCISCO DE FREITAS TONELOTTO; MÔNICA
GULAK IORIS; CLÁUDIA MARQUES SIMÕES; MARCELLA
MALAVAZZI; ALEXANDER ALVES DA SILVA
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
INTRODUÇÃO: o transplante de fígado (TF) é um procedimento cirúrgico desafiador. Um dos achados comuns
no paciente que vai realizar um TF é a insuficiência renal,
que pode complicar a evolução intraoperatória e aumentar
a morbi-mortalidade. O uso de hemodiálise intraoperatória
(IO) é descrito por vários centros como auxiliar durante o
TF nos casos em que há insuficiência renal. RELATO DO
CASO: S.L.A.V., 3 anos e 7 meses, 15 kg, portador de atresia
de vias biliares com kasai prévio, internado há um mês com
choque séptico, insuficiência renal e respiratória. Foi entubado sob ventilação mecânica, em uso de noradrenalina.
Foi submetido a transplante de fígado intervivos com tempo
cirúrgico de 15 horas, tendo recebido 460 ml de hemáceas,
400 ml de plasma fresco, 75 ml de albumina 20% e mantido
sob anestesia inalatória com sevofluorano, monitorizado
com débito cardíaco minimamente invasivo (FloTrac®), saturação venosa contínua (Pediasat®), pressão arterial invasiva, eletrocardiograma, fração expirada de CO2, O2 e gases
anestésicos. Sangramento IO estimado em 300 ml e diurese
300 ml exigiu o uso de noradrenalina e dobutamina para
controle hemodinâmico desde o início do procedimento.
Realizou hemodiálise IO (ultrafiltração) durante 90 minutos,
não sendo necessário aumentar a dose do vasopressor.
Ao término, foi enviado para a UTI entubado, sedado com
midazolan e fentanil e em uso de dobutamina 3 mcg/kg/
min. DISCUSSÃO: a lógica por trás do uso de hemodiálise
IO durante TF em pacientes com disfunção renal é que o
procedimento geralmente complica por grandes mudanças
hemodinâmicas, distúrbios metabólicos e alterações na coagulação, situações que podem ser mais bem gerenciadas
no ato operatório quando se utiliza terapia substitutiva renal.
Os dados disponíveis na literatura sugeriram a hemodiálise
IO como opção segura e viável. Percebeu-se, ao utilizar a
hemodiálise IO, que as alterações hidroeletrolíticas, como
os valores séricos de potássio e de HCO3, foram minimizadas sem que houvesse prejuízo hemodinâmico. É preciso
destacar o papel da equipe multidisciplinar, pois sem ela
não seria possível a realização desse complexo procedimento. Em suma, o controle das alterações hemodinâmicas

e metabólicas durante o TF apresenta-se como o maior
obstáculo para o período IO, e o uso da hemodiálise pode
tanto melhorar o prognóstico como auxiliar o controle dessas alterações durante o procedimento cirúrgico. Conflito
de interesse: não há.

ROTEM®, a formação do coágulo era normal. Não houve
conflito de interesse na realização deste trabalho. Os dados
foram obtidos por meio da participação no caso e da revisão de prontuário.

REFERÊNCIAS:

1.
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Liver Transpl. 2009; Jan;15 (1):73-8. Doi:10.1002/lt.21650.

444 - INR ALTERADO, COAGULAÇÃO
NORMAL: A IMPORTÂNCIA DA
MONITORIZAÇÃO DINÂMICA

REFERÊNCIAS:
2.
3.

TRIPODI A, MANNUCCI PM. The coagulopathy of chronic liver disease. N Engl J Med. 2011;365:147-56.
TRIPODI A. Tests of coagulation in liver disease. Clin Liver Dis,
2009;13:55-61.
TRIPODI A, PRIMIGNANI M, CHANTARANGKUL V, DELL’ERA A, CLERICI M, de FRANCHIS R, COLOMBO M, MANNUCCI PM. An imbalance of pro- vs anti-coagulation factors in plasma from patients with
cirrhosis. Gastroenterology. 2009;137:2.105-11.

APTS005 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
MÔNICA GULAK IORIS; CÁSSIO CAMPELLO DE MENEZES; RICARDO DANTAS MONTEIRO; CLÁUDIA MARQUEZ
SIMÕES; EVA MARQUEZ FLORES
INSTITUIÇÃO:
SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIA/HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA
INTRODUÇÃO: a monitorização da coagulação é utilizada
durante o transplante hepático, visando ao uso racional de
hemocomponentes. O hepatopata, por causa da fisiopatologia da doença, não mantém a homeostase da coagulação
de maneira eficaz. Se por um lado ocorre gradual redução
dos fatores plasmáticos pró-coagulantes, os anticoagulantes e a depuração de fatores ativados também estão
diminuídos, oscilando entre a hipocoagulabilidade e a hipercoagulabilidade. CASO CLÍNICO: R.A.C., masculino, 58
anos. História pregressa de neoplasia prostática, trombose
venosa profunda em membro inferior esquerdo e trombose
de veia jugular há dois anos; em uso de varfarina sódica, 2
mg diários, e portador de filtro de veia cava. Foi internado
para transplante hepático por cirrose biliar primária. Exames laboratoriais pré-operatórios: Hb 10,8 g/dL, Hto 30,4%,
TP 30,5 s, INR 2,83, TTPA 32,5 s, plaquetas 105.000/mm3,
Ca 1,15, Na 132, K 4,5, creatinina 0,8, ureia 28, albumina 2,1,
bilirrubina total 2,38. MELD 21, Child C. Logo após o início
do procedimento foram realizados tromboelastometria rotacional (ROTEM®) basal, que se mostrou sem alterações,
e exames laboratoriais de rotina, sendo necessária a correção de distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-base leves.
Após a reperfusão, o paciente apresentou sangramento,
com ROTEM® incoagulável, quando foram administrados
ácido tranexâmico 2 g e fibrinogênio 2 g com dificuldade de
controle do sangramento. Por fim, o paciente foi encaminhado para a UTI hemodinamicamente instável em uso de
drogas vasoativas (noradrenalina, adrenalina, dobutamina).
Exames laboratoriais feitos na admissão da UTI: Hb 5 g/dL,
plaquetas 71.000, INR > 8, Ca 1,18. DISCUSSÃO: o caso
relatado reforça a importância da monitorização da coagulação com o uso do ROTEM®. O tempo de protrombina
(TP), apesar de ser preditor de prognóstico e gravidade
da doença hepática, não é um preditor de sangramento,
principalmente nessa casuística, haja vista que o TP, assim como outros testes de coagulação, avaliam apenas
os fatores pró-coagulantes, sem avaliar a diminuição dos
anticoagulantes em paralelo. Nosso paciente, apesar de
se encontrar em um estado de hipercoagulabilidade prévia,
evidenciado pelos episódios de trombose, e, no momento
da cirurgia, estar em uso de anticoagulante cumarínico com
INR alterado, não necessitava de intervenções, já que, pelo

ANESTESIA PEDIÁTRICA
244 - PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
DE CRIANÇAS PORTADORAS DE
MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS
ANESTESIADAS EM UM HOSPITAL
PEDIÁTRICO
APED001 - ARTIGO CIENTÍFICO
AUTORES:
PATRÍCIA MARCHIORO; THIAGO MAMORU SAKAE; LUCIANA EVANGELISTA ROSA MOREIRA; OTÁVIO GOMES
TERRA LEITE; ALEXANDRE CARLOS BUFFON
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO
INTRODUÇÃO: as malformações congênitas constituem
distúrbios de desenvolvimento presentes ao nascimento e
que surgem no período embrionário, incluindo alterações
de ordem estrutural, funcional ou metabólica que causa
anomalias físicas ou mentais. A anestesia nesses pacientes
se torna desafiadora, dadas as particularidades de cada
anomalia e o estado de saúde dos seus portadores. Assim,
o objetivo deste trabalho foi descrever a incidência de malformações em crianças submetidas a procedimentos anestésico-cirúrgicos no Hospital Infantil Joana de Gusmão, bem
como associá-la a algumas variáveis predeterminadas. MÉTODO: estudo transversal, prospectivo, com uma amostra
de 119 pacientes anestesiados durante o período de 10 de
fevereiro a 10 de março de 2014 no Hospital Infantil Joana
de Gusmão, em Santa Catarina. RESULTADOS: dos 119
pacientes analisados encontrou-se uma incidência de malformação congênita de 35,3%, em que anomalias do trato
gastrointestinal foram as mais comuns (9,2%), seguidas de
anomalias do sistema osteomuscular (8,4%), cardiorrespiratório (6,7%), do SNC (4,2%) e urogenitais (1,7%). Em média,
os pacientes com malformações foram submetidos à cirurgia com idade menor (idade média = 2,42 anos) em comparação com o grupo sem malformações (idade média = 3,09
anos) (p = 0,001). Não houve diferenças estatisticamente
significativas entre sua incidência de acordo com o sexo
dos pacientes. Os pacientes ASA 3 e 4 apresentaram mais
que o dobro de risco de malformação em comparação com
os pacientes ASA 1 e 2 (p = 0,0001). As maiores incidências
de malformação foram nas especialidades de cirurgia cardíTemas Livres 2014 - 11º COPA / 48ª JASB |
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aca e cirurgia plástica (p < 0,001). DISCUSSÃO: estima-se
que as malformações congênitas estão presentes em 2% e
3 % dos recém-nascidos e que podem subir para até 5% se
incluirmos as alterações diagnosticadas mais tardiamente.
No entanto, em uma amostra de crianças selecionadas para
procedimentos anestésico-cirúrgicos, essa incidência foi
muito maior, de 35,3%, associando-se a um pior estado de
saúde conforme a classificação ASA. Apesar de não termos
encontrado diferenças significativas de malformação entre
os sexos, outros autores encontraram prevalências maiores
no sexo masculino. CONCLUSÕES: dada a relevante incidência de malformações congênitas em nossa população
de crianças a serem anestesiadas, devemos organizar uma
anamnese detalhada, com atenção especial ao planejamento pré-anestésico e solicitação de exames complementares
quando necessário. Conflito de interesse: ausente. Fonte
de fomento: ausente.
REFERÊNCIAS:
1.

2.

3.

4.

CASTILLA EE, LOPEZ-CAMELO JS, PAZ JE, ORIOLI IM. Prevencion
Primaria de los Defectos Congénitos. Rio de Janeiro: Fiocruz. 1996;
150p.
CASTRO MLS, CUNHA CJ, MOREIRA PB. Frequuência das
malformações múltiplas em recém-nascidos na cidade de Pelotas, Rio
Grande do Sul, Brasil, e fatores sócio-demográficos associados. Cad
Saúde Pública. 2006;22(5):1.009-15.
COSTA CMS. Perfil das malformações congênitas numa amostra de
nascimentos no município de Rio de Janeiro, 1999-2001. [Dissertação].
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo
Cruz, Rio de Janeiro; 2005.
HOROVITZ DDG, LLERENA JÚNIOR JC, MATTOS RA. Atenção aos
defeitos congênitos no Brasil: panorama atual. Cad Saúde Pública.
2005;21(4):1.055-64.

333 - ANESTESIA EM CRIANÇA COM
FIBROMATOSE HIALINA JUVENIL E VIA
AÉREA DIFÍCIL: RELATO DE CASO
APED002 - CASOS DIFÍCEIS
AUTORES:
MARCO AURÉLIO SOARES AMORIM; EDERVAL LEITE PEREIRA FILHO; EDNO MAGALHÃES; CÁTIA SOUSA GOVÊIA; LUÍS CLÁUDIO ARAÚJO LADEIRA
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA/UNIVERSIDADE
DE BRASÍLIA
INTRODUÇÃO: a fibromatose hialina juvenil (FHJ) é uma
doença autossômica recessiva rara. Caracteriza-se por
contraturas, tumores fibrosos, hipertrofia gengival e depósito de substância hialina na pele e nos órgãos, acarretando
incapacidade funcional. A etiopatogênese está vinculada
à síntese e ao metabolismo do colágeno. Relatos prévios
descrevem pacientes com via aérea difícil. Nesse caso, as
alterações anatômicas não permitiam o uso de broncofibroscopia e dificultavam as técnicas de via aérea cirúrgica.
RELATO DE CASO: criança de 4 anos e 6 meses, sexo
feminino, portadora de FHJ, internada para extração de
dentes decíduos e ressecção de nódulos intrabucais que
causavam dor à mastigação. Apresentava relato de intubação orotraqueal impossível em anestesia prévia. Ao exame
físico, apresentava abertura bucal reduzida, imobilidade de
cabeça e pescoço, rigidez das articulações de membros. À
fibronasolaringoscopia pré-operatória apresentava estreitamento de cavum, nódulos faríngeos e edema de glote. Na
sala de operação, acompanhada pelo pai, foi monitorada e
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submetida à sedação consciente (doses tituladas de midazolam) e infiltração local com lidocaína. No intraoperatório,
manteve-se em respiração espontânea, consciente (Ramsay 2) e estável hemodinamicamente. Na SRPA recebeu dipirona e flumazenil, permanecendo sem queixas. Recebeu
alta hospitalar no primeiro dia pós-operatório. DISCUSSÃO: o aspecto pertinente à anestesia é o envolvimento das
vias aéreas. Imobilidade do pescoço, contratura temporomandibular, depósito de substância hialina na traqueia e
hiperplasia gengival comprometem a manipulação das vias
aéreas. O estreitamento das vias aéreas dificultava técnicas
transorais e nasais de intubação, e o uso do broncofibroscópio foi limitado pelo pequeno diâmetro interno do tubo
orotraqueal, mas um cirurgião estava de prontidão para
qualquer intercorrência. A escolha da sedação consciente
com midazolam deveu-se à existência do antagonista e a
seus efeitos adversos. O planejamento para o acesso da
via aérea difícil no paciente com FHJ é provavelmente mais
importante do que a utilização de uma técnica específica.
Conflito de interesse: não há. Fonte de fomento: não há.
REFERÊNCIAS:
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AGHIGHI Y, BAHREMAND S, NEMATOLLAHI LR. Infantile systemic
hyalinosis: report of three Iranian children and review of the literature.
Clinical Rheumatology, 2007;26:128-30.
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377 - ANESTESIA COM MIDOZOLAN,
SEVOFLURANO E REMIFENTANIL PARA
LARINGOTRAQUEOSCOPIA EM CRIANÇA
CARDIOPATA
APED003 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
ALICE DIAS POLVERINI; LUÍS OTÁVIO ESTEVES; RICARDO
FRANCISCO SIMONI; LUIS HENRIQUE CANGIANI; MARINA
SHIMANOE; EVELYN TOSHIE MATSUDO
INSTITUIÇÃO:
CENTRO MÉDICO
INTRODUÇÃO: relata-se uma anestesia geral em criança
cardiopata com ventilação espontânea para laringotraqueoscopia. RELATO DO CASO: paciente de 2 anos, sexo
masculino, portador de atresia aórtica, submetido previamente à cirurgia em dois tempos (Norwood-sano e cirurgia
de Glenn), interna, com quadro de desconforto respiratório
e hipótese diagnóstica de estenose traqueal, para a realização de laringotraqueoscopia. Ao exame físico, encontravase em bom estado geral, com os aparelhos cardiovascular
e pulmonar sem alterações, FC de 99 bpm e 11 kg. A monitorização foi feita com PANI, cardioscópio, oxímetro, capnógrafo e analisador de gases. Após a indução inalatória
e obtenção de acesso venoso periférico, foi administrado
midazolan 0,5 mg e iniciado remifentanil em infusão contínua, mantido em 0,04 mcg/kg/min. Optamos por utilizar
remifentanil, pois havia relato de história prévia de alergia ao
propofol. Utilizamos remifentanil em infusão manualmente
controlada, pois não existe um modelo farmacocinético
disponível para essa idade e peso. A taxa de infusão foi
ajustada de acordo com parâmetros clínicos e hemodinâmicos para manter o plano anestésico e evitar depressão
respiratória, não havendo como estimar a concentração
plasmática. Foi visualizada pequena estenose na traqueia

pelo cirurgião. O tempo de duração do procedimento foi de
10 minutos. A dose total infundida de remifentanil foi de 9,15
mcg (0,4 ml). No fim da infusão, o tempo de despertar foi
de 9 minutos. DISCUSSÃO: numa situação de cardiopatia
complexa o ideal é promover a estabilidade cardiovascular, com manutenção adequada do transporte de oxigênio.
Estando diversos agentes disponíveis, a escolha deve ser
criteriosa, pois os anestésicos podem afetar a estabilidade
hemodinâmica, causando piora da função cardíaca e hipotensão grave. Nesse caso, a utilização do remifentanil em
infusão manualmente controlada não possibilita estimar
a concentração da droga no sítio efetor, podendo ocorrer
acúmulo de droga no plasma, o que leva à depressão respiratória e a outros efeitos dos opioides. A associação de
midazolan, sevoflurano e remifentanil proporcionou plano
anestésico e analgesia adequados, sem a necessidade
de intubação, o que é desejável nesse procedimento. Sem
conflito de interesse.

264 - USO DE MÁSCARA LARÍNGEA
EM ANESTESIA PARA RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA EM LACTENTE
APED004 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
BRUNO LUIZ SERRA MARINHO DE LUCAS; CÍNTHIA INDELLI ARAÚJO MORAES BARROS; LÍVIA MARIA ALVES
ESTEVES BARROS; PAULO HENRIQUE PEREIRA AGUIAR
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS
INTRODUÇÃO: a realização de anestesia para ressonância magnética (RM) em neonatos e lactentes tem se
mostrado um desafio anestésico importante, por causa
das dificuldades que o ambiente fora do centro cirúrgico
impõe ao anestesiologista. O acesso limitado à via aérea e
a dificuldade de conduzir a monitorização visual e auditiva
dos sinais vitais consistem nos principais desafios nessa
situação. A instrumentação das vias aéreas de neonatos e
lactentes impõe risco adicional às dificuldades já inerentes
ao ambiente. RELATO DO CASO: lactente, 2 meses, do
sexo feminino, 4,5 kg, nascida a termo, ASA 1. Indicada
ressonância magnética de coluna lombar para investigação
de alteração anatômica da coluna. Admitida e monitorizada
com cardioscopia, oximetria de pulso e capnografia. Iniciada indução inalatória sob máscara facial em sistema aberto
de Baraka, com O2 100% e sevoflurano até atingir o plano
anestésico. Foi realizada venóclise no membro superior esquerdo com cateter 24G, bem como administrado propofol
15 mg e inserida máscara laríngea (ML) nº 1 na primeira
tentativa. A paciente foi mantida com sevoflurano 2% em
ventilação assistida até o retorno à ventilação espontânea.
Iniciado o exame, a anestesia evoluiu sem intercorrências.
A máscara laríngea foi retirada com a paciente ainda em
plano anestésico, sem intercorrências. DISCUSSÃO: a literatura ainda não é conclusiva quanto ao uso do tubo
endotraqueal ou da ML no desfecho de pacientes com risco de comprometimento da via aérea durante a RM. Como
anestesiologistas que acessam a via aérea de neonatos e
lactentes, estamos envolvidos na avaliação da segurança e
eficácia da ML, ainda mais em se tratando de ambiente que
impõe dificuldades no acesso à via aérea. É um dispositivo
de inserção rápida e simples, tendo, inclusive, sua utiliza-

ção já ter sido estudada em ressuscitação neonatal, sem
complicações diretamente atribuíveis a seu uso. Os dispositivos supraglóticos têm sido utilizados cada vez mais
em situações emergenciais e ambientes hostis, particularmente quando a intubação traqueal pode ser desafiadora
ou retardar a oxigenação.
REFERÊNCIAS:
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337 - CORREÇÃO CIRÚRGICA DE PÉ
TORTO CONGÊNITO EM CRIANÇA
PORTADORA DE EPIDERMÓLISE
BOLHOSA
APED005 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
DANIEL BARRETO ANDRADE; BRÁULIO ANTÔNIO MACIEL
DE FARIA MOTA OLIVEIRA; MARCÍLIO BATISTA PIMENTA;
GABRIEL DIAS BERTOLOSSI CABRAL; ALYSSON HIGINO
GONÇALVES DA SILVA
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL FELÍCIO ROCHO
INTRODUÇÃO: a epidermólise bolhosa (EB) é uma doença
de grande impacto na vida do paciente. É uma doença hereditária da pele e das mucosas e causa bolhas na superfície em resposta a traumas mínimos. A cura anormal dessas
lesões é uma característica comum, formando cicatrizes
contraídas e erosões cutâneas. Além disso, os pacientes
podem apresentar anemia severa de causa multifatorial. Os
três tipos principais são EB simples, que apresenta curso
benigno; EB juncional, que apresenta bolhas generalizadas
e raramente sobrevivem por causa da sepse; e EB distrófica, que se caracteriza por cicatrizes graves, deformidades
de mãos e pés, microstomia, estenose esofágica e dentes
displásicos, sendo incomum sobrevida após a segunda década de vida. O tratamento da EB é sintomático e suportivo.
RELATO DO CASO: paciente ACCS, do sexo feminino, 8
anos, 19 kg, foi admitida para a correção cirúrgica de pé
torto congênito esquerdo. Portadora de epidermólise bolhosa, usa sulfato ferroso, polaramine e vitamina B12. Passado anestésico cirúrgico de sindactilia em mãos. Exames
pré-operatórios com Hb 9,7, Ht 31,2, leucócitos 8.200 e
plaquetas 508.000, RNI 1. Atividade de protrombina 100.
Foi realizado preparo pré-anestésico com midazolan 10 mg
VO 15 minutos após cetamina IM 100 mg. A paciente foi
submetida à punção de acesso venoso em veia jugular externa direita com jelco 22. Monitorizaçāo foi feita com estetoscópio precordial e oxímetro de pulso. Paciente mantida
em ventilação expontânea sob cateter nasal com oxigênio
a 2l/min. Manutençāo de sedação anestésica realizada com
propofol 0,05 mcg/kg/min em bomba de infusão contínua.
Realizado, então, bloqueio femoral e isquiático posterior
com estimuplex A 100 e estimulador de nervos. Foi administrado nos bloqueios um total de 7 ml de lidocaína 2%
com vasoconstritor, 10 ml de ropivacaína e 3 ml de ABD.
O procedimento transcorreu em um total de 3 horas sem
nenhuma intercorrência. A paciente encaminhada à sala de
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recuperação pós-anestésica. DISCUSSÃO: para o tratamento do acometimento de contratura das mãos e dos pés
sāo necessários procedimentos repetidos para manter a
funcionalidade dos membros. O manuseio desses doentes
deve sempre respeitar o princípio “não tocar” em virtude da
facilidade com que podem ser criadas lesões secundárias à
manipulação. Deve-se evitar a força de cisalhamento sobre
a pele; levantar e nunca deslizar o paciente e não utilizar
fitas adesivas. Além disso, a via aérea é uma área crítica
por causa da microstomia. Conflito de interesse: nāo há.

risco de atelectasias durante o ato anestésico. As principais
consequências são a redução da oxigenação arterial com o
aumento da resistência vascular pulmonar no local da atelectasia e do shunt pulmonar. A prevenção de atelectasias
é feita por meio de manobras de recrutamento e administração de PEEP. O tratamento de atelectasias se baseia
no tripé fisioterapia respiratória, aspiração de vias aéreas
e umidificação. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de
fomento: nenhum.
REFERÊNCIAS:
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399 - USO DE FISIOTERAPIA
RESPIRATÓRIA PARA A REVERSÃO
DE ATELECTASIA INTRAOPERATÓRIA
EM CRIANÇA SUBMETIDA À
ADENOAMIGADALECTOMIA
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MJC, AULER JR. JOC. Atelectasias durante anestesia: fisiopatologia e
tratamento. Rev Bras Anestesiol. 2008;58(1):73-83.
TONELLI D, CANGA JC, VASCONCELLOS JC, SACCO PCN, MENECUCCI AAS, CAMARGO AG. Atelectasia pulmonar durante anestesia
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APED006 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
DANIEL DONGIU KIM; DÉBORA DE OLIVEIRA CUMINO;
VIRGÍNIA SOEIRO BARROS; ALDEMAR KIMURA JR.
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL INFANTIL SABARÁ
INTRODUÇÃO: desde os primórdios da anestesia, diversos
autores relatam complicações respiratórias, sendo a atelectasia pulmonar uma das principais. Durante a anestesia, a
redução do esforço inspiratório leva à redução progressiva
da complacência pulmonar e da oxigenação arterial secundária e ao colapso do parênquima pulmonar. RELATO
DO CASO: paciente EAD, do sexo feminino, 3 anos, ASA I,
submetida à adenoamidalectomia. Depois da monitoração,
foi feita a indução anestésica inalatória, com venóclise e
administração de 1μg/kg de sufentanil e 3 mg/kg de propofol. A seguir, houve a intubação orotraqueal com cânula
4,5 mm sem intercorrências e manutenção anestésica com
sevoflurano 2,5%, procedimento anestésico-cirúrgico sem
acidentes. No fim do procedimento, observou-se diminuição da expansibilidade e do murmúrio vesicular em hemitórax esquerdo (HTE), sem alterações na pressão inspiratória,
SpO2 ou capnografia. Nesse momento, foi verificado o
posicionamento adequado do tubo orotraqueal, seguido de
aspiração sem saída de secreção. Foram realizados recrutamento alveolar com administração de pressão expiratória
final positiva (PEEP) e nebulização com adrenalina. Foram
feitos raios X de tórax com velamento do HTE e desvio da
área cardíaca para a esquerda, sugestivo de atelectasia
pulmonar. Com diagnóstico firmado, iniciou-se fisioterapia
respiratória, com dois ciclos de tapotagem em decúbito
lateral direito, instilação de 3 mL de solução fisiológica, recrutamento pulmonar em três ciclos com pressão mantida
em 30 cmH2O durante 30 segundos, seguida de aspiração
de cânula traqueal com saída de grande quantidade de
secreção. Após as manobras, houve melhora evidente da
expansibilidade torácica e foi realizado novo RX, que demonstrou completa resolução da atelectasia. A paciente foi
extubada sem intercorrências, encaminhada à SRPA com
posterior alta hospitalar sem intercorrências. DISCUSSÃO:
em pacientes infantis, a presença de ventilação colateral
(poros de Kohn) e comunicação nos bronquíolos alveolares
(canais de Lambert), associadas a maior taxa metabólica
e gradientes de pressão transpleural maiores, aumentam o
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367 - MANEJO ANESTÉSICO NO
PACIENTE COM SÍNDROME DE PRADERWILLI: RELATO DE CASO
APED007 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
EDUARDO JUN SADATSUNE; ANA CRISTINA ALIMAN;
FERNANDA ELIZABETH ROMERO; ALESSANDRA MATSUSHITA. SUMIYOSHI; CASSIO VARELLA ANTONINI
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL SAMARITANO SÃO PAULO
INTRODUÇÃO: a síndrome de Prader-Willi (SPW) é um
distúrbio genético neurocomportamental associado à alteração no cromossomo 15, com prevalência de 1:15.000.
Suas características clássicas são hipotonia, hipogonadismo, hiperfagia, obesidade e distúrbios do comportamento. Pode ser descrita como um distúrbio bifásico, com
uma infância hipotônica e de baixo peso seguida de uma
evolução, a partir dos 2 anos, de apetite elevado e ganho
ponderal significativo. Por ser uma doença rara com poucos relatos na literatura, o manejo anestésico do paciente
com SPW se mantém um desafio. RELATO: paciente do
sexo feminino, 2 anos, 9 kg, com diagnóstico prévio de
SPW. Em uso de reposição de hormônio de crescimento e
tireoidiano. Em programação de adenoamigdalectomia. Foi
realizada monitorização básica seguida de três tentativas,
sem sucesso, de venóclise. Optou-se por indução inalatória com sevoflurano, seguida de venóclise com jelco 24. A
complementação venosa foi feita com fentanil e propofol e
a intubação orotraqueal, com Cormark IIb, otimizada com a
manobra de BURP. A manutenção anestésica foi feita com
remifentanila e propofol; a analgesia pós-operatória, com
dipirona e profilaxia antiemética, com ondansetrona. Procedimentos cirúrgico e anestésico ocorreram sem intercorrências. A paciente foi extubada e encaminhada para a UTI.
DISCUSSÃO: a SPW é um distúrbio complexo, com uma
gama de alterações que podem interferir no planejamento
anestésico. Respostas prolongadas e exageradas a sedativos foram observadas. Pelo declínio do funcionamento
hipotalâmico, ocorre alteração na termorregulação, portanto, a monitorização da temperatura é recomendada. A alta

tolerância à dor é comum e pode ser útil no manejo da dor
pós-operatória, porém pode mascarar complicações graves. A presença de obesidade e a falta de massa muscular
podem dificultar a obtenção de acessos venosos, apesar
da tolerância à dor facilitar o procedimento. O manejo da via
aérea e da ventilação é um potencial complicador. Hipotonia nos músculos respiratórios, apneia do sono e alterações
anatômicas, como escoliose, exigem cuidados ventilatórios
no perioperatório, sendo altamente indicados cuidados intensivos no pós-operatório. Gastroparesia, refluxo gástrico
com aspiração, vias aéreas estreitas, subdesenvolvimento
da laringe e traqueia podem dificultar o manejo da via aérea.
As alterações cardiovasculares causadas pela hipoxemia
como hipertensão pulmonar, insuficiência cardíaca direita
e edema podem ocorrer. O planejamento anestésico antecipado é essencial para o sucesso do caso. Não houve
conflitos de interesses e fonte de fomento.
REFERÊNCIAS:
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LOCKER J et al. Anesthesia and PraderWilli Syndrome. Disponível
em: http://www.pwsausa.org/research/anesthesia.htm. Editado em
2/9/2012.
TSENG CH1, CHEN C, WONG CH, WONG SY, WONG KM. Anesthesia
for pediatric patients with Prader-Willi syndrome: report of two cases.
Singapore Med J. 2008;49(1):e12-4.

rências e encaminhada à RPA em ventilação espontânea. A
alta da RPA ocorreu após uma hora e optou-se por retirar
o cateter peridural antes do encaminhamento para a enfermaria. Alta hospitalar com dois dias de PO sem intercorrências. Retorno com 7 dias, 14 dias, 1 mês e 4 meses sem
intercorrências. DISCUSSÃO: a FC é doença autossômica
recessiva que afeta cerca de 30 mil pessoas nos EUA. O
comprometimento pulmonar é responsável por mais de
90% da morbimortalidade nesses pacientes. Havia especial
preocupação nesse caso, já que a paciente tinha alterações
significativas da função pulmonar e seria submetida à VLP,
que sabidamente piora o padrão ventilatório intraoperatório. Antibiótico profilático e fisioterapia pré e pós-operatória
são fundamentais para a otimização respiratória. Os objetivos associados foram: hidratação adequada e utilização
do filtro umidificador de vias aéreas para evitar a piora do
espessamento das secreções, o aumento de PaCO2, a queda de PaO2 e a acidose, que podem causar aumento da
resistência vascular pulmonar. A hipotermia e a dor também
são fatores de atenção, uma vez que aumentam a demanda
respiratória. Conflito de interesse: não há. Fonte de fomento: não há.
REFERÊNCIAS:
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360 - COLECISTECTOMIA
VIDEOLAPAROSCÓPICA EM
PACIENTE COM FIBROSE CÍSTICA
PNEUMECTOMIZADA PRÉVIA: RELATO
DE CASO
APED008 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
ELTON SHINJI ONARI; VINÍCIUS C. CAMARGO; DANIEL
CORREA HELFER; DAVID FEREZ
INSTITUIÇÃO:
DISCIPLINA DE ANESTESIOLOGIA, DOR E MEDICINA INTENSIVA/UNIFESP/EPM
INTRODUÇÃO: a fibrose cística (FC) caracteriza-se por
mutação do gene regulador transmembrana da fibrose cística. Essa alteração leva ao transporte anormal do íon cloro
através de membranas, o que resulta em secreções mais
viscosas. Tais mudanças alteram o funcionamento de sistemas como o respiratório, o gastrointestinal, o genitourinário
e as glândulas sudoríparas. A técnica anestésica deve levar
em conta o tipo de procedimento e as particularidades fisiopatológicas da doença. RELATO DO CASO: paciente do
sexo feminino, 14 anos, 37 kg, estado físico P3 (pneumectomizada à esquerda), com indicação de colecistectomia
(VLP). A técnica anestésica de escolha foi anestesia geral
balanceada: indução com fentanil 4 mcg/kg, propofol 4 mg/
kg, rocurônio 0,6 mg/kg combinada com peridural lombar
com cateter (L1-L2). Manutenção com isoflurano 0,4%,
propofol e remifentanil. Pneumoperitônio insuflado com
pressão de 8 mmHg por 1h05 sem alterações significativas
no padrão ventilatório. Tempo cirúrgico de 2h10, nos quais
foram mantidos rigorosos controles sobre os sinais vitais, a
temperatura, a capnografia e a oximetria. No fim da cirurgia,
foram administrados 30 mcg/kg de morfina via peridural e
dipirona 50 mg/kg IV para analgesia pós-operatória. Houve
reversão do BNM no fim da cirurgia, com atropina e neostigmina. A paciente foi extubada em sala sem intercor-
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HUFFMYER JL, LITTLEWOOD KE, NEMERGUT EC. Perioperative
Management of the Adult with Cystic Fibrosis. Anesth Analg. 2009;
Dec;109(6):1.949-61.
WIEHE M, ARNDT K. Cystic Fibrosis: a Systems Review. AANA J.
2010; Jun; 78(3):246-51.

