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ANESTESIA EM URGÊNCIAS E
EMERGÊNCIAS
1 - MANEJO DO CHOQUE ANAFILÁTICO
APÓS TRANSFUSÃO SANGUÍNEA:
RELATO DE CASO.
AUEE001 - Artigo Científico.
AUTORES:
Gabriel José Redondano de Oliveira; Gabriela Soares Piassi; João Paulo Simões Domeni; Walter Luiz Ferreira Lima;
Luis Antonio Borges.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Vera Cruz / Campinas-SP.
Introdução: reações anafiláticas ou anafilactoides
durante o ato anestésico-cirúrgico são de difícil diagnóstico, principalmente em paciente sob anestesia geral, por
não haver sintomatologia referida e corpo encoberto pelos
campos, dificultando o diagnóstico de alterações cutâneas.
As primeiras manifestações podem ser confundidas com
dor ou efeitos adversos às drogas utilizadas. A demora do
diagnóstico piora o quadro. A incidência de reações anafiláticas varia entre 1:600 e 1:23000, enquanto que a incidência
de óbitos entre pacientes em choque anafilático é de 1:8.
Relato do caso: paciente em 2º PO de cesárea é submetida a laparotomia exploradora para revisão de cavidade
abdominal. Alérgica a cetoprofeno, ASA I, 79 kg, sendo
intubada em sequência rápida com remifentanil, propofol
e rocurônio, posteriormente mantida com sevoflurano e remifentanil. Feito sufentanil e metadona no intraoperatório,
além de cefazolina e dexametasona, ondansetrona, ocitocina, ergometrina, misoprostol. Foram administrados 2 L de
solução cristaloide, sete unidades de crioprecipitado, uma
bolsa de concentrado de hemácias. Apresentou-se estável
durante a cirurgia. No final do ato cirúrgico, fez hipotensão
que não respondeu a 0,5 mg de metaraminol. Feito mais
1,5 mg sem resposta, iniciou-se a infusão de noradrenalina
a 0,03 mcg/Kg/min. Foram retirados os campos, quando
percebeu-se eritema extenso e edema labial e de pálpebras. A noradrenalina foi aumentada para 0,15 mcg/Kg/
min, administrados hidrocortisona 1 g, ranitidina 50 mg,
difenidramina 50 mg, com pouca melhora das alterações
cutâneas, não foi possível diminuir o vasopressor. Optada
a realização de azul de metileno 80 mg, depois do qual foi
possível parar a infusão de noradrenalina. Paciente mandada para UTI em IOT, extubada depois de dois dias, após
melhora do edema.Conflito de interesse: nenhum. Fonte
de fomento: nenhuma.

2- TROMBOSE DE PRÓTESE VALVAR EM
GESTANTE: RELATO DE CASO.
AUEE002 - Relato de Casos.
AUTORES:
Ana Luisa Zacharias; Abel Fernando Rech; Rochele Lorenzi
Pol; Lisiane Specht Iuppen Maass; Nestor Antônio Ferraro
dos Santos.

INSTITUIÇÃO:
Hospital E Maternidade Marieta Konder Bornhausen.
Introdução: a incidência de cardiopatia na gravidez
é de 1% a 4% no Brasil, e 55% dos casos têm etiologia
reumática.(1;2). A cirurgia cardíaca na gravidez é indicada
em casos refratários ao tratamento clínico. Relato do
caso: gestante de 22 semanas, portadora de prótese
de valva mitral metálica há quatro anos, em uso de anticoagulação inadequada, apresenta quadro de edema
agudo de pulmão e sobrecarga aguda de ventrículo direito
por trombose de prótese mitral, submetida a cirurgia de
emergência para troca valvar. Realizada anestesia geral
balanceada. Durante a circulação extracorpórea (CEC):
hipotermia de 32,5ºC, plasma fresco junto com volume de
primming, pressão arterial média (PAM) mantida acima de
80 mmHg e reaquecimento lento. Recebeu concentrado
de hemácias e auxílio inotrópico de dobutamina. Cesariana realizada sem intercorrências, recém-nascido a termo
e saudável. Discussão: na gestação, o aumento do volume plasmático e da frequência cardíaca geram aumento
do débito cardíaco e do consumo de oxigênio. Ocorre
também um estado de hipercoagulabilidade. Na gestante
com estenose mitral, a relação da área valvar e da piora
do estado funcional estão associadas a complicações
graves, onde as classes funcionais III e IV abrangem 7%
de mortalidade materna e 30% de mortalidade fetal. A
insuficiência mitral é a segunda causa de doença valvar
na gestação, onde a incidência de congestão pulmonar é
de 5,5%. Geralmente, é bem tolerada pela gestante, pela
diminuição fisiológica da resistência vascular sistêmica.
Deve-se evitar a vasoconstrição periférica e a depressão miocárdica, manter o ritmo normal e a frequência
normal ou discretamente aumentada. Os inibidores da
vitamina K devem ser evitados pelo risco de embriopatia pela síndrome warfarínica fetal, risco de hemorragia
intracraniana fetal e de aborto espontâneo. Substitui-se
por heparina subcutânea (10.000 UI 12/12 h) ou intravenosa, apesar de possuir maior risco de falha ou heparina
baixo peso molecular 1 mg/kg 12/12 h. Na literatura, os
melhores resultados foram conseguidos mantendo-se
normotermia, fluxo alto e pulsátil, hemodiluição cautelosa
e PAM > 60 mmHg. Quando ocorre bradicardia fetal, é
recomendado um fluxo de bomba 30% a 50% maior e a
pressão de perfusão deve ficar acima de 60 mmHg para
ter uma perfusão placentária adequada. Vários fatores
interferem no risco de mortalidade fetal: vitalidade fetal
prévia; condição clínica materna; idade gestacional no
momento da cirurgia e duração do procedimento. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma.
Referências: 1- Consenso Brasileiro sobre Cardiopatia e Gravidez. Arq. Brasil. Cardiologia, 1999; vol. 72
(suplemento III). 2- MANICA J. Anestesiologia: Princípios
e técnicas. Porto Alegre: Artmed, 2004; 3 ed; p: 863866. 3- MOREIRA WR, ANDRADE, LC de. Anestesia para
gestante cardiopata. Minas Gerais: Rev Med, 2009; 19 (4
Supl 1): S21-S62. 4- SAWHNEY H, AGGARWAL N, SURI
V, VASISHTA K, SHARMA Y, GROVER A. Maternal and
perinatal outcome in rheumatic heart disease. Int J Gynaecol Obest., 2004; 80:18-23. 5- OTTO CM. Evaluation
and management of chronic mitral regurgitation. N Engl J
Med, 2001; 345:740-6. 6- ENRIQUEZ-SARANO M. Timing
of mitral valve surgery. Heart, 2002; 87:79-85. 7- KUCZKOWSKI KM. Nonobstetric surgery during pregnancy:
What are the risks of anesthesia? Obst and Ginecol Survey, 2003; 59(1):52-56.
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3 - MANEJO ANESTÉSICO DE PACIENTE
COM DENGUE HEMORRÁGICA
SUBMETIDA À APENDICECTOMIA.

4 - VIA AÉREA DIFÍCIL EM PACIENTE
CORMACK IV E QUELOIDES DIFUSOS.

AUEE003 - Relato de Casos.

AUTORES:
Leandro Criscuolo Miksche; Pedro Olímpio Matias; Paulo
Sérgio Mateus Serzedo; Eduardo Barbim Zuccolotto.

AUTORES:
Camilla Faria da Silva Amarante; Luiz Paulo Villela Vieira;
Daniella Semino Tavares; Rodrigo Bernardes de Oliveira.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Semper / Hospital Vila da Serra.
Introdução: dengue é a arbovirose mais comum e
disseminada em todo o mundo. Sua incidência e distribuição geográfica têm aumentado consideravelmente nos
últimos anos, a despeito dos esforços das organizações
de saúde para o controle da doença. O objetivo deste
trabalho foi relatar o caso de uma paciente com dengue
hemorrágica submetida a apendicectomia, enfatizando a
importância da hidratação venosa e a escolha da técnica anestésica adequada. Relato do caso: paciente
sexo feminino, JAC, 21 anos, hígida, admitida com dor
abdominal epigástrica, anorexia e febre. A tomografia de
abdomen mostrou densificação de gordura apendicular
e presença de líquido livre. Hb 14,7; Htc: 41,3%; PLT:
79.000; INR: 1,07; PTTA 39,6”/ 32”; sorologia para dengue
positiva. Jejum de quatro horas. Sem preditores de via
aérea difícil. Ao exame: petéquias em pescoço, tronco e
membros superiores. PA: 90/60 mmHg; FC: 110 bpm; FR
16 irpm; SpO2 97% em ar ambiente. Paciente foi monitorizada com ECG contínuo, PIA, oximetria de pulso, puncionados dois acessos com cateteres 18 Gauge. Aplicada
anestesia geral e feita indução em sequência rápida com
propofol 150 mg EV, succinilcolina 60 mg EV, remifentanil
em TCI com alvo 3 ng/mL e sevoflurano a 1,0 CAM para
manutenção. Hidratação com 2.000 mL de soro fisiológico 0,9%. Não utilizamos anti-inflamatórios e corticoides
pelo risco de sangramento. Analgesia feita com morfina
4 mg EV. A paciente respondeu bem à ressucitação volêmica, mantendo estabilidade hemodinâmica durante
a cirurgia. Pós-operatório imediato em CTI com coleta
diária de hemograma. Recebeu alta do CTI após 24 horas e alta hospitalar após cinco dias, com plaquetas em
ascensão. Discussão: a infecção pelo vírus da dengue
possui um amplo espectro de manifestações clínicas e
classificação de gravidade. A dengue hemorrágica (DH),
forma grave da doença, manifesta-se por fragilidade
vascular com extravasamento de plasma, trombocitopenia, sangramentos, e pode evoluir com choque hipovolêmico. A abordagem anestésica do paciente com DH e
apendicite deve ser voltada para ressucitação volêmica
agressiva, prevenção de sangramentos e transfusão de
hemoderivados, quando indicado. O anestesiologista
deve estar atento para a fisiopatologia da doença e direcionar seu plano anestésico de forma a intervir precocemente e optar pela técnica anestésica mais adequada;
neste caso, anestesgia geral, em detrimento do bloqueio
de neuroeixo. Conflito de interesses: nenhum. Fonte
de fomento: nenhuma. Referência: 1- CHHABRA A
et al. Anesthetic management of a pregnant patient with
dengue hemorrhagic fever for emergency cesarean section. International Journal of obstetric Anesthesia, 2006;
15, 306-310. 2- RIGAU-PÉREZ JG et al. The Lancet, 1998;
352, 971-977.
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AUEE004 - Relato de Casos.

INSTITUIÇÃO:
CARP – Clínica de Anestesiologia de Ribeirão Preto.
Introdução: via aérea difícil é uma situação em que
um anestesista treinado não é capaz de realizar intubação traqueal, ventilação com máscara ou ambos. A American Society of Anesthesiology dita o algoritmo que deve
ser utilizado nesses casos. A intubação com paciente
acordado possui nível B de evidência em termos de eficácia nesse tipo de situação. Relato do caso: paciente
L.A.L.S, 60 anos, negro, 80 kg, hipertenso, anêmico, ascético, cuja indicação cirúrgica é de retossigmoidectomia
em razão de um tumor de cólon, metastático para fígado
e pulmões. Avaliação de vias aéreas demonstra pescoço repleto de cicatrizes do tipo queloide, com retração
importante da pele e tecido adjacente, implicando em
abertura da boca > 3,5 cm, distância tireo-mentoniana <
6,5 cm e distância esterno-mentoniana < 12,5 cm e classificação de Mallampati IV. Após constatação de provável
dificuldade de intubação, foram solicitados dispositivos,
tais como videolaringoscópio (KingVision®), Bougie,
máscara laríngea adequada para o peso, e também que a
equipe de cirurgia estivesse presente durante intubação,
no caso de necessidade de acesso cirúrgico. Optou-se
por intubação com paciente acordado, que foi colocado
em posição olfativa, com coxim entre as escápulas e occipitais, orientado a cooperar. Realizou-se instilação de
lidocaína spray progressivamente e através de laringoscopia, até que se atingisse anestesia de pilares amidalianos. Após nova avaliação, evidenciou-se classificação
de Cormack-Lehane grau IV, na qual não há visualização
da epiglote. Preparou-se dispositivo Bougie como guia
no lúmen de uma sonda endotraqueal no 6.0. Após nova
laringoscopia, uma quantidade de 150 mg de propofol foi
feita em bolus e prosseguiu-se a intubação com sucesso.
Com o uso de sugamadex e parada de infusão de drogas, a desintubação foi realizada, tendo-se constatação
de drive e pressões inspiratórias adequadas e consciência, bem como capacidade em responder a comandos.
Discussão: este caso evidencia a necessidade de uma
avaliação minuciosa dos indicativos de via aérea difícil,
através de anamnese e exame físico direcionados, a importância do bom posicionamento do paciente e contar
com dispositivos para auxílio nos casos de via aérea difícil; segundo a indicação e experiência do anestesiologista, para cirurgias eletivas é ideal que a equipe cirúrgica
esteja a postos nos casos de falha de obtenção de via
aérea definitiva. Referências: 1- APFELBAUM JL,
HAGBERG CA, CAPLAN RA et al .Practice guidelines for
management of the difficult airway: An updated report
by the American Society of Anesthesiologists task force
on management of the difficult airway. Anesthesiology,
2013; 118:251–270. 2- CLOCK,JR PA. Longnecker’s airway management. Philadelphia: Elsevier, 2012; 2 ed;
pag: 545-577.

5 - A INFLUÊNCIA DE SÍNDROMES
GENÉTICAS NO ATO ANESTÉSICO:
PRADER-WILLI E SUAS ALTERAÇÕES
MORFOLÓGICAS.
AUEE005 - Relato de Casos.

ANESTESIA NAS
ESPECIALIDADES

AUTORES:
Leonardo Henrique Moreira Franco; Rodrigo de Lima e
Souza; Rafael Augusto Carneiro Rezende; Leonardo Londe
Alves; Bruna Guerra Pinto.

6 - QUALIDADE DA RECUPERAÇÃO
DA ANESTESIA EM PACIENTES
SUBMETIDOS À CIRURGIA ORTOPÉDICA
EM MEMBROS INFERIORES.

INSTITUIÇÃO:
CET Hospital Madre Teresa, Belo Horizonte / MG.

AESP001 - Artigo Científico.

Introdução: o anestesiologista se depara frequentemente com pacientes portadores de síndromes cujas
peculiaridades físicas e metabólicas podem influenciar
negativamente na sua prática. Dentre elas, a síndrome
de Prader-Willi é desafiadora por apresentar alterações
que interferem diretamente no ato anestésico. Ela se
caracteriza por via aérea difícil, dificuldade de ventilação, secreções abundantes e espessas, hipotonia com
risco de aspiração e função pulmonar comprometida,
alterações em coluna vertebral e resposta prolongada a
sedativos. Relato de caso: indivíduo do sexo masculino, 26 anos, portador de síndrome de Prader-Willi,
diabetes mellitus tipo 2, insulino-dependente. obesidade
grau III, apneia do sono em uso de bipap, hipertensão
e hipotireoidismo. Proposta cirurgia de emergência por
colecistite e hérnia umbilical encarcerada, cursando com
septicemia e insuficiência renal aguda. Admitido no centro cirúrgico com rebaixamento de consciência e falência
respiratória iminente. Pescoço curto e largo, distâncias
tireo-mentoniana, externo-mentoniana, abertura de boca
e mobilidade cervical reduzidas, Mallampati 4. Intubação
em sequência rápida com etomidato, atracúrio e cetamina, por dispositivo óptico e bougie, Cormack 4. Drenado 6 L de conteúdo gástrico. Resistência ventilatória
aumentada com baixo volume corrente e alta pressão de
pico, secreção espessa em aspirado endotraqueal, modo
controlado a pressão. Exames pós IOT evidenciavam acidose respiratória e aumento de escórias renais. Foram
reestabelecidos os equilíbrios ácido-base e hidroeletrolítico com infusão de cristaloides e aminas vasoativas. A
recuperação pós-operatória ocorreu em UTI com diurese
satisfatória desde a última hora per-operatória. Foi extubado em 24h. Discussão: o manejo anestésico em
portadores de síndromes se torna desafiador quando
o profissional desconhece as implicações da doença.
Existe uma tendência crescente em nos depararmos com
tais casos, visto que novas terapêuticas prolongam a
expectativa de vida e possibilitam condições favoráveis
para que esses indivíduos se submetam a procedimentos cirúrgicos. Cabe ao anestesiologista reconhecer
previamente as possíveis dificuldades que enfrentará
e se precaver, a fim de evitar desfechos catastróficos.
Conflitos de interesses: nenhum. Fontes de fomento:
nenhuma. Referências: 1- HINES NL, MARSCHALL
K. Stoelting’s anesthesia and co-existing disease. Philadelphia: Elsevier/Saunders, 2012; 6 ed. 2- CASSIDY
SB, ALLANSON EA. Management of genetic syndromes.
Wiley-Blackwell, 2010; 6 ed.

AUTORES:
Marcelo Gouvea Couri; Eduardo Toshiyuki Moro; Manoel
Arthur Nóbrega da Silva.
INSTITUIÇÃO:
CET PUC São Paulo.
Introdução: a qualidade da recuperação pós-anestésica
pode ser influenciada de diversas formas, o que justifica a determinação de possíveis fatores preditivos de insatisfação. O
objetivo do estudo foi avaliar a opinião dos pacientes sobre a
recuperação da anestesia para cirurgias ortopédicas em membros inferiores sob anestesia subaracnoidea. Também foram
identificados possíveis fatores preditivos para baixa qualidade
da recuperação. Métodos: após aprovação pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da
Saúde da PUC-SP, foram avaliados 172 pacientes submetidos
a cirurgias ortopédicas nos membros inferiores sob anestesia subaracnoidea e aptos a participar do estudo. Na sala de
recuperação pós-anestésica, foram anotados dados referentes à dor, a náuseas, a vômitos, a prurido, a temperatura e
ao tempo de permanência. Na manhã do dia seguinte, foram
avaliados pelo questionário QoR-40. A pontuação obtida foi
utilizada para determinar a qualidade da recuperação e identificar os possíveis fatores preditivos (mínimo 40 e máximo 200
pontos). Resultados: o escore médio do questionário foi
de 192 pontos. A chance de ocorrência de valores menores de
QoR40 foi duas vezes maior entre os pacientes do sexo masculino. Pacientes que permaneceram sob sedação classificada como maior ou igual a quatro segundos à escala proposta
por Ramsay indicaram risco 3,5 vezes maior de apresentar
menor pontuação no QoR40, quando comparados àqueles
que permaneceram com nível de sedação 1 ou 2. Em relação
à dor, a cada incremento de uma unidade na escala numérica
(0 a 10) houve um aumento de 19% no risco para QoR40 ≤ 195,
assim como aqueles que apresentaram náuseas e/ou vômitos
na enfermaria. Conclusão: o sexo masculino, a náusea, o
vômito, a dor durante a permanência na enfermaria e níveis
mais profundos de sedação são possíveis fatores preditivos
para menor pontuação, segundo o instrumento adotado. Referências: 1- MYLES PS, WEITKAMP B, JONES K, MELICK
J, HENSEN S. Vality and reliability of a postoperative quality
of recovery score: The QoR-40. Br J Anaesth, 2000; 84:11-15.
2- RAMSAY MAE, SAVEGE TM, SIMPSON BRJ, GOODWIN
R. Controlled sedation with alpaxalone-alphadolone. BMJ,
1974; 2: 656 – 9. 3- SCHWERDTFEGER CMMA. Qualidade
de recuperação em anestesia: Abordagem da satisfação dos
pacientes submetidos ao procedimento anestésico. [Tese]
Bauru. Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais,
Universidade de São Paulo, 2010; 1-144. 4- IDVALLl E, BERG
K, UNOSSON M, BRUDIN L, NILSSON U. Assessment of recovery after day surgery using a modified version of quality
of recovery 40. Acta Anaesthesiol Scand, 2009; 53: 673-7.
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5- TONG D, CHUNG F, WONG D. Predictive factors in global
and anesthesia satisfaction in ambulatory surgical patients.
Anesthesiology, 1997; 87: 856-64. 6- GOMALL BF, MYLES PS,
SMITH CL, BURKE JA, LESLIE K, PEREIRA MJ et al. Measurement of quality of recovery using the QoR-40: A quantitative
systematic review. Br J Anaesth, 2013; 2-9. 7- HERRERA FJ,
WONG J, CHUNG F. A systematic review of postoperative
recovery outcomes measurements after ambulatory surgery.
Anesth Analg, 2007; 10: 63-9. 8- KLUIVERS KB, RIPHAGEN I,
VIERHOUT ME, BRÖMANN HAM, DE VET HCW. Systematic
review on recovery specific quality-of-life instruments. Surgery. 2008; 143: 206-15. 9- MYLES PS, McLEOD ADM, HUNT
JO, FLETCHER H. Sex differences in speed of emergence
and quality of recovery after anaesthesia: Cohort study. BMJ,
2001; 322: 710–1. 10- MYLES PS, WILLIAMS DL, HENDRATA M, ANDERSON H, WEEKS AM. Patient satisfaction after
anaesthesia and surgery: Results of a prospective survey of
10,811 patients. Br J Anaesth, 2000; 84: 6-10. 12- BUCHANAN
FF, MYLES PS, CICUTTINI F. Patient sex and its influence
on general anesthesia. Anesth Int Care, 2009; 37: 207-8. 13EKSTEIN MP, WEINBROUM AA. Immediate postoperative
pain in orthopedic patients is more intense and requires more
analgesia than post laparotomy patients. Pain Med, 2011; 12:
308-13. 14- BORGEAT A, EKATODRAMIS G, SCHENKER CA.
Postoperative nausea and vomiting in regional anesthesia.
Anesthesiology, 2003; 98:530–47. 15- JACOBSON L, CHABAL
C, BRODY MC. A dose-response study of intrathecal morphine: Efficacy, duration, optimal dose, and side effects. Anesth
Analg, 1988; 67:1082–8. 16- WEBER EWG, SLAPPENDEL R,
GIELEN MJM, DIRKSEN R. Intrathecal addition of morphine
to bupivacaine is not the cause of postoperative nausea and
vomiting. Reg Anesth Pain Med, 1998; 23:81–6.

diferença estatisticamente significativa para as variáveis
demográficas, o tempo de cirurgia, os parâmetros hemodinâmicos, a analgesia PO (avaliada pela EVA aos 30 minutos
e às 24 horas), o grau de acinesia (escala de Nicoll), o nível de sedação (escala de Ramsay) e para a qualidade da
anestesia (Ocular Anaesthetic Scoring System). No grupo
clonidina, observou-se menor PIO (5, 10 e 20 minutos) e
SpO2 (5 e 20 minutos), em comparação ao grupo controle
(p<0,05). Efeitos adversos significativos não foram observados em ambos os grupos. Discussão: estudos prévios
mostram que o uso da clonidina associada a anestésicos
locais em bloqueio peribulbar proporciona maior duração
da anestesia e analgesia PO - diferentemente do que foi
observado neste estudo, pois a adição da clonidina não
interferiu na analgesia PO. A redução da PIO pela clonidina
administrada por via peribulbar pode ser explicada por seu
efeito vasoconstritor e por sua lipossolubilidade permitir a
distribuição rápida para os músculos extrínsecos e para os
nervos intraorbitários. Conclusões: a adição da clonidina ao bloqueio peribulbar reduziu a PIO em cirurgias vitreorretinianas. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de
fomento: nenhuma. Referências: 1- YAZBECK-Karam
VG, SIDDIK-Sayyid SM, NADER ELA et al. Supplementation
of retrobulbar block with clonidine in vitreoretinal surgery:
Effect on postoperative pain. J Clin Anesth, 2011; 23:393–7.
2- ZERAATIAN S, ZAKERI H, BOROOJENY SB et al. Effect of oral clonidine on acute intraocular pressure rise after
phacoemulsification: A prospective double-blind, randomized, clinical trial. J Ocul Pharmacol Ther, 2011; 27:293-7.