209 - ANESTESIA PARA UMA CRIANÇA
COM TRISSOMIA DO CROMOSSOMO 9:
UM RELATO DE CASO
APED009 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
PATRÍCIA MARCHIORO; THIAGO MAMORU SAKAE; FÁBIO
HENRIQUE DE CARVALHO PAVÃO
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO
INTRODUÇÃO: a trissomia do cromossomo 9 é uma anormalidade cromossômica rara, que pode ou não cursar com
mosaicismo. Entre as alterações mais encontradas, temos:
retardo mental, restrição do crescimento, dismorfismo facial, cardiopatias, nefropatias e deformidades osteomusculares. Dadas essas patologias, anestesiar um paciente portador de tal síndrome configura um desafio. RELATO DO
CASO: uma criança de 8 anos, do sexo feminino, nascida
de parto normal a termo, baixo peso ao nascer, tendo como
cirurgias propostas troca de cânula de traqueostomia, fechamento de gastrostomia e adenoamigdalectomia. Peso
atual: 14 kg. Diagnosticada com trissomia do cromossomo
9, em mosaicismo, possui más-formações congênitas, tanto vasculares e urológicas (disgenesia renal) como retardo
mental, traqueomalácia e atrofia de membros inferiores,
sem capacidade de deambular. Foi traqueostomizada há
quatro anos e é portadora de gastrostomia. Em anestesias
prévias (correção do anel vascular aórtico, gastrostomia e
traqueostomia) negam-se quaisquer intercorrências. Possui várias internações por pnemonia aspirativa, inclusive
duas internações em UTI e períodos longos de ventilação
mecânica. Exames laboratoriais normais. Ao exame físico,
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creção purulenta por traqueostomia, ativa, afebril. Ausculta
cardíaca com sopro sistólico 2+/4+ em todos os focos;
ausculta pulmonar com roncos de transmissão. Importante
abaulamento de veia jugular externa à esquerda (aneurisma?). Macroglossia, Mallampati IV, boa abertura bucal, boa
mobilidade cervical. ASA III. Foi planejada anestesia geral
balanceada, sendo utilizados na indução anestésica, após
adequada pré-oxigenação: midazolam 0,15 mg/kg; cetamina 0,7 mg/kg; fentanil 2 mcg/kg; atracúrio 0,3 mg/kg; propofol 3 mg/kg; atropina 0,01 mg/kg, seguida de ventilação
mecânica por traqueostomia e manutenção anestésica com
sevoflurano a 0,9 CAM. Manteve estabilidade hemodinâmica e bom padrão ventilatório. Tempo anestésico de 2h30,
tendo boa recuperação de drive respiratório após a retirada dos anestésicos; foi levada para a SRPA, acordada,
saturando 98% sob O2 CN 2l/min. DISCUSSÃO: crianças
sindrômicas, em geral, são preditoras de via aérea difícil e
de maior probabilidade de instabilidade hemodinâmica e
até mesmo PCR. Com um bom planejamento anestésico,
vigilância constante e monitorização adequada, podemos
encarar o desafio com segurança, alcançando o melhor
desfecho. Conflito de interesse: não há. Fonte de fomento: não há.
REFERÊNCIAS:
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rentes doses e concentrações. MÉTODO: foi realizado
um estudo prospectivo, randomizado e duplamente encoberto, com 45 pacientes na Clínica São Lucas, que foram
distribuídos aleatoriamente em três grupos de estudo com
15 pacientes cada um, submetidos à raquianestesia em
sela com bupivacaína 0,5% hiperbárica, diferenciando a
dose utilizada de acordo com o grupo: A (5 mg), B (3 mg) e
C (2,5 mg). Todos os bloqueios foram associados a morfina 0,1 mg e fentanil 25 µg e nenhum paciente foi sedado.
RESULTADOS: no grupo A ocorreu o maior percentual de
pacientes que apresentaram bloqueio motor de membros
inferiores (33,3%). No grupo B, 13,3% dos pacientes apresentaram bloqueio motor e nenhum no grupo C. Todos
os pacientes inclusos no estudo apresentaram anestesia
satisfatória no sítio cirúrgico, sem complicações hemodinâmicas, obtendo alta hospitalar no dia seguinte ao procedimento cirúrgico. Entretanto, os pacientes do grupo C
apresentaram recuperação pós-anestésica mais rápida,
permanecendo menos tempo na SRPA. CONCLUSÕES:
conclui-se que a utilização de 2,5 a 5 mg de bupivacaína
0,5% hiperbárica é suficiente para a realização de cirurgias anorretais, oferecendo segurança e tempo hábil para
o cirurgião, sem trazer repercussões hemodinâmicas e
alteração da programação de alta hospitalar do paciente.
Diferem entre si com relação à duração da anestesia e ao
bloqueio motor. Conflito de interesse: não há. Fonte de
fomento: não há.
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312 - RAQUIANESTESIA COM BAIXAS
DOSES DE ANESTÉSICO LOCAL PARA
CIRURGIAS ANORRETAIS
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PAVLIN DJ, RAPP SE, POLISSAR NL. Factors affecting discharge
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AREG001 - ARTIGO CIENTÍFICO
AUTORES:
ANDRÉ VARELA GUIMARÃES; PAULO ROBERTO VIEIRA
GUEDES; BRUNO MENDES CARMONA; MÁRIO DE NAZARETH CHAVES FASCIO; ADRIANO LIBERMMAN MAGALHÃES DE BARROS

198 - INCIDÊNCIA E FATORES
ASSOCIADOS A FALHAS EM
RAQUIANESTESIAS EM UM SERVIÇO DE
RESIDÊNCIA NO SUL DO BRASIL

INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL OPHIR LOYOLA

AREG002 - ARTIGO CIENTÍFICO

INTRODUÇÃO: o aumento crescente do número de cirurgias realizadas em regime de curta permanência hospitalar exige adequações na prática dos anestesiologistas. As
cirurgias anorretais podem ser realizadas nesse caráter,
desde que sejam observados alguns tópicos. A raquianestesia realizada com doses convencionais de anestésico local (acima de 10 mg de bupivacaína hiperbárica 0,5%) está
relacionada com o retardo na recuperação pós-anestésica
e na alta hospitalar do paciente por causa do bloqueio
motor prolongado dos membros inferiores. Alguns autores
já demonstraram a eficácia e segurança da utilização de
doses menores de anestésico local em raquianestesias,
utilizando soluções hipobáricas e hiperbáricas em dife-
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AUTORES:
THIAGO MAMORU SAKAE; MARIANA DUARTE TSCHUMI;
CARLOS ALEXANDRE MACHADO; AUGUSTO KEY KARAZAWA TAKASCHIMA; ROBERTO HENRIQUE BENEDETTI
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL FLORIANÓPOLIS - SC
INTRODUÇÃO: a preocupação com a taxa de falhas em
raquianestesias levou alguns pesquisadores a tentar descrever sua incidência e possíveis fatores associados a
ela. Alguns estudos nacionais e internacionais relatam
incidência de falhas em raquianestesias entre 3% e 17%.
MÉTODO: coorte prospectiva envolvendo 588 raquianestesias. Foi considerada raquianestesia a presença do LCR no

canhão da agulha. Para os objetivos deste estudo, as falhas
da anestesia subaracnóidea foram classificadas de acordo
com os critérios de Imbelloni em: 1) ausência de analgesia;
2) nível insuficiente de analgesia; 3) dor à tração do peritôneo e 4) término do bloqueio antes da cirurgia (tempo
insuficiente). As associações das variáveis independentes
foram testadas através de regressão logística (SPSS 15.0).
RESULTADOS: Tabela 1 - Fatores associados à falha por
regressão logística.
Variável

ORaj

IC 95 %

p

Sexo masculino

0,12

0,02-0,71

0,02*

Idade (anos)

1,01

0,96-1,05

0,64

IMC (kg/m2)

1,07

0,95-1,21

0,21

Posição lateral

0,75

0,14-4,03

0,73

Acesso mediano

0,26

0,09-0,73

0,01*

Dose de bupivacaína (mg)

1,03

0,86-1,23

0,75

Uso de adjuvante

1,19

0,39-3,61

0,76

Obstetrícia

12,15

1,07-143,63

0,05*

Número de tentativas

0,64

0,37-1,12

0,12

Experiência

1,87

0,46-7,62

0,38

Espaço > L4-L5

1,04

0,41-2,61

0,91

CONCLUSÃO: a incidência de falha em raquianestesia
foi de 5,8%. Um estudo multicêntrico recente demonstrou uma taxa de falha de 3,2% (IC 95%: 2,2 a 4,2). Os
fatores de risco associados, independentemente de falha
em raquianestesia, foram sexo feminino, acesso paramediano e obstetrícia. Em outros trabalhos, sexo feminino,
posição sentada, idade mais joveme falta de uso de adjuvante foram apontados como fatores de risco para falhas
em raquianestesia. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma.
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196 - INCIDÊNCIA E FATORES DE RISCO
PARA HIPOTENSÃO E BRADICARDIA
DURANTE A RAQUIANESTESIA EM
UM SERVIÇO DE RESIDÊNCIA EM
ANESTESIOLOGIA NO SUL DO BRASIL
AREG003 - ARTIGO CIENTÍFICO
AUTORES:
THIAGO MAMORU SAKAE; PATRÍCIA MARCHIORO; ROBERTO HENRIQUE BENEDETTI
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL FLORIANÓPOLIS - SC
INTRODUÇÃO: a complicação mais comum na raquianestesia é a hipotensão. MÉTODO: coorte prospectiva envolvendo 572 raquianestesias. A hipotensão foi definida como
queda maior de 30% da pressão arterial média inicial; e bradicardia como FC < 50 bpm. As associações das variáveis
independentes foram testadas através de regressão logística (software SPSS 15.0). RESULTADOS: Tabela 1 - Fatores
associados à hipotensão na regressão logística
Variável

ORaj

IC 95%

p

Sexo masculino

0,64

0,37-1,13

0,13

Idade (anos)

0,96

0,94-0,98

< 0,01*

IMC (kg/m2)

1,06

1,01-1,12

0,03*

Posição lateral

0,88

0,43-1,81

0,74

Acesso mediano

0,98

0,59-1,64

0,95

Dose de bupivacaína (mg)

1,22

1,14-1,30

< 0,01*

Uso de adjuvante

0,33

0,18-0,63

< 0,01*

Obstetrícia

7,76

2,02-29,87 < 0,01*

Nível > T6

2,99

1,07-8,37

0,02*

Espaço > L4-L5

0,58

0,35-0,97

0,03*

CONCLUSÕES: as incidências de hipotensão (31,6%) e
bradicardia (8,6%) no presente estudo foram semelhantes
às descritas na literatura. A bradicardia esteve independentemente associada à obstetrícia (OR = 19,1), nível > T6 (OR
= 4,5), FC inicial < 60 bpm (OR = 5,1) e ASAI (OR = 2,9). A
hipotensão esteve independentemente associada a obstetrícia, maior dose de anestésico, maior IMC, menor idade,
nível > T6, espaço da punção alto e não uso de adjuvante.
Carpenter 1 encontrou incidência de hipotensão de 33%
e bradicardia de 9,2%. Este estudo descreveu, em análise
multivariada, fatores de risco independentes para hipotensão e bradicardia. Para hipotensão, os fatores de risco independentes encontrados foram idade > 40 anos (OR = 2,5),
punção > L3-L4 (OR = 1,8) e bloqueio associado à anestesia
geral (OR = 1,9). Já para a bradicardia, os fatores de risco
independentes encontrados foram FC basal < 60 bpm (OR
= 4,9), ASA I (OR = 3,5), uso prévio de betabloqueador (OR =
3,5) e idade < 50 anos.Conflito de interesse: não há. Fonte
de fomento: não há.
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307 - ANESTESIA EM PACIENTE
PORTADOR DA DOENÇA DE MACHADOJOSEPH
AREG004 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
SÉRGIO RICARDO BOTREL E SILVA; VERA COELHO TEIXEIRA; DAIANE APARECIDA VILELA REZENDE; FILIPE
MAIA ARAÚJO; AMANDA FULVIA RIBEIRO REGO
INSTITUIÇÃO:
CET/SBA HOSPITAL FELÍCIO ROCHO - BELO HORIZONTE
- MG
INTRODUÇÃO: a doença de Machado-Joseph (DMJ) é
rara, de caráter autossômico dominante e prognóstico ruim,
não havendo ainda uma terapia definitiva. As primeiras descrições datam de 1972, em famílias portuguesas oriundas
das regiões dos Açores. O defeito genético na DMJ foi mapeado no cromossomo 14q, seu gene identificado com a
alteração ocorrendo no número de repetições da sequência
de trinucleotídeos (CAG). Manifesta-se como degeneração
espinocerebelar, com variados graus de comprometimento
funcional. Existem atualmente três subtipos da doença, que
variam de acordo com a idade do aparecimento dos sintomas e manifestações clínicas. O paciente pode apresentar,
além de ataxia cerebelar, oftalmoplegia, sinais piramidais,
extrapiramidais, dificuldades de deglutição e, com o evoluir
da doença, acometimento da musculatura periférica (atrofia
e diminuição de força ou ainda alteração da sensibilidade).
Não há comprometimento das funções corticais superiores,
ou seja, o paciente permanece lúcido por toda a evolução
da doença, com expectativa de vida estimada de 10 a 30
anos. RELATO DO CASO: paciente do sexo masculino, 69
anos, 75 kg, estado físico ASAII, programado tratamento
cirúrgico para osteomielite e escara transtrocanteriana.
Exames laboratoriais pré-operatórios sem alterações, radiografia de tórax e ECG normais. Ao exame: acamado, sem
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interação com o examinador e estável hemodinamicamente. O exame neurológico evidenciou acentuada paresia de
membros, principalmente nos MMII, disartria e distúrbio de
deglutição. Na sala de cirurgia foi monitorizada com PANI,
ECG (DII-V5), oxímetro de pulso e pletismografia. Optou-se por uma anestesia com bloqueio subdural; punção em
L2-L3 difícil por causa da escoliose; foi realizada anestesia
do subcutâneo, com 80 mg de lidocaína 2% sem vasoconstritor; foram injetados 15 mg de bupivacaína isobárica
e 25 mcg de fentanil no espaço subdural. Sem intercorrências no intraoperatório, com duração total de 150 minutos.
Foi encaminhado ao CTI acordado e sem queixas álgicas.
DISCUSSÃO: a técnica anestésica deve levar em consideração as particularidades da doença, principalmente as
alterações neurológicas, como o risco de broncoaspiração
e insuficiência respiratória por atrofia da musculatura da deglutição, neuropatias periféricas, com risco de hipercalemia
com o uso de succinilcolina. Conflito de interesse: não há.
Fonte de fomento: não há.

368 - BLOQUEIO DOS NERVOS
CIÁTICO E SAFENO EM PACIENTE COM
ESTENOSE AÓRTICA E SEQUELA DE
MENINGOMIELOCELE
AREG005 - RELATO DE CASOS
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INSTITUIÇÃO:
CET/SBA DA CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA DE RIBEIRÃO
PRETO
INTRODUÇÃO: o bloqueio de nervos periféricos dos
membros inferiores é técnica pouco frequente em anestesia cirúrgica, porém mais utilizada para analgesia pósoperatória. Entretanto, é excelente opção quando o bloqueio de neuroeixo é contraindicado. RELATO DO CASO:
paciente do sexo feminino, 34 anos, 53 kg, 161 cm, estado
físico P2, portadora de estenose de valva aórtica (EVA) e sequela de meningomielocele (MMC) operada ao nascimento.
Exame neurológico com sensibilidade preservada em MMII
e discreta paresia em MID. Foi programada amputação do
quinto pododáctilo E por osteomielite. Monitorização: PANI,
ECG e SpO2. A sedação ocorreu com midazolam 5 mg e fentanil 50 mcg. Oxigênio em máscara facial. Posicionada em
decúbito lateral direito com flexão da coxa e da perna para
a realização do bloqueio do nervo ciático (NC) pela técnica
de Labat. Após infiltração SC com lidocaína a 1%, usou-se
agulha de 100 mm com neuroestimulador perpendicular à
pele, buscando o estímulo motor do componente do fibular
do NC. Após contração desejada, a corrente foi diminuída
até 0,4 mA e foram injetados 20 mL de ropivacaína a 0,75%.
Colocada em decúbito dorso-horizontal com rotação externa da perna esquerda, realizou-se o bloqueio do nervo
safeno (NS) com 10 mL de ropivacaína a 0, 5%. Foi instalada
infusão alvo-controlada de propofol para sedação. Os atos
anestésico e cirúrgico transcorreram sem intercorrência e a
paciente manteve-se hemodinamicamente estável durante
todo o procedimento. Houve anestesia cirúrgica satisfatória
com bloqueio motor do pé e analgesia pós-operatória de 15
horas. DISCUSSÃO: por causa de sua grande distribuição

sensitiva, o bloqueio do NC pode ser usado, juntamente
com o bloqueio do NS ou femoral, em qualquer procedimento abaixo do joelho que não requeira garrote na coxa.
Apesar de pouco realizado na prática clínica, pode ser
excelente opção em pacientes com comprometimento do
sistema cardiovascular, em que o bloqueio simpático poderia ser prejudicial. Pacientes com EVA submetidos à cirurgia não cardíaca devem receber atenção especial quanto
à manutenção do ritmo sinusal e às variações de volemia.
O bloqueio do NC combinado com NS foi considerado a
melhor técnica anestésica por evitar o bloqueio simpático
e associações, muitas vezes errôneas, com a cirurgia espinhal preexistente. Conflito de interesse: não há. Fonte de
fomento: não há.
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336 - USO DE TRANSVERSUS
ABDOMINIS PLANE (TAP) BLOCK
GUIADO POR ULTRASSOM PARA
ANALGESIA PÓS-OPERATÓRIA DE
PACIENTE SUBMETIDA A TRANSPLANTE
RENAL
AREG006 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
DIOGO DE SOUSA LOPES; MARCEL ANDRADE SOUKI;
MARCELO VAZ NUNES; RAFAEL COELHO TIBÚRCIO;
THAÍSA BELLIGOLI SENRA
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE
INTRODUÇÃO: o (TAP) Block é uma modalidade de anestesia regional utilizada com bons resultados em cirurgias
abdominais baixas, como cesariana, apendicectomia e
hérnia inguinal. Quando feito com o auxílio do ultrassom,
permite, com muita precisão, localizar as estruturas abdominais e aplicar injeções de doses menores de anestésicos
locais entre os músculos transverso do abdômen e oblíquo
interno. Em diversas situações pode ser interessante, pelo
fato de otimizar a analgesia e diminuir o consumo de opioides venosos no pós-operatório. RELATO DO CASO: T.N.F.,
paciente do sexo feminino, 47 anos, hipertensa e portadora
de insuﬁciência renal crônica. Em diálise há sete meses, foi
submetida à cirurgia de transplante renal com doador vivo,
sob anestesia geral venosa realizada com propofol e remifentanil. O ato anestésico cirúrgico durou três horas e não
teve intercorrências. No fim, foi realizado o (TAP) Block com
o auxílio do ultrassom, no lado da incisão cirúrgica, utilizando 20 ml de bupivacaína 0,5% SV. Nenhum outro medicamento foi utilizado para analgesia. A paciente foi extubada
na sala de cirurgia e não apresentou nenhuma dor no pós-operatório imediato. Foi encaminhada à UTI, de onde teve
alta no segundo DPO e alta hospitalar no sexto DPO. Durante toda a internação pós-cirúrgica, não houve necessidade
de utilizar opioides para a analgesia da paciente. DISCUSSÃO: o (TAP) Block é uma forma muito eﬁcaz de analgesia
para cirurgias abdominais baixas, além de ser praticamente

isento de complicações quando guiado por ultrassom. Nos
pacientes renais crônicos e pós-transplantados, esse bloqueio constitui uma forma interessante de analgesia, já que
esses grupos de pacientes não devem receber AINES e os
opioides podem apresentar maior risco de efeitos colaterais
indesejáveis. Além disso, pela diﬁculdade de manter níveis
pressóricos elevados no intraoperatório para perfundir adequadamente o rim transplantado e pela maior incidência de
distúrbio de coagulação nesses pacientes, o bloqueio do
neuroeixo também pode ser um problema.
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203 - ANESTESIA SUBARACNÓIDEA
HIPOBÁRICA EM CARDIOPATA: RELATO
DE CASO
AREG007 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
HERMES MELO TEIXEIRA BATISTA; RYANE OLIVEIRA DE
ALCÂNTARA; GYLMARA BEZERRA DE MENEZES SILVEIRA; WONESKA RODRIGUES PINHEIRO; DEMOSTÊNIA
COELHO RODRIGUES
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI/FACULDADE DE MEDICINA DO ABC
INTRODUÇÃO: na prática diária da anestesia regional,
observamos o uso frequente de anestesia subaracnóidea
hiperbárica e isobárica. Teoricamente, injeções de soluções não isobáricas de anestésicos locais podem produzir
bloqueio unilateral no paciente na posição de decúbito lateral, com menor bloqueio simpático. RELATO DO CASO:
paciente do sexo masculino, 88 anos, estado físico ASA
IV, hipertenso não controlado, diabético, cardiopata restrito ao leito (miocardiopatia hipertensiva) com FE = 48%.
Parecer cardiológico que refere risco muito elevado, a ser
submetido à cirurgia ortopédica eletiva para correção de
fratura de colo de fêmur direito. Foi realizada medicação
pré-anestésica na sala de cirurgia com fentanil (25-50 µg),
midazolam (3 mg) e cetamina 30 mg. O paciente foi colocado em decúbito lateral com o membro a ser operado
voltado para cima. A punção subaracnóidea foi realizada
no espaço L3-L4 usando agulha n° 26 G 3 1/2, ponta de
Quincke pela via paramediana e presença de liquor cristalino. Imediatamente depois, foi administrada solução de
bupivacaína isobárica 0,5% 1,5 ml (7,5 mg) acrescida de
sufentanil, 2,5 µg e mais 3 ml de água destilada, que fez um
total de 5 ml a uma velocidade de 1 ml para cada 15 segundos. Permanência na posição de decúbito lateral durante
todo procedimento. Manteve estabilidade hemodinâmica,
apresentando hipossaturação importante no momento do
implante do cimento ósseo, revertido com O2 sob cateter.
DISCUSSÃO: o objetivo de produzir uma raquianestesia
unilateral é proporcionar um bloqueio motor que traga seTemas Livres 2014 - 11º COPA / 48ª JASB |
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gurança e conforto ao paciente, com mínima repercussão
hemodinâmica. A diferença de baricidade entre a solução
e o LCR é maior para a solução hiperbárica. O uso da solução desse anestésico resulta em bloqueio nervoso mais
previsível. O caso relatado ilustra uma situação em que
a anestesia subaracnóidea hipobárica teve uma indicação
precisa, com excelente resultado. Não há conflito de interesse. Fonte de fomento: recursos próprios.
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ao movimento e EAV de zero em repouso após 18 horas.
A paciente recebeu alta no terceiro PO, com mobilidade
preservada e dor leve ao movimento em sítio cirúrgico. DISCUSSÃO: após a ATQ, a dor é intensa e agravada pela mobilização nas primeiras 24 horas. As técnicas de anestesia
e analgesia pós-operatórias devem, então, promover alívio
adequado da dor com efeitos adversos mínimos, permitir
mobilidade precoce e participação ativa nas atividades de
reabilitação, acelerando a recuperação funcional, deambulação e alta hospitalar. Conflito de interesse: nada a declarar. Fonte de fomento: recursos próprios.
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421 - ANEMIA FALCIFORME E DUPLO
BLOQUEIO PARA PRÓTESE TOTAL DE
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INTRODUÇÃO: a doença falciforme é a hemoglobinopatia
mais frequente no Brasil, e 80% dos pacientes apresentam
comprometimento osteoarticular. Entre as manifestações
ósseas, uma das mais comuns e graves é a osteonecrose.
A artroplastia total do quadril (ATQ) tem por objetivos aliviar
a dor e aumentar a funcionalidade do quadril. RELATO DO
CASO: paciente do sexo feminino, 27 anos, com anemia falciforme e necrose asséptica de cabeça de fêmur esquerdo
(Esq), com queixa clínica de dor e limitação funcional. Admitida para a realização de ATQ Esq., em uso de ácido fólico.
Exames pré-operatórios: Hb 7,3 g/dl; Ht 20,5%; plaqueta
331.000 mm3; INR 1,16; RX de tórax e ECG sem alterações.
Achados pré-operatórios: ASA II; PA 125/87 mmHg; FC 88
bpm; SatO2 100%. Em sala operatória (SO), foi monitorizada
(ECG, PANI, SpO2), e foram realizadas venóclise jelco 20G
em MSD e sedação com midazolam 5 mg e fentanil 50 mcg
IV. Com a paciente posicionada em decúbito lateral direito,
após assepsia e antissepsia e botão anestésico, foi usada
lidocaína 2% 100 mg e realizado bloqueio de nervo femoral
utilizando técnica de Winnie com agulha A100, estimulador
de nervo a 0,40 mA e levobupivacaína sem vasoconstrictor
a 0,25% 40 ml. Depois, foi realizada raquianestesia (L3-L4)
com agulha 26G de Quincke com bupivacaína isobárica 20
mg e morfina 80 mcg. Foi feita venóclise 16G em jugular
externa esquerda para reposição volêmica. A anestesia
teve duração de 170 minutos, sendo administrado dois
concentrados de hemácia e 1.500 ml de SF 0,9%. No pós-operatório (PO) foram avaliadas sensibilidades tátil e térmica, intensidade de dor e grau de bloqueio motor, com
utilização da escala de Bromage e Escala Analógica Visual
(EAV) nos tempos 3, 6, 12 e 18 horas de pós-operatório. A
recuperação da sensibilidade tátil e térmica no joelho e no
tornozelo esquerdos ocorreu após 6 horas; da coxa foi de
12 horas (tátil) a 18 horas (térmica). EAV = 6 após 12 horas

INTRODUÇÃO: a anestesia regional no idoso é uma opção
que vem adquirindo muitos adeptos, principalmente com os
avanços da tecnologia na realização de bloqueios regionais
e maior conhecimento da farmacodinâmica do anestésico
local nesses pacientes. RELATO DO CASO: paciente do
sexo feminino, 93 anos, com história de mastectomia D há
29 anos e histerectomia há 50 anos, apresenta tumor de
pele no antebraço direito. Foi admitida para a realização
de exérese de tumor e retalho cutâneo. Avaliação pré-anestésica (APA): PA = 140/100 mmHg; FC = 80 bpm; ASA
II, Mallampatti 3. Ao exame: edema em membro superior direito (MSD) 2+/4+ com hiperemia; ausculta cardiopulmonar
normal. Exames prévios: hemograma, função renal e coagulograma sem alterações. Ecocardiograma normal. Avaliação anterior com anestesia suspensa por causa de relato
de falha de bloqueio e crise hipertensiva. Em sala operatória
(SO) foi monitorizada (ECG, PANI, SpO2) e foram realizadas
venóclise jelco 20G em MSE e sedação com midazolam 1
mg e fentanil 25 mcg IV. Com a paciente posicionada em
decúbito dorsal, foram feitos assepsia, antissepsia e botão
anestésico com lidocaína 2% com vasoconstrictor (c/ vc) 20
mg. Foi realizado bloqueio de plexo braquial via interescalênica com agulha A50, estimulador de nervo a 0,40 mA e
lidocaína 1% c/ vc 1:400.000 2 0ml. Depois de 15 minutos,
ocorreu bloqueio completo e início da cirurgia, que teve duração de 90 minutos, sem intercorrências. Foram utilizados
apenas cefazolina 2 g e O2 6l/min em máscara facial durante
cirurgia. No fim, a paciente foi encaminhada para a sala de
recuperação anestésica até sua liberação para enfermaria,
após três horas. Recebeu alta no dia seguinte com orientação para acompanhamento ambulatorial. DISCUSSÃO:
o maior conhecimento da farmacodinâmica dos anestésicos locais no paciente idoso, associado à tecnologia, vem
tornando o bloqueio de nervos periféricos frequentemente
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utilizado em pacientes idosos, com o objetivo de reduzir o
estresse cirúrgico e minimizar a probabilidade de disfunção
cognitiva pós-operatória. Conflito de interesse: nada a
declarar. Fonte de fomento: recursos próprios.
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TSUI BCH, WAGNER A, FINUCANE B. Regional anaesthesia in the
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335 - QUEBRA DE AGULHA ESPINHAL
EM PUNÇÃO SUBARACNÓIDEA ÚNICA

6.
7.

AREG010 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
MANUELA BEZERRIL CIPIÃO FERNANDES; QUEIROZ CEF;
COSTA AMG; NUNES RR; MEDEIROS BA
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA- HGF
INTRODUÇÃO: apesar da simplicidade e eficiência da realização do bloqueio subaracnoide1 devemos estar atentos, pois agulhas descartáveis de fino calibre podem se
quebrar durante o procedimento, sendo um risco potencial
de complicação2. Entretanto, é inegável seu benefício na
redução da incidência de cefaleia pós-raquianestesia3-7.
RELATO DO CASO: paciente do sexo feminino, 52 anos,
ASA II (HAS controlada), admitida para hemorroidectomia
e fissurectomia anal. Foi realizada sedação com 2 mg de
midazolam e 50 mcg de fentanil IV. Foi posicionada para
bloqueio subaracnoide em posição sentada, com o apoio
frontal da enfermeira. Foram realizados assepsia/antissepsia e bloqueio subaracnoide via paramediana esquerda
em L3-L4 com agulha de Quincke nº 27, marca BD®. Após
punção única, foi dada injeção de 15 mg de bupivacaína
pesada a 0,5% e 80 mcg de morfina. Foram conferidos
refluxo de liquor e retirada a agulha. A paciente fez dorso-extensão lombar e a agulha quebrou. Não havia nenhum
pedaço de agulha aparente na pele da paciente, e a agulha
retirada estava apenas com cerca de dois terços do seu
tamanho original quando comparada ao guia na mesa. O
cirurgião foi avisado e foi decidido aguardar a instalação
do bloqueio para intervir. O neurocirurgião orientou realizar incisão para a retirada da agulha. Após a instalação do
bloqueio, a paciente foi colocada em decúbito ventral com
mesa em posição de canivete ventral. Foi realizada pelos
cirurgiões uma incisão vertebral mediana na pele na altura
da punção, com afastamento leve da musculatura paravertebral guiada por intensificador de imagens. A agulha foi
visualizada por fluoroscopia e então foi retirada com pinça
Kelly. Foi verificado se a agulha retirada estava inteira, inclusive com bisel. Incisão fechada, a paciente foi posta em
posição de litotomia e a cirurgia orificial foi realizada. No
fim do procedimento, o fato foi relatado à paciente, que
teve alta após 24 horas, sem queixas. Foi relatado o evento
sentinela no hospital e todo o lote da agulha foi recolhido
para análise pelo fabricante. DISCUSSÃO: deformações
severas ou mesmo rupturas de agulhas espinhais foram
relatadas no passado2,8,9,10. Tais relatos mostram como
agulhas muito finas podem se deformar ou quebrar sem
nenhum movimento excessivo ou residência palpável na
coluna. No caso exposto, não houve dificuldade de punção, mas, sim, a movimentação brusca da paciente, que
ocasionou a quebra da agulha. Conflito de interesse: não
há. Fonte de fomento: não há.
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CASATI A, VINCIGUERRA F. Intratecal anestthesia. Curr Opin Anesthesiol. 2002; 15:543-51.
GANEM EM, CASTIGLIA YMM, VIANNA PTG. Complicações neurológicas determinadas pela anestesia subaracnóidea. Rev Bras Anestesiol. 2002;52:471-80.
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330 - PERIDURAL CONTÍNUA EM
PACIENTE COM SEQUELA DE CIRURGIA
NA COLUNA VERTEBRAL: UM RELATO
DE CASO
AREG011 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
RAPHAELA FERREIRA DA SILVA; MÁRCIA ADRIANA DIAS
MEIRELES MOREIRA; LAÍS TENÓRIO DE MELO MEDEIROS;
THAYSA LANNE ALVES DOS SANTOS; ABDON MOREIRA
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL LAURO WANDERLEY/UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
INTRODUÇÃO: a anestesia peridural é uma técnica de bloqueio do neuroeixo que consiste na injeção de anestésico
no espaço epidural, aquele existente entre o saco dural e o
canal vertebral. A solução injetada difunde-se tanto cefálica
quanto caudalmente a partir do local de injeção, promovendo um bloqueio segmentar com extensão determinada principalmente pelo volume de solução administrada. RELATO
DO CASO: J.M.S., paciente do sexo masculino, 25 anos,
pardo, natural e procedente de João Pessoa, PB, paraplégico, com proposta de cirurgia para correção de hérnia incisional extensa, após laparotomia de urgência, realizada há
cerca de um ano e meio, por causa de agressão por arma
de fogo. Na avaliação pré-anestésica referiu ainda cirurgia
de coluna lombar realizada para a remoção de projétil de
arma de fogo alojado na vértebra com importante deformidade dos corpos vertebrais em nível L1 a T10 e etilismo
social. Para o procedimento cirúrgico, a monitorização utilizada foi cardioscopia, oximetria de pulso e pressão arterial
não invasiva. Como medicações pré-anestésicas foram
administrados 100 mcg de fentanil e 3 mg de midazolam.
Em seguida, o paciente foi posicionado para a realização
da anestesia proposta. Apesar da deformidade da coluna
vertebral com perda de substância óssea, motivada pela
cirurgia anterior, optou-se pela realização de peridural
contínua, no espaço entre T8 e T9, com uso de 150 mg de
bupivacaína em excesso enantiomérico de 50% (S75:R25),
0,5% com vasoconstrictor, 100 mcg de fentanil e 2 mg de
morfina e posterior passagem de cateter, sem intercorrências. Houve necessidade de complementação com 50 mg
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da mesma solução anestésica após 2h45 de procedimento,
que teve duração total de quatro horas. O paciente foi encaminhado à recuperação pós-anestésica sem queixas e
recebeu alta para enfermaria após uma hora. DISCUSSÃO:
o conhecimento atual indica que a ação dos anestésicos
locais injetados no espaço peridural ocorra principalmente
nas raízes espinhais dorsais e ventrais, tendo a passagem
pelos foramens intervertebrais como principal via de fluxo
a essas estruturas. Não há barreiras que restrinjam esse
fluxo lateral ou circunferencialmente para o forâmen, e sim
múltiplas passagens. Portanto, apesar da deformidade dos
corpos vertebrais apresentada pelo paciente, ocorreu dispersão adequada do anestésico, permitindo a realização da
cirurgia com a técnica proposta.
REFERÊNCIAS:
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2.

BARASH PG, CULLER BF, STOELTING RK, CALAHAN MK, STOCK
MC. Clinical Anesthesia. 7. ed. Philadelphia: Lippincott Williams, 2013.
Tratado de Anestesiologia SAESP, 7ª ed.

217 - BLOQUEIO PERIFÉRICO
ANALGÉSICO DE MEMBRO
INFERIOR GUIADO POR ULTRASSOM
PARA PACIENTE EM USO DE
ANTICOAGULANTE
AREG012 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
VINÍCIUS ADAMI LIVRINI; ALEXANDRE TAKEDA; LUIZ FERNANDO R. FALCÃO; CAMILLA V. A. G. SALES; WILLIAM V.
ALMEIDA
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KISHI JM. Bloqueio dos nervos femoral e isquiático guiados por ultrassom em paciente anticoagulado. Relato de casos. Ver Bras Anestesiol. 2010; 60(4):422-8.
HORLOCKER TT et al. Regional Anesthesia in the Patient Receiving
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ANTESTESIA PARA
DIAGNÓSTICOS/
INTERVENCIONISTAS
290 - MANEJO ANESTÉSICO EM
ANGIOPLASTIA COMPLICADA COM
PERFURAÇÃO DE CORONÁRIA DIREITA:
RELATO DE CASO
APDI001 - RELATO DE CASOS

INSTITUIÇÃO:
UNIFESP
INTRODUÇÃO: a anestesia regional para pacientes em uso
de anticoagulantes é tema muito discutido, com consenso
atual de margem de segurança de 12 horas de suspensão
de enoxaparina em dose profilática e de 24 horas em dose
terapêutica para a manipulação de neuroeixo. A alternativa para o bloqueio de neuroeixo que se tem mostrado
viável para garantir a analgesia com menor uso de opioide
sistêmico no pós-operatório e evitar complicações relacionadas à anticoagulação (hematoma subdural) é a realização
de bloqueios periféricos em territórios com a possibilidade
de compressão externa, além do uso do ultrassom para
guiar a punção e evitar estruturas vasculares. RELATO DO
CASO: paciente do sexo masculino, 29 anos, vítima de acidente automobilístco com trauma direto em membro inferior
direito. Apresentou fratura de diáfise de fêmur e de patela.
Programada cirurgia de osteossíntese com haste intramedular de fêmur e fios em patela. O paciente - estado físico:
ASA I em uso de enoxaparina como dose profilática (40 mg
12/12h) - recebeu dose às 6 horas no dia da cirurgia, programada para as 7 horas. Tal situação fez que o caso fosse
conduzido com anestesia geral associada ao bloqueio periférico de nervo femoral e obturador no fim da cirurgia para
analgesia pós-operatória. Realizou-se tal bloqueio guiado
por ultrassom, que apresentou analgesia satisfatória por 12
horas no pós-operatório, sendo documentado uso de opioide sistêmico (tramadol 100 mg) de resgate por demanda do
paciente 12 horas após a realização do bloqueio. Não houve
sinais de formação de hematomas nas regiões de punção. O
paciente foi acompanhado 48 horas após o procedimento.
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DISCUSSÃO: o bloqueio periférico guiado por ultrassom é
cada vez mais utilizado como alternativa para o bloqueio de
neuroeixo de paciente anticoagulado, uma vez que visualiza
estruturas vasculares e controla o trajeto da agulha. O caso
demonstrou um exemplo no qual obtiveram-se analgesia
adequada e ausência de complicações, salientando que a
prática de anestesia regional guiada por ultrassom vem se
tornando uma ferramenta cada vez mais presente e importante para o ato clínico.
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AUTORES:
ALYSSON HIGINO GONÇALVES DA SILVA; LAURA
D`ANGELO FERREIRA DE MELO; GUY JOSÉ ALVES DE
GOUVEA; ZILTOMAR DONIZETTI DE OLIVEIRA BORGES;
CELSO HOMERO SANTOS OLIVEIRA
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL FELÍCIO ROCHO
INTRODUÇÃO: procedimentos hemodinâmicos são cada
vez mais frequentes. A perfuração de coronárias durante
a angioplastia, apesar de rara, é temida pelo potencial de
gravidade, principalmente quando a perfuração ocorre no
pericárdio, podendo levar ao tamponamento cardíaco, com
mortalidade de 44%. A hiperinsuflação do balão ou lesão
direta pelo fio guia causa perfuração classificada em quatro tipos: tipo I - orifício extraluminal sem extravasamento
de contraste; tipo II - presença de blush de contraste sem
extravasamento em jato; tipo III - extravasamento de contraste em jato; tipo “Cavity Spilling” - extravasamento de
contraste para dentro de uma câmara cardíaca. RELATO
DO CASO: mulher, 83 anos, hipertensa, hipotireóidea,
com história pregressa de FA. Foi internada após história
de precordialgia sem alterações isquêmicas no ECG, com
troponinas seriadas positivas com valores em ascenção.
Fooi realizado CATE sob sedação que revelou lesões graves
de CD e DA; optou-se por angioplastia de CD. Durante a
insuflação do balão, ocorreu ruptura da coronária, percebida rapidamente por um blush de contraste. A insuflação
prolongada do balão foi feita repetidas vezes, bem como a
reversão da anticoagulação com protamina e a implantação

de stent recoberto, que interrompeu o extravasamento do
contraste. O ECO na sala de hemodinâmica revelou hemopericárdio moderado, sem tamponamento. A paciente
levada ao CTI, onde se manteve estável e evoluiu bem.
DISCUSSÃO: a angioplastia apresenta riscos por causa do
quadro clínico do paciente e suas possíveis complicações.
Cabe ao anestesiologista prevenir, detectar e tratar essas
complicações. A comunicação entre anestesista e equipe
de hemodinâmica, sobre os tempos, dificuldades técnicas
e peculiaridades do caso, é essencial. A gravidade da perfuração varia com o grau de extravasamento sanguíneo, e
a identificação dos eventos críticos deve ser rápida para a
intervenção adequada e um bom prognóstico. É necessário
estar preparado para a estabilização hemodinâmica e até
uma punção pericárdica, caso necessário. Além disso, a
equipe cirúrgica deve estar disponível para cirurgia de urgência, uma vez que a intervenção endovascular pode não
ser bem-sucedida. Conflito de interesse: não há. Fonte
de fomento: não há.