7 - EFEITO DA ADIÇÃO DA CLONIDINA
NO BLOQUEIO PERIBULBAR: ENSAIO
CLÍNICO RANDOMIZADO.

8 - AUMENTO DE DANOS
CITOGENÉTICOS EM PROFISSIONAIS
RECENTEMENTE EXPOSTOS A ALTAS
CONCENTRAÇÕES RESIDUAIS DE
GASES ANESTÉSICOS.

AESP002 - Artigo Científico.

AESP003 - Artigo Científico.

AUTORES:
Marco Aurélio Soares Amorim; Denismar Borges De Miranda; Lívia Maria Campos Teixeira; Larissa Govêia Moreira;
Catia Sousa Govêia.

AUTORES:
Renata Togeiro Bastos Godoy de Faria; Giulia Carolina Cuoco Di Renzo; Lorena Mendes de Carvalho Lúcio; Mariana
Gobbo Braz; Leandro Gobbo Braz.

INSTITUIÇÃO:
Hospital Universitário de Brasília.

INSTITUIÇÃO:
CET/SBA do Departamento de Anestesiologia da FMB.

Introdução: a clonidina tem sido empregada como
medicação coadjuvante no bloqueio peribulbar de cirurgias
vitreorretinianas por proporcionar diminuição do tempo
de latência e aumento do tempo de analgesia. Apesar dos
benefícios, poucos estudos avaliaram seu efeito sobre a
variação da pressão intraocular (PIO). O objetivo do estudo
é avaliar a influência da clonidina por via peribulbar sobre
a PIO, qualidade do bloqueio anestésico e analgesia pós-operatória. Método: trata-se de ensaio clínico randomizado, duplamente encoberto, de pacientes submetidos
a cirurgia vitreorretiniana sob bloqueio peribulbar com ropivacaína (0,875%), alocados em dois grupos: clonidina (1
mcg/Kg) e controle (1 ml de SF 0,9%). As variáveis foram
avaliadas em quatro momentos: antes, cinco, dez e vinte
minutos após bloqueio. Utilizou-se para análise estatística
teste qui-quadrado e t de Student, com nível de significância de 5%. Resultados: os 38 pacientes (20 alocados no
grupo clonidina e 18 no grupo controle) não apresentaram

Introdução: vários estudos na literatura têm mostrado
que profissionais expostos por longos períodos aos anestésicos (exposição ocupacional) têm aumento de danos
genéticos. No entanto, nenhum estudo, até o momento,
avaliou os possíveis danos no DNA em profissionais recentemente expostos aos anestésicos voláteis. A avaliação
de micronúcleos (MN), os quais são resultantes de danos
cromossômicos ou de índice mitótico, em células esfoliadas
bucais, tem como vantagem uma abordagem minimamente invasiva e de biomonitoramento humano. Além disso,
ainda não foram mensuradas as concentrações residuais
dos gases anestésicos em salas de operação em hospitais
brasileiros. Dessa forma, o objetivo do estudo foi avaliar a
frequência de MN bucais em profissionais recentemente
expostos aos resíduos de gases anestésicos e medir essas
concentrações nas salas de operação. Método: após a
aprovação pelo Comitê de Ética, o estudo foi realizado em
30 médicos residentes, formados por residentes da área de
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Anestesiologia e Cirurgia, expostos por três anos aos anestésicos halogenados (isoflurano e sevoflurano) e ao óxido
nitroso (grupo exposto, n=15), e por residentes da área de
Clínica Médica (grupo controle, n=15). Ambos os grupos
foram pareados por idade e sexo. As células bucais esfoliadas foram coletadas dos dois grupos, o material foi processado imediatamente e as lâminas foram coradas para a
análise. Duas mil células diferenciadas por indivíduo foram
analisadas em microscópio óptico e a frequência de MN foi
apresentada por mil. Adicionalmente, as medições das concentrações ambientais dos resíduos de gases anestésicos
foram determinadas nas salas de operação por um analisador portátil, por espectrofotometria infravermelha. Resultados e Discussão: a duração média de exposição aos
resíduos de gases anestésicos foi de 30 horas semanais. A
frequência de MN foi significantemente maior no grupo exposto, quando comparada ao controle (P<0,0001). A média
das concentrações residuais dos anestésicos halogenados
foi de 7,2 ppm e 150,3 ppm para o óxido nitroso. Os valores
foram superiores aos recomendados como limites pelos
EUA (2 ppm e 25 ppm, respectivamente). Conclusão:
O estudo mostrou, pela primeira vez, aumento dos danos
citogenéticos em médicos expostos a altas concentrações
residuais de gases anestésicos no final da Residência Médica.Conflito de interesse: nenhum. Fonte de fomento:
CNPq: 471604-2013-5; FAPESP: 2013/05084-8.

de desmopressina, concentrados de plaquetas, hemácias
e plasma. Foi encaminhado à UTI em uso de milrinona, dobutamina e noradrenalina em doses baixas. Analgesia com
morfina 1 mg/Kg. Extubado seis horas após o término do
procedimento, mantendo apenas o uso de dobutamina em
dose baixa por 36 horas. Recebeu alta da UTI em 48 horas.
Discussão: o impacto sobre o sistema cardiovascular
promovido pelas drogas anestésicas deve ser antecipado
pelo anestesiologista. A manutenção do equilíbrio entre
função ventricular e seu débito, perfusão coronariana, pré e
pós-cargas requer a escolha adequada da técnica utilizada.
A taquicardia pré-operatória causada pela ansiedade, por
grandes oscilações do sistema nervoso simpático, por drogas ou pela dor, além de alterações de volemia e pelo controle do sangramento, deve ser observada rigorosamente.
Conflitos de interesses: nenhum. Fontes de fomento:
nenhuma. Referências: 1. HENSLEYFA et al. A practical
approach to cardiac anesthesia. Philadelphia: Lippincott
Williams & Wilkins, 2014; 5 ed. 2. KAPLAN JA et al. Kaplan’s
cardiac anesthesia: The echo era. Philadelphia: Elsevier/
Saunders, 2011;6 ed.

10 - ANESTESIA EM PACIENTE COM
SÍNDROME DE RUBSTEIN-TAYBI.
AESP005 - Casos Difíceis.

9- CIRURGIA CARDÍACA E MANEJO DE
FÁRMACOS NO PACIENTE CRÍTICO.

AUTORES:
Rafael Neder Issa Fortuna; Sofia Meinberg Pereira; Luis
Gustavo Torres dos Santos.
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Souza; Lucas Cardoso de Andrade; Leonardo Londe Alves;
Fernando Duarte dos Santos.
INSTITUIÇÃO:
CET do Hospital Madre Teresa, Belo Horizonte / MG.
Introdução: as doenças valvares representam uma
importante porcentagem das indicações de cirurgias cardiovasculares. O anestesiologista que participa de procedimentos de troca valvar deve reconhecer as interações entre
o sistema cardiovascular debilitado e a técnica anestésica
pela qual optará, a fim de reduzir o seu impacto sobre a
frágil homeostasia do doente. Relato de caso: paciente
do sexo masculino, 36 anos, histórico de endocardite infecciosa por Streptococus viridans aos oito anos. Medicação
usual: varfarina, metoprolol e amiodarona. Apresentava
bloqueio de ramo esquerdo secundário à cirurgia prévia,
FEVE 30% com PSAP 55, regurgitação mitral grave e aórtica moderada. Dispneia e angina ao repouso. Controle
ambulatorial precário. Submetido à quinta troca mitral associada à segunda troca aórtica por vazamentos paravalvares secundários a deiscência de suturas em progressão
há sete anos. Profilaxia antibiótica com vancomicina por internação prolongada pela necessidade de controle do RNI
admissional - 7.1. Realizada indução venosa com rocurônio,
etomidato e fentanil em doses usuais sem intercorrências
e manutenção com sevoflurano, pancurônio e fentanil.
Indicado ácido tranexâmico, além de milrinona e noradrenalina por hipotensão e bradicardia pós-indução. Tempo
de circulação extracorpórea de 50 min e, nesse período,
houve sangramento de difícil controle, com necessidade

Introdução: a síndrome de Rubstein-Taybi (SRT) é uma
rara doença genética autossômica dominante que envolve
o cromossomo 16p13. É caracterizada por anormalidades
craniofaciais, retardos de crescimento e mental, cardiopatias
congênitas, malformações nos sistemas urogenital e musculoesquelético, predisposição a malignidades e infecções
respiratórias de repetição. Muitos desses achados podem
necessitar de intervenção cirúrgica e o manejo do paciente
constitui um desafio para o anestesiologista. Relato do
caso: paciente do sexo feminino, 10 anos, peso 34,5 Kg,
portadora de SRT, história pregressa de asma, correção de
persistência de canal arterial, função cardíaca preservada,
rim em ferradura, sem alteração da função renal. Rotina
laboratorial normal, submetida à cirurgia eletiva de escoliose, através de artrodese toracolombar posterior, com
monitoração de potencial evocado. Avaliação de via aérea:
micrognatia, abertura bucal reduzida, palato ogival, extensão
cervical adequada, protrusão de incisivos. Iniciada indução
sob máscara facial com sevoflurano 8% mantendo respiração espontânea, otimização de posicionamento e venóclise.
Realizada laringoscopia direta com visualização de índice
Cormack-Lehane I. Confirmada a possibilidade de intubação
sob visão direta, feito propofol na dose 2,0 mg/Kg e introduzido tubo nº 5,5. Parâmetros ventilatórios: volume 275 mL,
frequência de 16 irpm. Puncionada artéria radial esquerda
para monitorização contínua e acesso venoso central em
subclávia esquerda. Cateterização vesical e introdução de
termômetro nasofaríngeo. Paciente posicionada em decúbito
ventral. Proteção dos pontos de pressão vulneráveis. Anestesia mantida com propofol (200 mcg/Kg/min) e remifentanil
(0,1-0,3 mcg/kg/min). Duração de 9:30h. Necessidade de heTemas Livres 2015 - 12º COPA |
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motransfusão de 600 ml de concentrado de hemácias. Extubação ao final, com paciente desperta. Mantida oferta de O2
sob cateter nasal. Analgesia pós-operatória com dipirona (50
mg/Kg), morfina (50 mcg/kg) e infiltração de ferida com bupivacaína (2,5 mg/Kg). Paciente encaminhada à UTI eupneica
e estável. Discussão: diante de preditores de ventilação
sob máscara facial e intubação difíceis, bem como risco de
anormalidades cardíacas, pacientes com SRT devem ser
conduzidos no pré e peroperatório por anestesiologistas
preparados para lidar com o espectro de sinais que podem
se manifestar na SRT, principalmente no que tange ao manejo da via aérea com sucesso e manutenção da estabilidade
hemodinâmica. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de
fomento: nenhuma.