439 - ANESTESIA PARA ENDOSCOPIA
DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE COM
SÍNDROME DE PRADER-LABHART-WILLI.
RELATO DE CASO

-controlada 2,2 Mcg/ml e ventilação mecânica controlada
a volume. Tempo total do procedimento de 20 minutos e
tempo anestésico de 30 minutos. A aspiração de orofaringe
e a extubação foram realizada com a paciente totalmente
acordada, sem intercorrências. Foi encaminhada à RPA.
DISCUSSÃO: a literatura sobre anestesia em pacientes
com síndrome de Prader-Willi ainda é muito limitada; tanto
a anestesia geral quanto a regional ainda são um desafio. A
anestesia geral pode resultar no manejo de uma via aérea
díficil, em dificuldade de venopunção e distúrbios metabólicos. Entretanto, os pontos anatômicos usados como
referência para a anestesia regional estão destorcidos por
causa da obesidade mórbida.
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APDI002 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
JULIUS CÉSAR BONIFÁCIO BARANAUSKAS; CLÁUDIA
PARNOSSIAN; CLÁUDIA MARQUEZ SIMÕES; MARIA FLÁVIA DE ALCÂNTARA RUA; IVO CARELLI NETO

COMPLICAÇÕES EM ANESTESIA

INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS

226 - PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES
PÓS-ANESTÉSICAS OCORRIDAS NA
SRPA E SUA RELAÇÃO COM O TIPO DE
ANESTESIA ADOTADO

INTRODUÇÃO: descrita em 1956 pelos médicos suíços A.
Prader, H. Willi e A. Labhart, a síndrome de Prader-Willi
(SPW) é considerada uma doença neurogenética complexa
caracterizada por hipotonia neonatal, atraso de desenvolvimento psicomotor, baixa estatura, hipogonadismo
hipogonadotrófico, hiperfagia, obesidade mórbida e sinais craniofaciais dismórficos característicos, como olhos
amendoados e boca triangular. A incidência da doença é de
um caso a cada 15 mil nascimentos. O diagnóstico para a
síndrome é clínico e pode ser detectada por meio de testes
citogenéticos e moleculares. RELATO DO CASO: G.G.F.R.,
do sexo feminino, 10 anos, 102 kg, 1,37 m, residente da cidade de Santos, deu entrada no PS do Hospital Sírio-Libanês no dia 30/8/2013, trazida pelos familiares, com queixa
de ter engolido uma tampa de caneta há duas horas. Ao
exame: BEG, eupneica, Glasgow 15, obesidade importante,
sem outras alterações. Jejum para sólidos e líquidos < 6
horas. Foi encaminhada para a realização de EDA. Checados os aparelhos de anestesia. Monitorização básica com
cardioscopia, oximetria de pulso e PANI. Venóclise com
cateter venoso 22 G MSE. Antes da indução, a paciente foi
posicionada com coxins subescapulares, por cauda dos
fatores de via aérea difícil (abertura bucal < 3 cm; distância
tireomento < 6 cm; obesidade mórbida, macroglosia). Pré-oxigenação com O2 a 100% por três minutos, indução com
propofol 200 mg, succinilcolina 100 mg e fentanil 100 Mcg.
IOT sob laringoscopia direta com tubo de 7 mm com auxílio
do fio guia e aplicação da manobra de Sellick. Ausculta pulmonar, MV+ bilateral, com capnografia presente. Manutenção da anestesia com propofol em bomba de infusão alvo-

CEAN001 - ARTIGO CIENTÍFICO
AUTORES:
HERMES MELO TEIXEIRA BATISTA; ADRIANA FELIPE DE
LACERDA; OLIDIANNE MARIA BEZERRA FERREIRA; GYLMARA BEZERRA DE MENEZES SILVEIRA; LUCIANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS
INSTITUIÇÃO:
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC/HOSPITAL REGIONAL
DO CARIRI
INTRODUÇÃO: a sala de recuperação pós-anestésica
(SRPA) é destinada a pacientes que são submetidos a
procedimentos cirúrgicos e recebem drogas anestésicas,
já que é fundamental vigilância constante da equipe de enfermagem e médica, visto que o pós-operatório imediato
é uma fase delicada do pós-operatório. MÉTODO: esse
estudo caracterizou-se como uma pesquisa de natureza
exploratória, descritiva, com abordagem quantitativa, e foi
realizado em unidade hospitalar de alta complexidade no
município do Juazeiro do Norte, CE. A casuística do estudo
foi constituído por 50 pacientes admitidos na SRPA no período de 5 de fevereiro a 5 março de 2014. O instrumento
utilizado para coletar foi uma ficha roteiro elaborada pelos
pesquisadores. RESULTADOS: durante a coleta de dados
ficou evidente que 82% dos pacientes atendidos eram do
sexo masculino, com faixa etária predominante entre 25 e
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40 anos (36%). No tocante à especialidade, a ortopedia teve
destaque, com 48% das cirurgias no período; os procedimentos entre 30 minutos e 1 hora tiveram prevalência maior:
44%; as principais complicações apresentadas formam:
vômitos (14%); dor (12%); hipotensão (12%); hipotermia (6%)
e retenção urinária (4%). O tipo de anestesia que mais prevaleceu foi a raqui, com 52%. CONCLUSÕES: o presente
trabalho permitiu identificar as principais complicações
pós-anestésicas no pós-operatório imediato na SRPA e sua
correlação com os tipos de anestesia e/ou droga utilizados
e demais variáveis. DISCUSSÃO: ao julgarmos os itens observados na pesquisa, identificamos que a predominância
no sexo masculino se justifica por ter ocorrido maior atendimento ortopédico, e esse sexo ser mais vulnerável a acidentes de trânsito. Referente às complicações, elas tiveram
uma predominância maior na faixa etária de 60 anos, com
duração maior que 2 horas. A raqui foi destaque nessas
complicações. Conflito de interesses: os autores trabalham na instituição. Fonte de fomento: o próprio.
REFERÊNCIAS:
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perioperatória: um modelo conceitual. Rev Esc Enferm USP. 1990;
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293 - SERÁ QUE A INCIDÊNCIA DE
PARADA CARDÍACA PERIOPERATÓRIA
RELACIONADA À ANESTESIA ESTÁ
DIMINUINDO?
CEAN002 - ARTIGO CIENTÍFICO
AUTORES:
KAREN SANTOS BRAGHIROLI; FERNANDO AKIRA KOGA;
GUSTAVO POMPEU MOREIRA; JOSÉ REINALDO CERQUEIRA BRAZ; LEANDRO GOBBO BRAZ
INSTITUIÇÃO:
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - UNESP
INTRODUÇÃO: por causa do aumento progressivo na demanda de procedimentos anestésico-cirúrgicos, tem-se
dado maior ênfase à segurança perioperatória. O objetivo
do estudo foi determinar se existe diminuição da incidência
de parada cardíaca (PC) perioperatória relacionada à anestesia, de acordo com o índice de desenvolvimento humano
(IDH) de cada país (baixo IDH < 0,8 versus alto IDH ≥ 0,8) e
ao longo das décadas (pré-1990 versus pós-1990). MÉTODO: realizou-se revisão sistemática para identificar estudos
publicados até 2 de setembro de 2013, sem restrições de
idioma. Dois autores selecionaram os estudos para inclusão
e extraíram informações para identificar autor(es), período
de publicação e de recrutamento, país de origem, população anestésica, método de coleta de dados e incidência
de PC perioperatória relacionada à anestesia. Realizou-se
uma metanálise proporcional com os pesos estimados de
cada estudo, com intervalo de confiança (IC) de 95%. Foi
feita também uma análise de metarregressão para avaliar
a incidência de PC perioperatória relacionada à anestesia
ao longo do tempo e quanto ao IDH. RESULTADOS: 50
estudos com 11,7 milhões de anestesias foram incluídos.
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A incidência de PC perioperatória decresceu ao longo das
décadas, tanto nos países com alto IDH [7,2 por 10.000 (IC
95% 7,1-7,3) para 6,1 por 10.000 (IC 95% 6,1-6,2)] como nos
países com baixo IDH [27 por 10.000 (IC 95% 24-31) para 17
por 10.000 (IC 95% 16-19)]. A incidência de PC relacionada
à anestesia declinou ao longo das décadas, tanto nos países com alto IDH [1,9 por 10.000 (IC 95% 1,9-2) para 0,6 por
10.000 (IC 95% 0,5-0,6)] como nos países com baixo IDH
[13 por 10,000 (IC 95% 10-16) para 3,0 por 10,000 (IC 95%
2,0-3,0)]. A incidência de PC perioperatória relacionada à
anestesia foi mais alta nos países com baixo IDH comparada comos países com alto IDH (p<0,0001). A análise de
metarregressão demonstrou diminuição da incidência de
PC perioperatória relacionada à anestesia em relação ao
IDH (p = 0,016 e 0,027, respectivamente). DISCUSSÃO E
CONCLUSÃO: as incidências de PC perioperatória e relacionada à anestesia declinaram significativamente tanto nos
países com baixo, como também nos países com alto-IDH
ao longo das décadas, com maior redução nos países com
baixo-IDH. Contudo, as incidências de PC perioperatória e
relacionada à anestesia permanecem 2,8 e 5 vezes maiores,
respectivamente, em países com baixo-IDH em comparação aos países com alto-IDH no período pós-1990. Conflito
de interesse: não há. Fonte de fomento: não há.

348 - VIA AÉREA DIFÍCIL EM
PROCEDIMENTO AMBULATORIAL: É
POSSÍVEL?
CEAN003 - CASOS DIFÍCEIS
AUTORES:
CELSO EDUARDO REZENDE BORGES; CLÁUDIA MARQUEZ SIMÕES; CÍNTHIA MARTINS LEITE; LÍLIAN AKEMI
MOORI PECEGUINI
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
INTRODUÇÃO: o cenário de via aérea difícil é um dos
maiores desafios ao anestesiologista, sendo fonte de intercorrências por vezes graves. RELATO DO CASO: L.A.M.S.,
43 anos, do sexo feminino, com história de gastrectomia e
esofagectomia com interposição de alça de cólon há 13 anos
por ingesta de soda cáustica, quando necessitou de traqueostomia e evoluiu com estenose de traqueia, com proposta
de dilatação da anastomose colônica via endoscópica ambulatorialmente. É alérgica a midazolam e meperidina. O exame físico apresentava estridor inspiratório, abertura de boca
normal, Mallampati II, distância tireomentoniana maior que
6,5cm e mobilidade cervical reduzida. A escolha foi intubação nasotraqueal (INT) com fibroscopia flexível sob sedação
e ventilação espontânea. Procedimento difícil com sucesso
na segunda tentativa, utilizada cânula nasotraqueal 5,0 com
cuff. A manutenção anestésica ocorreu com sevoflurano.
Houve procedimento endoscópico sem intercorrências. No
fim, a paciente estava acordada e respondia a comandos
simples; confortável em pressão de suporte, foi realizada a
extubação. Evoluiu com rápida piora respiratória, hipoxemia,
bradicardia e parada cardiorrespiratória em assistolia. Foram
iniciadas compressões torácicas, administrada adrenalina
com retorno à circulação espontânea após 2 minutos, em
ritmo sinusal, porém mantendo hipotensão e saturação de
80% com ventilação sob bolsa-máscara-reservatório. Foi
realizada nova INT com fibroscopia, para garantir a esta-

bilidade hemodinâmica. A paciente foi encaminhada à UTI
sedada, em ventilação controlada. Após 24 horas de intubação, foi realizada extubação, precedida de nebulização com
adrenalina e lidocaína, uso de sonda trocadora como ponte
no procedimento, sem intercorrências, sendo retirada após
20 minutos da extubação. Recebeu alta hospitalar no terceiro
dia de internação, sem sequelas. DISCUSSÃO: a extubação
traqueal é um dos pontos de maior atenção durante a anestesia, e a maioria dos problemas nesse período é de natureza
leve, porém, alguns se caracterizam por sequelas graves,
como lesão cerebral e morte. Nos casos ambulatoriais, deve
ser feita ainda com maior cautela, pois intercorrências levam
a internações não previstas, aumento de morbimortalidade
e de custos hospitalares. Casos de via aérea difícil devem
ter planejamento de extubação antes mesmo da intubação,
como preconizado por diversas diretrizes. Dispositivos ponte
ou de resgate, como máscara laríngea e sonda trocadora,
devem estar disponíveis, para, assim, se evitarem quaisquer
complicações. Não houve conflito de interesse. Sem agência
de fomento.
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cirurgião com solução de AL com adrenalina (concentração
desconhecida) preparada pela auxiliar de enfermagem da
SO, quando houve FC máxima de 133 bpm e PA de 199 x 130
mmHg por cerca de 5 minutos até que houvesse controle
hemodinâmico com o aumento das drogas venosas infundidas. À extubação, havia ventilação espontânea, porém com
rebaixamento do sensório e afasia. Na RPA manteve-se com
Glasgow 9 por cerca de 1 hora, quando foi aventada a hipótese de AVE. A TC de crânio sem contraste evidenciou HSA
e intraparenquimatosa Fisher IV Hunt-Hess III. Foi abordada
em caráter de urgência pela neurocirurgia para a colocação
de DVE, cateterismo de veia central e artéria. Foi encaminhada ao CTI intubada e sedada. Na manhã seguinte, foi feita
uma arteriografia cerebral que excluiu MAV. Houve abertura
ocular espontânea e retorno da fala após uma semana, porém, houve hidrocefalia e necessidade de troca da DVE por
mais três vezes. Após cerca de dois meses de internação
no CTI, a paciente apresentava-se com paresia direita, ptose
palpebral e paralisia do VI par à direita. DISCUSSÃO: a paciente ASA II submetida a procedimento otorrinolaringológico eletivo evoluiu com AVE hemorrágico intraoperatório após
pico hipertensivo sem controle ocasionado pela absorção
sistêmica da adrenalina de concentração desconhecida, em
solução de AL que não foi preparada pela equipe médica.
Não houve conflito de interesse.
REFERÊNCIAS:
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432 - DESAFIO ANESTÉSICO NO
383 - ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO MANEJO DE PACIENTE COM SÍNDROME
HEMORRÁGICO NO PEROPERATÓRIO
DE PFEIFFER – RELATO DE CASO
CEAN004 - RELATO DE CASOS

CEAN005 - RELATO DE CASOS

AUTORES:
AMANDA ALVES PINTO; TERESA DE ALMEIDA PACHECO;
LÍVIA MARIA ALVES ESTEVES BARROS; RALPH MOTTA
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AUTORES:
ANA CAROLINA FONSECA DE ABREU BORBA; RUBENS
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MAYSA DELAMARE ESPÍNDOLA OLIVEIRA, HENRIQUE
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MARQUES SCHITTINI;

INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS
INTRODUÇÃO: a anestesia venosa total (AVT) é conhecida
por sua estabilidade hemodinâmica, despertar suave e fácil
manejo, sendo uma boa escolha em procedimentos endoscópicos nasais. Sabe-se da importância do check-list na
sala operatória (SO), em que o anestesiologista deve ser o
responsável pela diluição da solução de infiltração com anestésico local (AL) e vasoconstritor (adrenalina). Uma diluição
inadvertida pode gerar efeitos colaterais não previstos. RELATO DO CASO: paciente do sexo feminino, 59 anos, 1,42
m, 70 kg, ASA II, portadora de HAS controlada, dislipidemia,
obesidade, apneia do sono, tabagismo e úlcera duodenal foi
submetida à septoplastia e à turbinectomia em agosto de
2013 sob AVT. Foi admitida na SO lúcida, orientada, normotensa, sem desvios ou déficits motores, eulálica. Monitorizada
(PANI, ECG, ETCO2, SpO2); venóclise com cateter de teflon
18G em MSE. Analgesia preemptiva com MgSO4, clonidina,
midazolam e cetamina. Indução: remifentanil e propofol, lidocaína e cisatracúrio e IOT em tentativa única de laringoscopia
direta atraumática, Cormack 1. Manteve-se normotensa até
poucos minutos após a infiltração da mucosa nasal pelo

INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO
INTRODUÇÃO: a síndrome de Pfeiffer é causada por uma
mutação rara nos genes FGFR1 e FGFR2 e caracteriza-se
por craniossinostose, hipoplasia de terço médio de face,
proptose ocular e malformações nas mãos e nos pés. Está
comumente associada com via aérea difícil (VAD) e outras
alterações sistêmicas, como malformações cardíacas e alterações respiratórias. RELATO DO CASO: paciente do sexo
masculino, 30 dias de vida, com diagnóstico de síndrome de
Pfeiffer tipo II, teve proposta de realizar correção cirúrgica de
craniossinostose em tempos cirúrgicos distintos pela equipe
de neurocirugia. Por causa da possibilidade de VAD, optou-se por indução exclusiva com agente inalatório sevoflurano,
e a intubação orotraqueal foi realizada sem intercorrências
na primeira tentativa. A manutenção do plano anestésico foi
obtida com o uso de sevoflurano e a administração de 10
microgramas (mcg) de fentanil e 0,3 miligramas de midazolam. O primeiro procedimento foi realizado com sucesso e o
paciente foi encaminhado para a unidade de terapia intensiva
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neonatal (UTI Neo). Na segunda abordagem, feita um mês
depois, a indução anestésica ocorreu sem intercorrências.
Durante procedimento, o paciente evoluiu com bradicardia
não responsiva à atropina e parada cardíaca em atividade
elétrica sem pulso. Iniciaram-se prontamente manobras de
reanimação conforme o protocolo, por cerca de 20 minutos,
quando se obteve então ritmo sinusal. O procedimento foi
interrompido e o paciente, encaminhado novamente para a
UTI Neo em uso de noradrenalina. Em investigação posterior,
foi admitido que a parada cardíaca foi decorrente de uma
possível disfunção cardíaca que necessitava de drogas vasoativas por cerca de 10 dias. O paciente evoluiu clinicamente bem, sendo então extubado. Atualmente está se preparando para nova abordagem, conforme programação inicial.
DISCUSSÃO: mesmo que determinadas síndromes possam
estar relacionadas com uma provável VAD, o anestesiologista deve estar preparado para outras intercorrências ligadas
à fragilidade do quadro sistêmico do paciente, independentemente de procedimentos prévios livres de intercorrências.
Conflito de interesses: não há. Fonte de fomento: não há.
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o anestesista percebeu que provavelmente estava diante de
um choque anafilático relacionado à exposição ao látex. Ele
solicitou então ao cirurgião que retirasse a luva e procedeu
à administração de adrenalina 0,3 mg SC, difenidramina 10
mg e hidrocortisona 100 mg. Com o tratamento específico
houve involução do quadro, que tornou possível terminar o
procedimento. A paciente foi extubada em sala sem intercorrências e encaminhada para a recuperação anestésica.
DISCUSSÃO: o reconhecimento de uma reação alérgica
durante a anestesia é difícil. Alguns sinais e sintomas iniciais
são “blindados” pela anestesia, como prurido, dispneia,
rash cutâneo. Em virtude disso, devemos estar sempre
atentos a situações em que seja muito provável o diagnóstico de anafilaxia e, na maioria das vezes, tratá-las mesmo
sem ter certeza. Especial atenção à consulta pré-anestésica
se faz necessária; os pacientes devem ser inquiridos sobre
alergias. Os profissionais da saúde estão expostos diariamente ao látex quando calçam luvas, portanto, devem ser
lembrados sempre como potenciais desenvolvedores de
reação anafilática a esse agente. O reconhecimento e tratamento imediato são particularmente importantes. Vigilância
para os sinais de anafilaxia e consideração aos fatores de
risco provavelmente contribuirão para a redução da morbidade e mortalidade associada a essas reações. Conflito de
interesse: não há.

426 - ACESSO VENOSO PERIFÉRICO:
INÓCUO AO PACIENTE?
CEAN007 - RELATO DE CASOS

340 - REAÇÃO ANAFILÁTICA
PEROPERATÓRIA A LÁTEX: DOENÇA
OCUPACIONAL?
CEAN006 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
BRUNO FRANCISCO DE FREITAS TONELOTTO; MÔNICA
GULAK IORIS; CLÁUDIA MARQUES SIMÕES; LAUDINELY
M. OLIVEIRA; ARTHUR V. R. SEGURADO
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
INTRODUÇÃO: a reação ou choque anafilático é um evento grave, desencadeado instantes após o 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, existem algumas populações mais propensas a isso, como os profissionais da saúde. RELATO DO CASO: A.F.S., 41 anos,
instrumentadora, ASA 1, nega alergias prévias. Submeteu-se à ooforectomia unilateral videolaparoscópica (VLP).
Foi mantida sob anestesia venosa total, pressão arterial
não invasiva, eletrocardiograma, fração expirada de CO2,
O2 e gases anestésicos. O procedimento transcorreu sem
intercorrências até o momento em que foi introduzida uma
luva na cavidade abdominal com a finalidade de facilitar a
retirada do ovário pelo portal da VLP. Após a introdução, a
paciente evoluiu com queda da pressão arterial, taquicardia
e aumento da pressão de platô ventilatória. Inicialmente, o
quadro foi pouco valorizado; somente após alguns minutos
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INTRODUÇÃO: a venóclise é tida por muitos como um
procedimento inócuo e, dessa forma, as complicações são
muitas vezes negligenciadas. Assim, cabe ao anestesista
prestar assistência adequada, selecionando corretamente o local para a realização, visando prevenir e reduzir as
complicações que podem ocorrer. RELATO DO CASO:
M.S.S., 62 anos, do sexo feminino, portadora de sequela
de queimadura em membro superior direito. Dá entrada
na emergência de um hospital universitário do estado do
Rio de Janeiro com dor torácica típica. Após a realização
do eletrocardiograma, fez-se o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento
ST e indicou-se a terapia trombolítica. Solicitou-se então
a monitorização da paciente: venóclise, administração de
oxigênio, morfina, nitrato, dupla antiagregação plaquetária,
anticoagulação com heparina de baixo peso molecular e
beta-bloqueador, além do trombolítico (RTPA). Após as medidas iniciais, houve melhora da dor torácica e a paciente foi
encaminhada para a unidade coronariana. Cerca de 12 horas após a administração do trombolítico, desenvolveu-se,
no mesmo braço de aplicação, uma extensa formação de
flictenas associada à síndrome compartimental no membro
ipsilateral e hematoma na região deltoídea e subescapular.
O eco-Doppler da região mostrou fluxo arterial normal e
fluxo venoso muito lentificado, além de atrofia de veia de

pequeno e médio calibre, provavelmente por causa da queimadura prévia. O tratamento compôs-se de desbridamento, antibiótico local e sistêmico, analgésicos e observação.
Após duas semanas de internação, a paciente recebeu alta
hospitalar com orientação de curativo na residência, tendo
involução completa do quadro após 20 dias. DISCUSSÃO:
ao realizar a venóclise, deve-se ter total atenção a qualquer
alteração anatômica no membro a ser puncionado e sempre
utilizar um sítio com condições ideais. Uma das intercorrências mais comuns é o extravasamento, que pode provocar
irritação grave com formação de vesículas, causando a
destruição tecidual. As consequências dependem de quantidade e concentração da droga, localização da punção,
condições do paciente e tempo entre a identificação e o
tratamento. De maneira geral, não há dano severo ao paciente, contudo, o potencial de desenvolver lesões graves
é real. O cuidado na obtenção e a orientação dos pacientes
no momento da venóclise é um ponto chave; nunca subestimando o procedimento. Conflito de interesse: não há.
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321 - MANEJO DE VIA AÉREA DIFÍCIL
INESPERADA SEM PREDITORES
CLÍNICOS

tentativa, obteve-se sucesso com o uso do Bougie como
guia. A cirurgia se deu sem intercorrências. O procedimento anestésico foi mantido com TCI de propofol, TCI de
remifentanil e rocurônio guiado pelo TOF. Cetoprofeno 100
mg EV, dipirona 2 g EV e metadona 10 mg para analgesia
pós-operatória. O paciente foi extubado acordado após a
reversão completa do bloqueio neuromuscular com sugammadex 2 mg/kg e TOF 100%. DISCUSSÃO: a VAD é definida
como uma situação na qual um anestesiologista experiente
tem dificuldade em intubar o paciente ou manter ventilação
manual sob máscara facial, ou ambos1. AVAD inesperada
tem baixa incidência na prática anestésica. Dificuldade de
laringoscopia ocorre em 1,5% e 8,5% e falha de intubação
ocorre em 0,13% e 0,3%.3 As técnicas atuais para predizer
laringoscopia e IOT difíceis são sensíveis, porém não específicas e apresentam baixo valor preditivo. A investigação é
essencial, pois na IOT difícil ou impossível, com ventilação
sob máscara inadequada e três tentativas malsucedidas de
IOT, a chance de “não ventila, não intuba” se torna maior.
É fundamental que sempre estejam à mão equipamentos e
diversos materiais específicos (kits de via aérea difícil), bem
como constante atualização médica específica no assunto.
Os autores declaram não haver conflito de interesse.
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INTRODUÇÃO: a presença de via aérea difícil (VAD) não
esperada é um grande desafio. Muitas vezes pode evoluir
para catástrofe. A avaliação prévia da via aérea (VA) ajuda e antecipa as dificuldades1,2. O manuseio inadequado
é a causa mais frequente de complicações relacionadas
à anestesia e é responsável por 30% dos óbitos de causa
exclusivamente anestésica2. RELATO DO CASO: paciente
do sexo masculino, 46 anos, 63 kg, estado físico PI, cirurgia para a correção cirúrgica de hérnia de disco (L2-L3).
Avaliação prévia da VA: Malampatti II, abertura bucal de
3,3 cm, distância tireo-mento de 6,5 cm, distância esterno-mento de 13 cm e flexão-extensão cervical sem limitações.
Em BEG, acordado, jejum e estável. Monitorização: PANI,
ECG (DII e V5), ETCO2, TOF e SpO2. Venóclise com cateter 20G MSD. Indução anestésica com TCI de propofol (3
ng/mL), sufentanil 0,5 mcg/kg, rocurônio 0,6 mg/kg e TOF
zero; intubação orotraqueal (IOT) sem sucesso (Cormak III),
porém, ventilação sob máscara sem dificuldades. Houve
nova tentativa por outro anestesiologista mais experiente,
sem sucesso. Ao optar pelo uso do dispositivo (Airtraq®),
visualizava anteriormente as cordas vocais, porém, sem
sucesso na progressão do tubo para a traqueia. Na quarta

CEAN009 - RELATO DE CASOS

INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL FELÍCIO ROCHO
INTRODUÇÃO: a anafilaxia é uma reação de hipersensibilidade aguda que pode ser fatal, por obstrução de vias aéreas ou colapso cardiovascular. A incidência na população
geral é de 0,05% a 2%, com a mortalidade em torno de 1%.
No perioperatório varia de 1:3.500 a 1:25.000. Ocorre mais
na anestesia geral com o uso de bloqueadores neuromusculares (BNM). RELATO DO CASO: homem, 49 anos, 57
kg, ASA 2 (hipertenso e diabético), foi submetido à cistectomia radical sob anestesia geral e peridural (bupivacaína,
morfina, fentanil e lidocaína). A indução foi com fentanil,
cisatracúrio e propofol e mantida com sevoflurano. Foram
administrados metronidazol e ceftriaxona. A monitorização
ocorreu com oximetria, ECG, capnografia, temperatura nasofaríngea, PIA e gasometria. Após 40 minutos da indução,
houve queda progressiva da SatO2 e da pressão arterial,
com resposta parcial à efedrina e sem resposta à fenilefrina. Não houve alterações da capnografia e não foram
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observadas reações cutâneas nas áreas expostas. PAM
chegou a 50 mmHg e foi recuperada para níveis de 65 – 70
mmHg com infusão contínua de adrenalina. O FiO2 foi aumentado para 100% e PEEP, para 10. Foram administradas
hidrocortisona, ranitidina e difenidramina e mantida infusão
contínua de adrenalina durante todo o procedimento, com
estabilização do quadro. A primeira gasometria: pH 7,318;
pCO2 41,6; HCO3 20,9; SO2 90,7% e Lac 15. Após a estabilização do quadro: pH 7,24; pCO2 46,3; HCO3 19,6; SO2
97,9% e Lac 29. O paciente foi encaminhado para o CTI
com adrenalina em infusão contínua. Hipótese diagnóstica:
reação anafilática. Recebeu alta após cinco dias, excluídas
outras causas prováveis para o episódio. DISCUSSÃO: a
anafilaxia pode ocorrer em qualquer momento do perioperatório, sendo mais comum após a indução da anestesia,
de 30 a 60 minutos após o início da cirurgia ou da aplicação
do fármaco. Sinais cutâneos estão presentes em 90% dos
casos de anafilaxia, mas podem estar ausentes em 10%
a 20% dos episódios. Broncoespasmo pode se manifestar
com o aumento da pressão das vias aéreas, o aumento do
ETCO2 ou a hipoxemia. Incidência de anafilaxia para cada
agente: BNM - 50% a 70% dos casos; látex - 12% a 17%;
antibióticos - 12%. Nesse caso, o diagnóstico foi feito
inicialmente por exclusão, já que não houve sinais claros
de broncoespasmo ou reações cutâneas. O agente mais
provável é o cisatracúrio, já que os antibióticos e opioides
foram mantidos e o paciente permaneceu exposto ao látex
sem novas intercorrências. Conflito de interesse: não há.
Fonte de fomento: não há.
REFERÊNCIAS:
1.
2.
3.

ARNOLD JJ, WILLIAMS PM. Anaphylaxis: recognition and management. Am Fam Physician. 2011;84:1.111-8.
DEWACHTER P, FAIVRE MC, EMALA CW. Anaphylaxis and anesthesia:
controversies and new insights. Anesthesiology. 2009;111:1.141-50.
DUNSER MW, TORGERSEN C, WENZEL V. Treatment of anaphylactic
shock: where is the evidence, Anesthesia & Analgesia. 2008;107:359-61.

233 - EDEMA PULMONAR POR
LARINGOESPASMO TRATADO COM
VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA:
RELATO DE CASO
CEAN010 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
DENISMAR BORGES DE MIRANDA; MARCO AURÉLIO SOARES AMORIM; MARIANA MIRANDA DE ALMEIDA; KARLA
CAMARGO DOS SANTOS; BRUNO OLIVEIRA
INSTITUIÇÃO:
DEPARTAMENTO DE MEDICINA - PUC/GO
INTRODUÇÃO: o edema pulmonar por laringoespasmo
(EPL) é raro (incidência de 0,05%-0,1%), com alta morbidade, o que exige do anestesiologista diagnóstico precoce e
terapêutica imediata. Objetivou a descrição do caso de uma
paciente submetida à anestesia geral que cursou com EPL.
RELATO DO CASO: M.J.P., do sexo feminino, 26 anos, 58 kg,
1,65 m, com síndrome vasovagal, em uso de atenolol 50 mg/
dia e portadora de otite média crônica. Exames físico e laboratoriais normais. Foi submetida à timpanoplastia esquerda sob anestesia geral com remifentanil (0,5 mcg/kg/min),
propofol (2 mg/kg) e rocurônio (0,6 mg/kg). Foram iniciadas
ventilação mecânica em modo VCV (VC: 360 mL; FR:12 IPM;
FiO2: 0,4; PEEP: 5 cm H2O) e manutenção da anestesia com

50 | Temas Livres 2014

- 11º COPA / 48ª JASB

isoflurano (1,2 CAM) e remifentanil (0,1 mcg/kg/min). Sem
intercorrências cirúrgicas e bloqueio neuromuscular revertido com atropina (0,015 mg/kg) e neostigmina (0,04 mg/kg).
Cessado isoflurano, a paciente evoluiu com ventilação espontânea e reflexo de deglutição presente, sendo extubada
após a aspiração orofaríngea. Cursou com súbita dificuldade
ventilatória (respiração paradoxal) e rápida dessaturação.
Houve melhora da ventilação com máscara facial por pressão positiva e administração de propofol (30 mg). Manteve
SpO2 entre 89% e 91% (máscara de Venturi 50%), estertores
crepitantes em bases bilaterais na ausculta pulmonar, tosse
paroxística sem dispneia e hemoptise. Na SRPA com SpO2
94% sob O2, foi realizado RX de tórax sem boa visualização
dos campos pulmonares. Foi instalada ventilação mecânica
não invasiva (VMNI) modo PSV, PEEP de 5 a 7 cm H2O/60min,
com melhora do quadro. A alta ocorreu no primeiro dia do
pós-operatório, com resolução do quadro. DISCUSSÃO: o
laringoespasmo é definido como a oclusão da glote secundária à contração da musculatura constritora da laringe em
resposta a um estímulo, em geral, durante a periextubação,
sendo a principal causa de edema pulmonar por pressão
negativa. Acomete principalmente jovens saudáveis capazes
de gerar pressão expiratória extremamente negativa. A terapêutica engloba o uso de VMNI até a reintubação. A VMNI
tem sua aplicação nas doenças respiratórias, neuromusculares e cardíacas por diminuir a necessidade de intubação
e reduzir a mortalidade hospitalar e o tempo de internação.
O EPL é autolimitado, com bom prognóstico e resolução do
caso nas primeiras 24 horas. Nesse caso, a conduta correta
do anestesiologista em diagnosticar precocemente e instituir
a VMNI por pressão positiva foi de extrema importância para
o desfecho clínico favorável. Não há conflito de interesse.
Não houve fomento para a pesquisa.
REFERÊNCIAS:
1.

2.

3.

4.

BARBOSA FT, BARBOSA LT, ALMEIDA JH, SILVA KLG, BRANDÃO
RRM, SANTOS LL. Edema pulmonar por pressão negativa após extubação traqueal. Relato de caso. Rev Bras Terap Intens. 2007;19(1):123-7.
BHASKAR B, FRASER JF. Negative pressure pulomonary edema revisited: pathophysiology and review of management. Saudi Journal of
Anaesthesia. 2011;5(3):308-13.
Bisinotto FMB, Cardoso RP, Abud TMV. Edema agudo pulmonar associado à obstrução das vias aéreas. Relato de caso. Rev Bras Anestesiol,
2008; 5(2):165-71.
FURUICHI M, TAKEDA S, AKADA S, ONODERA H, YOSHIDA Y, NAKAZATO K, SAKAMOTO A. Noninvasive positive pressure ventilation in patients with perioperative negative pressure pulmonary edema. J Anesth.
2010;24:464-8.

347 - PNEUMOTÓRAX HIPERTENSIVO
GRAVE DURANTE EXÉRESE DE
PAPILOMATOSE RECORRENTE NA
TRAQUEIA
CEAN011 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
DENISMAR BORGES DE MIRANDA; MARIANA MIRANDA DE
ALMEIDA; MARCO AURÉLIO SOARES AMORIM; KARLA CAMARGO DOS SANTOS; MARCELO MARÇAL VIEIRA JÚNIOR
INSTITUIÇÃO:
DEPARTAMENTO DE MEDICINA - PUC/GO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE GOIÂNIA
INTRODUÇÃO: o papiloma, além de ser considerado o
tumor benigno mais comum da laringe, tem alta recorrência e progressão. Os sintomas vão desde rouquidão até

obstrução aguda das vias aéreas (VA). A terapêutica inclui
utilização de antibióticos, crioterapia e exérese cirúrgica,
entre outras ações. Objetivou-se a descrição do caso de
um paciente submetido à exérese de papilomatose de traqueia que cursou com pneumotórax hipertensivo. RELATO DO CASO: J.W.B., do sexo masculino, 47 anos, 72 kg,
deficiente auditivo com diagnóstico de papilomatose de VA
envolvendo úlvula, epiglote e traqueia. Possuía traqueostomia definitiva desde os 6 anos. Foi submetido a vários
tratamentos clínicos e cirúrgicos (32 exérese de papilomatose de VA) sem intercorrências. Apresentava dificuldade
respiratória intensa com indicação de remoção cirúrgica. À
admissão, apresentava regular estado geral, dispneico com
cornagem torácica, ausculta cardíaca e pulmonar normal.
Os exames laboratoriais estavam normais. Não foi realizada medicação pré-anestésica. Foi monitorizado com ECG,
PANI, SpO2, estetoscópio precordial e ETCO2 após ventilação artificial. Foi submetido à anestesia geral com propofol
(150 mg), vecurônio (7 mg) e fentanil (300 mcg). Foi iniciada
a ventilação mecânica com o uso de Broncojet (Sanders) e
tubo Benjamin inserido na traqueostomia. O procedimento
se deu sem intercorrências, com exérese de grande quantidade de papiloma da epiglote e da traqueia (retirada a cânula de traqueostomia), com duração de 96 minutos. No fim,
observou-se discreto edema subcutâneo no pescoço. Após
a descurarização e o retorno da ventilação espontânea, o
paciente evoluiu com dificuldade respiratória, queda subida
da SpO2 e turgência de jugular. A ausculta pulmonar evidenciava ausência de murmúrio vesicular à direita e hipertimpanismo. O diagnóstico clínico foi pneumotórax hipertensivo
e drenagem torácica de emergência. Evoluiu com melhora
rápida da SpO2 e do desconforto respiratório. Foi encaminhado para a UTI com posterior melhora clínica, RX de controle normal e alta hospitalar no quinto DPO. DISCUSSÃO:
a exérese de papilomatose recorrente na traqueia tem sua
indicação por aumentar o tempo entre as recidivas. O anestesiologista deve estar atento à possibilidade de perfuração
da traqueia por manobras cirúrgicas e/ou lesão desta e da
pleura com ventilação por pressão positiva pelo Broncojet,
além de instituir o tratamento imediato para essas complicações. Conflito de interesse: não há. Fonte de fomento:
não há.
REFERÊNCIAS:
1.

2.

NOBRE S, RODA J, FÉLIX M, ESTÊVÃO MH. Traqueostomia em idade
pediátrica: experiência de um quarto de século. Acta Pediatr Port.
2011;42(6):269-73.
XIMENES FILHO JA, SIMOCELI L, IMAMURA R, TSUJI DH, SENNES
LU. Papilomatose laríngea recorrente: experiência de 10 anos. Rev.
Bras. Otorrinolaringol. 2003;69(5):599-604.

323 - DESCOMPENSAÇÃO
CARDIOVASCULAR EM USUÁRIA DE
DISPOSITIVO CARDÍACO ELETRÔNICO
IMPLANTÁVEL COM AVARIA
CEAN012 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
FELIPE GUSTAVO BRAGA CASTRO; PAULO HENRIQUE
PEREIRA AGUIAR; TATIANA SOUZA DO NASCIMENTO;
CÍNTHIA INDELLI ARAÚJO MORAES BARROS; LÍVIA MARIA ALVES ESTEVES BARROS
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

INTRODUÇÃO: pacientes portadores de dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis (DCEIs) representam um
desafio para os anestesiologistas, pois a interferência desses dispositivos pode ocasionar complicações graves. Idealmente, os DCEIs devem ser checados no pré-operatório
e, se necessário, reprogramados. Alguns portadores de
DCEIs são totalmente dependentes do seu funcionamento e,
por isso, muito suscetíveis a fatores de interferência, como
fontes eletromagnéticas e posição intraoperatória. RELATO
DO CASO: paciente do sexo feminino, 82 anos, portadora
de marca-passo cardíaco (MPC), com proposta de cirurgia
ortopédica no ombro direito. Após monitorização e venóclise, foram realizados bloqueio do plexo braquial pela via
interescalênica e, a seguir, anestesia geral balanceada, sem
intercorrências durante a indução. Imediatamente após o
posicionamento em “cadeira de praia”, houve bradicardia
e hipotensão refratárias à dose de 10 mg de efedrina, com
controle satisfatório após infusão de adrenalina 50 mcg e
retorno ao decúbito dorsal. A cirurgia foi suspensa e a paciente, encaminhada ao serviço de arritmologia, que constatou posicionamento inadequado dos eletrodos do MPC e
corrigiu o problema. Após uma semana de estabilidade clínica, a cirurgia proposta foi realizada sob a mesma técnica
anestésica sem intercorrências. DISCUSSÃO: o consenso
sobre o atendimento a portadores de DCEIs é unânime em
indicar a necessidade de uma avaliação pré-operatória individualizada, devendo envolver a equipe cirúrgica, a equipe
clínica responsável pelo paciente e, se possível, técnicos
da empresa fabricante do equipamento. Quando essa avaliação ideal não está disponível, é de responsabilidade do
anestesiologista conhecer os fatores que podem interferir
com os DCEIs e a repercussão de seu funcionamento inadequado, a fim de otimizar o atendimento desses pacientes.
Não há conflito de interesse.
REFERÊNCIAS:
1.
2.

FINFER SR. Pacemaker failure on induction of anaesthesia. British
Journal of Anaesthesia. 1991; 66:509-512.
STONE ME et al. Perioperative management of patients with cardiac implantable electronic devices. British Journal of Anaesthesia.
2011;107(S1):i16-i26.