11 - MANEJO DE COMPLICAÇÃO
DURANTE OCLUSÃO PERCUTÂNEA DE
COMUNICAÇÃO INTERATRIAL.
AESP006 - Relato de Casos.
AUTORES:
Alexandre Gonçalves Pereira de Carvalho; Raphael de Faria
E Silva; Daniel Câmara de Rezende; Tânus Vital Saúde; Verônica Lívia Dias.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Felício Rocho.
Introdução: defeito de septo atrial é um dos defeitos cardíacos congênitos mais comuns, e seu tratamento cirúrgico
é praticado há mais de 50 anos. O procedimento de oclusão
percutânea tornou-se, recentemente, a técnica de escolha,
devido à menor morbidade e mortalidade, ao menor tempo
de internação e à recuperação, além de apresentar invasividade mínima. Ambos estão associados a complicações relatadas na literatura, com taxas de sucesso semelhantes. Relato do caso: paciente do sexo feminino, 32 anos, ASA
2, apresentando ecocardiograma com função global normal
e hiperfluxo pulmonar. Foi submetida a sedação para procedimento de oclusão percutânea de comunicação interatrial
(CIA) no Departamento de Hemodinâmica, sob monitorização não invasiva. Houve dificuldade no posicionamento do
dispositivo (Amplatzer®), ocorrendo migração imediata para
a circulação. A paciente evoluiu com instabilidade e choque
cardiogênico. Foi encaminhada ao bloco cirúrgico, recebendo adrenalina EV, procedida IOT com etomidato, cisatracúrio
e sufentanil, e instalada monitorização invasiva. À esternotomia foi identificado hemopericárdio com tamponamento
cardíaco e perfuração das paredes inferior e anterior de VD.
O dispositivo encontrava-se impactado em tronco da artéria
pulmonar. Após sua retirada, a artéria foi reparada, e a CIA
fechada por sutura direta e pericárdio bovino. A paciente foi
encaminhada ao CTI em ventilação mecânica, sem drogas
vasoativas e extubadas no mesmo dia, com boa evolução.
Recebeu alta hospitalar no 7º DPO, sem outras intercorrências. Discussão: ouso de Amplatzer é a técnica de escolha atualmente para a maioria dos casos de oclusão de CIA,
apesar dos maiores custos associados. Relatos mostraram
taxas de sucesso e mortalidade semelhantes entre pacientes
submetidos às duas abordagens, mas taxas de complicação
e tempo de internação maiores em pacientes cirúrgicos. As
complicações associadas à oclusão percutânea descritas
são: shunt residual, posicionamento inadequado ou migração do dispositivo, trombose da veia cava ou do átrio, erosão
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e perfuração da parede cardíaca e endocardite infecciosa
(incidência geral de 8,6%). A mais frequente é a embolização
do dispositivo (4-20% dos casos), que pode acarretar obstrução da saída do VE, ruptura cardíaca ou tamponamento cardíaco. Cirurgia emergencial é a conduta mais comum, mas
existem relatos de resgate percutâneo do dispositivo e de cirurgia minimamente invasiva. Ecocardiografia é fundamental
na prevenção, diagnóstico e tratamento das complicações.
Conflito de interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma. Referências: 1. GOKASLAN et al. Urgent surgical
management for embolized occluder devices in childhood:
Single center experience. Journal of Cardiothoracic Surgery,
2012; 7:127. 2. WU HC et al. Surgical management for complications during closure of atrial septal defect with amplatzer
device. Acta Cardiol Sin, 2013; 29:557-561. 3. CRESCE GD et
al. Amplatzer septal occluder migration into the pulmonary
trunk. Innovations, 2013; vol. 8; n. 5. 4. FISCHER G et al. Experience with transcatheter closure of secundum atrial septal
defects using theamplatzer septal occluder: A single centre
study in 236 consecutive patients. Heart, 2003; 89:199–204.
5. YETKIN U et al. Emergency surgical approach to device
emboli due to migration of the atrial septal defect occlude.
Arch Med Sci, 2014; 10, 3: 464–469. 6. GADHINGLAJKAR
S et al. Surgical retrieval of embolised atrial septal occluder device from pulmonary artery: Pathophysiology and role
of the intraoperative transoesophageal echocardiography.
Ann Card Anaesth, 2009; 12:40-8. 7. SEREN, M et al. Surgical treatment of two different interventional cardiological
complications at the same patient. Cardiovascular Surgery
and Interventions, 2014; 1(1):6-8. 8. SYAMASUNDAR RP et
al. Percutaneous occlusion of cardiac defects in children.
Pediatr Therapeut, 2012; 2:e107.

12 - MANEJO ANESTÉSICO DE
OSTEOTOMIA DE FÊMUR EM CRIANÇA
COM OSTEOGÊNESE IMPERFECTA:
RELATO DE CASO.
AESP007 - Relato de Casos.
AUTORES:
Amanda Correa Vidica; Fernando Cássio do Prado Silva;
Demócrito Ribeiro de Brito Neto; Rodrigo Rodrigues Alves;
Lira Olímpia Alves Faria Taves.
INSTITUIÇÃO:
CET Hospital Santa Genoveva de Uberlândia / MG.
Introdução: a Osteogênese Imperfecta (OI) é uma doença genética autossômica dominante do tecido conjuntivo,
com prevalência aproximada de 1/30.000. A mutação de um
ou dois genes - COL1A1 ou COL1A2 - leva à síntese anormal do colágeno tipo 1, que é a proteína predominante na
matriz óssea responsável pela resistência e pela estrutura
óssea, resultando em fragilidade óssea, fraturas múltiplas
e deformidades esqueléticas. As formas mais graves podem se manifestar com alteração plaquetária, cardiopatia,
síndromes hipermetabólicas e com o comprometimento
respiratório, que aumentam o risco perioperatório. Outras
características incluem esclera azulada, pele fina, dentes
opacos, perda auditiva e articulações hiperextensíveis.
Relato do caso: paciente do sexo masculino, 5 anos
de idade, 11 quilos, com OI tipo III e história de repetidas
fraturas apresenta-se para osteotomia do fêmur direito. Em
avaliação pré-anestésica, observou-se deformidade dos

membros inferiores, superiores e da parede torácica (tórax
em quilha), sem déficit cognitivo. O paciente recebeu 5 mg
de midazolam via oral 40 minutos antes da cirurgia. Após
monitorização mínima, foram administrados óxido nitroso,
sevoflurano e 50 mcg de fentanil. A intubação orotraqueal com cânula 4,5 mm com balonete foi realizada com
mínima extensão cervical. Antes do início da cirurgia, foi
realizado bloqueio do nervo femoral direito com 33 mg de
levobupivacaína 0,75%, sob neuroestimulação com agulha
A50, e guiado por ultrassom. O paciente evoluiu de maneira satisfatória e recebeu alta hospitalar no dia seguinte.
Discussão: uma via aérea difícil pode ser esperada em
crianças com OI, uma vez que o paciente pode apresentar
pescoço curto, prognatismo e alterações articulares que
dificultam a visualização da glote. A hiperextensão cervical
deve ser evitada, pois pode resultar em luxação ou fratura
axial. O anestesiologista também deve estar atento quanto
à manifestação clínica perioperatória de graves problemas
sistêmicos que acompanham esses pacientes. Conflito
de interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma. Referências: 1. MORO, TE et al. Intubação nasotraqueal
guiada por rinoscópio em criança de um ano de idade portadora de Osteogenesis Imperfecta. Revista Brasileira de
Anestesiologia, 2009; 59(5):610-613. 2. OAKLEY I, REECE
LP. Anesthetic implications for the patient with Osteogenesis Imperfecta. AANA Journal, 2010; 78(1):47-53.

13- EMBOLIA PULMONAR POR
METACRILATO: RELATO DE CASO.
AESP008 - Relato de Casos.
AUTORES:
Ana Carolina Fonseca de Abreu Borba; Marcela Malossi
Queiroz; Janine Quedi Lehnen; Helane Rodavalho Braga
Souza.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Geral Universitário.
Introdução: a colocação de próteses articulares comumente utiliza o cimento ósseo, formado por uma substância
química denominada polimetilmetacrilato (PMMA), na fixação da prótese. Há relatos na literatura associando eventos
cardiovasculantes ligados ao uso deste produto. Relataremos um caso realizado sob raquianestesia que necessitou
de mudanças do manejo anestésico ao longo da intervenção, relacionado ao uso do PMMA. Relato do caso:
paciente de 88 anos, do sexo feminino, diagnosticada com
doença pulmonar obstrutiva crônica, ex-tabagista, submetida a gastrostomia por estenose esofágica cáustica há cinco
anos, e com proposta de realizar artroplastia de quadril por
fratura de fêmur direito. A avaliação pré-anestésica não
evidenciou outras alterações sistêmicas, exames laboratoriais dentro da normalidade, risco cirúrgico avaliado como
classe II de Goldman. Durante o ato operatório, a paciente
foi monitorizada com cardioscopia, oximetria e pressão arterial não invasiva,sedada com 5 mg de diazepam, oxigênio
suplementar por cateter nasal 2 litros por minuto. Realizada
raquianestesia com bupivacaína pesada 15 mg e morfina
0,2 mg, posicionanda em decúbito lateral direito. Ao utilizar
cimento ósseo, apresentouqueda da saturação de oxigênio,
aumento de frequência respiratória e cianose de extremidades, sendo realizada intubação orotraqueal e observada
baixa fração expirada de CO2 a capnografia.Manteve es-

tabilidade hemodinâmica até o término do procedimento,
sendoencaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Ao realizar tomografia computadorizada de tórax, notou-se
alteração inespecífica, representada por pequenas lâminas
nos espaços pleurais e atelectasia em bases pulmonares.
Foi extubada no décimo dia pós-operatório, recebendo alta
para enfermaria no 18º dia de internação e alta hospitalar no
vigésimo dia, sem nenhuma complicação pulmonar. Discussão: intercorrências cardiovasculares associadas ao
PMMA ocorrem frequentemente durante a inserção da prótese no canal femoral quando fragmentos são injetados na
circulação sistêmica, causando síndrome da implantação
do cimento ósseo: hipóxia por aumento do shunt pulmonar,
hipotensão, arritmias, hipertensão pulmonar e diminuição
do débito cardíaco. Cabe ao anestesiologista atenção a
essa etapa e intervenção precoce, quando necessário.
Conflito de interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma. Referências: 1. KAKAZU C, LIPPMANN M, KARNWAL A. Hazards of bone cement: For patient and operating
theatre personnel. Br J Anaesth, 2015-Jan; 114(1):168-9.
2. KAUR R, YOUNAS F, RAJPUT FA, KUMAR S, AFONSO
L. Polymethyl methacrylate induced pulmonary embolism.
Heart Lung Circ, 2014-Feb; 23(2):e69-70. 3. STEVENS AC.
Polymethylmethacrylate cement pulmonary embolism and
infarct. Emerg Med J, 2014-Mar; 31(3):257. 4. ZHENG N,
LIANG M, ZHANG HD, ZHU SH, YANG TT, ZHUO L, WANG
GF, LIU HX, LIU L. Fatal extensive bone cement embolism:
histological findings confirmed by Fourier transform infrared
spectroscopy. Forensic Sci Int, 2013-Jun 10; 229(1-3):e23-5.
Epub 2013-Apr 19. 5. AGRAWAL G, WRIGHT CL, RHODES
NG, SHARMA A. Mismatched perfusion defects secondary
to recent methyl methacrylate embolization. Clin Nucl Med,
2013-Jan; 38(1):50-2.