433 - OBSTÁCULOS PARA UMA
CONSULTA PRÉ-ANESTÉSICA
ADEQUADA
CEAN013 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
FILIPE MAIA ARAÚJO; VERA COELHO TEIXEIRA; DAIANEAPARECIDA VILELA DE REZENDE; AMANDA FLÚVIA
RIBEIRO RÊGO; FILIPE MAIA ARAÚJO
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL FELÍCIO ROCHO
INTRODUÇÃO: a consulta pré-anestésica tem como principal objetivo avaliar clinicamente o paciente com proposta
anestésica cirúrgica, para estabelecer os riscos e realizar
o planejamento anestésico, minimizando a morbimortalidade do paciente cirúrgico. Muitas vezes, o anestesiologista
encontra obstáculos para uma avaliação completa pela
dificuldade dos pacientes relatarem sua história clínica.
RELATO DO CASO: paciente do sexo feminino, 76 anos,
com proposta de realização de colonoscopia, comparece à
consulta pré-anestésica desacompanhada. Primeiramente
informa ter sofrido evento coranariano há cinco meses e, ao
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ser questionada sobre os remédios em uso, não sabia informar seus nomes, além de relatar medicação não existente.
Ao analisar os receituários apresentados com a medicação
não relacionada com o evento coronariano, a paciente parecia confusa, sem saber informar o porquê dela. No decorrer
da consulta, a paciente apresentou, progressivamente, piora da incoerência. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: pacientes
com demência subclínica que ainda possuem independência das atividades diárias ou mesmo pacientes com baixo
nível cultural podem dificultar a avaliação pré-anestésica
pela falta de coerência no momento de coletar a história
clínica. Podem não saber informar dados fundamentais
para a segurança do ato anestésico. Em muitas ocasiões,
esses pacientes comparecem desacompanhados ou vão à
consulta com pessoas que não sabem dos eventos ocorridos. Esses fatos se devem, principalmente, às altas taxas
de idosos que moram sozinhos e à dificuldade dos seus familiares em acompanhá-los nas consultas médicas. Esses
pacientes em avaliação pré-anestésica no bloco cirúrgico
podem correr um grande risco, ao omitir informações essenciais de forma não intencional. Em um pré-anestésico
apressado, pode-se não perceber a presença de um quadro de demência inicial e colocar em risco a segurança do
paciente. A avaliação pré-anestésica deve sempre ser realizada com tempo, calma e paciência. Declaramos não haver
conflito de interesse.

cefazolina 2 g; tenoxicam 20 mg; dipirona 2 g e ringer 0,5
L, fizemos sedação com midazolam 4 mg e fentanil 50 µg.
A seguir, foi usada raquianestesia com bupivacaína pesada
4 ml a 0,5%, espaço L3-L4, agulha Quincke 27 G, paciente
sentado. Houve leve queda da PA, controlada com 2 mg
de etilefrina. A saturação foi 92% e Ramsay foi 3 durante
todo o procedimento (40 minutos). O cirurgião utilizou bisturi
elétrico e relatou dificuldade ppor causa da hipertonia da
musculatura abdominal. Não houve nenhuma intercorrência anestésica no intraoperatório. Antes de ser liberado da
SRPA, o paciente referia câimbras nas pernas e dor no local
da manipulação cirúrgica e região lombar, embora ainda não
conseguisse movimentar os membros. DISCUSSÃO: este
caso mostra as consequências do uso de bisturi elétrico e
da analgesia pós-operatória inadequada em pacientes com
doença de Steinert. Ocorrem crise miotônica, resultando em
dificuldade para o cirugião realizar o procedimento, e dor
pós-operatória ao paciente. A raquianestesia não bloqueia
a contração muscular porque o defeito é intrínseco à membrana muscular esquelética3. Declaramos não haver conflito
de interesses ou qualquer tipo de fomento à indústria farmacêutica ou de insumos para a área médica.
REFERÊNCIAS:
1.

2.

257 - ANESTESIA PARA HERNIORRAFIA
INGUINAL EM PACIENTE COM DOENÇA
DE STEINERT: RELATO DE CASO
CEAN014 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
FRANCO SILVA VIEIRA; LINDEMBERG MORENO ALENCAR
ARRAIS, JEFERSON CARLOS PEREIRA, JOÃO MAXIMIANO
PIERIN DE BARROS, ARMANDO VIEIRA DE ALMEIDA
INSTITUIÇÃO:
CET - HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL
INTRODUÇÃO: a distrofia miotônica de Steinert é doença
autossômica dominante causada por repetição de uma sequência de bases nitrogenadas no cromossomo 19, o que
leva a uma patologia do canal de sódio-cloro da membrana muscular esquelética1. É a forma mais comum de distrofia muscular no adulto e se caracteriza por contrações
dolorosas tônicas da musculatura esquelética (fenômeno
miotônico), desencadeadas por estímulo elétrico, estresse
emocional, esforço voluntário ou hipoxemia. Associa-se
também a anormalidades cardiovasculares, pulmonares,
gastrintestinais e maior sensibilidade aos sedativos e opioides2. RELATO DO CASO: paciente do sexo masculino, 35
anos, 84 kg, com doença de Steinert iniciada na infância,
se apresenta para cirurgia eletiva de herniorrafia inguinal.
Assintomático, referia crises esporádicas de contrações
tônicas dolorosas de membros, faringe e mandíbula, desencadeadas por estresse emocional ou esforço voluntário.
Foram referidas ainda disfagia para sólidos e fraqueza nos
membros superiores. Não usava nenhuma medicação. Possuía calvície frontal e semiptose palpebral bilateral, mas sem
nenhuma anormalidade aos exames físico e complementar
dos aparelhos respiratório e cardiovascular. A monitorização
mostrava: PA 110 x 80 mmHg; FC 84 bpm e SpO2 96% em
ar ambiente. Após venóclise e administração de O2 2 L/min;
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BISINOTO FMB, FABRI DC, CALÇADO MS, PERFEITO PB, TOSTES
LV, SOUSA GD. Anestesia para colecistectomia videolaparoscópica
em paciente portador de doença de Steinert. Relato de caso e revisão
de literatura. Rev Bras Anestesiol. 2010;60(2):181-91.
SANTOS C, SAMPAIO C, TAVARES J. Bloqueio subaracnóideo para
anestesia de doente com distrofia miotônica. Rev SPA. 2007;16:20-2.
ARAÚJO FS, BESSA Jr. BC, CASTRO CHV, CRUVINEL MGC, SANTOS
D. Anestesia em paciente com doença de Steinert: relato de caso. Rev
Bras Anestesiol. 2006;56(6):649-53.

232 - REAÇÃO ANAFILÁTICA AO
CORANTE AZUL PATENTE
CEAN015 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
GUILHERME GAYOSO SOUSA; CRISTIANO GARCIA
GONÇALVES
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL DR. HÉLIO ANGOTTI
INTRODUÇÃO: a biópsia do linfonodo sentinela é uma técnica conservadora usada com o propósito de evitar a linfadenectomia total nas cirurgias de câncer de mama. Reações
anafiláticas têm sido descritas numa incidência de 0,1 a 1,1%
e podem ocorrer em graus variados de intensidade, inclusive
com instabilidade hemodinâmica e necessidade de drogas
vasoativas. RELATO DO CASO: paciente do sexo feminino,
54 anos, ASA 2, compareceu para ser submetida à quadrantectomia de mama direita e biópsia de linfonodo sentinela por
causa de um carcinoma. Após a monitorização, foi realizada
indução anestésica, seguida de intubação orotraqueal sem
intercorrências. Antes da incisão, foram injetados, via subcutânea, 2 ml de azul patente na região acometida. Transcorridos aproximadamente 20 minutos da cirurgia, a paciente
apresentou diminuição da oximetria de pulso, hipotensão e,
posteriormente, rash cutâneo difuso, máculas extensas com
coloração azulada na região do abdome, nos membros superiores e na porção superior dos membros inferiores. Diante
do quadro, foi levantada a hipótese de anafilaxia. O procedimento terminou 40 minutos após a anafilaxia e a paciente foi
extubada na sala operatória e encaminhada à SRPA. Como

a paciente evoluiu estável, foi encaminhada à enfermaria e
recebeu alta hospitalar 24 horas após o procedimento cirúrgico. DISCUSSÃO: as manifestações clínicas mais descritas
são alterações cutâneas como urticária, pápulas azuis, eritema e placas difusas máculo-papulares, acompanhadas ou
não de colapso circulatório, broncoespasmo e diminuição da
saturação de oxigênio. As manifestações clínicas neste caso
surgiram após 20 minutos da injeção do azul patente, tempo similar ao descrito na literatura, que é de 8 minutos a 45
minutos. O mecanismo de ação envolve o desenvolvimento
do anticorpo imunoglobulina específico IgE. Durante a exposição, o antígeno induziria a degranulação dessas células, levando ao aumento da histamina e mediadores vasoativos da
anafilaxia. Tendo em vista o exposto, durante a utilização do
corante azul patente na identificação do linfonodo sentinela,
é de fundamental importância que o anestesiologista e toda
a equipe tenham conhecimento da possibilidade de ocorrência da reação anafilática e preparo adequado no reconhecimento e tratamento imediato das repercussões. Apesar de
ser relativamente raro, o choque anafilático ao azul patente
expõe o paciente ao risco iminente de morte.
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442 - RELATO DE BLOQUEIO DE NERVO
ILEOINGUINAL E ÍLEO-HIPOGÁSTRICO
SOB VISUALIZAÇÃO DIRETA PARA
ANALGESIA PÓS-OPERATÓRIA DE
HERNIORRAFIA INGUINAL CAUSANDO
BLOQUEIO DO NERVO FEMORAL
CEAN016 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
HELOÍSA VICENTE MATSUDA; ROBERTA RIZZO, ELAINE
GOMES RODRIGUES VASCONCELOS; CLAUDIA MARQUEZ SIMÕES
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
INTRODUÇÃO: algumas vezes, pode ocorrer, por acidente, o
bloqueio do nervo femoral (NF), em virtude da migração da solução anestésica caudalmente ao ligamento inguinal. Ocorrem
parestesia ou mesmo o bloqueio motor do membro inferior do
lado afetado. Hematomas e/ou abcessos eventuais figuram
também como complicações possíveis. O objetivo deste tra-

balho foi relatar o bloqueio dos nervos IL e IH no plano TA, sob
visualização direta e realizado pelo cirurgião, em um paciente
submetido à herniorrafia inguinal eletiva. RELATO DO CASO:
paciente do sexo masculino, 60 anos, 70 kg, ASA II, agendado
para realizar herniorrafia inguinal esquerda. O procedimento
cirúrgico ocorreu sob anestesia geral, sem intercorrências. No
fim, foi realizado bloqueio dos nervos IL e IH pelo cirurgião,
após a sutura, supostamente entre os músculos OI e TA, com
administração de ropivacaína a 0,5%, no volume total de 20
ml. O paciente recebeu alta da recuperação pós-anestésica
sem queixa alérgica. Algumas horas após o procedimento, o
paciente foi orientado pelo cirurgião a deambular, porém sofreu queda da própria altura durante a tentativa. Apresentava
parestesia e perda de força na face anterior da coxa esquerda.
O cirurgião, sem saber a causa do ocorrido, solicitou exames
(USG, RNM), todos normais. Foi sugerido reabordagem cirúrgica para diagnóstico. Após 12 horas, o paciente referiu,
gradualmente, retorno da sensibilidade e motricidade da coxa.
DISCUSSÃO: no caso descrito houve bloqueio do NF com
perda da função do músculo quadríceps e sensibilidade da
coxa, por causa do volume aplicado, do local em que este foi
injetado e pela técnica usada, do duplo clique, em que não há
visualização. Os gastos com os exames seriam desnecessários se o cirurgião tivesse conhecimento das complicações e
se, após o procedimento, tivesse sido realizado um ultrasom.
Sem conflito de interesse.
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327 - RESSUSCITAÇÃO DE PACIENTE
NA VIGÊNCIA DE INTOXICAÇÃO
ANESTÉSICA PELO USO COMBINADO DE
DESFIBRILAÇÃO E EMULSÃO LIPÍDICA
CEAN017 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
IGOR DINIZ TANOS JORGE SILVEIRA; MARCELO CARNEIRO DA SILVA GLAYSON CARLOS MIRANDA VERNER;
ROGÉRIO COSTA SOUSA; ISRAEL SILVA DE MORAES
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL REGIONAL DO GAMA
INTRODUÇÃO: a incidência de parada cardiorrespiratória
(PCR) durante a anestesia continua elevada. Embora os anestésicos locais (AL) sejam considerados drogas relativamente
seguras, reações tóxicas sistêmicas podem ocorrer, principalmente relacionadas à injeção intravascular ou sobredoses.
Estudos clínicos demonstram interesse nas emulsões lipídicas
(EL) no tratamento dessas intoxicações. RELATO DO CASO:
paciente do sexo masculino, 39 anos, 72 kg, P1, admitido
para cirurgia de ruptura de manguito rotador. Foram usadas
monitorização multiparamétrica padrão; injeção de fentanil IV
(100 µg); punção interescalênica direita (PID) com agulha hipodérmica 25 mm x 0,8 mm (parestesia positiva em ombro
ipsilateral) e injeção de bólus (5 ml) intermitentes de lidocaína
2% com epinefrina (EPI) 1:200.000. Houve presença de sanTemas Livres 2014 - 11º COPA / 48ª JASB |
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gue na solução, à aspiração, após a injeção do primeiro bólus.
Optou-se pelo reposicionamento da agulha de punção e pela
injeção dos demais bólus, com a presença duvidosa de sangue na seringa antes do quarto bólus. Findo o procedimento,
o paciente não fala esboça abalos focais em membro superior
direito e evolui para convulsão tônico-clônica generalizada,
refratária ao midazolam IV (15 mg), interrompidos após injeção de diazepam IV (10 mg). Foram realizadas ventilação sob
máscara e intubação orotraqueal a SpO2 70%. O ECG revela
fibrilação ventricular. Foram promovidos: manobras de reanimação; (massagem cardíaca externa; EPI IV (1 mg) e, sequencialmente, infusão de EL de cadeias média e longa (MCT/LCT
10%; 3 ml/kg) e desfibrilação (200J, retilíneo), observando-se
retorno da circulação espontânea (RCE) após 6 minutos. A
gasometria arterial sob ventilação mecânica (FiO2 = 1) revelou pH = 6,8; pO2 = 393,7 mmHg; PaCO2 = 6 8,1 mmHg; HCO3
= 8,4 mEq/l; BE = -22,7. Foram administrados NaHC03 8,4%
(200 ml). Depois de 40 minutos da PID, o paciente desperto
foi extubado. DISCUSSÃO: embora haja controvérsias sobre
o melhor momento de infusão das EL, há indícios de que seu
uso pode reverter sinais neurológicos e sintomas de intoxicação sistêmica, incluindo ataques epiléticos e estado mental
alterado, sugerindo que o benefício não é limitado ao sistema
cardiovascular. O caso chama a atenção para um paciente que
obteve RCE seguido de rápido progresso no status neurocardiológico, na vigência da intoxicação por AL, que recebeu terapia combinada de desfibrilação e infusão de EL. Entretanto,
como em outros casos, interferências com outros eventuais
tratamentos medicamentosos podem ser consideradas.Não
há conflito de interesse. Não há fonte de fomento.

existem muitos trabalhos na literatura que relatam o uso
do sugammadex nesses pacientes, nosso objetivo é narrar
sobre a anestesia em um paciente com DM de Steinert, em
um serviço no qual outro caso apresentou uma complicação
grave por causa da reversão do bloqueio neuromuscular com
a neostigmina. RELATO DO CASO: paciente de 51 anos,
do sexo masculino, com DM de Steinert, forma clássica
severa, foi submetido à anestesia geral, com intubação em
sequência rápida com a utilização de rocurônio (1 mg.kg-1)
e sua manutenção com remifentanil e propofol na técnica
alvo-controlada. O paciente recebeu monitorização padrão,
incluindo a sequência de quatro estímulos (SQE), para a
avaliação do relaxamento muscular. O procedimento teve
duração de 45 minutos, quando o paciente apresentava uma
resposta na SQE. Foi então descurarizado com sugammadex com reversão do bloqueio neuromuscular sem intercorrências. O paciente foi encaminhado à sala de recuperação
pós-anestésica e recebeu alta hospitalar no outro dia. DISCUSSÃO: o sucesso no manejo anestésico do paciente com
DM de Steinert depende da seleção das drogas anestésicas:
uso daquelas de curta duração que permitam recuperação
mais rápida e sem efeitos residuais e evitem as possíveis
desencadeantes de crise miotônica. Atenção particular deve
ser dada ao bloqueio neuromuscular com monitorização e
utilização da combinação rocurônio-sugammadex para a
reversão rápida, sem curarização residual. Não há conflito de
interesse. Não há fontes de fomento.
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356 - SUGAMMADEX: INDICAÇÃO
PRECISA NA REVERSÃO DO BLOQUEIO
NEUROMUSCULAR EM PACIENTES COM
DISTROFIA MIOTÔNICA DE STEINERT
CEAN018 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
JOÃO PAULO CÂNDIDO NASCIMENTO E SILVA; FLORA MARGARIDA BARRA BISINOTO; LAURA BISINOTTO MARTINS;
RAQUEL MAÍSA GONÇALVES; MARIANA ROSO ANDRADE
INSTITUIÇÃO:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM
INTRODUÇÃO: a distrofia miotônica (DM) de Steinert é a
miopatia mais frequente na idade adulta e tem acometimento
sistêmico variável. Além da fraqueza muscular, atinge o sistema cardiorrespiratório e o trato digestivo, com refluxo gastroesofágico, retardo no esvaziamento gástrico e colelitíase,
além de alterações endócrinas e outras. O risco perioperatório é alto por causa da sensibilidade aumentada aos anestésicos e aos relaxantes neuromusculares, da contraindicação
à succinilcolina, da necessidade de intubação em sequência
rápida e da miotonia induzida pela neostigmina. Como não
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438 - BLOQUEIO NEUROMUSCULAR
PROLONGADO
CEAN019 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
JOÃO RODRIGO OLIVEIRA; CLÁUDIA MARQUEZ SIMÕES;
PAULO MARCOS DUARTE DE MATTOS; ANTÔNIO AVELINO LUZ PESSOA DE SOUZA; DIOGO BARROS FLORENZANO DE SOUSA
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
INTRODUÇÃO: o bloqueio neuromuscular (BNM) prolongado é uma situação adversa que exige cuidados intensivos
e adequado diagnóstico diferencial. RELATO DO CASO:
paciente do sexo feminino, 42 anos, com hipotireoidismo,
em uso de levotiroxina, submetida à videocolesistectomia
sob anestesia geral. ANTECEDENTES: correção de septo
vaginal e cesárea com raquianestesia. Foi realizada anestesia com fentanil 150 mcg, propofol 140 mg e succinilcolina
100 mg e mantida com propofol 1% , sevoflurano, N2O e
cisatracúrio 10 mg. A cirurgia durou 90 minutos, sem intercorrências. Paciente com sinais de curarização no fim da
anestesia, revertido BNM com atropina/neostigmina 0,75/1,5
mg. A paciente foi extubada sem adequados parâmetros
de ventilação espontânea, sendo realizada nova intubação
traqueal (IOT). Foi transferida, em IOT, para recuperação

pós-anestésica (RPA) após 5 horas do término da cirurgia.
Foi feita a monitorização da junção neuromuscular, em RPA,
com TOF, a cada 30 minutos. Inicialmente, o TOF era de
67%, seguido por 72%, 90% e, por fim, 117%. Foi colhida
dosagem de colinesterase plasmática. A paciente foi extubada após 2 horas da admissão na RPA, relatando lembrança
de despertar e incapacidade de movimentação. Liberada
da RPA 2 horas após a extubação, se encontrava estável,
sem queixas. A dosagem da colinesterase foi de 4.500 UI/L
(valores de referência: 7.000 a 17.000 UI/L). DISCUSSÃO: a
pseudocolinesterase é uma enzima produzida pelo fígado,
responsável pelo metabolismo da succinilcolina em cerca
de 3 minutos a 5 minutos. Pode estar reduzida em doenças
hepáticas, hipotireoidismo, administração de anticolinesterásicos e alterações genéticas, entre outros males1,2. No caso,
foram usados bloqueadores neuromusculares despolarizantes e adespolarizantes, com a possibilidade de ocorrência
de BNM de fase II. O BNM de fase I é decorrente do uso
de agentes despolarizantes e é caracterizado pela ausência
de fadiga e de potencialização pós-tetânica. Já o bloqueio
fase II resulta em fadiga da resposta de quatro estímulos e
de potenciação pós-tetânica3,4,5. Infelizmente, a monitorização do BNM foi utilizada apenas após a falência da reversão
do BNM, não sendo possível a realização do diagnóstico
diferencial através desta. O diagnóstico de deficiência da
pseudocolinesterase foi realizado por meio da dosagem sérica da enzima. Não foi possível realizar o teste do número de
dibucaína na mesma internação, pois não estava disponível
no laboratório da instituição, mas seria a complementação e
dodiagnóstico. Não há conflito de interesse.
REFERÊNCIAS:
1.

2.
3.

4.

5.

SOTOELTING RK. Neuromuscular Blocking Drugs. In SOTOELTING
RK. Pharmacology & Phisiology in Anesthetic Practice. Philadelphia:
Lippincott Williams Wilk. 1999; 182-223.
HUNTER JM. New Neuromuscular Blocking Drugs. N Engl J Med.
1995; 332:1.691-9.
RAMIREZ JG, SPRUNG J, KEEGAN MT, HALL BA, BOURKE DL. Neostigmine-Induced Prolonged Neuromuscular Blockade in a Patient with
Atypical Pseudocholinesterase. Journal of Clinical Anesthesia. 2005;
17:221-224.
SAVARESE JJ, ALI HH, MURPHY JD, PADGET C, LEE CM, PONITZ
J. Train of Four Nerve Stimulation in the Management of Prolonged
Neuromuscular Blockade Following Succinylcholine. Anesthesiology.
1975; 42:106- 111.
LEE, C. Dose Relationships of Phase II, Tachyphylaxis and Train-of-Four Fade in Suxamethonium-Induced Dual Neuromuscular Block in
Man. 1975; 47(8):841-845.

354 - HIPERTERMIA MALIGNA
CEAN020 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
JORGE KIYOSHI MITSUNAGA JÚNIOR; RODRIGO MEDEIROS LANZONI; ALEXANDRE HORTENSI; HELGA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA; JOSÉ LUIZ GOMES DO AMARAL
INSTITUIÇÃO:
UNIFESP/EPM
INTRODUÇÃO: a hipertermia maligna se manifesta como
crise hipermetabólica em indivíduos suscetíveis expostos a
halogenados e succinilcolina1. A incidência da hipertermia
maligna é de 0,96 em cada 100.000 eventos cirúrgicos2. Ela
é subestimada por causa de seu não reconhecimento ou por
reações leves e/ou atípicas em decorrência de sua herança
com penetração variável. No sexo masculino (2:1) ela é mais
frequente e, em 50% dos casos, ocorre em pacientes com

idade menor que 19 anos3,4. RELATO DO CASO: paciente
do sexo masculino, 27 anos, 140 kg, ASA1, trauma raquimedular (fratura de vértebra C6), em uso de colar cervical,
submetido à artrodese de coluna. A indução ocorreu às 17
horas com remifentanil em infusão contínua, 250 mg de propofol e 150 mg succinilcolina, por preditores de via aérea
difícil. A manutenção se deu com isoflurano e remifentanil
em infusão contínua. No início, o paciente apresentou contratura muscular (BIS: 42) e foi recurarizado com rocurônio
80 mg. Evoluiu com hipotensão (PA: 80 x 50 mmHg) e frequência cardíaca de 100 bpm, sendo tratado com cristaloides
e metaraminol. Às 21h20, o paciente continuou hipotenso e
taquicárdico e passou a apresentar temperatura de 38,5°C,
aumento de CO2 expirado (ETCO2: 65 mmHg) (ventilação
adequada para peso/altura) e arritmia. Próximo do fim da
cirurgia, foi suspenso halogenado, ventilado manualmente
com FiO2 de 100% e desligado colchão térmico. Foram
iniciados dantrolene (17 frascos no total), noradrenalina e
dobutamina em infusão contínua, bicarbonato de sódio,
amiodarona e resfriamento do paciente e solicitado término
do procedimento. Às 21h50, o paciente evoluiu com parada
cardiorrespiratória (PCR) em assistolia, sendo revertida com
adrenalina e atropina, mais duas PCR e evoluiu para óbito.
A investigação do pai foi positiva para hipertermia maligna.
DISCUSSÃO: o sucesso do tratamento da HM depende do
diagnóstico precoce, com interrupção imediata de agentes desencadeantes, resfriamento, correção de alterações
metabólicas e uso de dantrolene na dose de 2,5 mg/kg em
bólus a cada cinco minutos até o controle crise (o atraso
de 20 minutos no uso de dantrolene aumenta a morbidade
em 30%)5. A anestesia venosa total e a anestesia regional
são alternativas seguras na HM. Esse paciente apresentou
evento bastante provável (45 pontos) na escala de probabilidade de HM3, sendo indicada investigação familiar.
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252 - VIA AÉREA DIFÍCIL NÃO PREVISTA HIPERTROFIA DE TONSILA LINGUAL
CEAN021 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
JOSÉ HÉLIO ZEN JÚNIOR; CLARISSA CORREIA; MARIA JOSÉ
NASCIMENTO BRANDÃO; ANTÔNIO VANDERLEI ORTENZI
INSTITUIÇÃO:
DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA FCM - UNICAMP
INTRODUÇÃO: o estabelecimento da via aérea definitiva
é crucial no manuseio anestésico em grande parte das
cirurgias. Ovassapian e col. demonstraram que em 33 casos de via aérea difícil não prevista (VADNP), 100% dos
pacientes possuíam hiperplasia de tonsila lingual (HTL).
Temas Livres 2014 - 11º COPA / 48ª JASB |

55

RELATO DO CASO: paciente de 59 anos, do sexo masculino, com proposta de artroplastia de quadril. Na avaliação
pré-anestésica relatou hipertensão controlada, sem outras
queixas cardiovasculares ou cirurgias prévias; diabetes
tipo II e dislipidemia controlados há mais de cinco anos;
ser HIV positivo controlado há 12 anos sem intercorrências, ex-tabagista há 15 anos (total de 50 anos x maço),
etilista social e usuário de cocaína inalatória (último uso
relatado há três meses). No exame físico apresentava peso
de 117 kg; altura 1,76 m; IMC 37,7; PA 130 x 80 mmHg; FC
90 bpm; afebril; ausculta sem alterações; abertura normal
de boca, mobilidade de pescoço pouco reduzida; distância tireomentoniana e protrusão mandibular adequadas,
Mallampati II (fotos disponíveis). Os exames laboratoriais
foram normais, exceto glicemia de jejum de 162 mg/dl. RX
de tórax e ECG não apresentaram alterações. Avaliação
cardiológica Goldman II. Como foi classificado ASA 3, foi
indicada peridural única associada com anestesia geral.
Indução venosa com fentanil 500 mcg, propofol 200 mg
e pancurônio 8 mg; ventilação sob balão-válvula-máscara
efetiva. A primeira tentativa de laringoscopia direta (Cormack IV), com possível tumoração na base da língua,
apresentou sangramento leve ao contato. Foram solicitados ajuda, preparo de máscara laríngea e bougie. A segunda tentativa de laringoscopia (com coxim e “back-up-right-position”) Cormack IV já apresentou sangramento
moderado. A terceira tentativa de laringoscopia (mantidas
manobras auxiliares) apresentou sangramento grave, tentativa de passagem do bougie às cegas efetiva na terceira tentativa e passado tubo traqueal 7,5 com balonete e
posição confirmada com capnografia e ausculta bilateral.
O procedimento cirúrgico ocorreu sem intercorrências,
assim como a extubação do paciente. No pós-operatório,
foi solicitada avaliação otorrinolaringológica e, através do
exame de telescopia, observou-se hiperplasia de tonsila
lingual com anatomopatológico de aspecto benigno. DISCUSSÃO: corroborando os achados de Ovassapian e col.,
em avaliação posterior pela equipe da otorrinolaringologia, através de telescopia laringológica (vídeo disponível),
diagnosticou-se mais uma VADNP secundária à HTL.
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269 - RELATO DE CASO: ANAFILAXIA
INDUZIDA POR ROCURÔNIO TRATADA
COM SUGAMMADEX
CEAN022 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
KELLYN KRISTINA ALVES FERREIRA; SÉRGIO DE SOUZA
OLIVEIRA;ANDREIA SARAIVA BORGES
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER - UFMT/CET
CUIABÁ - MT
INTRODUÇÃO: a anafilaxia durante a anestesia é um evento
raro, estando em mais de 50% das vezes relacionada com
os curares. O rocurônio é um BNM de ação intermediária
e rápido início de ação, antagonizado pelo sugammadex
(γ-ciclodextrina). RELATO DO CASO: paciente do sexo mas-
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culino, 46 anos, obeso mórbido (IMC = 40), Mallanpati 3, hipertenso, sem história de alergia anterior. Apresentou-se para
gastroplastia por videolaparoscopia. Sinais vitais iniciais: FC
= 60 bpm; SpO2 = 96%; PA = 140/95 mmhg. Foi realizada AG
balanceada. Foi indicada indução com lidocaína venosa contínua a 2 mg/kg/h, associada ao remifentanil, (0,1/0,5 mcg/
kg/min), propofol 220 mg em bólus e rocurônio 100 mg. O
TOF inicial apontou 99% (t4/t1). Em 70 segundos foi intubado
sem dificuldades. Manutenção da anestesia ocorreu com
sevorane em 1 CAM, lidocaína e remifentanil em infusão contínua. Logo após a intubação, observamos cianose precoce
das extremidades e queda de SpO2 para 82%, com falência
hemodinâmica (PA = 50/20 mmhg, FC = 50 bpm); PCO2 de
32 mmhg e curva normal à capnografia. Administraram-se
200 mcg de adrenalina EV com infusão livre de RL, levando
à melhora substancial do quadro. Essa melhora inicial do
paciente levou à liberação da cirurgia, imaginando-se diagnóstico de inotropismo negativo da indução anestésica. No
intraoperatório, o paciente apresentou novos episódios de
descompensação hemodinâmica. Interrompeu-se momentaneamente toda a administração de anestésicos e instalou-se adrenalina em infusão contínua, associada a vários bólus
de 200 mcg, o que manteve o quadro hemodinâmico mínimo
necessário para o término da cirurgia. Gasometria de sangue
venoso: ph = 7,15, PaO2 = 32 mmhg, PaCO2 = 54 mmhg, BE =
-10,8, NaCO3 = 16 mOsm/l. A reversão do BNM foi aplicada
1h15 após a indução anestésica, TOF = 0,1, com 300 mg de
sugammadex. Em 130 segundos, o TOF foi a 100%, seguido
de completa recuperação hemodinâmica. Em mais 10 minutos, interrompeu-se a infusão de adrenalina e o paciente
apresentou despertar, com PA = 130/90 mmhg, FC = 80 bpm
e SpO2 = 96%. Na RPA, manteve-se estável, sendo liberado
para o leito, com alta hospitalar no dia seguinte. DISCUSSÃO: neste caso, o sugammadex reverteu o quadro hemodinâmico do paciente, permitindo-nos inferir que a etiologia do
quadro tenha sido anafilática, causada pelo rocurônio, e que
o sugammadex tenha sido eficaz para seu tratamento.
REFERÊNCIAS:
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2.
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BARBOSA FT, CUNHA RM. Caso de anafilaxia induzida por rocurônio tratado com auxílio de sugamadex. Rev Bras de Anestesio.
2012;62(4):538-42.
MCDONNELL NJ, PAVY TJ, GREEN LK et al. Sugammadex in the management of rocuronium-induced. B R J Anaesth. 2011;106:199-201.
RODRIGUES RB, LIMA IF, SILVA JB. Sugamadex – novos horizontes
para a reversão do bloqueio neuromuscular. Rev Med Minas Gerais.
2011;21(2 supl 3): s63-s71.
Tratado de anestesiologia SAESP, 6ª ed.

376 - SÍNDROME DE TAKOTSUBO NA
INDUÇÃO ANESTÉSICA: RELATO DE CASO
CEAN023 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
LAÍS TENÓRIO DE MELO MEDEIROS; HARISON JOSÉ DE
OLIVEIRA; MARCO TÚLIO MARINHO DUARTE; THAYSA
LANNE ALVES DOS SANTOS; MÁRCIA MEIRELLE MOREIRA
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL SAMARITANO - JOÃO PESSOA - PB
INTRODUÇÃO: cardiomiopatia Takotsubo cursa com insuficiência cardíaca sistólica aguda causada por acinesia apical
transitória do ventrículo esquerdo e corresponde a 1% a 2%
dos casos de síndrome coronariana aguda, com incidência, nos EUA, de 7 mil a 14 mil casos/ano. O diagnóstico é
considerado quando há disfunção ventricular esquerda ou

alterações no ECG, mimetizando infarto agudo do miocárdio
em situações estressantes, especialmente durante a indução
anestésica. RELATO DO CASO: M.C.A.D., 59 anos, do sexo
feminino, IMC = 38,7 kg/m2, com critérios para gastroplastia.
Na avaliação pré-anestésica, ficaram evidentes hipotireoidismo, hipertensão arterial, hipercolesterolemia, diabetes tipo II e
arritmia. Paciente em uso de levotiroxina, amiodarona, metformina, estatina e rivotril. Antecedente de apendicectomia, ooforectomia e colecistectomía. Ao exame físico, se apresentava
normotensa, consciente e normocorada. Exames laboratoriais
normais; ECG: extrassistoles supraventriculares; ECO: espessamento valvar, insuficiência mitral discreta com FE 66%, risco cardiológico GoldmanII e ASAIII. Na sala de cirurgia estava
estável (PANI 140 x 80 mmHg, FC 80 bpm) e eupneica. A indução ocorreu com 500 mcg de fentanil, 20 mg de cisatracúrio
e 200 mg de propofol e intubação orotraqueal. Após alguns
minutos, ocorreram bradicardia (FC: 30 bpm) irreverssível com
1 mg de atropina e queda da SPO2 e PA, evoluindo para PCR
em AESP, sendo realizada RCP, com retorno imediato ao ritmo
sinusal com pulso, mas iniciando noradrenalina e dobutamina.
A cirurgia foi suspensa e a paciente foi encaminhada para a
UTI em ventilação mecânica. Foi feito cateterismo cardíaco de
urgência sem obstruções significativas, mas com aneurisma
da parede anterior em forma semelhante à Takotsubo. No terceiro dia, houve retirada das drogas vasoativas e da ventilação
mecânica. A paciente recebeu alta da UTI estável, consciente
e sem queixas. Após 72 horas, uma ecocardiografia demonstrou acinesia e dilatação da ponta do ventrículo esquerdo e
disfunção diastólica leve por déficit de relaxamento. A alta foi
dada após sete dias. Retornou ao cardiologista sem queixas
clínica com 15 dias, sendo reagendada cirurgia. DISCUSSÃO:
o estado perioperatório induz estresse, mas há poucos relatos
do aparecimento de síndrome de Takotsubo nesse período.
Dados adicionais são necessários para avaliar a conduta
anestésica. No entanto, uma boa relação com o paciente e
ansiolíticos pré-operatórios são medidas tomadas. Com este
relato, alertamos os anestesiologistas para a possível ocorrência dessa patologia na prática clínica.

prevista e que serão submetidos à intubação por broncofibroscopia acordados. Seu uso, no entanto, não é isento de
riscos. RELATO DO CASO: paciente do gênero masculino,
63 anos, 77 kg, ASA II, submetido à artrodese cervicotorácica
em quatro níveis. Foi preparada diluição de remifentanil na
concentração de 100 mcg.ml-1 em seringa de 20 ml conectada a um perfusor de 120 cm e programada bomba de infusão
contínua de remifentanil a 0,02 mcg.kg-1.min-1, mantendo-se
o paciente em ventilação espontânea com máscara facial e
oxigênio a 5l.min-1. Aproximadamente 90 segundos após o
inicio da infusão, o paciente encontrava-se não cooperativo,
sonolento e com rigidez muscular, visivelmente no músculo
masseter e na região torácica, dificultando manobras de ventilação. Foi iniciada ventilação com pressão positiva com O2 a
100%, desligada BIC de remifentanil, administrado 30 mg de
succinilcolina e, após 60 segundos, realizada IOT sobre laringoscopia direta. DISCUSSÃO: o remifentanil está relacionado com maior rigidez torácica que outros opioides do grupo
das fenilpiperidinas, mas, por causa de sua introdução mais
recente no mercado e menor utilização clínica, ainda existem
poucos relatos sobre esse efeito adverso. A utilização do remifentanil por meio de controladores de fluxo ocorre para se
evitarem os efeitos colaterais do bólus. O remifentanil alcança o equilíbrio na biofase mais rápido que outros opoides,
e o bólus implica uma sobredose relativa que pode causar
apneia, rigidez torácica, bradicardia e/ou hipotensão. Atenção deve ser dada ao preparo do equipamento e à diluição
do fármaco, evitando-se bólus inadvertidos. Recomenda-se
que a distância entre a entrada da solução de remifentanil e
a venóclise seja a menor possível, com o intuito de evitar seu
acúmulo nesse espaço. A mudança de um padrão de ausência ou fluxo de hidratação lento para um rápido implicaria
boóus; a diluição sem agitação acarreta acúmulo do soluto
na seringa e também pode constituir bólus. Acredita-se que
um bólus seja a justificativa para a rigidez torácica e a dificuldade de ventilação observada.
REFERÊNCIAS:
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caused difficult ventilation at emergence from general anesthesia.
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276 - RIGIDEZ TORÁCICA INDUZIDA POR
REMIFENTANIL EM INFUSÃO CONTÍNUA.
RELATO DE CASO

292 - PNEUMOTÓRAX HIPERTENSIVO
POR CAUSA DA VENTILAÇÃO COM
PRESSÃO POSITIVA NO PNEUMOTÓRAX
LAMINAR NÃO IDENTIFICADO: RELATO
DE CASO

CEAN024 - RELATO DE CASOS

CEAN025 - RELATO DE CASOS

AUTORES:
LARA LEITE NASCIMENTO; LAWRENCE ANDRADE RODRIGUES GOMES; TÁSSIA LEITE; ANTÔNIO CARLOS
AGUIAR BRANDÃO; TAYLOR BRANDÃO SCHNAIDER

AUTORES:
LEONARDO HENRIQUE MOREIRA FRANCO; RODRIGO
DE LIMA E SOUZA; LUIZ ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA;
FRANCISCO TADEU MOTA ALBUQUERQUE; LEONARDO
LONDE ALVES

INSTITUIÇÃO:
CET/SBA POUSO ALEGRE - MG/HOSPITAL DAS CLÍNICAS
SAMUEL LIBÂNIO
INTRODUÇÃO: a utilização de remifentanil em bomba de
infusão contínua, na dose de até 0,5mcg.kg-1.min-1, é utilizada
para promover a sedação em pacientes com via aérea difícil

INSTITUIÇÃO:
CET HOSPITAL MADRE TERESA
INTRODUÇÃO: um pneumotórax laminar sem identificação
prévia pode se complicar com pneumotórax hipertensivo
em procedimentos que demandem ventilação pulmonar
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sob pressão positiva (VPP). O diagnóstico, apesar de ser
um tema recorrente em discussões médicas, é de difícil
conclusão no peroperatório, principalmente caso o acesso
ao paciente para avaliação clínica seja restrito. RELATO DO
CASO: paciente do sexo feminino, 63 anos, com trauma
torácico por queda da própria altura, apresenta fratura de
clavícula direita, terço lateral. Foi submetida a tratamento
cirúrgico após 48 horas. Avaliação pré-anestésica ASA II,
risco habitual para a idade (HAS), sem queixas respiratórias
e exame físico normal. Realizada anestesia geral balanceada sob ventilação controlada a volume. Depois de 60
minutos, foi observado aumento da resistência pulmonar
com redução de volume corrente, dessaturação e taquicardia, sem alterações de ECG. O acesso ao tórax restrito
pelos campos cirúrgicos impossibilitava a avaliação física.
Suspeitou-se de pneumotórax e a escolha foi realizarventilação controlada por pressão, a fim de diminuir os efeitos
sobre a hemodinâmica, e foi solicitada redução do tempo
operatório. Avaliado RX de tórax pré-operatório e questionado pneumotórax laminar à direita, de difícil identificação
pela insuflação pulmonar pouco reduzida. No fim do procedimento, verificaram-se expansibilidade torácica comprometida à daquele lado e abolição de ruídos ventilatórios
ipsilaterais, o que confirmou a suspeita diagnóstica clínica.
Foi Indicada drenagem em selo d`água antes da extubação,
que ocorreu sem maiores problemas. A paciente permaneceu em SRPA por período prolongado para monitorização
e observação cautelosa; foi removida para o setor de internação (apartamento) em uso de O2 por cânula nasal e
queixa de leve desconforto respiratório. A recuperação pós-operatória ocorreu sem intercorrências, com remoção do
dispositivo 60 horas após o procedimento. CONCLUSÃO:
a avaliação pré-operatória minuciosa do paciente vítima de
trauma torácico, mesmo que de baixa intensidade, é mandatória, a fim de evitar complicações. Entretanto, em casos
semelhantes ao descrito, a pesquisa do RX de tórax AP em
busca da linha pleural será difícil, por causa de situações
que contribuam para a falha técnica do exame, como dor,
posicionamento e baixa cooperatividade do paciente traumatizado. Tornam-se importantes, então, a previsibilidade
e o reconhecimento precoce de qualquer sinal de pneumotórax hipertensivo, assim como a intervenção efetiva. Não
existe conflito de interesse. Não existe fonte de fomento.
REFERÊNCIAS:
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294 - SEDAÇÃO CONSCIENTE PARA
LAPAROTOMIA EM PNEUMOPATA:
RELATO DE CASO
CEAN026 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
LINDEMBERG MORENO ALENCAR ARRAIS; FRANCO S.
VIEIRA; ANA LAURA J. BORGES; JOÃO M. BARROS; ARMANDO V. ALMEIDA
INSTITUIÇÃO:
CET - HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL
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INTRODUÇÃO: a maioria dos atos cirúrgico-anestésicos
gera alterações pulmonares, com risco de complicações
respiratórias, principalmente no pneumopata1. A conduta
anestésica tem influência direta nesse desfecho. RELATO
DO CASO: L.P., 53 anos, do sexo masculino, com neoplasia avançada de esôfago, metástase pulmonar e DPOC.
Necessita gastrostomia de urgência. Tabagista (60 maços/
ano), com dispneia aos mínimos esforços, tosse produtiva
há sete dias. Jejum de pastosos há 96 horas. Consciente,
orientado, hipocorado e emagrecido. FR = 22 ipm; FC = 82
bpm; PA = 130/80 mmHg; SpO2 (ar ambiente) = 69%; peso =
43 kg. Redução de MV e roncos esparsos à ausculta. Monitorização = ECG; oxímetro; PANI; termômetro axilar. Venóclise com cateter 18G. Sedado com dexmedetomidina (dex)
43µg em 10 min e manutenção=0,7 µg/kg/h. Antes da incisão
recebeu fentanil (25+25µg), com intervalo de 5min entre os
bólus e mais dois antes de entrar na cavidade (total = 100
µg). Submetido à laparotomia (10 cm) mediana supraumbilical, com infiltração local de 20 ml de lidocaína 1% e, ao
término, com 20 ml de ropivacaína 0,3%. Permaneceu com
O2 2l/min em cateter, ventilação espontânea, FC e PA estável
em torno de 62 bpm e 110/60 mmHg, SpO2 = 91%. Sedação
= 3 (Ramsay). Medicado com dipirona 2 g, ondansetrona 8
mg, dexametasona 10 mg e 1L de ringer lactato. Mesmo com
grande manipulação peritoneal, não teve queixa durante o
procedimento (duração: 100 minutos) e SRPA. DISCUSSÃO:
complicações respiratórias são as principais causas da morbimortalidade de um paciente no perioperatório2. A pneumopatia prévia se destaca entre os fatores de risco, ao lado da
idade > 60 anos e tabagismo. A desnutrição também está
envolvida, além das cirurgias abdominais altas e torácicas.
Dessa forma, este é um paciente com alto risco, que merece
maior atenção na escolha da técnica anestésica. A anestesia
geral é fator de pior prognóstico para complicações respiratórias e hipoxemia pós-operatória por vários mecanismos2.
O bloqueio neuroaxial, quando atinge o tórax, pode reduzir
a capacidade inspiratória e o volume de reserva inspiratório1.
Nesse caso optou-se pela anestesia local e sedação com
analgesia. Para isso utilizamos a dex, uma droga α2-agonista
que não deprime a ventilação e tem propriedades sedativas e
analgésicas, além de poupar opioide3. Assim, conseguimos
a analgesia visceral desejada sem piorar a mecânica ventilatória. Portanto, a utilização da dex evitou a anestesia geral,
que seria deletéria para um paciente com o sistema respiratório já comprometido. Conflito de interesse: declaramos
não haver conflito de interesse ou qualquer tipo de fomento
à indústria farmacêutica ou de insumos para a área médica.
REFERÊNCIAS:
1.
2.

3.

DEGANI-COSTA LH et al. Preoperative evaluation of the patient with
pulmonary disease. Rev Bras Anestesiol. 2014;64(1):22-34.
NETO LJ et al. Complicações respiratórias no pós-operatório de cirurgias eletivas e de urgência e emergência em um Hospital Universitário.
J Bras Pneumol. 31(1) - Jan/Fev de 2005.
J. AFONSO, REIS F. Dexmedetomidine: current role in anesthesia and
intensive care. Rev Bras Anestesiol. 2012;62: 1:118-33.

311 - IMPREGNACÃO DE TEGUMENTO E
FALSA DESSATURAÇÃO APÓS O USO DE
AZUL PATENTE. RELATO DE CASO
CEAN027 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
LÍVIA DE SOUZA ALBERGARIA; ANA CRISTINA CARVALHO DE HOLANDA; CARLOS ROGÉRIO DEGRANDI; DAVI
DE OLIVEIRA FARIA; ROSENI LOPES BERTINI BUENO

INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL ESTADUAL GUILHEME ÁLVARO
INTRODUÇÃO: a pesquisa e a biópsia do linfonodo sentinela (LNS) são realizadas por meio de corantes como o azul
patente. O objetivo deste relato é apresentar um caso de
dessaturação após o uso do corante azul patente. RELATO
DO CASO: paciente de 59 anos, 60 kg, ASAII, com história de
carcinoma intraductal com a proposta de uma quadrantectomia com pesquisa de LNS. A paciente apresentava exames
laboratoriais dentro da normalidade. Inicialmente, foi monitorizada por meio de pressão arterial não invasiva, oximetria de
pulso e cardioscópio. Foi obtido acesso venoso periférico com
cateter 20G. Foi realizada anestesia geral com fentanil 200
ug, cisatracúrio 8 mg, propofol 120 mg e a manutenção com
oxigênio e ar a 50/50% e concentrações variáveis de sevoflurano. Após a indução, a capnometria era de 35 mmHg e
a SatO2 era de 99%. Antes da incisão cirúrgica foi realizada
injeção periareolar de 1,5 ml de azul patente. Após 40 minutos,
houve uma dessaturação acentuada (SatO2 70%) que perdurou cerca de 60 minutos, apesar das medidas otimizadoras
de suporte ventilatório e após a troca do monitor. Foi extubada diante da gasometria arterial com parâmetros dentro da
normalidade (pH 7,42; pCO2 44 mmHg; pO2 120 mmHg; Sat
O2 99%). Na SRPA, apresentou progressivamente coloração
azulada na pele e nas mucosas, não acompanhada de queixas
e sinais de hipoxemia, apesar da manutenção dos parâmetros da leitura do oxímetro de pulso persistir. Dez dias após
a cirurgia, a paciente ainda eliminava fezes e urina azuladas.
DISCUSSÃO: a oximetria de pulso pode ser erroneamente
interpretada por movimentação do paciente; iluminação do
ambiente; presença de dis-hemoglobinemias; fluxo pulsátil
débil; uso de eletrocautério e uso de corantes. Aos corantes
são atribuídos eventos adversos importantes, como: choque
anafilático; broncoespasmo; urticária; hipotensão; rash cutâneo; angioedema; parada cardiorrespiratória e erros de leitura
transitória da saturação periférica de oxigênio.CONCLUSÃO:
o uso de corantes não é inócuo, podendo, em determinadas
situações, levar a complicações graves. Em particular, o azul
patente pode levar à interpretação errônea da monitorização,
afetando a condução da anestesia. Sem conflito de interesse.
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338 - AMAUROSE UNILATERAL APÓS
INTERVENÇÃO CIRÚRGICA DA COLUNA
CERVICAL: RELATO DE CASO

ciente submetida à artrodese de coluna cervical que cursou com amaurose unilateral. RELATO DO CASO: J.L., do
sexo feminino, 55 anos, 58 kg, estado físico ASA II (HAS).
Foi admitida com história de cervicalgia crônica por artrite
reumatoide, com subluxação C1-C2, hiperestesia no couro
cabeludo, edema na região anterior do pescoço sem sinais
flogísticos e dispneia leve. História de TVP há 12 anos. Em
uso de ciclobenzaprina, amitriptilina e ranitidina. Ao exame
físico, estava hipocorada e taquipneica, com PA:120 x 70
mmHg; estertores subcrepitantes bibasais; edema e dor na
região cervical; rigidez e limitação do movimento; edema
na coxa direita e na perna esquerda (++/4+), sem sinais de
empastamento; pulsos pediosos não palpáveis bilaterais.
O RX de coluna revelou instabilidade atlanto-axial. Exames
complementares mostravam Hb: 8,1 g/dl, Ht: 25% e demais
dentro da normalidade. Foi monitorizada com ECG, SpO2,
EtCO2 e pressão arterial invasiva, não ocorrendo episódios
de PAM menor que 60 mmHg. Foi submetida à artrodese
de coluna cervical sob anestesia geral com etomidato (20
mg), sufentanil (50 mcg), atracúrio (30 mg) e mantida com
isoflurano e em ventilação mecânica modo PCV. Recebeu
cristólide para repor o jejum, manutenção e perdas insensíveis e hemotransfusão com 600 ml de concentrado de
hemáceas e 300 ml de plasma fresco. Foi posicionada em
decúbito ventral (DV) com tempo cirúrgico de 6 horas, sem
intercorrências. Ao término do procedimento, foi revertido
o bloqueador neuromuscular, extubada em sala e encaminhada à UTI sob máscara de Venturi (FiO2 50%), estável e
Aldretre = 8. No PO imediato, evoluiu com amaurose no olho
esquerdo, com redução da sensibilidade tátil em topografia
ulnar da mão direita, redução da força no membro superior
direito, hiperreflexia do antebraço e patelar e Babinski à direita. Após reavaliação e exames complementares, foram
diagnosticados tromboembolismo de artéria oftálmica e
AVCi à esquerda. DISCUSSÃO: a amaurose, além de ser
uma complicação incomum em cirurgias de coluna, impactam na qualidade de vida do paciente. O anestesiologista
deve estar atento para situações em que a oferta de oxigênio ao retinócito esteja reduzida ou há a diminuição do
fluxo arterial retiniano, pois estes, quando presentes e associados ao tempo cirúrgico prolongado em DV, aumentam
o risco de amaurose. Conflito de interesse: não. Fonte de
fomento: não.
REFERÊNCIAS:
1.

2.

3.

CORSO CM, TANAKA PP, KHON K. Isquemia do nervo óptico após
intervenção cirúrgica na coluna vertebral: relato de caso. Rev Bras
Anestesiol. 2006;56(3):273-7.
STAMBOUGH JL, DOLAN D, WERNER R, GODFREY E. Ophthalmologic complications associated with prone positioning in spine surgery.
J Am Acad Orthop Surg. 2007;12:156-65.
ZIMMERER S, KOEHLER M, TURTSCHI S, PALMOWSKI-WOLFE A,
GIRARD T. Amaurosis after spine surgery: survey of the literature and
discussion of one case. European Spine Journal. 2011;20(2):171-6.

CEAN028 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
MARCO AURÉLIO SOARES AMORIM; DENISMAR BORGES
DE MIRANDA; MARIANA MIRANDA DE ALMEIDA; BRUNO
OLIVEIRA; MARCELO MARÇAL VIEIRA JÚNIOR
INSTITUIÇÃO:
DEPARTAMENTO DE MEDICINA - PUC/GO / SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE GOIÂNIA
INTRODUÇÃO: cegueira após procedimento cirúrgico
não ocular é extremamente raro (1:125.000), sendo considerada uma das complicações mais devastadoras para o
paciente. Objetivou-se a descrição do caso de uma pa-

262 - PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA
APÓS SEDAÇÃO VENOSA PARA
A REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA
DIGESTIVA ALTA
CEAN029 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
MARCOS SABOIA CARDOZO PIRES; BEATRIZ GONÇALVES MIRON; GUINTHER GIROLDO BADESSA; LAELSON
SOARES MOREIRA; LUIZ FERNANDO DOS REIS FALCÃO
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INSTITUIÇÃO:
CET EM ANESTESIOLOGIA DO HOSPITAL SÃO CAMILO/
GAAP
INTRODUÇÃO: a parada cardiorrespiratória (PCR) durante
o ato anestésico é um evento raro e grave, com incidência
aproximada, na literatura, de 1:2.500 anestesias. O objetivo
deste relato é apresentar um caso de PCR durante a realização de endoscopia digestiva alta (EDA), sob sedação venosa.
RELATO DO CASO: paciente masculino, 38 anos, 70 kg,
ASA PII, portador de esquizofrenia, encaminhado para EDA
em decorrência de dispepsia e pirose. Pré-operatório com
jejum superior a 8 horas para sólidos e líquidos. Foio submetido à sedação venosa com 100 mcg de fentanila e 50 mg de
propofol sob uso de cateter nasal 4L/min. Foi evidenciada
pela EDA a presença de grande volume de líquido com restos alimentares. Foi iniciada a aspiração ativa do conteúdo
gástrico e optou-se pela reversão para anestesia geral. Antes
da intubação orotraqueal, o paciente evoluiu com broncoaspiração. A aspiração traqueal demonstrou considerável
quantidade de conteúdo gástrico. Após conexão do paciente
com o ventilador mecânico, foram observadas bradicardia,
queda da saturação e consequente ausência de pulso,
constatando-se PCR em AESP. Foram iniciadas manobras
de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) com 100 compressões/min e oito ventilações manuais/min assincrônicas com
O2 a 100%. Foi diagnosticada a causa da PCR por alteração
da ciclagem do aparelho de ventilação disponível, o que
ocasionou hiperinsuflação sustentada e, consequentemente,
diminuição progressiva da relação ventilação/perfusão (V/Q),
levando à hipoxemia. Após um ciclo de RCP, foi observado o
retorno da circulação espontânea com verificação do pulso
carotídeo. O paciente foi encaminhado para a UTI recebeu
alta, sem sequelas, após sete dias de internação. DISCUSSÃO: o restabelecimento da ventilação efetiva assegura a
reperfusão tecidual. A hipóxia foi revertida em sua totalidade,
aliando o elemento profissional ao conhecimento técnico
durante a intercorrência clínica. Vale ressaltar a importância
da manutenção rotineira dos aparelhos de anestesia, bem
como a checagem desses equipamentos pelo anestesista,
que deve exigir o pleno funcionamento de todo o material
que possa ser utilizado, mesmo que em eventos inesperados. Não há conflito de interesse. Não há fonte de fomento.
REFERÊNCIAS:
1.

2.

FALCÃO LFR, FEREZ D, AMARAL JLG. Atualização das diretrizes de
ressuscitação cardiopulmonar de interesse ao anestesiologista. Rev
Bras Anestesiol. 2011:61(5):608-24.
GONZALEZ MM, TIMERMAN S, OLIVEIRA RG et al. I diretriz de ressuscitação cardiopulmonar e cuidados cardiovasculares de emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia: resumo executivo. Arq.
Bras. Cardiol. São Paulo. 2013;100:105-13.

patologias intra e extra-articulares. É considerada um procedimento com uma incidência baixa de complicações.
O tromboembolismo venoso (TEV) e a embolia pulmonar
(TEP), relativamente frequentes em grandes cirurgias ortopédicas, raramente têm sido descritos em artroscopia de
quadril. O objetivo deste estudo é relatar um caso de TEP
ocorrido durante uma cirurgia de artroscopia de quadril.
RELATO DO CASO: Paciente de 32 anos, do sexo feminino,
60 kg, 1,75 m, portadora de síndrome do impacto femoroacetabular, em uso de anticoncepcional oral, ASA 1, com
antecedente de artroscopia no quadril esquerdo há seis
meses, sem intercorrências, foi submetida à artroscopia
no quadril direito. Recebeu monitorização padrão e raquianestesia com bupivacaína 0,5% pesada (15 mg) associada
à clonidina (30 µg). Após 2h40 de procedimento, próximo
ao término, quando se soltou a tração do membro inferior,
a paciente apresentou agitação, náuseas, tosse seca e
sensação de morte iminente. Com a agitação, perdeu-se
a monitorização da oximetria, mas foram observados cianose, bradicardia (43 bpm), hipotensão (90 x 55 mmHg) e
inconsciência. Iniciou-se ventilação com oxigênio a 100%
sob máscara e administrou-se atropina. A paciente retornou
parcialmente a consciência, mas com confusão mental. Na
ausculta pulmonar apresentava estertoração em hemitórax
esquerdo. Foi levantada a hipótese de TEP e a paciente foi
encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva. A angiografia computadorizada de tórax confirmou o diagnóstico.
A paciente recebeu tratamento específico e alta hospitalar,
sem sequelas. DISCUSSÃO: o aspecto mais importante
deste caso é a ocorrência de uma complicação grave em
um procedimento considerado de baixo risco para TEV e,
consequentemente, para TEP, em uma paciente previamente saudável. A paciente apresentava apenas o uso de contraceptivo oral como fator de risco, e não há, na literatura,
nenhum caso descrito de TEV ou TEP durante uma cirurgia
de artroscopia de quadril. Não há conflito de interesse nem
fonte de fomento.
REFERÊNCIAS:
1.
2.

GAUDELLI C, MOHTADI N. Pulmonary embolism after hip arthroscopy.
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2011;19:1.224-5.
OAK N, MENDEZ-ZFASS M, LESNIAK BP et al. Complications in hip
arthroscopy. Sports Med Arthrosc Rev. 2013;21:97-105.

249 - BLOQUEIO NEUROMUSCULAR
PROLONGADO APÓS ADMINISTRAÇÃO
DE SUCCINILCOLINA, DEFICIÊNCIA DE
PSEUDOCOLINESTERASE PLASMÁTICA
CEAN031 - RELATO DE CASOS

358 - EMBOLIA PULMONAR DURANTE
ARTROSCOPIA DE QUADRIL
CEAN030 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
MARIANA ROSO ANDRADE; FLORA MARGARIDA BARRA
BISINOTTO; MARIA ABADIA ROSO ANDRADE; LAURA BISINOTTO MARTINS; RAQUEL MAÍSA GONÇALVES
INSTITUIÇÃO:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
INTRODUÇÃO: a artroscopia de quadril vem se tornando
uma opção de tratamento efetivo para uma variedade de
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AUTORES:
MIRELA DE PAULA FERRAZ ZARZAR; MARCO ANTÔNIO
DIAS JOGAIB, MARCELO CARNEIRO DA SILVA; GLAYSON CARLOS MIRANDA VERNER; LEONARDO AQUINO
DE SOUZA
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL REGIONAL DO GAMA - DF
INTRODUÇÃO: a succinilcolina (Sch) tem seu uso muito
difundido, principalmente quando se adota o método de
intubação orotraqueal (IOT) em sequência rápida. É rapidamente hidrolisada pela pseudocolinesterase, resultando no
término do seu efeito em poucos minutos. Em raras situações, a atividade dessa enzima pode estar diminuída, tanto

por causa genética quanto por estados patológicos e/ou toxicológicos, levando ao prolongamento do bloqueio neuromuscular. RELATO DO CASO: paciente do sexo feminino,
36 anos, 113 kg, 1,60 m, hipertensa (em uso de losartana)
e com síndrome da apneia obstrutiva do sono. Estado físico ASA II. Admitida para correção cirúrgica da obesidade
mórbida por videolaparoscopia. Exames complementares
revelaram dislipidemia e esteatose hepática. Após punção
epidural contínua para analgesia pós-operatória, foi administrada anestesia venosa total com propofol e remifentanil.
A IOT foi realizada com o uso de Sch (130 mg) e a manutenção do relaxamento, com atracúrio (120 mg). No final da
cirurgia, com Train of Four (TOF) de 60%, foi realizada a
descurarização com atropina 1,5 mg e neostigmine 2,5 mg
e procedida à extubação com o TOF de 85%. Em função da
agitação e do excessivo esforço inspiratório, a ventilação foi
assistida sob máscara. A descurarização complementar foi
readministrada com atropina 1 mg e neostigmine 2 mg. Com
a persistência da dificuldade respiratória, sob relação T1/T4
de 60%, optou-se pela reintubação. Após 1h30, com o TOF
de 85%, a paciente foi extubada. Foram identificados, no
pós-operatório, níveis de pseudocolinesterase de 1.075 U/l
(VR: 2.673 – 6.592U/l) e percentual de inibição pela dibucaína de 30% (VR: 81,6-88,3%). DISCUSSÃO: pacientes com
variações na atividade da pseudocolinesterase, aferida pela
dosagem dos níveis de pseudocolinesterase e pelo percentual de inibição da dibucaína, podem apresentar um bloqueio neuromuscular prolongado após a administração de
succinilcolina. A importância da dibucaína está no fato de
ela conter nitrogênio quaternário em sua molécula, inibindo
marcadamente a pseudocolinesterase (fenótipo usual). Indivíduos com fenótipo usual apresentam número da dibucaína (DN) superior a 70%, enquanto, no homozigoto atípico,
o DN é inferior a 30% e, no intermediário, entre 45%-69%.
No presente relato, a observação clínica e a monitorização
da junção neuromuscular sugestiva chamaram a atenção
para a suspeita da afecção, confirmada pelos baixos níveis
da pseudocolinesterase e do número de dibucaína. Não há
conflito de interesse. Não há financiamento.
REFERÊNCIAS:
1.
2.

3.

ALMEIDA MCS. Bloqueadores Neuromusculares em Anestesia e Terapia Intensiva. São Paulo: Ed. Atheneu, 2003.
KALOW W, GENEST K. A method for the detection of atypical forms
of human serum cholinesterase: determination of dibucaine numbers.
Canadian Journal of Biochemistry and Physiology. 1967;35:339-46.
OROPOLLO AT. Abnormal pseudocholinesterase levels in surgical
population. Anesthesiology. 1978;48(4):284-6.

322 - SÍNDROME DE EMBOLIA
GORDUROSA COM DESFECHO FATAL EM
PÓS-OPERATÓRIO DE ARTROPLASTIA
DE QUADRIL
CEAN032 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
PAULO HENRIQUE PEREIRA AGUIAR; CÍNTHIA INDELLI
ARAÚJO MORAES BARROS; FELIPE GUSTAVO BRAGA
CASTRO; LÍVIA MARIA ALVES ESTEVES BARROS; BRUNO
LUIZ SERRA MARINHO DE LUCAS
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS
INTRODUÇÃO: a embolia gordurosa (EG) é a oclusão de
pequenos vasos por gotículas de gordura, comum em pa-

cientes submetidos à artroplastias do joelho ou do quadril.
Poucos pacientes evoluem para a síndrome de embolia
gordurosa (SEG), que pode ser fatal. O tratamento da SEG
se baseia no suporte clínico intensivo às disfunções presentes. Dessa forma, são de suma importância a prevenção e o
reconhecimento precoce da SEG. Entre as principais ações
preventivas está o controle clínico intraoperatório, com o
objetivo de evitar hipóxia e choque. Relato do caso: paciente do sexo masculino, 34 anos, admitido para procedimento de substituição de espaçador ósseo no fêmur direito.
Foi instalada a monitorização básica, fornecido o suporte
de oxigênio e iniciada a sedação com 100 mcg de fentanil
e 5 mg de midazolam. Realizado bloqueio subaracnóideo
simples com 100 mcg de morfina e 20 mg de bupivacaína
isobárica. O procedimento durou 190 minutos, tempo no
qual o paciente manteve estabilidade hemodinâmica e saturação periférica de oxigênio em 100%. Encaminhado à sala
de recuperação anestésica estável e sem queixas, após 1
hora, o paciente apresentou confusão mental, hipoxemia,
hipotensão e queda do nível de consciência. Foram realizadas intubação orotraqueal e internação na Unidade de
Terapia Intensiva, onde, inicialmente, recebeu diagnóstico
de sepse grave. O paciente apresentou piora clínica progressiva, apesar da antibioticoterapia de largo espectro e,
no segundo dia pós-operatório, o surgimento de petéquias
nas conjuntivas, nas axilas e na região anterior do tórax;
padrão radiográfico pulmonar de congestão; tomografia
de crânio com edema difuso e múltiplas áreas de isquemia
e retinopatia de Purtscher ao fundo de olho. Evoluiu com
morte encefálica no quinto dia do pós-operatório. DISCUSSÃO: felizmente, apenas uma raridade dos casos de EG
evolui para SEG, cujo diagnóstico é puramente clínico. Os
pacientes podem apresentar desde alterações neurológicas variadas até insuficiência respiratória, coma e morte.
Essas alterações podem se confundir com outras complicações cirúrgicas, como sepse. Nesse contexto, destacam-se o papel do anestesiologista, cujo conhecimento sobre
a fisiopatologia da SEG será decisivo para a evolução dos
pacientes, e o correto diagnóstico, evitando confusão com
outras complicações. Não há conflito de interesse.
REFERÊNCIAS:
1.
2.
3.

FILOMENO LTB et al. Embolia gordurosa: uma revisão para a prática
ortopédica atual. Acta ortop Bras. 2005, vol. 13, n. 4.
JAIN S. et al. Fat embolism syndrome. J Assoc Physicians India.
2008;56:245-9.
SHAIKH N. Emergency manegement of fat embolism syndrome. J
Emerg Trauma Shock. 2009; 2(1):29-33.

268 - CRISE FULMINANTE DE HM –
DESCRIÇÃO E INVESTIGAÇÃO FAMILIAR
CEAN033 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
PAULO RODRIGUES ANDRADE; HELGA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA; ACARY SOUZA BULLE OLIVERIA; MARIA
ÂNGELA TARDELLI; JOSÉ LUIZ GOMES DO AMARAL
INSTITUIÇÃO:
UNIFESP/EPM
INTRODUÇÃO: a suscetibilidade à hipertermia maligna
(HMS) é um distúrbio farmacogenético da regulação de
cálcio muscular esquelético. Manifestações de hipertermia
maligna (HM) são precipitadas por anestésicos halogenados
ou succinilcolina, com liberação de cálcio do retículo sarTemas Livres 2014 - 11º COPA / 48ª JASB |
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coplasmático, causando contratura muscular esquelética,
glicogenólise e hipermetabolismo celular (produção excessiva de calor e lactato), levando à morte sem tratamento
imediato. RELATO DE CASO: paciente do sexo feminino,
24 anos, estado físico P1, programada para rinoplastia.
Na indução anestésica, foram usados midazolam, fentanil,
propofol, atracúrio, intubação orotraqueal; a manutenção
ocorreu com isoflurano; 215 minutos depois, a paciente
evoluiu com taquicardia de 120 bpm, hipoxemia com SatO2
de 89%, instabilidade hemodinâmica (PA 80 x 40 mmHg),
hipertermia de 43 ºC e contratura muscular generalizada. A
cirurgia e o isoflurano foram suspensos; a FiO2 foi aumentada para 100%; foram iniciados noradrenalina e resfriamento
corporal, administradas dipirona e amiodarona, corrigidas a
acidose com NaHCO3 e a hipercalemia com solução polarizante e solicitado dantrolene. Quadro evoluiu com parada
cardiorrespiratória (PCR), foram realizadas manobras de
ressuscitação cardiopulmonar (RCP) por 24 minutos, com
sucesso. Passados 56 minutos, ocorreu nova PCR revertida em 40 minutos. Foi feito o transporte pelo SAMU à UTI,
onde evoluiu com choque circulatório refratário à infusão de
cristaloide, necessitando de noradrenalina em altas doses;
A paciente apresentou insuficiência respiratória aguda com
relação PaO2/FiO2 = 78 e infiltrado pulmonar difuso bilateral;
status pós-PCR; ausência de ventilação espontânea; pupilas midriáticas não fotorreativas; distúrbio de coagulação
com plaquetopenia de 30.000/mm³. A paciente evoluiu
com PCR em assistolia seguida de óbito 12 horas após o
evento inicial. O exame anatomopatológico mostrou miocardite linfocitária, sem alterações de células musculares
esqueléticas. A família foi investigada no CEDHIMA: pais
suscetíveis à HM pelo teste de contratura muscular in vitro; pai com aumento de CPK e central core disease no
anatomopatológico. DISCUSSÃO: quando um caso de HM
é confirmado, deve-se investigar HMS em parentes de primeiro grau por teste da contratura muscular com halotano
e cafeína (teste padrão) ou por pesquisa genética, com a
finalidade de evitar que o investigado se exponha a agentes
que aumentem o risco de episódio de HM. Não há descrito
se o dantrolene foi administrado. Não há conflito de interesse. Não houve fonte de fomento.
REFERÊNCIAS:
1.

2.

GLAHN KPE, ELLIS FR, HALSALL PJ, MÜLLER CR, SNOECK MJ,
URWYLER A, WAPPLER F. Recognizing and Managing a Malignant
Hyperthermia Crisis: Guidelines from the European Malignant Hyperthermia Group. British Journal of Anaesthesia, 2010; 105(4):417-20.
ROSENBERG H MD, SAMBUUGHIN N PhD, DIRKSEN R PhD. Malignant Hyperthermia Susceptibility. Gene Reviews - NCBI Bookshelf:
2010; 1-30. Prontuário da paciente.

326 - HIPERTERMIA MALIGNA FATAL NA
INFÂNCIA
CEAN034 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
PRISCILA OTOMO DE ALMEIDA; VINÍCIUS CAMILO DE CAMARGO; ENRIQUE DORADO VENTURA; JOSÉ LUIZ GOMES DO AMARAL; HELGA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA
INSTITUIÇÃO:
CEDHIMA/UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - EPM
INTRODUÇÃO: a hipertermia maligna (HM) é uma doença
hereditária farmacogenética que afeta a regulação de cálcio intramuscular esquelético. Manifestações de HM são
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precipitadas por anestésicos inalatórios (halogenados) ou
relaxantes musculares despolarizantes (succinilcolina), que
liberam cálcio do retículo sarcoplasmático e cursam com
contratura muscular esquelética generalizada, glicogenólise
e hipermetabolismo celular (hipertermia e hiperlactatemia).
Possui mortalidade de até 20%, mesmo com tratamento
imediato. RELATO DO CASO: paciente do sexo feminino,
2 anos, submetida à correção de ptose palpebral esquerda.
Indução anestésica: midazolam, fentanil e propofol. Intubação orotraqueal sem dificuldades e sevoflurano para a manutenção. Aumento de ETCO2 (90) refratário à hiperventilação,
queda da saturação (70%) e taquicardia (160 bpm) ocorreram
aos 20 minutos de anestesia. Interrompido o procedimento
cirúrgico, desligou-se o agente inalatório e iniciou-se a ventilação manual, com oxigênio a 100%. A paciente evoluiu
com rigidez muscular, trismo e hipertermia, quando foram
iniciados dantrolene (2,5 mg/kg), medidas para hipercalemia
e resfriamento corporal. A criança prosseguiu com parada cardiorrespiratória em assistolia, não revertida após 90
minutos de massagem cardíaca, adrenalina, gluconato de
cálcio e bicarbonato de sódio. Gasometria de artéria femoral: acidose mista (pH = 6,7) e hipercalemia (K = 19,7). Foi
constatada midríase bilateral e interrompida a ressuscitação.
A família foi encaminhada ao serviço de HM da Unifesp,
onde se constatou que a mãe apresentava sinais de miopatia
(câimbras, ptose palpebral bilateral, dor muscular), aumento
de creatinofosfoquinase (CPK = 417), suscetibilidade à HM
confirmada pelo teste de contratura muscular in vitro positivo e anatomopatológico muscular alterado com aspecto de
doença da parte central (central core disease). DISCUSSÃO:
cerca de 17% dos casos de HM ocorrem em crianças. A
maioria desses casos ocorre nas fenotipicamente normais,
sem história familiar de comorbidades associadas. Há diferenças na apresentação clínica com base na idade: em geral,
crianças mais velhas apresentam temperaturas corporais
e níveis de potássio maiores, enquanto as mais jovens têm
maiores níveis de acidose metabólica. Nessa criança, os
principais sinais esperados seriam: hipercarbia, taquicardia,
hipertermia, espasmo do masseter e rigidez generalizada. A
HM pode apresentar relação com algumas miopatias e 4%6% cursam com ptose palpebral. Conflito de interesse:
não. Fonte de fomento: não.
REFERÊNCIAS:
1.
2.

http://archopht.jamanetwork.com/ by University of Pittsburgh. Consulta em 11/6/2013.
www.anesthesia-analagesia.org

404 - DISFONIA APÓS INTUBAÇÃO
OROTRAQUEAL (IOT): UM RELATO DE
CASO
CEAN035 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
RAFAELA WANDERLEY ARAÚJO FERREIRA; MÁRCIA
ADRIANA DIAS MEIRELLES MOREIRA; RAPHAELA FERREIRA DA SILVA; MARIA LUÍZA COELHO DE ASSIS; LAÍS
TENÓRIO DE MELO MEDEIROS
INSTITUIÇÃO:
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY
INTRODUÇÃO: um dos sintomas mais frequentes apresentados pelos pacientes no período pós-operatório é a

rouquidão, que pode estar presente em 14,4% a 50% dos
pacientes. Esse sintoma, na maioria das vezes, é temporário e dura em média dois a três dias, entretanto, em 10%
dos casos, a rouquidão torna-se permanente, modificando
a qualidade de vida do paciente. RELATO DO CASO: W.F.S,
do sexo masculino, 52 anos, serralheiro, natural de Brejo
dos Santos, procedente de João Pessoa, ex-tabagista, 54
kg, ASA III, foi submetido à colectomia total por um adenocarcinoma tubular, tendo sido realizadas anestesia geral,
intubação traqueal em única tentativa, com sonda traqueal
n° 8 com cuff, após o uso de 200 mcg de fentanil, 6 mg de
pancurônio e 120 mg de propofol. O procedimento cirúrgico
teve duração aproximada de três horas e, no fim, foi feita a
extubação na sala de cirurgia, sem intercorrências. Logo
no pós-operatório imediato, o paciente evoluiu com disfonia
importante, que se manteve por mais de cinco dias. Foi realizada uma videolaringoscopia, que evidenciou aritenoides
hiperemiadas e mobilidade reduzida da prega vocal à direita.
O paciente manteve acompanhamento ambulatorial, mostrando recuperação completa da disfonia. DISCUSSÃO: a
disfonia após intubação traqueal é um dos sintomas mais
comuns no pós-operatório, podendo apresentar duração
variável, a depender das causas, bem como da gravidade
do comprometimento das estruturas laríngeas. Quando os
sintomas fonatórios se tornam persistentes, o anestesiologista deve suspeitar de lesão das pregas vocais. A paralisia
unilateral da prega vocal prejudica bastante a emissão vocal, tornando a voz fraca e débil, resultando em cansaço e
esforço muscular exaustivo durante a fonação. As lesões
traumáticas das estruturas laríngeas durante a intubação
são causas frequentes de disfonia, logo, medidas preventivas e diagnóstico precoce são relevantes. É importante
cautela durante a intubação, por meio da escolha adequada
da sonda traqueal e de cuidado durante sua introdução; do
uso de bloqueadores neuromusculares; da monitorização
da pressão do balonete e do bloqueio neuromuscular durante a anestesia; da manutenção do paciente em plano
anestésico adequado para evitar extubação acidental. A
avaliação vocal e endoscópica dos pacientes que apresentam sintomas após a intubação é importante no diagnóstico
precoce das complicações laríngeas e traqueais.
REFERÊNCIAS:
1.
2.

BARASH PG, CULLER BF, STOELTING RK, CALAHAN MK, STOCK
MC. Clinical Anesthesia, 7ª ed. Philadelphia: Lippincott Williams, 2013.
Tratado de Anestesiologia SAESP, 7ª ed.

286 - COMPLICAÇÃO DE ACESSO
VENOSO CENTRAL: TROMBOSE DA
ARTÉRIA BRAQUIAL
CEAN036 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
ROBERTO SALVADOR DE SOUZA GUIMARÃES; DIEGO
VIANA DE MELLO; THYAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA; ANDRÉ REIS CHAVES; LARISSA LOPES DE CAMPOS SANTANA FERREIRA
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALZIRA VELANO - UNIFENAS
INTRODUÇÃO: o acesso venoso central é utilizado em várias especialidades da medicina: monitorização, quimioterapia, nutrição parental, infusão de fluidos, hemoderivados
e fármacos vasoativos. Existem complicações relacionadas

à punção e ao uso prolongado. Por causa da anatomia da
veia jugular interna, há dificuldade na fixação do curativo, o
que facilita o deslocamento de seu posicionamento cirúrgico e tração acidental. Nesse caso, houve migração do cateter duplo lúmen para o plexo vascular braquial. RELATO DO
CASO: paciente do sexo feminino, 51 anos, deu entrada no
hospital com Escala de Coma Glasgow 3. Avaliação neurocirúrgica: CT crânio - tumor de sela túrcica com hemorragia
e desvio da linha média. Antecedentes: perda da acuidade
visual e mastectomia à direita há cinco anos. Abordagem
neurocirúrgica: monitoração de rotina. Pressão arterial invasiva no membro superior esquerdo (Teste de Allen positivo).
Anestesia venosa total. Punção jugular interna esquerda,
técnica de Seldinger, anterior. Punção acidental da artéria
carótida, compressão por 10 minutos. Segunda punção com
retorno do sangue venoso e progressão do cateter sem dificuldade. Quadro emergencial; não foi realizado RX de tórax
de controle. Após a infusão de SF, foi feito um teste para
refluxo de sangue venoso, sem intercorrências. Por causa
da hemorragia e instabilidade hemodinâmica, foram necessários três concentrados de hemácias e três de plasma
fresco congelado e infusão de amina vasoativa. Sem outras
intercorrências. Foram verificadas condições dos acessos
venosos e PAI; a paciente foi transferida para a UTI. Depois
do segundo dia, observaram-se redução da pulsação na
artéria radial pelas ondas da PAI e diminuição da perfusão.
Avaliação da cirurgia vascular: hipóteses - trombose da artéria radial ou braquial. RX tórax - migração do cateter para
o plexo vascular braquial. Evoluiu com isquemia progressiva do membro. Manobras para melhorar perfusão não
obtiveram sucesso. Cirurgia vascular: desarticulação do
membro superior esquerdo. DISCUSSÃO: complicações
relacionadas - punção da artéria carótida; pneumotórax;
hemotórax; tamponamento cardíaco; infecções; embolia;
hidrotórax e trombose. Esta decorre do posicionamento ou
migração do cateter com deslocamento na vigência de trações. Os líquidos e fármacos infundidos foram acumulados
no plexo vascular, caracterizando a trombose. O tratamento
envolve desarticulação ou amputação e acompanhamento
psicológico. Defende-se a realização rotineira de RX após
a punção, mas há controvérsias. O ultrassom é proposto
para minimizar essas complicações. Conflito de interesse e
Fonte de fomento: não.
REFERÊNCIAS:
1.
2.
3.
4.