14 - TROCA VALVAR POR MINI
TORACOROMIA: ECOCARDIOGRAMA
TRANSESOFÁGICO É FUNDAMENTAL.
AESP009 - Relato de Casos.
AUTORES:
Bruno Francisco de Freitas Tonelotto; Julius Baranauskas;
Claudia Marquez Simões; Alexander Silva; Fernando Goehler.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Sírio Libanês.
Introdução: o avanço tecnológico recente e a experiêencia adquirida tornaram o ecocardiograma transesofágico
uma ferramenta fundamental na cirurgia cardiovascular. O
número de pessoas habilitadas cresce cada vez mais, sempre objetivando a avaliação cardiovascular de forma global. Apesar da curva de aprendizagem ser longa e do alto
custo na aquisição do produto, seu papel como ferramenta
diagnóstica e de monitorização tornou-se disponi v́ el principalmente em razão da portabilidade e da precisão. Relato
do caso: paciente do sexo feminino, 52 anos, ASA II, com
diagnóstico prévio de hipertensão, insuficiência mitral, internada na instituição para troca valvar mitral minimamente
invasiva. Paciente admitida no centro cirúrgico e submetida
à anestesia geral. Após a indução anestésica, colocou-se o
probe do ecocardiograma transesofágico (ECOTE) e procedeu-se às medidas e aos cálculos iniciais de função global,
segmentar e valvular. Devido à técnica cirúrgica utilizada, o
ECOTE foi essencial desde o início, principalmente no moTemas Livres 2015 - 12º COPA |
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mento do posicionamento das cânulas da circulação extracorpórea nos vasos femorais, ilíacos e aorta. Vale lembrar
que a cânula aórtica fica muito próxima ao óstio coronário,
podendo comprometer o fluxo para estas artérias. Procedimento com duração de três horas, e a paciente demandou a
utilização de nitroprussiato de sódio somente no momento
de retorno à circulação espontânea, sendo retirado 15 minutos após. Ao término do procedimento, a paciente foi extubada e encaminhada à RPA, estável hemodinamicamente,
em ventilação espontânea, sem queixas.Encaminhada para
UTI duas horas após o procedimento. Discussão: sabe-se que para a realização de mini-toracotomias é necessária
a monitorização com o ECOTE, buscando maior segurança
para o paciente. O risco de obstrução do óstio coronário é
real e deve ser monitorado. A experiência demonstra ser
fundamental a interação entre diversas especialidades, demandando cirurgião cardiovascular e anestesista especialmente treinados e envolvidos no procedimento. Também é
necessário um ambiente cirúrgico híbrido, capaz de integrar
tecnologias cirúrgicas e de imagem. Conflito de interesse:
nenhum. Fonte de fomento: nenhuma.

recebendo alta hospitalar no primeiro dia pós-operatório.
Discussão: dentre as técnicas anestésicas disponíveis
para pacientes com MG, destaca-se a anestesia inalatória
exclusiva, balanceada com baixas concentrações de anestésicos inalatórios e venosa total com infusão contínua de
anestésicos de curta duração. Desta forma, optou-se por
anestesia venosa com propofol e remifentanil sem bloqueador neuromuscular, o que conferiu mínimo efeito residual,
diminuindo o risco de insuficiência respiratória no pós-operatório. A analgesia pós-operatória (bloqueio de plexo
braquial) é importante em pacientes coronariopatas, pois
diminui o consumo de O2 do miocárdio e o risco de eventos
isquêmicos no perioperatório. O paciente miastênico é um
desafio para o anestesiologista, e o risco de insuficiência
respiratória continua sendo motivo de preocupação. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma.
Referências: 1. KAULING ALC, ALMEIDA MCS, LOCKS
GF. Miastenia Gravis: Relato de dois casos e revisão da
literatura. Rev Bras Anestesiol, 2011; 61:748-63. 2. BLICHFELDT-LAURIDSEN L, HANSEN BD. Anesthesia and
myasthenia gravis. Act Anaesthesiol Scand, 2012; 56:17-22.

15 - ANESTESIA EM PACIENTE COM
MIASTENIA GRAVIS: RELATO DE CASO.

16 - TUMOR GIGANTE DE MEDIASTINO TRÊS ABORDAGENS ANESTÉSICAS NA
MESMA PACIENTE.

AESP010 - Relato de Casos.
AUTORES:
Bruno Oliveira; Mariana Miranda de Almeida; Marco Aurélio
Soares Amorim; José Fernando Bastos Folgosi; Denismar
Borges de Miranda.

AESP011 - Relato de Casos.

INSTITUIÇÃO:
Santa Casa de Misericórdia de Goiânia / CET José Quinan.

INSTITUIÇÃO:
Universidade Federal de São Paulo / Hospital São Paulo /
Disciplina de Anestesiologia, Dor e Terapia Intensiva.

Introdução: Miastenia Gravis (MG) é uma doença autoimune, caracterizada por fraqueza e fadiga da musculatura esquelética, com prevalência de 1:10.000 habitantes.
Caracteriza-se pela produção de anticorpo contra o receptor de acetilcolina da membrana pós-sináptica na junção
neuromuscular. Relatamos o caso de uma paciente com
MG, submetida à artroscopia de ombro sob anestesia geral
e bloqueio de plexo braquial. Relato do caso: paciente
do sexo masculino, 60 anos, 89 Kg, portador de MG e coronariopatia. Antecedente de dois infartos agudos do miocárdio, com angiosplastia há três anos. Em uso de Ticagrelor,
AAS, sinvastatina, azatioprina, arednisona, trimetazidina e
carvedilol. Submetido à artroscopia de ombro direito para
correção de lesão do manguito rotador. Monitorização com
SpO2, cardioscopia, PNI, capnografia, BIS e monitor de
TNM. Após venóclise em MSE, foi administrada clonidina
150 mcg. Pré-oxigenação com O2 a 100% e indução anestésica com remifentanil (0,25 mcg/kg/min) e propofol alvo
controlado (3 mcg/ml). Administradas lidocaína (160 mg),
intubação orotraqueal com King Vision® e cânula nº 8,0
com cuff. Mantido em VM (modo VCP, Pinsp: 17 cmH2O, FR:
11 irpm, PEEP: 5 cmH2O), FC: 51 bpm, PA: 93x70 mmHg,
BIS: 35 e TOF: 100%. Iniciado sevoflurano com FI: 0,83%
para precondicionamento isquêmico, mantendo propofol
(alvo de 1 a 1,3 mcg/ml) guiado por BIS. Foi realizado bloqueio de plexo braquial com ropivacaína (20 ml a 0,5%) via
interescalênica guiado por USG. O procedimento ocorreu
sem intercorrências e alterações hemodinâmicas. Feita
extubação após administração de lidocaína (160 mg) e propofol (alvo de 0,5 mcg/ml). A paciente evoluiu sem queixas,
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AUTORES:
Calim Neder Neto; William Vazquez de Almeida; Juliana Ferian; David Ferez; Maria Angela Tardelli.

Introdução: tumores de mediastino anterior são raros
e seu crescimento pode levar à compressão de estruturas
vitais, como árvore brônquica, esôfago, veia cava superior
(VCS) e pericárdio, resultando em dispneia, disfagia, síndrome de VCS e tamponamento cardíaco. Esses pacientes
representam um desafio para o anestesiologista no controle
da ventilação e do colapso cardiovascular. Relato: paciente do sexo feminino, 16 anos, atendida na emergência
com dispneia e edema de membros superiores e da face.
Na tomografia foi detectada massa mediastinal com compressão extrínseca da traqueia e brônquio fonte direito e
envolvimento de grandes vasos e pericárdio. Primeira anestesia para drenagem pericárdica por tamponamento cardíaco. Intubação orotraqueal (IOT) acordada por fibroscopia
com uso de dexmedetomidina e anestesia tópica. Após
IOT, indução com cetamina e fentanil, sem bloqueio neuromuscular. Evoluiu com piora importante dos padrões ventilatórios e hipercarbia (60 mmHg), saturação periférica O2
(SpO2), 45% com estabilidade hemodinâmica. Reposicionada em decúbito semissentado e discreta lateralização, com
melhora da SpO2 (70%) e da capnometria. Ao término, em
ventilação espontânea (VE), com melhora do padrão respiratório e gasométrico, foi retirado tubo traqueal e encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Após seis dias,
segunda anestesia para biópsia diagnóstica por minitoracotomia com peridural torácica e sedação (dexmedetomidina).
Intraoperatório em VE, com estabilidade hemodinamica e
adequada SpO2. Após nove dias, evoluiu com insuficiência
respiratória aguda. Foi intubada na UTI e indicada exerese

de urgência da massa mediastinal. Terceira anestesia iniciada com paciente sentada em VE e sevoflurano. Ao iniciar
remifentanil(0,05 mcg/kg/min), apresentou apneia e a SpO2
de 92% foi para 40%. Apesar de adequados parâmetros
ventilatórios, a SpO2 máxima foi 60%, sendo optado por
iniciar circulação extracorpórea com resolução do quadro.
Encaminhada para UTI em IOT e noradrenalina (0,2 mcg/
kg/min). Alta da UTI em duas semanas. Discussão: é indispensável equipe multidisciplinar na avaliação e planejamento anestésico-cirúrgico de pacientes com tumores mediastinais. A técnica de IOT dependerá da localização e do
grau das compressões. Sempre que possível, reposicionar
o paciente para tirar a pressão do tumor sobre a via aérea e
de estruturas vasculares. Em casos extremos, a instalação
de bypass cardiopulmonar garante o adequado suporte
cardiovascular e ventilatório. Referências: GOTHARD
JW. Anesthetic considerations for patients with anterior
mediatinal masses. Anesthesiology Clin, 2008; 26: 305-314.

17 - SIMULAÇÃO DE BAIXA FIDELIDADE
COMO FERRAMENTA PARA AUMENTO
DA CONFIANÇA EM PROCEDIMENTOS
NO INÍCIO DO PROGRAMA DE
ESPECIALIZAÇÃO EM ANESTESIOLOGIA.
AESP012 - Relato de Casos.
AUTORES:
Claudia Marquez Simões; Bruno Francisco de Freitas Tonelotto; Adeli Lino Alfano; Ivo Carelli; Enis Donizetti Silva.
Introdução: a velha máxima de “ver uma vez, fazer uma
vez e ensinar uma vez”, gradativamente e com sabedoria,
precisa ser revista. É evidente a falta de conhecimento e
de confiança nos médicos em especialização logo após
sua admissão no programa, e sabemos que uma má experiência inicial pode resultar em prejuízos na confiança e
na aprendizagem durante o restante do treinamento. Pensando em como atenuar esta situação, nosso Centro de
Ensino e Treinamento se vale de estratégias simples como
o uso de simulação de baixa fidelidade para treinamento
de habilidades práticas, como por exemplo o bloqueio do
neuroeixo. Relato do caso: ao receber os médicos
em especialização, um curso intensivo sobre os principais
tópicos da anestesia é ministrado com demonstrações
ilustradas e até mesmo em ambientes reais dos materiais
e procedimentos. No entanto, priorizando pela segurança
de nossos pacientes, e também pensando em zelar pela
autoconfiança dos próprios especializandos, montamos estações de baixa fidelidade para promover o treinamento de
habilidades específicas, como a realização de anestesia do
neuroeixo. O modelo empregado constitui-se de um suporte que pode ser uma caixa plástica ou ainda um rolo de fita
adesiva, onde podemos apoiar dois modelos adotados pelo
CET: bananas para anestesia peridural (ou subaracnoidea)
ou batatas para anestesia peridural. Com tais modelos, é
possível treinar a habilidade da punção, a sensibilidade de
estruturas de diferentes consistências e também da perda
de resistência realizada na punção peridural. Assim, o aluno tem a apresentação e manipulação do material e ainda
consegue vivenciar os conceitos apresentados nas exposições teóricas. Discussão: o relato desta experiência
com divulgação do modelo de baixa fidelidade utilizado tem
como objetivo exemplificar que ações simples e acessíveis

por qualquer centro podem auxiliar o processo de ensino-aprendizagem. O conhecimento prévio da manipulação do
material e a vivência da realização do procedimento em modelos - sejam eles de baixa ou alta fidelidade - aumentam
a confiança do médico em especialização, podendo reduzir
a incidência de complicações e potencializando a confiança aos diversos participantes do processo - os próprios
pacientes, os médicos em especialização e os instrutores.
Mesmo com recursos limitados, temos exemplos em que
a mudança da grade curricular com introdução de novos
modelos de atividades pode melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Conflito de interesse: nenhum. Fonte
de fomento: nenhuma. Referências: ABDULMOHSEN
HAE. Simulation-based medical teaching and learning. J
Family Community Med, 2010-Jan/Apr; 17(1): 35–40.

18 - MANEJO DA VIA AÉREA
EM PACIENTE COM ABSCESSO
PERIAMIGDALIANO: RELATO DE CASO.
AESP013 - Relato de Casos.
AUTORES:
Denismar Borges de Miranda; Mariana Miranda de Almeida;
Marcelo Marçal Vieira Junior; Patrícia Teixeira da Silva Marçal; Bruno Oliveira.
INSTITUIÇÃO:
Santa Casa de Misericórdia de Goiânia / CET José Quinan.
Introdução: abscesso periamigdaliano é uma complicação incomum, podendo levar ao comprometimento grave
das vias aéreas superiores. Geralmente, é secundário à
faringo-amigdalite, acometendo em maior frequência adolescentes e adultos jovens. O planejamento anestésico requer cuidadosa abordagem da via aérea, principalmente em
pacientes que apresentam distorções anatômicas, evitando
possíveis complicações. Este estudo objetivou relatar caso
de paciente portador de abscesso periamigdaliano com
abordagem de via aérea por nasofibroscopia. Relato do
caso: paciente do sexo masculino, 16 anos, 60 kg, ASA
I, admitido com histórico de odinofagia e com febre há 24
horas. Negava alergias e cirurgias prévias. Avaliado pelo
otorrinolaringologista, com diagnóstico de abscesso periamigdaliano. No exame de via aérea observou-se Mallampati
IV com abaulamento importante em orofaringe. Encaminhado ao centro cirúrgico para drenagem de abscesso, após
oito horas de jejum. Monitorização com ECG, PANI, SpO2
e ETCO2. Profilaxia para estômago cheio com bromoprida
e ranitidina. Mantido em ventilação espontânea com O2 sob
cateter nasal (2 L/min). Administrados fentanil (100 mcg) e
atropina (0,25 mg). Optado por intubação acordado com
nasofibroscopia após bloqueio de nervos laríngeo superior
unilateral (contralateral ao abscesso) e transcricotiroidiano,
além de anestesia tópica com lidocaína, que permitiu boa
visualização das pregas vocais. Intubação confirmada com
ausculta e capnografia. Indução anestésica com propofol
(120 mg), fentanil (100 mcg), cisatracúrio (3 mg) e manutenção com sevoflurano (2 a 2,5%). Procedimento sem
intercorrências. Reversão do bloqueio neuromuscular com
atropina e neostigmina guiado por TOF (> 90%). Extubação
com paciente acordado sem intercorrências. Encaminhado
à SRPA. Alta hospitalar no segundo dia pós-procedimento.
Discussão: a técnica padrão ouro para manejo de via
aérea difícil recai sobre a fibroscopia com o paciente acorTemas Livres 2015 - 12º COPA |
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dado (possível devido à colaboração do paciente), evitando
situações “não intubo, não ventilo”. O uso de dispositivos
supraglóticos, neste caso, poderia acarretar risco de rompimento do abcesso com broncoaspiração do conteúdo
purulento, além de dificuldade de alocação do dispositivo.
Apesar da urgência em eliminar o foco infeccioso, o jejum
pode ser completado neste caso, minimizando o risco de
broncoaspiração durante a indução. Em casos como esse,
onde o risco da aspiração não pode ser totalmente eliminado, sugere-se sempre individualizar a conduta, pesando riscos e benefícios. Conflito de interesse: nenhum.
Fonte de fomento: nenhuma. Referências: 1- TOELLI
D, CARVALHO FW, SACCO PCN et al. Obstrução de vias
aéreas superiores após drenagem de abscesso periamigdaliano: Relato de caso. Rev Bras Anestesiol, 2002; 52:58890. 2- FERREIRA M, BRITO MJ, MACHADO MC. Abcessos
faríngeos. Acta Pediatr Port, 2008; 39:62-5.

19 - POSICIONAMENTO
SUBMENTONIANO DE SONDA
OROTRAQUEAL EM PACIENTE COM VIA
AÉREA DIFÍCIL.
AESP014 - Relato de Casos.
AUTORES:
Diego Campos da Rocha David; Bezerra, DM; Carvalho,
FHA; Amaral, TSH; Folgosi, JFB.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Geral de Goiânia / CET José Quinan.
Introdução: na maioria dos traumas maxilofaciais, a
intubação nasotraqueal é a técnica de escolha visando melhor exposição cirúrgica. Entretanto, o risco de lesões em
base do crânio contraindica essa técnica em pacientes com
fraturas do tipo Lefort III. Nesses casos, o manejo da via aérea é frequentemente realizado por meio de traqueostomia.
Apresentamos relato de caso de posicionamento submentoniano da sonda orotraqueal como alternativa à traqueostomia. Relato do caso: paciente do sexo masculino, 23
anos, vítima de acidente automobilístico com trauma facial
Lefort III, foi admitido para osteossíntese de mandíbula.
Sua extensão cervical era limitada, com distância esterno-mentoniana menor de 12,5 cm e Mallampati 4. Realizada
anestesia venosa total com monitoração multiparamétrica:
indução com midazolam 3 mg, fentanil 30 mcg, propofol 2%
(alvo 4 mcg/mL) e rocurônio 50 mg. Intubação iniciada por
via orotraqueal com sonda 7,5 aramada com auxílio do bougie (Comarck-Lehane 2b). Manutenção com propofol (2,5
mcg/mL) e remifentanil (0,5 mcg/kg/min). Após realização
de acesso cirúrgico submentoniano, a sonda foi reposicionada através da incisão, com imediato restabelecimento da
ventilação mecânica. No perioperatório não se observou
nenhuma complicação anestésica ou cirúrgica. A extubação foi realizada após reposicionamento da sonda para a
via orotraqueal e fechamento de incisão submentoniana,
sem intercorrências. Discussão: a intubação subementoniana foi descrita por Hernandez Altemir em 1986 sendo
uma alternativa em traumas faciais complexos à intubação
nasotraqueal, que pode ser alocada acidentalmente dentro
da loja craniana levando à miningite e à traqueostomia, e
também apresenta riscos inerentes como infecções, estenose traqueal e fístula traqueo-esofágica. Trata-se de um
acesso objetivo: após incisão cutânea, os músculos milo-
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-hioide e platisma são divulsionados. É feita, então, incisão
na mucosa oral, lateral à glândula sublingual, criando-se um
túnel para a passagem da sonda endotraqueal. A intubação
submentoniana vem se mostrando uma alternativa promissora à traqueostomia para pacientes que serão submetidos
à ventilação mecânica não prolongada, apresentando resultados satisfatórios e pequena morbidade. Conflito de
interesse: nenhum. Fonte de fomento: Hospital Geral de
Goiânia/CET José Quinan. Referências: 1- ALTEMIR
FH. The submental route for endotracheal intubation, a new
technique. J Max Fac Surg, 1986;14 : 64-6. 2- MEYER C,
VALFREY J, KJARTANSDOTTIR T, WILK A, BARNIÈRE P.
Indication for and technical refinements of submental intubation in oral and maxillofacial surgery. J Craniomaxilofac
Surg, 2003; 31(6):383-8.

20 - ANESTESIA EM CRIANÇA COM
SÍNDROME DE PRADER-LABHART-WILLI:
RELATO DE CASO.
AESP015 - Relato de Casos.
AUTORES:
Diego Campos da Rocha David; Bezerra, DM; Folgosi, JFB;
Amaral, TSH.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Geral de Goiânia / CET José Quinan.
Introdução: a síndrome de Prader-Labhart-Willi (SPLW)
é uma rara desordem genética cromossomial que afeta a
atividade hipotalâmica. Caracteriza-se por hipotonia muscular, hiperfagia, obesidade, apneia do sono, hipogonadismo, atraso no desenvolvimento, hiperviscoidade salivar e
distúrbios de termorregulação. Apresentamos relato de
anestesia em paciente SPLW, destacando os principais
cuidados no manejo anestésico desta doença. Relato
do caso: paciente do sexo feminino, 5 anos, 51 kg (>p97),
diagnosticada com SPLW aos dois anos com análise cromossomial. Admitida para realização de amigdalectomia e
adenoidectomia. Apresentava hipotonia muscular, obesidade grau 2, fácies típica, hipoplasia genital e asma intermitente com uso de salbutamol em crises. Sem indícios de
IVAS recente ou via aérea difícil. Após monitoração multiparamétrica, foi realizada anestesia geral balanceada: indução
venosa com fentanil 50 mcg e propofol 150 mg, seguida por
intubação orotraqueal com sonda 4,5 com cuff em sequência rápida. Manutenção em ventilação espontânea com
sevoflurano 3%. No transoperatório, ocorreu redução de
Sp02 (até 82%), sibilos e capnometria com padrão obstrutivo após 20 minutos do início da cirurgia. Realizado diagnóstico de broncoespasmo, optou-se pelo aprofundamento
de plano anestésico, associado a hidrocortisona 100 mg e
lidocaína 50 mg, com reversão completa do quadro após
cinco minutos. A sonda orotraqueal foi aspirada intermitentemente. Ao término da cirurgia, a paciente foi extubada em
plano superficial e encaminhada à recuperação anestésica,
sem outras intercorrências. Discussão: hipervicosidade
salivar, asma e presença de estímulo cirúrgico podem ter
favorecido a ocorrência de broncoespasmo, nesse caso.
Diagnóstico e tratamento precoces são essenciais na condução deste tipo de intercorrência. Nossa opção por intubação em sequência rápida deveu-se à associação de hipotonia muscular e obesidade, com possível favorecimento
de aspiração brônquica. Nesta síndrome, existe aumento

do risco de bloqueio residual mediante o uso de bloqueadores neuromusculares, ratificando nossa opção por não
utilizá-los. Uma vez que esses pacientes são mais suscetíveis a hipo/hipertermia, o uso de termometria é mandatório.
O manejo perioperatório desses doentes deve ser cauteloso, com indivudualização e planejamento de cada caso.
Encaminhamento para unidade de cuidados intensivos é
recomendado nos paciente de maior gravidade e naqueles
que apresentem apneia do sono. Conflito de interesse:
nenhum. Fonte de fomento: Hospital Geral de Goiânia/
CET José Quinan. Referências: 1- DERLOVE OR, DOBSON A, SUPER M. Anaesthesia in Prader-Willi syndrome.
Paediatr Anaesth, 1998; 8267-271. 2- CHI-HAO T, CHIT C,
CHUNG-HANG W, SHU-YAM W, KIT-MAN W. Anesthesia
for pediatric patients with Prader-Willi Syndrome: Report of
two cases. Chang Gung Med J, 2003; 26:453-7.