Acta Anaesth Scand. 2004; 48:685-9.
Anesthesiology. 2004; 100:1.411-8.
RBTI - Revista Brasileira Terapia Intensiva, 2003; abr-jun, n. 2, v. 15.
Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo. Tratado de
Anestesiologia. 7. ed. São Paulo: Atheneu, 2011; v. 2; cap. 181.

270 - MERALGIA PARESTÉSICA PÓSHISTERECTOMIA: RELATO DE CASO
CEAN037 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
RODRIGO ARAÚJO MONTEIRO DA SILVA; LUÍS FERNANDO LIMA CASTRO; CÂNDIDO AMARAL SANCHEZ; FRANZ
SCHUBERT CAVALCANTI; JACQUELINE PINTO VENTORIN
BASTOS
INSTITUIÇÃO:
CET INTEGRADO DE CAMPINAS
INTRODUÇÃO: a meralgia parestésica, ou síndrome de
Bernhardt-Roth, é uma neuropatia do nervo cutâneo lateral
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da coxa. Caracteriza-se por dor em queimação na região
anterolateral do membro acometido, com preservação da
força muscular e reflexia. Sua incidência é de 4:10.000 casos e diagnóstico essencialmente clínico. Os exames de
imagem devem ser reservados para a exclusão de outras
causas. O tratamento é conservador, com analgésicos,
AINEs e, em alguns casos, corticoides e anestésico local.
Em casos de falha de tratamento, há a necessidade de cirurgia para descompressão nervosa1. RELATO DO CASO:
paciente do sexo feminino, 44 anos, estado físico I (ASA),
portadora de leiomioma uterino e metrorragia. Foi submetida à histerectomia total abdominal, sob raquianestesia. O
procedimento teve duração de 150 minutos, sem intercorrências. No segundo PO, a paciente apresentou parestesia
em membro inferior esquerdo, dor descrita como “queimação e formigamento”, sem perda de tônus, força muscular e
reflexos periféricos do membro acometido. Foi dado o diagnóstico de meralgia parestésica. Iniciou-se tratamento com
dexametrasona e complexo B, e a paciente teve regressão
do quadro, sem sequelas, após 20 dias. DISCUSSÃO: por
causa de sua anatomia, o nervo cutâneo lateral da coxa
torna-se suscetível a traumas e compressões causadas por
obesidade, gravidez, ascite e órteses. A lesão pode ocorrer diretamente da pelve, com base em miomas uterinos,
abscessos e lipofibrossarcoma retroperitoneal. A neurite
isolada, após intervenção cirúrgica, pode estar associada
à isquemia ou a fatores mecânicos, como compressão,
estiramento ou trauma direto, como o uso prolongado, no
intraoperatório, de afastadores pélvicos. Apesar de, muitas
vezes, estarem associadas ao ato anestésico, as lesões nervosas periféricas podem se relacionar com o procedimento
cirúrgico, sendo, dessa forma, a avaliação pós-anestésica
fundamental para o diagnóstico diferencial2. Não há conflito
de interesse. Não há fonte de fomento.
REFERÊNCIAS:
1.
2.

WILLIAMS PH, Trzil KP. Management of meralgia paresthesica. J Neurosurg. 1991;74:76-80.
SILVA EV, RESENDE MAC, PANTOJA A. Plexopatia lombar após
histerectomia abdominal: relato de caso. Rev Bras Anestesiologia.
2006;56(6):643-8.

DOR
273 - TRATAMENTO DA DOR EM
PACIENTE COM DOENÇA DE DERCUM
DOR001 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
CRISTINA APARECIDA ARRIVABENE CARUY; ADILSON
ROBERTO CARDOSO; DERLI CONCEIÇÃO MUNHOZ SERVIAN; THIAGO JOSÉ QUERINO DE VASCONCELOS; CAMILA BRAUN HEINKE
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNICAMP
INTRODUÇÃO: a doença de Dercum é uma enfermidade
rara que acomete, principalmente, mulheres entre 35 e 50
anos com sobrepeso ou obesidade. Caracteriza-se pela
formação de múltiplos lipomas e dor crônica no tecido subcutâneo. A etiologia e incidência são desconhecidas. Não
há consenso sobre o tratamento, havendo múltiplas abor-
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dagens terapêuticas. O acompanhamento deve ser multidisciplinar. RELATO DO CASO: paciente do sexo feminino,
47 anos, relata que, desde os 30 anos, surgiram múltiplos
lipomas, de tamanhos variados (0,5 - 5 cm) nos membros
superiores, nas coxas, na região lombar e no abdome, associados ao ganho de peso (IMC = 37 kg/m2). Há uma década,
as nodulações tornaram-se dolorosas, sem remissão com
analgésicos periféricos e anti-inflamatórios não esteroidais.
Foi encaminhada ao nosso serviço com dor de forte intensidade (ENV = 8), com prejuízo do sono e limitação das atividades do cotidiano. Foram usadas gabapentina, nortriptilina
e lidocaína intravenosa em doses semanais de 1-2 mg/kg,
num total de oito sessões. Com esse tratamento, a paciente apresentou alívio parcial da dor (ENV = 6) e melhora do
sono. Como opção terapêutica complementar, foi orientada
a fazer uso de prednisolona por cinco dias, com remissão
da dor (ENV = 0). Após um mês, referiu piora do quadro
álgico, sendo novamente recomendada corticoterapia por
cinco dias consecutivos, com melhora total da dor (ENV =
0). A lipoaspiração dos lipomas foi descartada pela cirurgia
plástica e a dermatologia introduziu metformina para reduzir a proliferação celular. Atualmente, a paciente apresenta
melhora importante da qualidade de vida. DISCUSSÃO: a
doença de Dercum é de difícil tratamento. Para o controle
da dor, há relatos na literatura de lipoaspiração dos lipomas,
analgésicos periféricos, interferon, moduladores do canal
de cálcio, metformina, lidocaína IV ou locorregional e corticoide, este último com resultados divergentes, isto é, de
melhora à piora da dor. A paciente em questão apresentou
melhora importante da dor após a corticoterapia e continua
em acompanhamento ambulatorial. Conflito de interesse:
não há. Fonte de fomento: não há.
REFERÊNCIAS:
1.

HANSON E, SVENENSSON H, BRORSON H. Review of Dercum’s
disease and proposal of diagnostic criteria, diagnostic methods, classification and management. Journal of Rare Diseases. 2012;7:23.

389 - TRATAMENTO DA DOR
EPIGÁSTRICA EM PACIENTE COM
ADENOCARCINOMA PANCREÁTICO
DOR003 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
GABRIEL JOSÉ REDONDANO DE OLIVEIRA; HUMBERTO
ARCOVERDE VIANA COELHO; LENA MARIA MUKAI VERRI; JOSÉ LUIZ CAMPOS; FLÁVIO ANNICHINO
INSTITUIÇÃO:
CET HOSPITAL VERA CRUZ – CAMPINAS - SP
Introdução: a dor persistente gera reorganização neuroanatômica e alterações genéticas na medula espinhal, resultando em mudanças na resposta neural à nocicepção. O
tratamento deve consistir em medicação neuromoduladora
e analgésica, tendo o bloqueio como opção à dor visceral e
somática quando a dor não pode mais ser controlada com
fármacos sistêmicos por causa do efeito inadequado ou
adverso. RELATO DO CASO: paciente do sexo masculino,
1,70 m, 54 kg, com cifoescoliose mas sem radiculopatias
ou compressão à ressonância magnética de coluna. Começou com dor na regão toracolombar, nível de dermátomo
T9-Tl2, sendo diagnosticado um tumor de cabeça de pâncreas. O tratamento cirúrgico consistiu em gastroduodenopancreatectomia total e quimioterapia, porém, sem melhora

da dor, que apresentava escore 7 na escala analógica visual. Nesse momento, usava de AINEs e analgésicos simples,
alternando entre dipirona e paracetamol. Num primeiro
momento, foi prescrita amitriptilina 25 mg por dia; passou
para 50 mg por dia em uma semana e tramadol 50 mg a
cada oito horas, com melhora parcial redução do escore
de dor para 4. Programado bloqueio peridural em T11 com
lidocaína a 1% sem vasoconstrictor, duodexametasona 10
mg e clonidina 30 mcg para posterior meurolise de gânglio
celíaco. Realizado o bloqueio, o pacinte evolui sem dor até
o momento (30 dias). DISCUSSÃO: a dor é um sintoma
comum em pacientes que apresentam câncer no abdome
superior e, por seu caráter crônico, o tratamento paliativo
é uma opção importante na melhora da qualidade de vida
do paciente. Assim, o anestesiologista tem a solução para
oferecer um tratamento com bons resultados. O tratamento
dessa dor com bloqueio epidural é uma opção à fenolização do plexo celíaco, com eficácia comprovada, sendo um
procedimento mais simples e de efeito modesto, mas que
serve como porta de entrada ao tratamento da dor crônica.
Não há conflito de interesse e/ou fonte de fomento.
REFERÊNCIAS:
1.
2.

3.

MORRISON LJ1, MORRISON RS. Palliative care and pain management. Med Clin North Am. 2006;90(5):983-1.004.
WANG YL, TAN PPC, YANG CH, TSAI SC, CHUNG HS. Epidural dexamethasone reduces the incidence of backache after lumbar epidural
anesthesia
Anesthesia & Analgesia. 1997;84(2):376-378.

388 - LOMBOSSACRALGIA CRÔNICA
ATÍPICA POR SACROILEÍTE COM
RESOLUÇÃO INTERVENCIONISTA:
RELATO DE CASO
DOR004 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
GABRIEL JOSÉ REDONDANO DE OLIVEIRA; JOSÉ LUIZ DE
CAMPOS; FÁBIO JOSÉ BOTELHO ROCHA; JULIANE COUTO MARQUES; GABRIELA SOARES PIASSI
INSTITUIÇÃO:
CET DOR HOSPITAL VERA CRUZ – CAMPINAS - SP
INTRODUÇÃO: a sacroileíte é uma inflamação das articulações sacroilíacas que tem como clínica dor lombar que
pode irradiar para a coxa e as panturrilhas, no trajeto da
inervação de S1 e S2. É pouco identificada e tem como
diagnóstico diferencial a lombociatalgia. CASO CLÍNICO:
paciente do sexo feminino, 32 anos, com dor lombar progressiva com irradiação para a panturrilha esquerda há dois
anos, com piora do quadro álgico há oito meses, com limitação de suas atividades diárias. Não foram evidenciadas
alterações na ressonância nuclear magnética. Foi realizado
bloqueio peridural em L3/L4 com corticoide, morfina 1 mg
e ropivacaína 0,2% 10 mg, sem alívio dos sintomas. A paciente persistiu com quadro de dor ciática atípica sem sinal
radicular lombossacral, sendo então submetida a bloqueio
anestésico diagnóstico investigatório, com 1 ml de lidocaína a 1% intra-articular na sacroilíaca esquerda sob fluoroscopia. Após o procedimento, houve melhora do quadro por
duas semanas. A paciente teve alta hospitalar com gabapentina. Foi solicitada uma tomografia computadorizada 3D
para evidenciar a degeneração anquilosante da sacroilíaca
esquerda. O tratamento definitivo usou denervação sacro-

íliaca esquerda e rizotomia em S2. DISCUSSÃO: nesse
caso, o bloqueio anestésico diagnóstico investigatório se
mostrou mais eficaz na investigação da dor crônica da paciente em relação à ressonância nuclear magnética. Não há
conflito de interesse e/ou fonte de fomento.
REFERÊNCIAS:
1.

2.

ABDI S, DATTA S, LUCAS LF. Role of epidural steroids in the management of chronic spinal pain: a systematic review of effectiveness and
complications. Pain Physician. 2005;8:127-43.
SANTIAGO AEQ et al. Bloqueio facetário guiado por ultrassom para
lombalgia: relato de caso. Rev Bras Anestesiol. 2013.

375 - TRATAMENTO ANESTÉSIOCIRÚRGICO DE HÉRNIA DISCAL
LOMBAR
DOR005 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
LUIZ FELIPE FRANCO TEODORO; JOSÉ LUIZ DE CAMPOS;
GABRIEL JOSÉ REDONDANO DE OLIVEIRA
INSTITUIÇÃO:
CET/SBA DO HOSPITAL VERA CRUZ/CAMPINAS - SP
INTRODUÇÃO: a hérnia discal é a degeneração mais comum da coluna lombar. Consiste no deslocamento do núcleo pulposo, por meio do ânulo fibroso, sendo classificada
pelo volume do material herniado e sua localização. Resulta
em sintomas como dor lombar e ciática, déficit motor e síndrome da cauda equina. A discectomia endoscópica percutânea lombar (DEPL) apresenta bons resultados em casos
refratários ao tratamento clínico, com menores riscos inerentes à cirurgia convencional. RELATO DO CASO: paciente
do sexo feminino, 50 anos, foi encaminhada ao ambulatório
de dor com diagnóstico de espondiloartrose e hérnia discal
protrusa paramediana à esquerda, em L4-L5, com estenose
do canal vertebral e compressão do saco dural e raiz de
L5, evidenciados pela ressonância magnética. Referia dor
lombar com irradiação para o membro inferior esquerdo há
dois anos e parestesia na região lateral do membro (dermátomo L5) há três meses, com piora na posição ortostática.
Sem melhora com analgésicos, opioides, AINEs e terapia
com acupuntura e pilates. Foi iniciada gabapentina 900 mg/
dia e programada DEPL. Paciente ASA 2 com hipotireoidismo e depressão, em uso de levotiroxina e bupropiona.
Sob sedação com fentanil 100 μg e propofol em infusão
contínua, oxigenação com cateter nasal e monitorização
da pressão arterial, oximetria de pulso e eletrocardiografia,
a paciente foi mantida em decúbito ventral com coxim no
quadril para melhor exposição do forame intervertebral,
para a realização de discografia com contraste e corante
índigo-carmim, injetado com agulha longa e auxiliado por
radioscopia. Foi inserido fio guia para a passagem de uma
cânula, por onde é introduzido o endoscópio. Depois de visualizado o fragmento herniado corado, ele foi retirado com
o uso de pinças e dreno de sucção. Foi indicada também
rizotomia percutânea por radiofrequência nas facetas de
L4 e L5, por causa da dor lombar. A paciente recebeu alta
hospitalar após um dia, com analgésico e anti-inflamatório
e orientação de repouso relativo. Retornou em 15 dias com
regressão do quadro clínico inicial, sendo liberada para as
atividades habituais. DISCUSSÃO: a DEPL foi eficaz no
tratamento da hérnia discal lombar, com menor tempo de
internação, melhor recuperação e risco de complicações,
como sangramento e infecção, reduzido, se comparado
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à laminectomia descompressiva. Porém, a técnica não é
isenta de riscos, como lesão do saco dural e raiz nervosa,
discite ou hematomas, exigindo do médico intervencionista
habilidade e profundo conhecimento da anatomia radiológica. Conflito de interesse: não há. Fonte de fomento:
não há.

houve queixas por parte da paciente, reduziu-se a necessidade de analgésicos no pós-operatório. Autores realizam
procedimento anestésico de modo semelhante ao que foi
feito no relato apresentado, contudo, outros autores preconizam o uso de máscara laríngea sem o uso de opioides.
Conflito de interesse: não há. Fonte de fomento: não há.

REFERÊNCIAS:

REFERÊNCIAS:
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CHOI G, LEE SH, NICOLAU RJ. Discectomia endoscópica percutânea
lombar: Coluna/Columna, Seul, 2008; v. 1, n. 2, p. 177-182.
ITC VERTEBRAL. Hérnia de disco. DisponÍvel em: http://www.itcvertebral.com.br/hernia-de-disco/hernia-de-disco. Acesso em: 12 de
março de 2014.
VIALLE LR, VIALLE EM, HENAO JES, GIRALDO G. Hérnia discal lombar. Rev. Bras. Ortop.: São Paulo. 2010; v. 45, n. 1.
ZUGLIANI AH. Bloqueio dos nervos do plexo lombar. Bloqueios de
nervos periféricos. Rio de Janeiro: Revinter. 2007; p. 172-176.

277 - CONDUTA ANESTÉSICA EM
PACIENTE COM SÍNDROME DA
INSENSIBILIDADE CONGÊNITA A DOR RELATO DE CASO
DOR006 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
MARCELO LOYOLA SANTOS; TÚLIO COELHO DE OLIVEIRA; ANTÔNIO MAURO VIEIRA; DENIVAL DE OLIVEIRA
DORTA; TAYLOR BRANDÃO SCHNAIDER
INSTITUIÇÃO:
CET/SBA POUSO ALEGRE - MG/HOSPITAL DAS CLÍNICAS
SAMUEL LIBÂNIO
INTRODUÇÃO: a síndrome de neuropatia hereditária sensitiva e autonômica (HSAN) é um grupo de desordem genética, hereditária, rara e de incidência baixíssima. A neuropatia sensitiva e autonômica é caracterizada, principalmente,
por insensibilidade à dor. Existem poucos relatos de casos
clínicos e manejo anestésico na literatura. RELATO DO
CASO: paciente do gênero feminino, 35 anos, 63 kg, ASA II,
admitida para nefrectomia esquerda, por causa de cálculo
coraliforme de grandes dimensões com padrão obstrutivo.
Apresentava como comorbidades: redução da acuidade
visual; catarata; olho seco; fratura bilateral do quadril; deformidades no nariz, na boca, nos pés e nos dedos da mão.
Na sala de cirurgia foi realizada monitorização não invasiva
com: cardioscópio; pressão arterial não invasiva; análise de
gases e oximetria de pulso. Foi submetida à sedação com
midazolam 5 mg, fentanil 50 mcg e metoclopramida 1 0mg,
após venopunção com cateter 18G. Foi realizada a indução
com propofol 140 mg, fentanil 250 mcg e atracúrio 30 mg.
A intubação ocorreu com sucesso e sem dificuldades. A
manutenção foi realizada com isoflurano em concentrações
entre 0,6%-0,8% CAM, não tendo sido administrados opioides no intraoperatório e/ou pós-operatório. DISCUSSÃO:
apesar da existência de poucos casos, por causa de sua
raridade e da escassez na literatura sobre o manejo anestésico, as síndromes HSAN vêm sendo elucidadas por meio
dos estudos clínicos, genéticos e moleculares que estão
sendo desenvolvidos. Não existe tratamento específico. O
risco anestésico e as necessidades de analgesia ainda não
são bem esclarecidos, entretanto, nos guiamos conforme
publicações de relatos de casos. Foram feitas baixas doses
de opioides durante a sedação e a indução, visando à redução dos reflexos à manipulação da via aérea, baseados
no fato de que estes se encontram preservados. Como não
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DAVE N, SONAWANE A, CHANDOLKAR S. Hereditary sensory autonomic neuropathy and anaesthesia - a case report. Indian J Anaesth.
2007;51:528-30.
LAURA MP. Anesthetic management of a patient with congenital insensitivity to pain: a case report. AANA Journal. 2013;81:376-8.
OLIVEIRA CRD, PARIS V C, PEREIRA RA, LARA FST. Anestesia em
paciente com insensibilidade congênita à dor e anidrose. Rev Bras
Anestesiol. 2009;59:602-9.
WEINGARTEN TN, SPRUNG J, ACKERMAN JD, BOJANIC K, WATSON
JC, Dyck PJ. Anesthesia and patients with congenital hyposensitivity
to pain. Anesthesiology. 2006;105:338-45.

355 - DESAFIO NO TRATAMENTO DE
DOR CRÔNICA EM PACIENTE COM
SÍNDROME DE DOR NO FLANCO/
HEMATÚRIA
DOR007 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
MARIANA MAFRA DE OLIVEIRA JUNQUEIRA; GABRIELA
ANDRADE CALHOUN; ZENA QUEZADO; ELIZABETH BETTINI; JÚLIA FINKEL
INSTITUIÇÃO:
CHILDREN’S NATIONAL HEALTH SYSTEM
INTRODUÇÃO: a síndrome de dor no flanco e hematúria
(Loin Pain Hematuria Syndrome) é uma síndrome dolorosa
rara, pouco caracterizada, tornando-se um desafio implementar um tratamento adequado. Não há critérios diagnósticos validados e a epidemiologia é pouco conhecida. Não
há um consenso na literatura sobre a classificação da dor,
se neuropática ou visceral. Sendo mais comum em mulheres jovens, trata-se de uma dor intensa no flanco, podendo
ser uni ou bilateral associada à hematúria micro ou macroscópica e estar relacionada à alodínia mecânica ou hiperalgesia na região afetada. RELATO DO CASO: paciente de
18 anos, do sexo feminino, com história de dor crônica no
flanco direito por oito anos, foi submetida à neurectomia renal direita em outro hospital, com uma semana de alívio do
quadro álgico. Após a recidiva da síndrome dolorosa, vários
tratamentos farmacológicos, incluindo infusão de cetamina,
foram tentados sem sucesso, sendo sugerida nefrectomia
como alternativa terapêutica, mas sem garantia de resolução do quadro. Uma vez que a paciente apresentava função
renal adequada, o grupo da clínica de dor optou pelo tratamento conservador, tentando evitar o procedimento cirúrgico. Após discussão com o radiologista intervencionista,
optou-se pelo bloqueio das raízes dorsais de T11, T12 e
L1 sob fluoroscopia, admitindo-se que os nervos excisados
poderiam ainda ser os responsáveis pelos sintomas. A paciente apresentou alívio da dor por um período de 15 dias.
O bloqueio das raízes dorsais funcionou como ponte para
a implantação de neuroestimulador de radiofrêquencia que
abrangia as raízes nervosas citadas, aumentando a possibilidade de sucesso. Se o bloqueio não apresentasse sucesso, seria tentado o bloqueio do plexo celíaco como próximo
passo. DISCUSSÃO: o tratamento de dor crônica em pa-

cientes cujos processos fisiopatológicos são pouco conhecidos, principalmente em áreas com complexa anatomia de
inervação, é um grande desafio. Procedimentos invasivos e
definitivos não são garantia de sucesso. A neurectomia ou
denervação renal não vem sendo demonstrada na literatura
como procedimento de sucesso para esses casos. Não há
conflito de interesse dos autores. Foram utilizados recursos
internos da clínica de dor para a realização do trabalho.
REFERÊNCIAS:
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EQUIPAMENTOS E
MONITORIZAÇÃO
242 - MONITORIZAÇÃO DA
PRESSÃO DAS VIAS AÉREAS
UTILIZANDO O MANÔMETRO
ANEROIDE DO CUFÔMETRO OU DO
ESFIGMOMANÔMETRO
EMON001 - ARTIGO CIENTÍFICO
AUTORES:
FRANCO SILVA VIEIRA; LINDEMBERG M. ARRAIS; THAÍS
O. CANÇADO; JOÃO M. BARROS; ÉDINA TERUYA
INSTITUIÇÃO:
CET - HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL
INTRODUÇÃO: para profilaxia e detecção precoce de
trauma pulmonar causado por ventilação mecânica, faz-se necessário monitorizar os parâmetros ventilatórios1.
Em muitos serviços, ainda são utilizados aparelhos de
anestesia obsoletos, o que aumenta as chances de ocorrer
lesões pulmonares por excesso de pressão nas vias aéreas (PVA)2. Sugerimos aqui um método prático e de baixo
custo para monitorizar a PVA durante a ventilação pulmonar
invasiva. MÉTODO: o método utiliza um manômetro aneroide acoplado ao conector de capnografia do filtro bacteriano, colocado entre o tubo traqueal e os corrugados. O
manômetro pode ser proveniente de um cufômetro ou de
um esfigmomanômetro. Nesse último caso, para acoplar
o manômetro ao filtro bacteriano, usamos um equipo de
bomba de infusão contínua. O cufômetro utiliza o cmH2O
como unidade de medida, enquanto o esfigmomanômetro
utiliza o mmHg (1 mmHg = 1,36 cmH2O)3. Ressaltamos a
importância de que o manômetro utilizado na monitorização precisa estar devidamente calibrado. RESULTADOS:
observamos que o método é fidedigno, pois as pressões
aferidas por ele são compatíveis com aquelas registradas
nos aparelhos de anestesia. A técnica permite aferir a pressão de pico e a pressão expiratória final positiva (PEEP) nas
vias aéreas. DISCUSSÃO: Zugliani e col. relataram o caso
de uma paciente que sofreu pneumotórax e enfisema sub-

cutâneo durante anestesia, por causa de uma dobra inadvertida no corrugado expiratório: a saída dos gases para o
espaço pleural e os tecidos moles subcutâneos funcionou
como “válvula de escape” do sistema. A disposição do manômetro do aparelho de anestesia deixou um “ponto cego”
no sistema de monitorização da PVA. O método por nós
idealizado poderia diminuir a chance de ocorrerem esses
“pontos cegos” ao funcionar como técnica complementar
ou alternativa. Podemos usá-lo nas seguintes situações:
quando suspeitamos de defeito no sistema de monitorização da PVA do aparelho de anestesia; em ventilação manual com bolsa-valva-tubo traqueal durante o transporte de
pacientes sem ventilador mecânico ou durante manobras
de reanimação e em anestesia pediátrica com ventilação
manual ou espontânea no sistema respiratório avalvular
sem absorvedor de CO2. CONCLUSÕES: percebemos que,
além de simples e barata, a monitorização da PVA com o
cufômetro ou o manômetro do esfigmomanômetro é confiável, reproduzindo os registros dos aparelhos de anestesia.
Conflito de interesse: declaramos não haver conflito de
interesse nem nenhuma forma de fomento à indústria farmacêutica ou de insumos para a área médica.
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Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica. Associação de Medicina Intensiva Brasileira, Sociedade Brasileira de Pneumologia e
Tisiologia, 2013.
Aspectos de segurança no ambiente hospitalar – Manual da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária. Disponível em: http://www.anvisa.
gov.br/servicosaude/manuais/manual_seg_hosp.htm
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427 - INFLUÊNCIA DO ÍNDICE DE MASSA
CORPORAL NA VARIAÇÃO DA PRESSÃO
ENDOTRAQUEAL EM PACIENTES COM
PRESSÃO INTRA-ABDOMINAL SIMILAR
À DA SÍNDROME COMPARTIMENTAL
ABDOMINAL
EMON002 - ARTIGO CIENTÍFICO
AUTORES:
KAROLINE MOURA DE ARAÚJO; SAULO FERNANDO NIEDERAUER DE OLIVEIRA; OCTÁVIO HENRIQUE MENDES
HYPÓLITO; AFONSO CÉSAR CABRAL GUEDES MACHADO
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ DE CARVALHO FLORENCE
INTRODUÇÃO: o conceito de síndrome compartimental
abdominal (SCA) tem menos de 30 anos, mas representa um
dos mais importantes desenvolvimentos de grande impacto
na medicina do trauma e cuidados intensivos1. A mortalidade por SCA não tratada encontra-se perto de 100%2. Mas
por causa dos avanços sobre o tema, a taxa de mortalidade
caiu de 60% para

valores entre 34% e 37% nos últimos 10
anos3. Contribuindo com essa melhora de prognóstico,
encontra-se o manejo anestésico. Tem-se como objetivo
investigar a relação entre ventilação e IMC em pacientes em
condições clínicas similares às apresentadas por pacientes
com SCA e determinar se há maior variação da pressão endotraqueal (PIT) em pacientes com maior IMC ou nos que se
encontram na faixa de normalidade de IMC em condições
pressóricas intra-abdominais (PIA) similares às apresentadas por pacientes com SCA, simuladas através da criação
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de pneumoperitônio com PIA de 20 mmHg. MÉTODO: 58
pacientes, estado físico ASA I ou II, submetidos a cirurgias
eletivas videolaparoscópicas, tiveram a PIT aferida antes e
depois de um pneumoperitônio de 20 mmHg, tal como a
PIA encontrada num paciente com SCA. RESULTADOS: a
variação da PIT foi maior nos pacientes com IMC normal
quando comparados com pacientes com obesidade tipo I
(p = 0,0006) e em pacientes com sobrepeso comparados
com pacientes obesos tipo I (p = 0,0004). CONCLUSÕES:
evidenciou-se que os pacientes com menor IMC apresentam necessidade de mais cuidado no manejo do suporte
ventilatório em condições graves tais quais as encontradas
em pacientes com SCA. Conflito de interesse: nenhum.
Fonte de fomento: Fapesp.

342 - HIPERTENSÃO PULMONAR
SEVERA: QUANDO O SWAN-GANZ FAZ A
DIFERENÇA
EMON003 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
BRUNO FRANCISCO DE FREITAS TONELOTTO; MÔNICA
GULAK IORIS; CLÁUDIA MARQUES SIMÕES; FÁBIO PAPA;
FERNANDO GOEHLER
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
INTRODUÇÃO: a utilização clínica do cateter de Swan-Ganz (CSG) iniciou-se nos primeiros anos da década de
1970 e difundiu-se rapidamente. No entanto, as indicações
do CSG ainda são imprecisas. O surgimento das monitorizações pouco invasivas que notadamente têm um índice de
complicação menor tem substituído o CSG cada vez mais.
No entanto, ainda é consenso a indicação do CSG quando
se tem aumento da pressão de artéria pulmonar (PAP) e da
resistência da vasculatura pulmonar. RELATO DO CASO:
M.A.N., 72 anos, portadora de insuficiência aórtica severa
e insuficiência mitral moderada, foi internada na UTI por
causa de edema agudo pulmonar e choque cardiogênico.
Foi entubada, sob ventilação mecânica, acoplada ao balão
intra-aórtico e fez usou de noradrenalina e dobutamina.
O ecocardiograma demonstrou uma PAP de 70 mmHg.
A paciente, então, foi fazer a correção da estenose aórtica no centro cirúrgico. Por causa de hipertensão pulmonar severa, optou-se por utilizar o cateter de Swan-Ganz
para melhor controle da PAP. Após a introdução do CSG,
percebeu-se que a PAP era 30% maior que a sistêmica,
que havia sido subestimada pelo ecocardiograma. Foram
administrados óxido nítrico e milrinone para controle da
hipertensão pulmonar. Foi mantida sob anestesia inalatória
com sevoflurano, pressão arterial invasiva, eletrocardiograma, fração expirada de CO2, O2 e gases anestésicos.
Sangramento intraoperatório estimado em 600 ml, diurese
de 100 ml, recebeu dois concentrados de hemácias. O procedimento transcorreu sem outras intercorrências e, no fim,
consegui-se diminuir em cerca de 35% a PAP por causa
da terapêutica guiada. Foi enviada à UTI entubada, com
balão intraaórtico, sedada com midazolam e fentanil e em
uso de dobutamina, noradrenalina, milrinone e óxido nítrico. DISCUSSÃO: em pacientes com disfunção ventricular
moderada a severa, a inferência da PAP está subestimada,
falseando os resultados e influenciando no prognóstico.
Dessa forma, diante de pacientes com hipertensão pulmo-
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nar e falência ventricular, deve-se ter cautela quanto aos
valores reais da PAP e de que maneira manejá-la. A monitorização hemodinâmica com CSG pode ser útil, e os benefícios superam os riscos. Certamente, quando é necessário
o controle estreito da pressão de artéria pulmonar, o CSG
tem seu espaço. Além disso, ainda há dúvidas de que seja
possível substituir esse método pelo Doppler esofágico e/
ou ecotransesofágico, necessitando de mais estudos para
chegarmos a um veredicto. Conflito de interesse: não há.

334 - INTUBAÇÃO ACORDADO COM
VIDEOLARINGOSCÓPIO KING VISION®
COM PREDITORES DE VENTILAÇÃO
DIFÍCIL SOB MÁSCARA FACIAL
EMON004 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
JULIANA FERNANDA HOLANDA BEZERRA; DÉBORA
CUMINO; LÍGIA MATHIAS; LEONARDO MARQUES; CHRISTIANO MATSUI
INSTITUIÇÃO:
CET SANTA CASA DE SÃO PAULO
INTRODUÇÃO: a ventilação sob máscara facial é difícil
quando um anestesiologista não consegue prover troca
gasosa suficiente. Alguns indicadores para ventilação sob
máscara facial difícil são: presença de barba, IMC > 26 kg/
m2, idade > 55 anos, ronco e ausência de dentes. Os videolaringoscópios são novos aparatos para intubação que
nos mostram a laringe indiretamente; otimizam a escala
de Cormack-Lehane (C&L) no manejo da via aérea difícil
e aumentam a taxa de sucesso na intubação, comparado
com o laringoscópio direto. O King Vision® (KV®) é um
videolaringoscópio. RELATO DO CASO: paciente do sexo
masculino, 65 anos, IMC: 39 kg/m2, pescoço curto, com
barba, Mallampati III, abertura bucal > 4 cm, apneia do sono
e relato de saturação de O2 de 95%- 56% durante sedação
para a endoscopia. Foi submetido à gastrectomia parcial
por adenocarcinoma. Fatores preditivos para ventilação
sob máscara facial e intubação difíceis presentes. Foram
escolhidas anestesia tópica e intubação acordado com
KV®. Foram administrados O2 por cateter, atropina 0,5 mg
e sedação consciente com midazolam 2 mg e fentanil 50
µg EV. A anestesia tópica da língua e dos pilares amigdalianos ocorreu com lidocaína 10%. A punção da membrana
cricotireoidea foi feita com jelco® 20G e administração de
lidocaína 2% 4 ml. Foi usado o KV®, feita a visualização da
classificação modificada de C&L IIIb e realizada manobra
laríngea, com melhora da visualização seguida de intubação. Decorridos 270 minutos de anestesia, o paciente foi
extubado com sucesso, após administração de lidocaína
EV 1 mg/kg e TOF = 95%, com a cabeceira elevada 30
graus. DISCUSSÃO: a intubação com o paciente acordado
promove a manutenção da ventilação espontânea em situações em que há risco de obstrução das vias aéreas. Além
disso, mantém o tônus do esfíncter esofagiano superior
e inferior, o que reduz o risco de refluxo. Muitas técnicas
podem ser usadas para o acesso às vias aéreas nessa situação. Os videolaringoscópios são dispositivos que permitem ao operador a visualização indireta da glote. Em linhas
gerais, melhoram o ângulo de visão da glote, podendo ser
usados com o paciente acordado. O KV® usado guiou o
tubo por meio de um trilho lateral característico do disposi-

tivo, auxiliando no trajeto até a glote. O videolaringoscópio
é uma alternativa ao manejo das vias aéreas, presente em
algoritmos de via aérea difícil, nos casos em que há falha na
intubação com laringoscopia direta nos casos imprevisíveis
ou como primeira opção, como no caso com preditores de
dificuldade. Não há conflito de interesse.
REFERÊNCIAS:
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320 - MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICA
DURANTE ABLAÇÃO DE FOCO
ARRITMOGÊNICO - RELATO DE UM
CASO
EMON005 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
MARCELO SOUZA XAVIER; MÁRCIO MARTINES DOS
SANTOS; KARINA GORDON; MARIA JOSÉ CARVALHO
CARMONA
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
INTRODUÇÃO: a presença de focos arritmogênicos é
causa importante de morte súbita, especialmente em pacientes com cardiopatia isquêmica e doença de Chagas1.
O estudo eletrofisiológico e a ablação de focos arritmogênicos são, muitas vezes, indicados para pacientes com
má função ventricular e risco de arritmias graves durante
o procedimento. Relata-se o caso de um paciente de alto
risco submetido à ablação de foco arritmogênico. RELATO DO CASO: homem de 63 anos, tabagista, HAS, hipotireoideo e IAM há 13 anos, ICC grau III, com indicação
de ablação de foco de TV recorrente. Ecotransesofágico
com 20% de FE do VE, acinesia com fibrose inferolateral,
e PSAP de 76 mmHg e PA 125 x 68. Foi monitorizado de
forma habitual, além de ser submetido à avaliação hemodinâmica por análise de curva de pressão arterial e
medida da saturação venosa central de oxigênio (Flotrac
e Presep, respectivamente, Edwards LifeSciences, USA),
com IC inicial de 1,8. Utilizou-se também o monitor de
nível de consciência, por meio do índice bispectral (BIS
Vista). Foi submetido à anestesia geral balanceada, com
a necessidade de ajuste hemodinâmico intraoperatório
com noradrenalina e milrinone em doses variáveis. A
ablação foi realizada sem intercorrências e a cineangiocoronariografia mostrou DA com alterações discretas,
circunflexa obstruída 100% no terço proximal e CD obstruída 100% no óstio. O paciente foi encaminhado para a
Unidade de Terapia Intensiva, onde recebeu fármacos vasoativos (noradrenalina e milrinone), PAS 143 x 85 mmHg,
IC 2,4 L/min/m2 e SVO2 67%. Apresentou boa evolução
pós-operatória, com condição clínica igual à anterior à
taquicardia. DISCUSSÃO DO CASO: o uso de monitorização adequada permite a otimização hemodinâmica e
a minimização de complicações intra e pós-operatórias,
que podem comprometer o resultado cirúrgico a curto,
médio e longo prazos. A adequada avaliação pré-operatória permite a programação adequada da monitorização.
Não há conflitos de interesse.