21 - ANESTESIA PARA GASTROPLASTIA
VIDEOLAPAROSCÓPICA EM PORTADORA
DE ACONDROPLASIA: RELATO DE CASO.
AESP016 - Relato de Casos.
AUTORES:
Djamila Brasileiro do Nascimento; Weverton Maranhão
Carolino; Carlos Alberto Dias; Marcelo Grisolia Gonçalo;
Carlos Darcy Alves Bersot.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Federal da Lagoa.
Introdução: a acondroplasia é uma das principais formas de nanismo e, na maioria dos casos, ocorre devido à
mutação ao acaso. A obesidade associada a esta displasia
aumenta os riscos para complicações anestésicas. Relato do caso: paciente do sexo feminino, 51 anos, 1,20 m,
com IMC de 48,6 kg/m2, ASA P2 e capacidade funcional
>4METs. Na avaliação da via aérea, apresentava pescoço
com boa extensão, curto e grosso, distância inter-incisivo de
3 cm, protusão mandibular e Mallampati 4. Possuía exames
laboratoriais, endoscopia, espirometria e ecocardiograma
normais. A cirurgia proposta foi gastroplastia redutora pela
técnica de SLEEV (ressecção em manga do estômago). Na
sala operatória foi realizada venóclise com cateter venoso
20G, monitorização com cardioscópio, oximetria de pulso
e pressão não invasiva. Foi administrado midazolam 2 mg
e remifentanil em bomba de infusão contínua na concentração de 0,1 mcg/kg/min. Em seguida, foi feito lidocaína spray
10% em arco palatofaríngeo e realizados os bloqueios do
nervo laríngeo superior bilateralmente com 4 ml de lidocaína a 2% e o bloqueio transcrico com 3 ml de lidocaína a 2%.
Foi, então, realizada a intubação orotraqueal (IOT), com paciente acordada, usando tubo siliconado com cuff, número
7,5 sob auxílio de broncofibroscópio flexível adulto. Depois
de confirmada a IOT pela capnografia, a anestesia geral foi
induzida com propofol 100 mg e rocurônio 40 mg. A manutenção foi feita com anestesia venosa total usando propofol
em bomba alvo controlada e remifentanil, sendo o nível de
consciência avaliado com o monitor de índice bispectral.
O procedimento cirúrgico durou 120 minutos, sem intercorrências clinicas. O bloqueio neuromuscular foi revertido
com sugamadex 200 mg e a paciente foi extubada com TOF
de 100%. Para analgesia, foi feito dipirona 3 g, trometamol
60mg endovenoso e morfina 10mg por via subcutânea. A
paciente manteve Aldrete de 9 e foi encaminhada à UTI. No

dia seguinte teve alta para a enfermaria e, com 24 horas, recebeu alta hospitalar. Discussão: a acondroplasia é uma
doença genética que afeta a ossificação endocondral, causando malformações ósseas e comprometendo outros sistemas orgânicos. No nanismo acondroplásico, a obesidade
é um problema comum, com incidência variando de 13% a
43%, o que agrava o índice de mortalidade e complicações,
constituindo, assim, um desafio para o anestesiologista.
Referências: 1- BERKOWITZ ID, RAJA SN, BENDER KS
et al.Dwarfs: Pathophy- siology and anesthetic implications.
Anesthesiology, 1990; 73:739- 759. 2- PIERACCI FM, BARIE
PS, POMP A. Critical care of the bariatric patient. Crit Care
Med, 2006; 34:1796-1804. 3- MATHER JS. Impossible direct
laryngoscopy in achondroplasia a case report. Anaesthesia,
1966; 21:245-248. 4- PERUGINI RA, CLLERY MP. Complications of laparoscopic surgery. In: HOLZHEIMER RG, MANNICK JA (editors). Surgical Treatment: Evidence-Based and
Problem-Oriented. Munich: Zuckschwerdt, 2001. Available
from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK6923/>.

22 - ANESTESIA PARA RESSECÇÃO DE
FIBROSSARCOMA DE TRAQUEIA.
AESP017 - Relato de Casos.
AUTORES:
Gabriela Moreira Calvo; José Caio dos Santos; André Galante Alencar Aranha.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Ana Costa de Santos.
Introdução: os tumores de traqueia são raros, representando apenas 0,3% de todos os tumores. Sua raridade,
possivelmente, deve-se ao fato de haver fluxo turbulento na
traqueia, protegendo-a contra depósitos carcinogênicos. O
fibrossarcoma é o tumor maligno traqueal originado de células mesenquimais e na literatura médica existem poucos
relatos clínicos. Para o anestesiologista, é de grande importância o manuseio adequado da via aérea associado a uma
monitorização adequada dos parâmetros ventilatórios e circulatórios. Relato do caso: paciente do sexo masculino,
C.L.S, 13 anos, caucasiano, que há quatro meses apresentou
quadro de insuficiência respiratória aguda, sendo internado
na Unidade de Terapia Intensiva, onde recebeu intubação
orotraqueal. A investigação diagnóstica evidenciou fibrossarcoma infantil traqueal. Foi programada, então, cirurgia
para ressecção do tumor, e na avaliação pré-anestésica o
paciente foi classificado como ASA 2 e Mallampati 1. Realizado acesso venoso calibre 20 G, além de monitorização
com cardioscópio, PANI, oxímetro de pulso e TOF. Optou-se
por indução endovenosa com propofol 200 mg, fentanil 100
mcg e succinilcolina 80 mg. Após IOT com tubo 6,0 sem cuff,
administrou-se rocurônio 50 mg. Mantido em anestesia venosa com propofol e remifentanil a 0,3 mcg/kg/min e utilizada
clonidina 150 mcg. Quando TOF em 1, administravam-se 10
mg de rocurônio. Durante ressecção dos anéis traqueais, foi
mantido tubo traqueal em porção caudal e mantido em apneia intermitente e em observação da saturação de oxigênio
com reintrodução da cânula para ventilação. Após a anastomose da traqueia, realizou-se intubação retrógrada e, ao
término da cirurgia, foi revertido o bloqueio neuromuscular
com sugamadex 200 mg e administrada morfina 3 mg. Foi
extubado com TOF 100% e, para melhor cuidado, encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva. Discussão: o fiTemas Livres 2015 - 12º COPA |
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brossarcoma de traqueia é um tumor raro, portanto, ausente
de descrição técnica em literatura ou de relatos referentes ao
seu manejo anestésico. Optamos por realizar técnica anestésica semelhante para ressecção traqueal, uma vez que é
através da mesma que decorre o ato cirúrgico. Apesar de
escasso conhecimento quanto a uma técnica e manuseio específicos para o quadro, obtivemos resultado satisfatório em
todo o ato anestésico-cirúrgico, com rápida recuperação do
paciente quanto à consciência, extubação precoce e controle de dor pós-operatória. Necessitam-se mais estudos para
um consenso da melhor técnica para casos como o descrito.
Conflito de interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma. Referências: 1- PUTMAN JB. Pulmão: Incluindo
embolia pulmonar e síndrome do desfiladeiro torácico. In:
TOWNSEND CM. Sabiston: Tratado de cirurgia. Rio de Janeiro, Guanabara: 2003; 16 ed; 1323-64. 2- CAIADO A, SÁ
JM. Tracheal tumors review: A clinical case of adenoid cystic
carcinoma. Rev Porte Pneumol, 2008; 14:527. 3- MINAMOTO H, TERRA RM, TEDDE ML. Tratamento operatório das
afecções traqueais. In: RODRIGUES JJG, MACHADO MCC,
RASLAN S. Clínica cirúrgica. Barueri: Manole, 2008; 32442. 4- ROBBINS SL, COTRAN RS, KUMAR VK. Aspectos
clínicos das neoplasias. In: Patologia estrutural e funcional.
Rio de Janeiro, Guanabara:1986; 3ed, 247-66. 5- BURLAMAQUE A, RIBAS FA. A anestesia para cirurgias torácicas.
In: Tópicos de atualização em cirurgia torácica SBCT [serial
online]; 12:[41 telas]. Disponível em: <www.sbct.org.br/pdf/
livro_virtual/a_anestesia_para_cirurgias_toracicas.pdf>. 6CANGIANI LM, SLULLITEL A, POTÉRIO GMB et al. Tratado
de anestesiologia. SAESP. São Paulo: Atheneu, 2012; 7 ed.

23 - PARTICULARIDADES ANESTÉSICAS
NA ABORDAGEM DO PACIENTE
PORTADOR DE SÍNDROME DE DEVIC.

EtCO2. Procedida anestesia geral. Indução e manutenção
com propofol e remifentanil alvo-controlados. Intubação
orotraqueal sem uso de bloqueador neuromuscular. Manteve
estabilidade hemodinâmica no peroperatório, sempre taquicárdica (110-140 bpm). Recebeu hidrocortisona, clonidina,
dipirona, ondansetrona e morfina. Despertar tranquilo. Extubada ainda em sala, consciente e orientada, com volumes
pulmonares adequados, sem intercorrências. Encaminhada
ao CTI. Evolução em 24 horas sem intercorrências. Discussão: procedimentos cirúrgicos em portadores da Síndrome
de Devic podem intensificar as manifestações da doença e/
ou desencadear um surto. A anestesia alvo-controlada com
drogas de ação ultrarrápida (remifentanil e propofol) garante
um pós-operatório com baixo risco de depressão respiratória por efeito residual de hipnóticos ou opioides. Relaxantes
musculares devem ser evitados, ou utilizados com cautela.
Uso contínuo de corticoides torna frequente a apresentação
de fáscies cushingoide e via aérea difícil. Disfunções autonômicas requerem atenção para labilidade hemodinâmica.
Anestesia regional é controversa por aspectos médicos e
jurídicos. Considerando a raridade da doença e escassez
de informações científicas, torna-se relevante a discussão
desse caso e das particularidades anestésicas da síndrome.
Conflito de interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma. Referências: 1- GREENE NMD, DINGUES E et al.
Spinal anesthesia for cesarean delivery in a woman with neuromyelitis optica. Anesthesia and Analgesia Case Reports,
2014; 2:108–10. 2- KANSKI, J. (1984). Oftalmologia clínica:
Uma abordagem sistemática. Editora Elsevier Saunders:
2012; 7 ed; p 792-794. 3- MEALY MA et al. Epidemiology
of neuromyelitis optica in the United States: A Multicenter
Analysis Epidemiology of NMO. Arch Neurol: 2012-Jun; 25:15. 4- O’RIORDAN JI, GALLAGHER HL, THOMPSON AJ et
al. Clinical, CSF, and MRI findings in Devic’s neuromyelitis
optica. J Neurol Neurosurg Psychiatry: 1996; 60:382–387.
5- WINGERCHUK DM. Diagnosis and treatment of neuromyelitis optica. The Neurologist: 2007; 13(1):2-11.