ESTUDOS EXPERIMENTAIS
256 - ALTERAÇÕES HEMODINÂMICAS
DA INFUSÃO DE EMULSÃO LIPÍDICA EM
SUÍNOS
EEXP001 - ARTIGO CIENTÍFICO
AUTORES:
ARTUR UDELSMANN; MARCOS DE SIMONE MELO
INSTITUIÇÃO:
DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA FCM - UNICAMP
INTRODUÇÃO: a terapia lipídica é utilizada no combate às
intoxicações por anestésicos locais (AL) e outras drogas.
O regime para 1a nutrição parenteral é de 0,7 g a 1,3 g de
triglicérides.kg- .dia. Nas intoxicações por ALs, as doses
preconizadas
na literatura são muito superiores e são elas:
1
1,5 ml.kg- de
lipídio
a 20% em bólus, seguida de infusão de
1
1
0,25 ml.kg- .min, podendo ser aumentada até 0,5 ml.kg- .
min. Com essa terapêutica, estudos demonstraram que, no
caso de intoxicação por ALs, os lipídios causam aumento
considerável da resistência vascular, sobretudo as pulmonares, mas não se sabe qual exatamente a responsabilidade
dos lipídios isoladamente nas modificações hemodinâmicas.
O objetivo deste trabalho foi verificar as alterações hemodinâmicas causadas pelas soluções lipídicas sem intoxicação
prévia por AL. MÉTODO: 16 suínos, com peso entre 20-25
kg, foram anestesiados com tiopental, intubados e mantidos
com isoflurano 1% em ventilação controlada mecânica. Foram monitorizados ECG e PA invasiva e introduzido cateter
de Swan-Ganz na artéria pulmonar para demais medidas
hemodinâmicas; realizadas medidas de repouso,
sendo ad1
ministrada solução
lipídica a 20% 1,5 ml.kg- mais infusão
1
1
de 0,25 ml.kg- .min por 30 minutos, seguida de 0,5 ml.kg- .
min por outros 30 minutos. Novas medidas hemodinâmicas
foram auferidas aos 1, 10, 20, 30, 40, 50 e 60 minutos após
o início da infusão lipídica. RESULTADOS: com exceção do
índice cardíaco e da frequência cardíaca, houve aumento
significativo dos parâmetros hemodinâmicos. DISCUSSÃO:
é por meio desse mecanismo, aliado à teoria de sequestro
do anestésico local na fase lipídica conhecida na literatura
como lipid sink, que se verifica a melhora do status hemodinâmico nos casos de intoxicação por anestésicos locais. As
soluções lipídicas isoladamente não proporcionam melhora
da performance do miocárdio. Como antecipadamente é
impossível saber em quais pacientes uma intoxicação ocorrerá, prudência e atenção deverão ser prioritárias com o uso
de soluções lipídicas naqueles em que há antecedentes de
hipertensão pulmonar. CONCLUSÕES: este trabalho confirmou que as soluções lipídicas isoladamente alteram o status
hemodinâmico pelo aumento das resistências vasculares,
principalmente pulmonares. Conflito de interesse: não.
Fonte de fomento: Unicamp.
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373 - QUALIDADE DA RECUPERAÇÃO
DA ANESTESIA EM PACIENTES
SUBMETIDOS À ANESTESIA GERAL
BALANCEADA OU VENOSA TOTAL.
ESTUDO-PILOTO PROSPECTIVO E
RANDOMIZADO

REFERÊNCIAS:

EEXP003 - ARTIGO CIENTÍFICO

291 - INFLUÊNCIA DO ÍNDICE DE
MASSA CORPÓREA SOBRE A PRESSÃO
INTRATRAQUEAL DURANTE A
INSUFLAÇÃO DO PNEUMOPERITÔNIO
EM CIRURGIAS LAPAROSCÓPICAS

AUTORES:
FÁBIO CAETANO OLIVEIRA LEME; EDUARDO TOSHIYUKI
MORO; BERNARDO ROVEDA NORONHA; GUSTAVO
FARINHA PINTO SARAIVA; NATHÁLIA VIANNA DE MATOS LEITE
INSTITUIÇÃO:
FACULDADE DE MEDICINA DA PUC - SP
INTRODUÇÃO: apesar da grande quantidade de estudos
que procuram determinar qual a melhor técnica anestésica
– inalatória ou venosa –, observam-se vantagens pontuais
para cada uma. MÉTODO: foram avaliados 30 pacientes
submetidos à anestesia geral para a realização de cirurgias otorrinolaringológicas, aptos a participar de um
estudo clínico aberto, prospectivo e aleatorizado. Todos
receberam midazolam 0,06 mg/kg EV, lidocaína 30 mg EV,
remifentanil EV 0,5 mcg/kg/min por 3 minutos e propofol 2
mg/kg e foram mantidos com remifentanil em bic adequado ao plano anestésico. Grupo V - propofol 4 a 6 mg/kg/h;
Grupo I - sevoflurano 2% em fluxo de O2/ar (60%). Todos
receberam rocurônio 0,6 mg/kg EV antes da IOT. Durante
a permanência na SRPA, foram registrados os dados referentes à presença de dor, náuseas, vômitos, temperatura,
tempo de permanência e outras complicações. No quarto,
todos os pacientes receberam, por via venosa, dipirona 1
g cada 6 horas e tramadol 100 mg se houvesse dor forte.
Náuseas e vômitos foram tratados com dimenidrinato 30
mg EV. A intensidade da dor, o consumo de analgésicos,
a ocorrência de náuseas, vômitos e outras complicações
na enfermaria foram registrados. No dia seguinte, os pacientes foram submetidos ao questionário QoR -40. A
qualidade da recuperação foi comparada entre os grupos.
RESULTADOS: dos 30 pacientes, 57% eram do sexo feminino, 57% ASA I e 43% II. A idade média foi de 41 anos. A
duração média dos procedimentos cirúrgicos e do tempo
de permanência na SRPA foi de 155 minutos e 72 minutos,
respectivamente. A incidência de NVPO na SRPA foi de
7% e, na enfermaria, 13%. Dois pacientes apresentaram
dor > 4 na SRPA e 9 na enfermaria. O valor médio do QoR
foi de 186,3. O resultado do teste t aplicado ao questionário QoR40 para os dois grupos mostrou, para o Grupo I,
as seguintes médias: apoio 38,083; conforto 54,833; dor
30,917; emoções 42,333; independência 17,417. Para o
Grupo V, apoio 39; conforto 55,166; dor 32,667; emoções
42,722; independência 18,556. O p value foi, para os itens
já citados, 0,432; 0,859; 0,240; 0,784; 0,176, respectivamente. Não houve diferença entre os valores totais ou para
cada dimensão, quando se compararam as duas técnicas
anestésicas. CONCLUSÃO: não houve diferença na qualidade da recuperação, segundo a percepção do paciente,
quando as duas técnicas anestésicas foram comparadas.
DISCUSSÃO: uma amostra mais ampla é necessária para
avaliar o possível benefício de uma técnica em detrimento
de outra. Conflito de interesse: nada a declarar. Fonte
de fomento: recursos próprios. Sem patrocínio.
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INSTITUIÇÃO:
CET DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ DE CARVALHO
FLORENCE/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
INTRODUÇÃO: os procedimentos videolaparoscópicos
são usados rotineiramente tanto com objetivo diagnóstico
quanto terapêutico, e, apesar da grande segurança, complicações graves ainda estão associadas com tal técnica,
principalmente no momento da introdução da agulha de
Veress, durante a insuflação do pneumoperitônio, podendo
culminar em complicações cardiovasculares relacionadas
com o aumento da pressão intra-abdominal ou complicações respiratórias por causa da absorção de CO2 e do aumento da pressão intratraqueal (PIT). Essas complicações
podem ser mais pronunciadas em alguns grupos, como
obesos, idosos, grávidas ou crianças. MÉTODO: foram
estudados 88 pacientes, agendados para intervenção
cirúrgica laparoscópica eletiva, com idade entre 18 e 79
anos, classificados em ASA I ou ASA II segundo o estado
físico, com índice de massa corporal (IMC) menor que 35.
Após monitorização adequada, todos os pacientes receberam anestesia geral, cuja indução foi feita com sufentanil
0,5 mcg/kg, rocurônio 0,6 mg/kg ou atracúrio 0,5 mg/kg e
propofol 2 mg/kg. A ventilação mecânica foi feita com FiO2
60%, PEEP 4 cmH2O, volume corrente de 7 mL/kg, frequência respiratória de 15 IRPM e relação inspiração/expiração
de 1:2. Foram anotados os dados necessários ao desenvolvimento da pesquisa nos seguintes momentos: no momento zero (M0), sem pneumoperitônio, e momento um (M1),
ao atingir a pressão intra-abdominal de 12 cmH2O. RESULTADOS: nos 88 pacientes submetidos à cirurgia videolaparoscópica analisados nesta amostra ficou evidenciado que,
apesar de os pacientes obesos iniciarem com uma pressão
intratraqueal (PIT) maior que os pacientes não obesos, a
variação, ou delta PIT, foi estatisticamente significativa entre os pacientes com IMC normal e obesos grau I, com p <
0,005. CONCLUSÃO: a relação entre o IMC e o aumento da
PIT e sua variação se mostrou maior no considerado IMC
normal e sobrepeso do que nos pacientes obesos, logo, a
preocupação com pacientes submetido a procedimentos
laparoscópicos deve ser constante, ressaltando-se a importância de uma boa monitorização intraoperatória para a
otimização de um diagnóstico precoce em todos os pacien-

tes, podendo, assim, ser instituído tratamento eficaz, sem
complicações maiores e recuperação mais rápida, mesmo
naqueles pacientes que eventualmente pareçam ter menos
risco de desenvolver complicações graves.
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grupo foram avaliados 11 momentos: M0 - antes da indução
anestésica; M1 - 10 minutos após a estabilização da anestesia com BIS entre 45 e 55 (com alvo de 50); M2 - 3 minutos
após a DC; M3 - 6 minutos após a DC; M4 - 9 minutos após
a DC; M5 - 12 minutos após a DC; M6 - 15 minutos após a
DC; M7 - 18 minutos após a DC; M8 - 21 minutos após a
DC; M9 - 24 minutos após a DC e M10 - 27 minutos após
a DC. Em todos os momentos foram anotados os valores
de: BIS, SEF 95%, pEMG, TS e percentual de potências
δ, θ, α e β. Os dados eletroencefalográficos obtidos foram
analisados usando-se ANOVA para medidas repetidas e p-valor ajustado para comparações múltiplas pelo teste de
Tukey, considerando-se como significativo p < 0,05. Resultados: comparando-se os valores médios do BIS, SEF
95% e pEMG entre todos os grupos, em cada momento,
não foram observadas alterações significantes (p < 0,05).
As alterações ocorridas nas bandas de frequências representam mudanças paradoxais, com aumento de potência
na banda β e redução em δ. Conclusões: os parâmetros
eletroencefalográficos (BIS, SEF 95% e pEMG), exceto as
bandas de frequências δ, θ, α e β, podem ser utilizados para
avaliar a adequação anestésica quando esse modelo de
infusão de DC for empregado. Declaro ausência de conflito
de interesses. Fonte do fomento: o próprio autor.
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406 - EFEITOS DA DEXTROCETAMINA
EM BAIXAS DOSES SOBRE O ÍNDICE
BISPECTRAL, FREQUÊNCIA DE BORDA
ESPECTRAL 95%, ELETROMIOGRAFIA
E BANDAS DELTA, TETA, ALFA E BETA
DURANTE ANESTESIA VENOSA TOTAL
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INTRODUÇÃO: a dextrocetamina (DC) tem importante
papel na modulação da dor em pacientes cirúrgicos. Entretanto, a sua utilização intraoperatória poderá não validar
os índices de adequação anestésica baseados no eletroencefalograma. Este trabalho tem como objetivo avaliar
os parâmetros derivados do EEG: BIS, SEF 95%, taxa de
supressão (TS), atividade eletromiográfica (pEMG) e bandas
de frequências (δ, θ, α e β) em relação a doses variadas
de dextrocetamina. MÉTODO: 30 pacientes adultos, ambos os sexos, com idade entre 20 e 45 anos, submetidos
à anestesia geral venosa sítio efetor controlada, com BIS
mantido entre 45 e 55 antes da DC, foram aleatoriamente
distribuídos em cinco grupos iguais. No grupo k0, de controle, os pacientes não receberam DC; nos grupos k1, k2,
k3 e k4, receberam DC nas doses de 0,1 mg.kg-1.h-1, 0,2
mg.kg-1.h-1, 0,3 mg.kg-1.h-1 e 0,4mg.kg-1.h-1, respectivamente. Em todos os pacientes dos grupos k1, k2, k3 e k4
utilizou-se DC em bólus na dose de 0,2 mg.kg-1. Em cada
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eletroencefalográficas. Rev Bras Anestesiol. 2011; 61:304-310.
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Introdução: a dextrocetamina (DC) tem importante papel na modulação da dor em pacientes cirúrgicos. Vários
estudos não evidenciam elevações importantes no índice
bispectral quando são utilizadas baixas doses de cetamina.
A taxa de supressão (TS), uma variável EEG no domínio do
tempo, é importante para avaliar as alterações de perfusão
cerebral ou anestesia profunda. O objetivo deste estudo é
avaliar as alterações na TS com a utilização de baixas doses de DC. MÉTODO: ensaio clínico, duplo-cego, com 20
pacientes adultos, ambos os sexos, com idades entre 20 e
50 anos, foram submetidos à anestesia geral venosa sítio
efetor controlada com propofol e remifentanil, mantendo-se
BIS entre 45 e 55, para a realização da intubação traqueal.
A seguir, a dose de propofol foi aumentada até a obtenção
de uma TS entre 10% e 20%. Os pacientes foram aleatoriamente distribuídos em dois grupos: o Gc (controle) recebeu
solução fisiológica 0,9% e o grupo Gd (dextrocetamina)
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recebeu 0,2 mg.kg-1 de DC, ambos após a obtenção da
supressão. Nos dois grupos, avaliaram-se três momentos:
M0 - antes da indução anestésica; M1 - 5 minutos após a
estabilização da TS entre 10% e 20% e M3 – após a infusão
da DC ou SF 0,9%. Os dados EEG obtidos foram analisados
usando-se ANOVA, comparando-se tanto entre os momentos no mesmo grupo como entre os grupos nos momentos equivalentes, considerando-se como significante p ≤
0,05. RESULTADOS: ao utilizar a análise de variância (M1
e M2) verificou-se que não houve indicação de diferença
significante entre as medidas da TS em relação aos fatores
grupos e momentos (p > 0,05). A DC, apesar de aumentar
a atividade elétrica do córtex cerebral, não influenciou os
valores da taxa de supressão. CONCLUSÃO: baixas doses
de DC (0,2 mg.kg-1), nesse modelo de anestesia, não invalidaram a TS. Conflito de interesse: declaro ausência de
conflito de interesse. Fonte de fomento: o próprio autor.
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dico. RESULTADOS: de janeiro a junho de 2011, houve 1168
acompanhamentos. Os critérios de indicação do transporte
que justificaram a presença de médico foram: assistência
ventilatória; droga vasoativa em doses crescentes; suspeita
de síndrome coronariana aguda; rebaixamento agudo do
nível de consciência; insuficiência respiratória; instabilidade
hemodinâmica e sinais de sangramento ativo. DISCUSSÃO:
a crescente demanda por exames diagnósticos e intervenções em pacientes graves faz com que o número de transportes intra-hospitalares aumente. Para que se mantenha
o paciente grave com cuidado contínuo, é necessária a
implementação de um serviço de transporte que tenha agilidade, autonomia, equipe especializada, autossuficiência e
que mantenha o paciente em segurança nos momentos fora
das unidades de internação. Com bases nesses critérios, foi
criado um instrumento de avaliação pré-transporte que nos
permitiu estratificar os pacientes de acordo com o seu risco
(alto e baixo) e indicar o acompanhamento com médico e/
ou enfermeiro. CONCLUSÃO: aplicando-se os critérios para
acompanhamento anestésico, consegue-se 68% de redução
no custo desse serviço pela implantação de equipe composta por médico e enfermeiro. Conflito de interesse: não há.
Fonte de fomento: sem.
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INTRODUÇÃO: o transporte intra-hospitalar de pacientes
graves é uma atividade cada vez mais presente em nosso
meio. O anestesiologista é capacitado para prevenir e tratar
diversas intercorrências agudas nesse momento. Em paralelo, temos uma grande quantidade de transportes feitos com
acompanhamento médico que apresenta baixa incidência de
intervenção e, mesmo quando ocorre, é para tratar problemas
de baixa complexidade. Sendo assim, buscamos otimizar o
emprego dos recursos humanos do serviço de anestesiologia no atendimento da crescente demanda por transporte
intra-hospitalar nos mais variados setores de intervenção e
diagnóstico da instituição, garantindo um serviço de qualidade, pautado na segurança e satisfação dos clientes. A inclusão do enfermeiro pleno, com treinamento em emergências
médicas, veio agregar valor à equipe, aumentando a segurança e diminuindo o custo do transporte do paciente crítico.
MÉTODO: foi realizado o projeto de Lean Six Sigma, a fim
de quantificar a porcentagem dos transportes realizados
pelo serviço de anestesiologia com a presença de médico e
avaliar os critérios de necessidade de acompanhamento mé-
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INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
INTRODUÇÃO: o período da residência médica impõe aos
médicos o enfrentamento de muitos desafios. Nesse sentido,
ter um serviço de apoio psicológico é fundamental para auxiliar a adaptação dos residentes e o bom desempenho de
suas funções. Poucos programas possuem esse serviço e
nem sempre são devida e frequentemente avaliados. O objetivo deste trabalho foi avaliar o serviço prestado e indicar a
necessidades de ajustes e melhorias. METODOLOGIA: para
a coleta de dados foi criado um questionário composto de
dez questões (fechadas e abertas) para o levantamento de
opiniões acerca da efetividade do serviço prestado ao longo
do ano. RESULTADOS: participaram 16 médicos residentes
(60% do sexo masculino), 53% solteiros, com idade entre 24
e 30 anos, e a maioria proveniente do primeiro ano (47%). Observou-se que 75% dos entrevistados consideraram o serviço
importante ou muito importante. A maioria deles (58%) referiu
que o serviço, por sua natureza, possibilita o desenvolvimento
de novas competências, mas, apesar disso, 58% achou que
participou pouco das atividades propostas. A maioria dos
entrevistados entendeu que o tempo destinado às atividades
foi suficiente e que foram parcialmente cumpridas em relação
à proposta inicial. Em relação ao nível geral de satisfação, a

maioria dos participantes considerou pouco satisfeita (66%) e
82% deles entenderam que os temas abordados foram inadequados ou lhes foram indiferentes. Nenhum dos participantes
se declarou totalmente à vontade para expor suas dificuldades
pessoais e profissionais. Os pontos fortes destacados do serviço foram: ter espaço para diálogo e compartilhar opiniões;
trocar experiências e expor as dificuldades pessoais. Os pontos fracos foram: baixa interação da equipe com os residentes;
baixo interesse deles; excesso de subjetividade nas atividades
propostas e necessidade de maior compreensão da rotina
dos residentes. As principais sugestões para melhoria foram:
necessidade de feedbaks mais frequentes; estratégias para
motivar a participação nas atividades e melhoria da comunicação. CONCLUSÃO: avaliações da efetividade de programas de apoio psicológico necessitam ser realizadas com
frequência, para que permitam a correção de rumos e, assim,
cumpram de fato o propósito de auxílio pessoal e profissional
num período tão crítico da formação médica. Conflito de interesse: não há.
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INFORMAÇÃO ACERCA DA SÍNDROME
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INTRODUÇÃO: a síndrome neuroléptica maligna (SNM)
consiste na reação idiossincrática a neurolépticos, provavelmente relacionada com o bloqueio dos receptores dopaminérgicos nos gânglios da base, sendo, por isso, também
conhecida como síndrome da deficiência aguda de dopamina. Caracteriza-se por hiperpirexia, alteração do nível de
consciência, hipertonia, disfunção autonômica e insuficiência respiratória, podendo ainda ser encontrados rabdomiólise e leucocitose. A mortalidade e morbidade resultantes
podem ser reduzidas pelo diagnóstico precoce e tratamento
específico, com dantrolene sódico. Objetivou-se, com este
estudo, avaliar o conhecimento dos intensivistas acerca da
SNM e criar um programa de educação continuada que padronize a conduta. METODOLOGIA: realizou-se um estudo
descritivo, utilizando a metodologia quantitativa. A amostra
foi definida de acordo com o número de intensivistas que se
dispuseram a responder o questionário, totalizando 32 entrevistas. Foram entrevistados no hospital, após esclarecimento
sobre o objetivo do trabalho e sua autorização, por meio de
um termo de consentimento livre e esclarecido. Os dados foram coletados por meio de um questionário que contém dez
questões de múltipla escolha, com o objetivo de abranger
os aspectos mais importantes do diagnóstico e tratamento
da SNM. RESULTADOS: foram obtidas 100% de respostas
certas sobre a definição e o diagnóstico da SNM. Além disso,
mais de 96% dos entrevistados sabem tratar SNM. Por outro
lado, mais de 30% não soube reconhecer a população de

risco e prevalência da SNM. Com relação aos fatores de risco, apenas um quarto os reconheceu corretamente. Por fim,
metade dos entrevistados desconhece a fisiopatologia da
doença. CONCLUSÃO: o número de respostas não é significativo para a avaliação do grau de conhecimento sobre esse
assunto , mas denota insuficiente motivação, caracterizada,
principalmente, pela recusa de alguns intensivistas em participar do estudo ao saberem do tema. Os resultados citados
anteriormente refletem um nível insatisfatório de informação
sobre esse assunto, indicando alguns aspectos relevantes
da doença que merecem atenção adicional. Além disso,
os dados obtidos indicam a necessidade de atuliazação da
clínica e da fisiopatologia da SNM por parte dos entrevistados. Desses achados conclui-se ser necessário ampliar os
esforços de educação continuada para que contemple todos
os diferentes tópicos desse importante tema. Conflito de
interesse: não há.
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INSTITUIÇÃO:
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PAULO
INTRODUÇÃO: saúde ocupacional consiste na promoção
de condições laborais para proteção à saúde, prevenindo e
controlando acidentes e doenças, por meio da redução dos
riscos. O exercício da anestesiologia envolve riscos para o
médico, por causa da habitual atuação em local insalubre,
considerando-se longas jornadas de trabalho no centro cirúrgico, onde ocorre exposição contínua a poluição sonora,
vapores químicos, radiação ionizante, agentes infecciosos e
níveis aumentados de estresse psicológico. MÉTODO: após
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Irmandade
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (ISCMSP), realizou-se um estudo transversal para avaliar o conhecimento dos
anestesiologistas, por meio de questionário estruturado com
12 perguntas de respostas simples ou múltiplas, relacionadas
com os riscos potenciais no ambiente de trabalho. RESULTADOS: a pesquisa abordou 121 anestesiologistas, o que representa 63,7% dos anestesiologistas da ISCMSP. Destes, 63,6%
são profissionais com menos de cinco anos de atuação (n =
67). Em relação ao uso de equipamentos de proteção individual (EPI), observou-se que apenas 44,3% dos anestesiologistas
sempre utilizam luva de procedimento para venóclise e 0,82%
utilizam proteção completa preconizada contra radiação ionizante. Em relação às condutas perante pacientes com isolamento respiratório e isolamento de contato, 77,7% e 67,5% dos
entrevistados responderam corretamente, respectivamente.
Quanto à proteção de risco biológico, 30,6% sempre lavam
as mãos antes do contato com o paciente e 5,8% nunca reencapam agulhas utilizadas. Em relação ao atendimento após
acidente perfurocortante, 63,3% responderam corretamente e
52,5% identificaram a hepatite C como o principal agente contaminante. Para riscos químicos, 40,8% identificaram a RPA
como o local com maior poluição por agentes anestésicos
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inalatórios. Em relação a acidentes, 23,1% responderam corretamente sobre incêndio no centro cirúrgico e 23,8% sempre
verificam o posicionamento da placa de bisturi elétrico. CONCLUSÃO: apesar de toda informação disponível, observam-se fragilidades no conhecimento dos riscos associados ao
trabalho do anestesiologista, fato que pode estar associado
com vícios da prática, desconhecimento e até mesmo displicência no ambiente de trabalho. A promoção de conhecimento sobre saúde ocupacional é quesito importante na formação
profissional, garantindo qualidade e segurança no exercício
da anestesiologia. Conflito de interesse: nenuhum. Fonte de
fomento: nenhum.
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e eventos adversos e a mortalidade cirúrgica, possibilitando
o aumento da segurança na realização de procedimentos
cirúrgicos. Partindo do princípio que os cuidados para uma
intervenção cirúrgica com segurança devem ter início desde
o primeiro atendimento do paciente, até mesmo antes de ele
deixar a sala de cirurgia, o objetivo desse projeto é implantar
o protocolo para cirurgia segura na sala de estabilização do
paciente vítima de trauma em hospital terciário no interior do
Ceará. CONCLUSÃO: a prevenção de hipotermia foi feita
pela administração rotineira de soluções aquecidas, com a
aquisição de dispositivo de banho-maria, que resultou deste
trabalho. A hidratação na chegada da emergência passou a
ter vigilância mais rigorosa e registro de todas as soluções
infundidas, o que evita a hiperidratação, além de atrasos
na hemotransfusão. O repasse das informações ganhou
agilidade pelo contato prévio entre a emergência e o centro
cirúrgico, o que permite que haja preparo antecipado da sala
de cirurgia e agilidade no antendimento. A hipotermia passou
a ser tratada de maneira profilática na emergência, diminuindo sua incidência de hipotermia, coagulopatias e acidose
metabólica. Conflito de interesse: os autores trabalham na
instituição. Fonte de fomento: meios próprios.
REFERÊNCIAS:
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210 - CHECKLIST DE CIRURGIA SEGURA
MODIFICADO PARA O TRAUMA
GQER005 - ARTIGO CIENTÍFICO
AUTORES:
HERMES MELO TEIXEIRA BATISTA; NAYARA LUÍZA PEREIRA RODRIGUES; WONESKA RODRIGUES PINHEIRO;
GYLMARA BEZERRA DE MENEZES SILVEIRA; DEMOSTÊNIA COELHO RODRIGUES
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI/FACULDADE DE MEDICINA DO ABC
INTRODUÇÃO: a segurança dos pacientes cirúrgicos vítimas de trauma é agora um tema central na medicina mundial.
Trazido à luz pelo Institute of Medicine Report To Err is Human: Building a Safer Health System, médicos, enfermeiros
e todo pessoal envolvido na gestão de cuidados de saúde
têm buscado respostas para questões que conduzem a um
ambiente inseguro para os pacientes. MÉTODO: o trabalho
consistiu em confeccionar um formulário de checklist modificado e direcionado ao paciente vítima de trauma, em fase
de implantação no serviço terciário. Engloba a manutenção
da volemia, normotermia, avaliação da via aérea e controle
de sangramento. RESULTADOS: o registro das informações
foi reforçado, realçando a importância de seu repasse para
os diversos setores por onde o paciente vai circular, desde a
emergência, a sala de cirurgia, a sala de recuperação pós-anestésica até a UTI ou enfermaria. DISCUSSÃO: os resultados almejados com a implantação do protocolo para cirurgia segura, além de buscarem uma assistência à saúde de
qualidade, possuem a finalidade de determinar as medidas
a serem implantadas para reduzir a ocorrência de incidentes
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201 - A EFETIVIDADE DO PROTOCOLO
DE CIRURGIA SEGURA
GQER006 - ARTIGO CIENTÍFICO
AUTORES:
HERMES MELO TEIXEIRA BATISTA; GYLMARA BEZERRA DE MENEZES SILVEIRA; NÁRYA MARIA GONÇALVES
DE BRITO; IRATYENNE DA SILVA BENTES; LUIZ CARLOS
DE ABREU
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI/FACULDADE DE MEDICINA DO ABC
INTRODUÇÃO: a Organização Mundial de Saúde lançou
como desafio¹ a segurança da assistência cirúrgica, para o
estabelecimento de padrões capazes de ser aplicados em
qualquer serviço de saúde, e que tem, entre suas estratégias,
a prevenção de infecção de sítio cirúrgico². Na instituição envolvida, o Protocolo de Cirurgia Segura foi implantado em julho
de 2013. Vale ressaltar que, para a implantação do protocolo,
bem como outras estratégias para a segurança do paciente,
foi realizada a sensibilização com os profissionais, pois a mudança da cultura do cuidado em saúde ainda constitui grande
desafio. O protocolo está sendo gerenciado, e as não conformidades ou incidentes são registrados no Núcleo de Gestão
e Segurança do Paciente e Serviço de Controle de Infecção
Hospitalar da Instituição. MÉTODOS: tratou-se de um estudo

documental, descritivo, com abordagem quantitativa, com
dados coletados do relatório de gerenciamento do protocolo
de cirurgia segura e os dados de infecção hospitalar referentes
aos meses de janeiro a dezembro de 2013, fornecidos pelo
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Ocorreu em um
hospital público estadual, de alta complexidade, no município
de Juazeiro do Norte, CE. RESULTADOS: a coleta dos dados
demonstrou que a taxa de infecção de sítio cirúrgico, considerando todos os potenciais de contaminação, no ano de 2013,
apresentou variação entre 0 e 2,8%, e o mês que apresentou maior resultado foi o mês de julho. DISCUSSÃO: a partir
de agosto, nos meses em que foram registradas infecções,
o resultado foi igual ou menor que 1%, possibilitando inferir
que a implantação do protocolo de cirurgia segura, apesar
de incipiente, influenciou positivamente para a redução de infecções do sítio cirúrgico. CONCLUSÃO: após a implantação
do Protocolo de Cirurgia Segura, houve redução de infecções
de sítio cirúrgico. Isso se deve ao fato de o protocolo instituir
padrões de boas práticas para uma assistência cirúrgica mais
segura, aliado ao fato da sensibilização para a cultura institucional da segurança. No entanto, continuam os desafios para
a continuidade do seguimento do protocolo por toda a equipe,
bem como sua incrementação e desenvolvimento de estratégias cada vez mais eficazes para a notificação de infecções,
objetivando o fortalecimento das ações para a segurança do
paciente na instituição. Conflito de interesse: pesquisadores
trabalham na instituição envolvida. Fonte de fomento: financiamento próprio.
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centro cirúrgico de um hospital de referência do estado do
Ceará, no período de janeiro a junho de 2013, com o acompanhamento de 35 pacientes que tinham cirurgias eletivas
programadas e foram submetidos à assistência de enfermagem guiada por um impresso próprio. RESULTADOS: entre
as responsabilidades do enfermeiro na fase pré-anestésica,
destacam-se: avaliação fisiológica - sítio cirúrgico demarcado;
checar resultado de exames; verificar alterações anatômicas e
fisiológicas prévias; observar condição da pele; estado nutricional e metabólico; peso e estatura; sinais vitais; padrão de
eliminação, como incontinência urinária; sono; descanso; padrões de exercício; abuso de substâncias; identificar mobilidade e limitação de movimentos e alterações sensoriais; alergia;
retirar próteses internas e externas. Na avaliação psicossocial
- deve-se aceitar o paciente com seus interesses e temores;
manter uma atitude de compreensão que inspire confiança e
segurança; informar paciente e familiares sobre a intervenção
cirúrgica; orientar sobre a rotina, cuidados e exames pré-operatórios; experiências anteriores com anestesias; uso de
medicamentos; informar sobre restrição de ingesta hídrica e
sólida; explicar os riscos da anestesia; responder as inquietações do paciente. CONCLUSÃO: a consulta de enfermagem
sistematizada, em parceria com a avaliação pré-anestésica,
traz benefícios, pois oferece atendimento de qualidade e
proporciona um direcionamento das intervenções não só no
preparo para cirurgias, mas também durante todo o processo
cirúrgico. DISCUSSÃO: baseado nas classificações de NANDA–NIC–NOC, é possível traçar diagnósticos de enfermagem
observados nesse primeiro contato com o paciente, a fim
de elaborar um planejamento de ações de enfermagem que
auxiliem no processo anestésico, bem como na intervenção
cirúrgica. Descritores: assistência de enfermagem; recuperação pós-anestésica; período pós-operatório. Conflito de
interesse: os profisisonais trabalham na instituição. Fonte de
fomento: recursos próprios.
REFERÊNCIAS:
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228 - AVALIAÇÃO PRÉ-ANESTÉSICA:
UMA AÇÃO MÚTUA DO ANESTESISTA E
ENFERMEIRO DO CENTRO CIRÚRGICO
GQER007 - ARTIGO CIENTÍFICO
AUTORES:
HERMES MELO TEIXEIRA BATISTA; LUCIANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS; ANGÉLICA ISABELLY DE MORAIS
ALMEIDA; GYLMARA BEZERRA DE MENEZES SILVEIRA;
MARIA MANUELA MARTINS ROLIM
INSTITUIÇÃO:
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC/HOSPITAL REGIONAL
DO CARIRI
INTRODUÇÃO: a fase pré-anestésica engloba desde a
chegada do paciente até o seu encaminhamento ao centro
cirúrgico. A avaliação pré-anestésica é o cuidado que deve
ser colocado em prática pelos enfermeiros do centro cirúrgico, proporcionando um preparo antes da intervenção cirúrgica. Essa avaliação complementa a visita do anestesista,
funcionando como um segundo filtro e diminuindo os riscos
ao paciente. O enfermeiro pode fazer essa avaliação através
da sistematização de sua assistência, que se inicia na visita
pré-operatória e vai até o retorno do paciente ao seu leito de
origem. MÉTODO: relato de experiência desenvolvido em um
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[monografia]. Santa Maria (RS): UFSM/Curso de Especialização em
Projetos Assistenciais de Enfermagem. 2000.
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229 - PRINCIPAIS RISCOS PÓSOPERATÓRIOS ENCONTRADOS NA SALA
DE RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA
(SRPA): UMA VISÃO DA ENFERMAGEM
GQER008 - ARTIGO CIENTÍFICO
AUTORES:
HERMES MELO TEIXEIRA BATISTA; LUCIANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS; GYLMARA BEZERRA DE MENEZES
SILVEIRA; ANGÉLICA ISABELLY DE MORAIS ALMEIDA;
ADRIANA FELIPE DE LACERDA
INSTITUIÇÃO:
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC/HOSPITAL REGIONAL
DO CARIRI
INTRODUÇÃO: a sala de recuperação pós-anestésica exige
do enfermeiro um conhecimento prévio não só da escala de
Audrete e Kroulic, mas também conhecimento dos principais
riscos pós-operatórios que alteram a recuperação do paciente, levando a complicações que podem não ser revertidas em
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tempo hábil. As intervenções devem ocorrer com a identificação precoce dos riscos aos quais os pacientes estão expostos e que, muitas vezes, podem ser identificados muito antes
da indução anestésica. MÉTODO: estudo do tipo documental e retrospectivo, de natureza quantitativa. Realizado no
centro cirúrgico de um hospital no município de Juazeiro do
Norte. A coleta de dados foi feita por meio de arquivos digitais do sistema syshosp utilizado para registrar os itens que
compõem o protocolo de cirurgia segura, bem como notificar
os principais riscos na sala de recuperação pós-anestésica.
Foram coletados dados de junho a dezembro de 2013 e
analisados por meio de estatística simplificada e pela apresentação de porcentagens. RESULTADOS: destacaram-se,
entre os riscos pós-operatórios, alguns que tiveram maior incidência no hospital em estudo. Foram bexigoma 234 (17,3%);
hipotermia 71 (5,2%); taquicardia sinusal 13 (0,9%); extubação
acidental 8 (0,5%); depressão respiratória 30 (2,2%); hipotensão 45 (3,3%); bradicardia 16 (1,1%); dor 71 (5,2%); náuseas
e vômitos 33 (2,4%) e broncoaspiração 18 (1,3%). CONCLUSÃO: no período estudado houve 1.345 cirurgias programadas e realizadas. A assistência de enfermagem ao paciente,
consciente ou não, deve ter respeito pelo indivíduo; proteger
seus direitos e sua dignidade pessoal; satisfazer suas necessidades; prevenir acidentes e lesões passíveis de acontecer
por negligência, imperícia ou omissão de estado de alerta
e proteger dos perigos peculiares ao ambiente cirúrgico e,
principalmente, à sala de recuperação anestésica. DISCUSSÃO: complicações ocorrem depois de os pacientes serem
admitidos na unidade de recuperação anestésica e, muitas
vezes, não há registro nos prontuários. Vale ressaltar que são
dados relevantes. A aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) facilita a monitoração do paciente
e o aproxima do profissional de enfermagem, diminuindo a
mecanização da assistência e tornando-a individualizada e
humanizada. Observou-se que os principais riscos listados
podem ser contornados, se houver identificação precoce e
atuante, em parceria com o anestesista para intervir. Conflito
de interesse: os profissionais trabalham na instituição.Fonte
de fomento: recursos próprios.

INTRODUÇÃO: a dificuldade de intubar ou ventilar um paciente é uma das situações mais temidas no dia a dia do
anestesiologista. Relatos mostram incidência da VAD em
aproximadamente 2% da população em geral e a ASA preconiza a identificação prévia e o uso de algoritmos na abordagem dessa complicação. É fundamental que o anestesiologista conheça os equipamentos disponíveis nos diversos
serviços em que presta assistência. MÉTODO: foi utilizado
questionário padrão, não identificado e aplicado a todos os
anestesiologistas que trabalham na região do interior cearense, em nove hospitais, sendo três de atenção terciária e
seis secundários. Foram incluídas instituições públicas, privadas e filantrópicas. O objetivo foi avaliar o conhecimento
dos anestesiologistas da região sobre as condições para
a abordagem da via aérea difícil nesses estabelecimentos.
RESULTADOS: de um total de 32 anestesiologistas, 27
responderam o questionário e cinco não foram localizados.
Setenta por cento dos entrevistados avaliam a via aérea antes de qualquer anestesia; 63% possuem algum dispositivo
pessoal para abordar a via aérea difícil. Somente 26% fizeram solicitação formal de aquisição de dispositivos e 93%
passaram por situação de dificuldade de intubação nos últimos dois anos, a grande maioria mais de uma vez. Vários
anestesiologistas não conheciam os dispositivos disponíveis
para VAD nos diversos serviços em que trabalhavam. CONCLUSÃO: apesar de conviver no dia a dia com situações de
via aérea difícil, poucos anestesiologistas levam essa queixa
aos gestores. Nosso trabalhou evidenciou uma necessidade
dos serviços de adquirir dispositivos e reforçar a informação.
DISCUSSÃO: a incapacidade de manter a oxigenação de um
paciente é uma situação dramática e está presente na rotina
do anestesiologista. Para contornar, de maneira apropriada,
essa eventualidade, é necessária uma avaliação adequada
da via aérea antes de toda anestesia. Os serviços devem oferecer dispositivos alternativos adequados e realizar treinamento e educação continuada permanente, além de colocar
à disposição de seus profissionais dispositivos e algoritmos
para a abordagem da via aérea difícil. Conflito de interesse:
não há. Fonte de fomento: recursos próprios.
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214 - RECURSOS DISPONÍVEIS NA ABORDAGEM DA VIA AÉREA DIFÍCIL NOS HOSPITAIS DA MACRORREGIÃO DO CARIRI
GQER009 - ARTIGO CIENTÍFICO
AUTORES:
HERMES MELO TEIXEIRA BATISTA; WONESKA RODRIGUES PINHEIRO; LUIZ CARLOS DE ABREU; MARIA MANUELA MARTINS ROLIM; MARKO AKERMAN
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI/FACULDADE DE MEDICINA DO ABC
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213 - DETERMINANTES PARA A
SUSPENSÃO DE CIRURGIAS EM UM
HOSPITAL NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
DO NORTE
GQER010 - ARTIGO CIENTÍFICO
AUTORES:
HERMES MELO TEIXEIRA BATISTA; IRATYENNE DA SILVA
BENTES; GYLMARA BEZERRA DE MENEZES SILVEIRA;
NAYARA LUÍZA PEREIRA RODRIGUES; ADRIANA FELIPE
DE LACERDA
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI/FACULDADE DE MEDICINA DO ABC
INTRODUÇÃO: a cirurgia requer preparo prévio do paciente
e da família, pois envolve aceitação, preparo físico e psico-

lógico, interferência no estilo de vida e alterações socioeconômicas, além da situação de estresse gerada pelo medo do
desconhecido¹. O paciente traz consigo expectativas, dúvidas
e temores a respeito do que vai acontecer². MÉTODO: estudo
do tipo documental e retrospectivo, de natureza quantitativa,
realizado no centro cirúrgico de um hospital no município
de Juazeiro do Norte. A coleta de dados foi feita através de
arquivos digitais do sistema syshosp, utilizado para registrar
procedimentos cirúrgicos e suas suspensões. Foram coletados dados de janeiro a agosto de 2012, que foram analisados
por meio de estatística simplificada e da apresentação através
de porcentagens. RESULTADOS: destacaram-se as justificativas de suspensão de cirurgias relacionadas com os aspectos organizacionais da instituição, 92 - 27,2%), como erro de
agendamento que leva à formação de mapa cirúrgico muito
extenso, 2 (2,1%);cancelamento de cirurgias pelo adiantar da
hora, 51 (55,4%); a falta de vaga na UTI, 2 (2,1%); e a falta de recursos materiais/equipamentos necessários para a realização
do procedimento cirúrgico, 37 (40,2%). Houve ainda aqueles
relacionados com a falta de pessoal, 71 (21%), sendo a maioria
pela impossibilidade do cirurgião comparecer, 23 (32,3%); ausência de anestesista que causa impossibilidade de formação
de equipe cirúrgica, 48 (67,6%). Por fim, destacam-se aquelas
referentes à prioridade para urgências, 30 (8,9%). DISCUSSÃO: observou-se que os principais determinantes de suspensões cirúrgicas são aqueles relacionados ao cliente, com
um total de 143 (42,4%): paciente que se alimentou, 9 (6,2%);
recebeu alta, 3 (2%); sem condições clínicas para realizar o
procedimento cirúrgico, 92 (64,3%); foi a óbito, 2 (1,3%); se recusou a realizar o procedimento, 8 (5,5%); não compareceu no
dia da cirurgia, 16 (11,1%); e não possuía todos os exames pré-operatórios, 13 (9%). CONCLUSÃO: o Ministério da Saúde
do Brasil define a taxa de suspensão de cirurgia pelo número
de cirurgias suspensas dividido pelo total de cirurgias programadas em determinado período e multiplicado por 1003. No
período estudado houve 1.550 cirurgias programadas, foram
realizadas 1.213 cirurgias e ocorreram 337 suspensões. Desse
modo, a taxa média geral de suspensão obtida foi de 28,19%.
Comparativamente com outros estudos, essa taxa é considerada alta. Conflito de interesse: os pesquisadores trabalham
na instituição. Fonte de fomento: financiamento próprio.
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212 - O TÍTULO DE ESPECIALISTA E A
INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO
GQER011 - ARTIGO CIENTÍFICO
AUTORES:
HERMES MELO TEIXEIRA BATISTA; GYLMARA BEZERRA
DE MENEZES SILVEIRA; LUCIANA MARIA PEREIRA DOS
SANTOS; IRATYENNE MAIA DA SILVA BENTES; FRANCISCO RÔMULO PATRÍCIO DE SÁ
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI/FACULDADE DE MEDICINA DO ABC

INTRODUÇÃO: existe uma dificuldade relacionada à formação dos anestesiologistas, pois algumas instituições
não possuem vínculo com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia e não permitem aos seus egressos na residência o título de especialista e a consequente associação à
cooperativa. A competitividade do mercado de trabalho
exige, cada vez mais, maior qualificação profissional, e as
cooperativas representam importante porta de entrada
para isso. Dessa forma, temos como objetivo analisar
a percepção dos anestesiologistas quanto à inserção no
mercado de trabalho, por meio da análise das principais
dificuldades/facilidades encontradas pelos profissionais.
MÉTODO: este trabalho tem natureza descritiva, com
abordagem qualitativa, realizada em instituição hospitalar de alta complexidade da região do Cariri. Os sujeitos
da pesquisa foram os anestesiologistas que trabalhavam
na instituição; como critério de inclusão, participaram da
pesquisa os profissionais com certificado de residência,
porém, sem título de especialista. Foi utilizado como
instrumento de coleta de dados um roteiro de entrevista
semiestruturado. Os dados foram analisados segundo
literatura pertinente. RESULTADOS: na instituição, apenas três profissionais não possuíam o título de especialista; todos eram do sexo masculino, com faixa etária entre
30 e 35 anos, com conclusão do curso no ano vigente.
Todos os participantes confirmaram a presença de dificuldades no mercado de trabalho como consequência da
situação apresentada. DISCUSSÃO: as principais dificuldades relatadas pelos sujeitos da pesquisa abrangiam o
fato de que eles não tinham entrado na cooperativa e,
por causa disso, recebiam salários mais baixos, sentiam-se isolados e obrigados a assumir plantões em locais
que não oferecem condições plenas para uma anestesia
com segurança ao paciente. CONCLUSÃO: todos possuem perspectivas de melhora do mercado de trabalho
após a aquisição do título de especialista, já que, com
esse avanço, será permitida a inserção na cooperativa de
anestesiologistas. O ideal seria que todas as instituições
com residência em anestesiologia adaptassesm suas
normas conforme o preconizado pela SBA, para garantir
maior facilidade na inserção no mercado e a satisfação
dos profissionais envolvidos. Conflito de interesse: trabalha na instituição que foi realizada a pesquisa. Fonte
de fomento: financiamento próprio.
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430 - QUALIDADE DA RECUPERAÇÃO
DA ANESTESIA EM PACIENTES
SUBMETIDOS À CIRURGIA ORTOPÉDICA
EM MEMBROS INFERIORES
GQER012 - ARTIGO CIENTÍFICO
AUTORES:
MANOEL ARTHUR NÓBREGA DA SILVA; EDUARDO
TOSHIUKI MORO; MARCELO GOUVÊA COURI; JÚLIA MORAIS BARBIERI; DANIELLE DA SILVA ISSA
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INSTITUIÇÃO:
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DA PUC
- SP/HOSPITAL SANTA LUCINDA
INTRODUÇÃO: a crescente preocupação com a qualidade
dos cuidados dispensados em saúde provocou um novo
enfoque nas pesquisas clínicas em anestesiologia: avaliar
o nível de satisfação com determinadas terapêuticas. MÉTODO: os pacientes foram submetidos à raquianestesia
-1
após administração de midazolam 0,06 a 0,08 mg.kg . Foi
administrada bupivacaína pesada com ou sem opioide. A
sedação foi classificada de acordo com a escala de Ramsay. Foram registrados dados relacionados à cirurgia e à
anestesia e possíveis complicações na sala cirúrgica, na
sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) e na enfermaria. Na manhã seguinte à cirurgia, o questionário QoR-40
foi aplicado aos pacientes. RESULTADOS: idade média:
37 anos; 38 homens (84%), 7 mulheres (16%); 31 pacientes
ASA I (69%), 14 pacientes ASA II (31%); tempo médio: cirurgia (122 minutos); SRPA (85 minutos); cirurgia prévia em
MMII: 23 pacientes (51%); recordação da punção lombar:
29 pacientes (65%); escala de RAMSAY: 1: 2 (4,4%); 2: 5
(11,1%); 3: 32 (71,1%); 4: 4 (8,8%); 5: 1 (2,2%); 6: 1 (2,2%);
QoR-40 médio: 186,4 (40-200), sendo 186,6 para homens e
185,1 para mulheres. CONCLUSÃO: o questionário QoR-40
é um instrumento de fácil e rápida aplicação e que permite
avaliar a qualidade da recuperação da anestesia segundo
a perspectiva do paciente. Não foi encontrado um fator
preditivo que justificasse maior ou menor pontuação para
o questionário. DISCUSSÃO: a presença de cirurgia prévia,
recordação da punção lombar, hipotermia, prurido, dor > 3
ou NVPO não foi responsável por escores menores para a
qualidade da recuperação, e não foi encontrado um fator
preditivo que justificasse maior ou menor pontuação para
o questionário.
REFERÊNCIA:
1.
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mentar a capacidade de transporte de oxigênio. A indicação
excessiva de transfusão de CH (overuse) é definida como as
circunstâncias em que o benefício é desprezível ou nulo e o
paciente é exposto ao risco de dano. Em geral, profissionais
de saúde, bem como os formuladores de políticas de saúde, desconhecem o impacto que a indicação excessiva de
hemocomponentes pode ter na vida do paciente: prejudicar
a qualidade de vida do paciente e a colocar a segurança da
sua saúde em jogo, sem contar a economia de recursos que
pode ser obtida ao se abordar ativamente o uso excessivo de
concentrado de hemáceas. Com base em resoluções como
a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC), do Ministério da
Saúde, em 2004, o Guideline da Sociedade Europeia sobre
Gerenciamento de Sangramento Intraoperatório e os ensaios
clínicos randomizados, como o Requisito de Transfusão em
Pacientes Críticos e em Pacientes Submetidos a Cirurgias
Cardíacas, o objetivo é propor critérios com metas em parâmetros para indicar a transfusão de sangue como saturação
venosa de oxigênio, oferta de oxigênio aos tecidos, tromboelastografia e tomboelastometria, exemplificando por um relato de caso: V.C., 36 anos, sexo feminino, natural e procedente
de Quebec, Canadá, religião: testemunha de Jeová procura
o serviço para realizar uma cirurgia para ressecção de tumor
de adrenal com metástase Hepática, em tratamento com
quimioterapia e radioterapia. Foi iniciada monitorização padrão e invasiva, com cateter venoso central (Presep) e pressão arterial invasiva (FloTrac); foram coletadas duas unidades
de sangue autólogo, reservadas. Recuperação intraoperatória (cell saver) - Hb inicial: 14,7 e Ht: 44,9; após a cirurgia
- Hb:14,9 e Ht: 45,7. Após a saída da peça cirúrgica e controle
do sangramento foram reinfundidas as duas unidades e descartados os 249 ml do cell saver. DISCUSSÃO: passados
10 anos da RDC dos comitês transfusionais, não foram observadas mudanças quanto ao cuidado de profissionais da
saúde sobre o gerenciamento de sangramento com técnicas
transfusionais mais restritivas. É importante que a SAESP e
a SBA, aliadas aos anestesiologistas, proponham políticas
de gestão de transfusão mais restritivas, uma vez que 60% a
80% das transfusões são indicadas por esses profissionais.
Não apresenta conflito de interesse.
REFERÊNCIAS:

REPOSIÇÃO VOLÊMICA E
TRANSFUSÃO
429 - REVISITANDO OS COMITÊS
TRANSFUSIONAIS – 10 ANOS DE
COMITÊS DE RESOLUÇÃO
RVET001 - CASOS DIFÍCEIS
AUTORES:
ENIS DONIZETI DA SILVA; HELOISA VICENTE MATSUDA;
RICARDO DANTAS MONTEIRO; CLÁUDIA MARQUES SIMÕES; JOSÉ BEM-HUR ESCOBAR DE FERRAZ NETO
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
INTRODUÇÃO: em 2006, mais de 4 milhões de unidades de
concentrado de hemácias (CH) alogênicos foram transfundidos no Brasil. A transfusão de CH é administrada em pacientes durante sangramento ativo, perda sanguínea crônica
ou redução na produção de hemácias, com o intuito de au-

78 | Temas Livres 2014

- 11º COPA / 48ª JASB

1.
2.
3.
4.
5.

AHRQ. Inpatient Sample. 1997-2007.
Saude.mg.gov.br/images/documentos/RES_153.pdf
FRANK S et al. Anesthesiology. 2012; 117(1):99-106.
MARIK PE et al. Crit Care Med. 2008; 36(9):2.667-74.
CARSON et al. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Apr 18; 4:CD002042.

288 - USO DA VARIAÇÃO DE PRESSÃO
DE PULSO NA HEMODILUIÇÃO
NORMOVOLÊMICA AGUDA EM
TESTEMUNHA DE JEOVÁ
RVET002 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
ANTÔNIO RODOLFO MEIRA DE ARAÚJO GALDAME; JOSÉ
FERNANDO AMARAL MELETTI; RAFAEL MENDES CORREA CAMPOS; REINALDO VARGAS BASTOS DE MIRANDA; DANIEL DE CARLI
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL PAULO SACRAMENTO
INTRODUÇÃO: a hemodiluição normovolêmica aguda (HNA)
é uma modalidade de transfusão autóloga que teve conside-

rável crescimento nas últimas décadas. Pacientes da religião
Testemunhas de Jeová (TJ) aceitam a HNA se o sangue for
mantido em circuito fechado com sistema de fluxo contínuo.
RELATO DO CASO: paciente de 20 anos, do sexo masculino, 71 kg, 182 cm, TJ, com cálculo coraliforme. Foi indicada
a nefrolitotomia aberta. Apresentava hemoglobina (Hb) de
13,2 g/dl e hematócrito (Ht) 40%. Foi realizada anestesia
peridural com ropivacaína 0,2% (16 mg) e morfina 2 mg, seguida de anestesia geral; indução com midazolam, fentanil,
propofol e cisatracúrio. A maanutenção se deu via inalatória
com sevoflurano (0,8 CAM) e N2O. A monitorização ocorreu
com oximetria de pulso; eletrocardiografia; capnografia;
monitor de bloqueio neuromuscular; pressão arterial invasiva e uso do monitor de variação da pressão de pulso (delta
PP). Pela artéria radial, retirou-se o sangue para a HNA, que
foi acondicionado em bolsas de coleta com anticoagulante
conectada com a via venosa do paciente. Foram retirados
cerca de 1.000 ml de sangue, decisão baseada no peso,
na idade, no hematócrito inicial, na condição clínica do paciente e no procedimento a que seria submetido. Durante a
retirada do sangue, realizou-se a infusão venosa de solução
de ringer com lactato no membro superior contralateral. A
reposição volêmica no intraoperatório foi auxiliada com o
uso do delta PP (variação maior ou igual a 13%), tanto na
fase de hemodiluição quanto para a reposição de perda de
fluidos. Foi feita estimativa de perda sanguínea e dosagens
de hematócritos (Ht) no intraoperatório, sendo indicada autotransfusão quando Ht fosse inferior a 25%. Ao fim do procedimento, todo o volume de sangue retirado foi reposto e
2.500 ml de solução cristaloide foi administrada. O Ht estava em 39% e Hb em 13 g.dl-1. Diurese total de 400 ml, sangramento em sítio cirúrgico de 500 ml, com tempo cirúrgico
de 160 minutos. DISCUSSÃO: a literatura demonstra que o
uso de transfusão autóloga pode reduzir a necessidade de
sangue homólogo em até 90% em diversos procedimentos
cirúrgicos. A perda de hemácias resultante do sangramento intraoperatório é reduzida por causa da hemodiluição e
pode ser uma alternativa interessante a ser considerada
em pacientes TJ. A monitorização da volemia com o uso
do monitor de variação da pressão de pulso se mostrou
útil na reposição de solução cristaloide para hemodiluição
e reposição da perda volêmica nessa cirurgia. Conflito de
interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma.
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344 - ACHADOS TROMBOELASTOGRÁFICOS DE ESTADO PRÓ-TROMBÓTICO EM
PACIENTE COM INR ALARGADO: RELATO DE CASO
RVET003 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
HERMANN DOS SANTOS FERNANDES; ROSENY DOS REIS
RODRIGUES; EDUARDO LUIZ DE ARAÚJO BORGES; SHIRLEY ANDRADE SANTOS; LUCAS SIQUEIRA DE LUCENA
INSTITUIÇÃO:
HC - FMUSP
INTRODUÇÃO: a monitorização do estado da coagulação
é importante na condução de pacientes graves, especialmente no período perioperatório, quando informações
rápidas e dinâmicas auxiliam o anestesiologista no manejo
de sangramento. RELATO DO CASO: paciente do sexo
masculino, 42 anos, com antecedentes de síndrome de
Marfan, cirurgia para correção de dissecção aguda de
aorta, em uso de warfarin domiciliar. Apresentou-se no
pronto-socorro do HCFMUSP com história de lesão traumática discreta na cabeça, seguida de náuseas, cefaleia
e perda súbita de consciência. Ao exame, apresentava
anisocoria, escala de coma de Glasgow 6. Intubado, realizou tomografia (TC) de crânio, que evidenciou hematoma
subdural. O INR da admissão era 2,4. Recebeu plasma
fresco (PFC) e vitamina K e foi, em seguida, submetido à
cirurgia. Durante o procedimento, por causa da persistência de sangramento, foi realizado um tromboelastograma
(ROTEM®), que se apresentou normal. Apesar disso, o
paciente recebeu empiricamente 01 UI de concentrado
de hemáceas, 7 UI de PFC e 5 UI de crioprecipitado. O
procedimento foi bem-sucedido, sem demais intercorrências. No terceiro dia de pós-operatório (PO), em Unidade
de Terapia Intensiva, a TC não apresentava sangramentos.
O INR era de 1,88. Foi realizado novo ROTEM®, que evidenciou estado protrombótico. Suspensa a vitamina K, foi
iniciada a heparina não fracionada em bomba de infusão
contínua. Após três dias, não havia melhora neurológica e
o ROTEM® ainda apontava perfil protrombótico, quando
se escolheu o aumento da dose de heparina, guiada por
tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa). No nono
PO, foi realizado novo ROTEM®, normal. O paciente permaneceu na UTI por mais um mês por causa do tratamento
de infecções respiratórias e foi transferido para a unidade
de retaguarda, para reabilitação, com melhora neurológica discreta, ainda necessitando de assistência para seu
cuidado. DISCUSSÃO: a avaliação da coagulação é difícil.
O processo da coagulação é extremamente complexo.
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Diante desse cenário, o ROTEM® ganha destaque, por
se tratar de uma tecnologia point-of-care, de resultados
rápidos e dinâmicos.
REFERÊNCIAS:
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392 - ROTEM® COM PERFIL
PROTROMBÓTICO EM PACIENTE COM
INR ALARGADO: RELATO DE CASO
RVET004 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
HERMANN DOS SANTOS FERNANDES; ROSENY DOS
REIS RODRIGUES; LUIZ MARCELO SÁ MALBOUISSON;
JOÃO ALEXANDRE DIAS E SANTOS; LAURA ALENCAR
CAVALCANTE NASCIMENTO LIMA
INSTITUIÇÃO:
HC - FMUSP
INTRODUÇÃO: a monitorização do estado da coagulação
é importante na condução de pacientes gravemente enfermos, especialmente no período perioperatório, quando informações rápidas e dinâmicas auxiliam o anestesiologista
no manejo de sangramento, racionalizando e direcionando
as terapias. RELATO DO CASO: paciente do sexo feminino,
83 anos, com antecedente de fibrilação atrial permanente,
em uso de varfarina. Admitida com queixa de dor abdominal
associada a náuseas e vômitos e ausência de evacuações
há um dia. Ao exame, apresentava-se em mau estado geral, desidratada e hipocorada; com pressão arterial de 70
x 30 mmHg e frequência cardíaca de 118 bpm; abdome
em tábua, com ruídos hidroaéreos diminuídos, doloroso
difusamente à palpação e apresentando sinais de irritação
peritoneal. INR de admissão de 3,16. Foi indicada laparotomia exploradora por abdome agudo vascular. O diagnóstico
intraoperatório foi abdome agudo perfurativo (perfuração
do reto médio com contaminação da cavidade por fezes),
com a realização de colectomia esquerda a Hartmann e
início de antibioticoterapia. Recebeu 3 UI de PFC antes do
procedimento e 4 UI durante o procedimento, além de 4 UI
de CH. O procedimento ocorreu sem intercorrências, com
a paciente extubada em sala e encaminhada à Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) hemodinamicamente estável sem
DVA. Durante a internação na UTI, apresentou aumento
progressivo de INR a despeito do uso de vitamina K: 3,08
no primeiro PO, 4,7 no terceiro PO, 6,5 no quarto PO e 12,14
no quinto PO. Manteve as plaquetas em valores normais e
estáveis e alargamento do TTPa (maior valor de relação de
2,83 no quinto PO) sem achados clínicos hemorrágicos. O
ROTEM® foi feito no quinto PO e mostrou perfil protrombótico. A paciente evoluiu, no mesmo dia, com rebaixamento
do nível de consciência, insuficiência respiratória e instabilidade hemodinâmica sem resposta às medidas intensivas,
indo a óbito. DISCUSSÃO: apesar da importância no manejo de pacientes graves e em sangramento, a avaliação da
coagulação é difícil. Os exames laboratoriais convencionais
são demorados e pouco específicos e não permitem um
tratamento rápido e direcionado. O processo de coagulação é extremamente complexo e suas alterações podem ter
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inúmeras causas. Diante desse cenário, o ROTEM® ganha
destaque por se tratar de uma tecnologia point-of-care,
de resultados rápidos e dinâmicos, fornecendo tratamento
direcionado específico para a alteração encontrada.
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206 - IMPLICAÇÕES DA DEFICIÊNCIA DE
FATOR XII EM UM PACIENTE SUBMETIDO
À CIRURGIA CARDÍACA
RVET005 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
LUIZ HENRIQUE IDE YAMAUCHI; KLAUS LUSTOSA; ROGÉRIO PÓVOA BARBOSA; FLÁVIO TAKAOKA
INSTITUIÇÃO:
ANESTESIA TAKAOKA
INTRODUÇÃO: o fator XII é uma protease plasmática
responsável pela ativação de contato da via intrínseca da
cascata de coagulação. A deficiência do fator XII produz um
tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa) e um tempo
de coagulação ativada (TCA) elevadas in vitro, porém, não
está associada com uma tendência de sangramento in vivo.
Pacientes com deficiência de FXII submetidos à cirurgia
cardíaca com circulação extracorpórea (CEC) representam
um desafio pela dificuldade em monitorizar os efeitos anticoagulantes da heparina e o manejo pós-operatório dos
distúrbios da coagulação. RELATO DO CASO: paciente
do sexo feminino, 52 anos, com história de insuficiência
mitral moderada, oligossintomática, com piora progressiva da dispneia e episódios de taquicardia ventricular não
sustentado. Nos exames pré-operatórios de rotina, apresentava tempo de trombina normal (15,8 segundos), tempo
de protrombina normal (INR 1,17 com 78% de atividade) e
TTPa alargado (149 segundos com relação de 4,89). Foi
realizado o teste da mistura (TTPa 50/50), com normalização dos valores (31,9 segundos e relação de 1,05). Após a
investigação dos fatores de coagulação, detectou-se uma
deficiência importante do fator XII (menor1%). No intraoperatório, apesar do TCA de 500 segundos após a reversão
da protamina e a tromboelastometria estar compatível com
a deficiência de fatores de coagulação (CTin alargado),
clinicamente a paciente apresentava hemostasia normal.
Foi encaminhada para a UTI extubada e sem suporte de
drogas vasoativas, apresentando sangramento de 370 ml
em 24 horas, mantendo a alteração de TTPa (98 segundos e relação de 3,2). Recebeu alta hospitalar no quinto
pós-operatório sem nenhum hemoderivado ou fatores de
coagulação. DISCUSSÃO: a deficiência de fator XII é uma
doença genética autossômica recessiva cuja prevalência na
população geral é baixa (0,1%). Foi inicialmente descrita em
um paciente assintomático com tempos de coagulação aumentados. A dificuldade no manejo perioperatório do doente com deficiência de fator XII submetido à cirurgia cardíaca
com CEC reside no fato de que tanto o TTPa como o TCA
são naturalmente prolongados e são empregados no ajuste
da anticoagulação na CEC. Os autores declaram não haver
interesse financeiro envolvido na pesquisa.
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208 - MANEJO DA HEMOSTASIA
EM UM PACIENTE HEMOFÍLICO
SUBMETIDO À CIRURGIA ELETIVA PARA
COLECISTECTOMIA LAPAROSCÓPICA
RVET006 - RELATO DE CASOS
AUTORES:
LUIZ HENRIQUE IDE YAMAUCHI; FÁBIO SCHIAVUZZO;
ROGÉRIO PÓVOA BARBOSA; FLÁVIO TAKAOKA
INSTITUIÇÃO:
ANESTESIA TAKAOKA
INTRODUÇÃO: a hemofilia A é uma deficiência congênita do
fator VIII da coagulação que cursa com quadro clínico de distúrbio da hemostasia. A maioria das vezes (70%) é uma doença
hereditária ligada ao cromossomo X, mas pode aparecer em
30% como mutação nova espontânea. O cuidado do paciente
hemofílico é multifatorial e envolve desde o cuidado físico e
psicossocial, como o uso de derivados do plasma e concentrado de fatores de coagulação recombinante, até o tratamento nos casos de sangramento, como na profilaxia em procedimentos cirúrgicos. Nos últimos 20 anos, o avanço no cuidado
do paciente hemofílico permitiu uma melhora significativa da
qualidade de vida e na expectativa de vida desses doentes.
RELATO DO CASO: paciente do sexo masculino, 30 anos,
com antecedente pessoal de hemofilia Internou-se para realizar colecistectomia eletiva laparoscópica. No pré-operatório,
apresentava-se bem e sem sintomas ou hemorragias aparentes e, nos exames laboratoriais, apresentava um tempo de troboplastina parcial ativado (TTPa), de 61 segundos (normal ate
34 segundos), 5% do fator VIII e ausência do inibidor do fator
VIII. Uma hora antes da cirurgia recebeu 4.000 UI do concentrado de fator VIII. A cirurgia transcorreu sem intercorrências.
Apresentou sangramento estimado de 50 ml e não necessitou
de qualquer outro hemoderivado. No pós-operatório ficou sob
vigilância para sangramento recebendo alta no segundo pós-operatório. DISCUSSÃO: o cuidado perioperatório do doente
hemofílico submetido a uma cirurgia eletiva deve ser realizado
por uma equipe multidisciplinar (cirurgião, anestesiologista,
hematologista e intensivista) com experiência nos distúrbios
da coagulação e no manejo do sangramento perioperatório,
para assegurar que haja infraestrutura para a realização de
exames laboratoriais para a monitorização da coagulação, hemoderivados e concentrados de fatores à disposição durante
toda a internação do doente. Atualmente, o desafio no cuidado
dos paciente hemofílicos consiste no manejo dos inibidores
que tornam o uso do concentrado de fator VIII ineficaz, expondo um aumento da morbidade e mortalidade dos doentes. Os
autores declaram não haver interesse financeiro envolvido
na pesquisa.

TERAPIA INTENSIVA
267 - IMPACTO DO ATRASO NO
AGENDAMENTO DE CIRURGIAS ELETIVAS
TINT001 - ARTIGO CIENTÍFICO
AUTORES:
GUILHERME DE HOLANDA COTA; JOÃO MANUEL SILVA
JUNIOR, GIULLIANO PEIXOTO GONÇALVES; LUIZ MARCELO MALBOUISSON; LEUSI MAGDA ROMANO ANDRAUS
INSTITUIÇÃO:
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE
- SP
INTRODUÇÃO: o prognóstico de pacientes cirúrgicos é
influenciado pelos cuidados adequados no perioperatório,
fato que envolve o preparo do paciente no pré-operatório.
Tal preparo pode ser realizado com pacientes internados no
hospital ou ambulatoriamente. Entretanto, na tentativa de tornar mais rápidos exames e avaliações pré-operatórias, esses
cuidados são preferivelmente realizados com os pacientes
no ambiente hospitalar. Portanto, o objetivo deste estudo foi
avaliar o impacto no desfecho do período pré-operatório de
cirurgias eletivas, quando realizado com pacientes internados
no hospital. METODOLOGIA: estudo de coorte prospectivo
observacional, realizado em um hospital terciário no período
de cinco meses. Foram coletados dados demográficos, escores prognósticos, variáveis hemodinâmicas, laboratoriais e
complicações no pós-operatório de pacientes provenientes
de cirurgias de grande porte. Além disso, foram verificados
o tempo de internação pré-operatória, internação no hospital
e terapia intensiva (UTI). Todos os pacientes foram acompanhados até a alta hospitalar. Para a análise estatística, a
regressão logística foi utilizada para identificar os fatores de
risco independentes de morte e controlar os efeitos confundidores. RESULTADOS: foram incluídos no estudo 205
pacientes, 50,2% do sexo feminino; a média de idade foi 66,5
± 13,6 anos, APACHE II 17,4 ± 6. A duração mediana das cirurgias foi de quatro horas (3-6), com um dia (1-3) de internação na UTI, 17 dias (9-33) de internação hospitalar e período
pré-operatório de quatro dias (1-15); a mortalidade na UTI
e hospitalar foi, respectivamente, 15,6% e 33,7%. Quando
analisados os fatores que determinaram maior mortalidade
na regressão logística, o tempo de internação hospitalar pré-operatório foi fator independente de morte (OR por cada dia:
1,04; IC 95%: 1,009-1,07; P: 0,04) e os pacientes que ficaram mais tempo internados no pré-operatório apresentaram
maiores incidências de sepse no pós-operatório cinco (2-17)
dias versus um dia e meio (0,0-12), p = 0,01. DISCUSSÃO:
maior tempo de internação hospitalar dos pacientes pode
aumentar o risco de infecção e o atraso na realização das cirurgias, piorar o estado físico e aumentar a exposição desse
risco, dessa forma, a abordagem cirúrgica deve ser o mais
precoce possível. CONCLUSÃO: quanto maior o tempo de
internação hospitalar até a realização da cirurgia, maior a
mortalidade dos pacientes. Esse período pode estar relacionado com maior risco de infecções hospitalares. Conflito de
interesse: não há. Fonte de fomento: não há.
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227 - CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO
PERIFÉRICA: O USO EM RECÉMNASCIDOS INTERNADOS NA UNIDADE
DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL
TINT002 - ARTIGO CIENTÍFICO
AUTORES:
HERMES MELO TEIXEIRA BATISTA; KARINA MARIA SOUZA MELO; ADALBERTO CRUZ SAMPAIO; NÁRIA MARIA
GONÇALVES DE BRITO; BIANCA ALVES VIEIRA BIANCO
INSTITUIÇÃO:
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC/HOSPITAL REGIONAL
DO CARIRI
INTRODUÇÃO: o cateterismo central de inserção periférica
(PICC) é uma prática comum nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatais (UTINs), pelo fato de ser a alternativa mais eficaz
existente em nosso meio para a manutenção do acesso venoso profundo e prolongado nos neonatos de alto risco. Dessa
forma, o objetivo do estudo foi descrever o uso do PICC em
recém-nascidos internados na UTIN de um hospital de referência no município de Barbalha, CE. MÉTODO: trata-se de
um estudo descritivo e de caráter quantitativo. O instrumento
de coleta de dados utilizado foi o formulário. O material de
pesquisa consistiu em prontuários e formulários de inserção
do dispositivo e de evolução, avaliação e controle dos neonatos submetidos ao procedimento de inserção do PICC,
totalizando 52 procedimentos no período de 2011 a 2012. A
coleta de dados ocorreu entre os meses de abril e maio de
2013. O projeto foi submetido à apreciação e aprovação da
Comissão Interna Multidisciplinar de Ética em Enfermagem
em Pesquisa do referido Hospital. RESULTADOS: analisados
os dados, pôde-se verificar um alto índice de RNs prematuros
e com baixo peso ao nascer que fizeram uso do PICC. Em
relação à idade gestacional e peso ao nascer dos RNs que
fizeram uso do PICC, houve maior índice em prematuros com
idade entre 20 e 30 semanas (65,05%) e peso entre 1.000 g
e 1.499 g (46,1%). Quanto às indicações, foi verificado que a
principal foi a hidratação venosa com administração de antibióticos (42,3%). A veia mais utilizada para a inserção foi a
cefálica (46,2%). Tratando-se do posicionamento da ponta do
cateter, predominou a veia cava superior (67,3%). O tempo de
permanência de maior incidência foi de 1 a 10 dias (46,2%).
O principal motivo de remoção foi por término de tratamento
(32,7%). CONCLUSÃO: dessa forma, conclui-se que, diante
da utilização cada vez maior do PICC em unidades neonatais,
o dispositivo mostrou-se muito útil e seguro para promover
uma terapia intravenosa prolongada em recém-nascidos gravemente enfermos ou de muito baixo peso. Uma equipe treinada e capacitada é fundamental para oferecer uma assistência
de saúde e de enfermagem de qualidade, contribuindo para
a redução do tempo de internação e dos custos hospitalares.
Conflito de interesse: os autores trabalham na instituição.
Fonte de fomento: recursos próprios.
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224 - AVALIAÇÃO DE ESCALAS DE
SEDAÇÃO APLICADAS A PACIENTES
HOSPITALIZADOS EM UNIDADES
DE TERAPIA INTENSIVA: REVISÃO
SISTEMÁTICA DA LITERATURA
TINT003 - ARTIGO CIENTÍFICO
AUTORES:
VANESSA LAPA MALHEIRO
INSTITUIÇÃO:
ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA
INTRODUÇÃO: pacientes hospitalizados em Unidades de
Terapia Intensiva comumente necessitam de drogas com fins
analgo-sedativos. A agitação psicomotora é uma manifestação comum na UTI, fazendo necessário, portanto, sedação
em grande parte dos pacientes hospitalizados. Ao considerar
os benefícios da prática sedativa, deve haver uma monitorização da terapêutica, a fim de otimizá-la em prol da redução
de morbi-mortalidade dos pacientes. As escalas mais comumente utilizadas na prática sedativa em UTI são Ramsay
Sedation Scale (RSS), Sedation-Agitation Scale (SAS) e Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS), entre outras de uso
menos frequente. Este trabalho tem o objetivo de revisar, de
forma sistemática, as escalas utilizadas para a monitorização
da sedação nos pacientes graves. MÉTODO: a pesquisa foi
realizada na base de dados do Medline, por meio do PubMed.
Foram utilizados os descritores sedative OR sedation AND intensive care AND critical care e selecionados apenas estudos
em humanos, população adulta, publicados na língua inglesa.
A análise dos estudos foi feita em duas etapas. Na primeira,
os resumos de cada trabalho foram avaliados e, na segunda
etapa, foi aplicada uma seleção minuciosa através da análise
integral dos textos. A seguir, foi aplicada a Escala de Jadad
como critério de qualidade. RESULTADOS: 1.934 artigos foram localizados com base nos descritores utilizados. Destes,
749 preencheram os critérios de inclusão preestabelecidos.
Numa primeira etapa, foram selecionados 77 artigos. Na segunda, 34 trabalhos foram escolhidos. Os artigos foram submetidos à Escala de Jadad, restando 16 trabalhos para estudo.
Entre eles, apenas quatro escalas (RASS, RASS, SAS e Escala
de coma de Glasgow) fizeram-se presentes neste trabalho.
CONCLUSÃO: Concluiu-se que as escalas de sedação são
instrumentos relevantes na rotina de avaliação de pacientes
gravemente enfermos. As escalas analisadas demonstraram
eficácia com alguns fatores limitantes individuais, entretanto,
devem ser aplicadas rigorosamente, visto serem instrumentos
que orientam condutas clínicas além da titulação de medicamentos utilizados. Não há conflito de interesse.
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413 - OXIGENAÇÃO POR MEMBRANA
EXTRACORPÓREA (ECMO) COMO PONTE
PARA O TRANSPLANTE CARDÍACO:
INVESTIR OU DESCONSIDERAR?

INSTITUIÇÃO:
UTI CIRÚRGICA DO INSTITUTO DO CORAÇÃO (INCOR)/
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP
INTRODUÇÃO: a oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) consiste em um dispositivo composto por
sistema de cânulas, membrana e bomba propulsora que
presta assistência circulatória e/ou pulmonar quando
esses órgãos se encontram insuficientes, podendo servir como ponte para um possível tratamento definitivo.
RELATO DO CASO: um paciente do sexo masculino,
19 anos, deu entrada no serviço de emergência com
dor torácica em aperto. Portador de tetralogia de Fallot,
corrigida ao nascimento com BlalockTaussig e reabordado para ampliação de saída do VD (ventrículo direito),
evoluiu com insuficiência pulmonar importante e disfunção do ventrículo direito, necessitando de troca da valva
pulmonar, que ocorreu após a saída de CEC (circulação
extracorpórea). Evoluiu com disfunção acentuada do
VD, refratária ao uso de dobutamina, epinefrina, milrinone e óxido nítrico, e arritmias ventriculares frequentes,
quando foram utilizadas amiodarona e lidocaína para seu
controle. Diante da falta de resposta à terapia instituída,
optou-se pela instalação da ECMO venoarterial como
ponte para a recuperação do ventrículo. Evoluiu no pósoperatório com disfunção progressiva do ventrículo direito e do ventículo esquerdo, sem recuperação, sendo
considerado ponte para transplante cardíaco. Foi listado
e, no mesmo dia, foi submetido a transplante cardíaco
com sucesso. Evolui bem no PO, apresentou apenas um
episódio de rejeição celular, sendo tratado. No 19º pósoperatório, recebeu alta bem, consciente, extubado e
com função ventricular normal. DISCUSSÃO: os relatos
de sucesso com o uso de ECMO são mais frequentes em
recém-nascidos e crianças. Nos adultos, a técnica ainda
é discutível quanto à morbidade agregada. No entanto,
os efeitos colaterais (lesão renal e neurológica) também
podem advir do insulto anóxico-isquêmico resultante do
agravamento da doença de base. Neste relato, a indicação de ECMO ainda no intraoperatório como solução
para a insuficiência cardíaca grave pós-CEC possibilitou
a espera do transplante cardíaco com resultado satisfatório.Conflito de interesses: não há. Fonte de fomento: não há.
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