AESP018 - Relato de Casos.
AUTORES:
Ivana Mares Trivellato; Aline Viana Carvalho Amorim; Vera
Coelho Teixeira; Raphael de Faria E Silva; Joyce Romano.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Felício Rocho.
Introdução: a Síndrome de Devic é uma doença crônica,
rara, de caráter inflamatório e desmielinizante do sistema
nervoso central. Manifesta-se por neurite óptica aguda, seguida de mielopatia transversa grave. Atinge, preferencialmente, mulheres caucasianas, na terceira década de vida.
de etiologia controversa, pode ser considerada condição autoimune, variante da esclerose múltipla ou da encefalomielite
aguda. Cursa com embaçamento visual, dor à movimentação ocular, fraqueza muscular, incoordenação, disfunções
autonômicas, paraparesia, até plegia e cegueira. A principal
causa de morte é a insuficiência respiratória. Relato do
caso: paciente do sexo feminino, A.M.P, 24 anos. Proposta
cirúrgica de tireoidectomia total com esvaziamento cervical
radical ampliado e linfadenectomia mediastinal. Diagnóstico
de Síndrome de Devic aos 19 anos, com manifestação inicial
de neurite óptica, seguida de mielite transversa, tendo apresentado o último surto da doença há três meses. Em uso
de dexametasona, alprazolam, escitalopram, pantoprazol e
anticoncepcional. Ao exame: taquicardia sinusal (135 bpm) e
preditores clínicos de intubação difícil. Exames laboratoriais:
disfunção renal moderada. Monitorização: ECG, PNI, SpO2,
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24 - ANESTESIA E MIASTENIA GRAVIS.
AESP019 - Relato de Casos.
AUTORES:
Joana Angélica Vaz de Melo; Cynthia Beatriz Tostes Ferreira; Waldo Sapucaia Roland; Ziltomar Donizetti de Oliveira
Borges; William Costa Rocha.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Felício Rocho.
Introdução: Miastenia Gravis (MG) é uma doença crônica
autoimune que acomete a junção neuromuscular da placa
motora. Há destruição dos receptores colinérgicos pós-sinápticos por autoanticorpos. Caracteriza-se por fraqueza
e fadiga da musculatura esquelética. Relato do caso:
paciente do sexo masculino, 57 anos, 57 kg, portador de MG.
Em uso domiciliar de Piridostigmina 60 mg BID. História familiar positiva. Internado para realização de derivação biliodigestiva em Y de Roux, após diagnóstico de tumor de cabeça
de pâncreas. Interconsulta com a Neurologia antes da avaliação pré-anestésica orientou suspensão da piridostigmina 48
horas antes da cirurgia e cautela na utilização de BNM, halotano e diazepam no intraoperatório. Exames: Hb 9.8g/dL; Ht
30.6%; GL 6.680/mm3; Plaquetas 162.000/mm3; RNI 1.08; AP
88.8%; PTTa 31/31s; creatinina 0.68mg/dL; Ureia 16mg/dL;
BD 17.0 mg/dL; BI 1.6mg/dL; Cloretos 107mmol/L; Potássio

4.1mEq/L; Sódio 143mEq/L; FA 1.407U/L; TGO 178U/L; TGP
161U/L; GGT 885U/L. ECG: BAV de primeiro grau e bloqueio
de ramo direito. Submetido à cirurgia sob anestesia venosa
total (AVT) com propofol e remifentanil. Monitorado com eletrocardiograma, pressão arterial não invasiva, oximetria de
pulso, capnografia e estimulador de nervo periférico. Após
quatro horas de procedimento, encaminhado à Unidade de
Terapia Intensiva intubado, apesar de recebida dose única de
cisatracúrio na indução anestésica (um terço da dose habitual). Extubado três horas após a admissão naquela unidade.
Evoluiu sem intercorrências, tendo alta para a enfermaria
no dia seguinte. Discussão: os cuidados anestésicos
no paciente portador de MG baseiam-se no manuseio das
medicações anticolinesterásicas e na monitoração do BNM.
Pode ser necessária suspensão dos anticolinesterásicos.
Deve-se informar ao paciente que poderá estar intubado e
em ventilação mecânica ao despertar. Como há maior sensibilidade destes pacientes aos BNM adespolarizantes, estes
devem ser utilizados com titulação de dose baseada na resposta muscular ao estimulador de nervo periférico, iniciada
antes da injeção do BNM. Recomenda-se o estímulo TOF,
útil também para detectar bloqueio residual, cuja reversão é
controversa. Geralmente, doses de um terço à metade das
habituais são suficientes para assegurar condições ótimas
para entubação e relaxamento cirúrgico. AVT possibilita a
utilização de fármacos de curta duração, minimizando a possibilidade de efeitos prolongados sobre a função respiratória.
Referência: 1- KAULING, ALC et al . Miastenia gravis:
Relato de dois casos e revisão da literatura. Campinas: Rev.
Bras. Anestesiol, 2011-Dec; v.61; n. 6. 2- BLICHFELDT-LL,
HANSEN BD. Anesthesia andmyasthenia gravis. Acta Anaesthesiol Scand, 2012; 56:17-22. 3- REZER G et al. Anestesia
venosa total para timectomia em paciente com miastenia
gravis. Relato de caso. Rev Bras Anestesiol 53, 2003: 39-45.

25 - TROMOBOEMBOLIA PULMONAR
EM CIRURGIA DE COLUNA: RELATO DE
CASO.
AESP020 - Relato de Casos.
AUTORES:
Jordana Dantas de Oliveira Lira; Thales Abreu Tedoldi; Luiz
Guilherme Villares da Costa; Raffael Pereira Cezar Zamper;
Helton Noriyoshi Yamasaki.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Israelita Albert Einstein.
Introdução: o aumento na complexidade das cirurgias
de coluna vertebral foi acompanhado pelo crescimento na
incidência de trombose venosa profunda (TVP) e tromboembolismo pulmonar (TEP). Embora a utilização de meias elásticas e dispositivo de compressão pneumática intermitente
(DCPI) já tenham indicação bem estabelecida pela literatura,
o uso de quimioprofilaxia ainda é controverso, devido à possibilidade de formação de hematomas epidurais. Relato
do caso: paciente do sexo feminino, TBA, 77 anos, internada para a realização de cirurgia eletiva de hérnia discal
lombar (L4-L5). Portadora de Hipertensão Arterial Sistêmica
(HAS), hipotireoidismo, obesidade e dislipidemia. Submetida
a procedimento cirúrgico com duração de sete horas, em
decúbito ventral, com abdome livre pelo uso de coxins em
quadril (cristas ilíacas) e tórax lateral, tendo feito uso também
de meias elásticas e DCPI. Ao final da cirurgia, foi reposicio-

nada para decúbito dorsal, quando manifestou queda súbita
de EtCO2 (de 35 até 19) e bradicardia (FC > 30bpm). Iniciada
reanimação cardiopulmonar. Após dois ciclos (4 min) com
uma dose de adrenalina, volta para ritmo sinusal com pulso.
Solicitados em sala eletrocardiograma de 12 derivações (incompatível com isquemia miocárdica), radiografia torácica,
ecocardiograma transtorácico (que mostrou aumento de
ventrículo direito com pressão estimada de artéria pulmonar
de 67 mmHg), marcadores de necrose miocárdica e perfil
bioquímico arterial. Encaminhada à UTI com noradrenalina
e dobutamina. Uma angiotomografia torácica confirmou o
diagnóstico de TEP. Foi realizada trombectomia e trombólise
com alteplase e heparina. Teve alta no 15º dia de pós-operatório, com enoxaparina dose plena. Discussão: vários
fatores de risco estão associados à ocorrência de TVP/TEP,
dentre os quais dois menores acometiam a paciente do caso
(idade avançada e obesidade). O posicionamento em decúbito ventral também está relacionado à maior incidência de
eventos tromboembólicos por predispor a compressão em
veia cava inferior, levando a estase sanguínea. TEP é um
evento de alto potencial de morbidade e mortalidade, mesmo
ocorrendo em ambiente hospitalar, e pode ocorrer apesar da
aplicação das medidas de precaução cabíveis. No caso descrito, o reconhecimento rápido e o tratamento adequado e
imediato desta complicação garantiu à paciente a resolução
completa do evento, sem deixar sequelas, com segmento
de tratamento domiciliar. Conflito de interesse: nenhum.
Referências: 1- SCHIZAS C, NEUMAYER F, KOSMOPOULOS V, EUR SPINE J. Incidence and management of
pulmonary embolism following spinal surgery occurring while
under chemical thromboprophylaxis, 2008-Jul; 17(7):970-4.
2- TOMINAGA H, SETOGUCHI T, TNABE F, KAWAMURA I,
TSUNEYOSHI Y, KAWABATA N, NAGANO S, ABEMATSU M,
YAMAMOTO T, YONE K, KOMIYA S. Risk factors for venous
thromboembolism after spine surgery. Medicine (Baltimore),
2015-Feb; 94(5):e466. 3- HILL J, TREASURE T. Reducing the
risk of venous thromboembolism (deep vein thrombosis and
pulmonary embolism) in inpatients having surgery: Summary of NICE guidance. BMJ, 2007; 334:1053. 4- ROKITO SE,
SCHWARTZ MC, NEUWIRTH MG. Deep vein thrombosis
after major reconstructive spinal surgery. (Phila Pa 1976),
1996-Apr 1; 21(7):853-8; discussion 859. 5- ANDERSON FA
Jr, SPENCER FA.Risk factors for venous thromboembolism.
Circulation, 2003-Jun 17; 107(23 Suppl 1):I9-16. Review.

26 - ANESTESIA PERIDURAL CONTÍNUA
PARA MAMOPLASTIA REDUTORA EM
PACIENTE PORTADORA DE DISOSTOSE
CLEIDOCRANIAL.
AESP021 - Relato de Casos.
AUTORES:
Kelma Dayana de Oliveira Silva Guerra; Tanure, MI; Dourado, EM; Resende, MS; Novais, VO.
INSTITUIÇÃO:
Santa Casa de Montes Claros.
Introdução: Disostose Cleidocraniana (DCC) é uma
si n
́ drome genética rara, com padrão de herança autossômica dominante, com prevalê ncia variando de 1:200.000
a 1:1.000.000. O diagnóstico é baseado nos achados
cli n
́ icos e radiológicos, e a seguinte tri á de é considerada
patognomô nica: múltiplos dentes extranumerários, ausência
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parcial ou total das clavi ć ulas e sutura sagital e fontanelas
abertas. O objetivo deste estudo é relatar o caso de uma paciente portadora da síndrome submetida a anestesia peridural
contínua para cirurgia de mamoplastia redutora. Relato do
caso: paciente do sexo feminino, 46 anos, 50 kg, epiléptica
em uso de ácido valproico, Mallampati IV, com diagnósticos
de agenesia completa de clavículas e abertura de sutura sagital, dentes no momento ausentes por extração prévia, candidata a mamoplastia redutora. A monitorização foi feita com
cardioscopia contínua, oximetria de pulso e pressão arterial
não invasiva, seguidos de venóclise com cateter 18G em veia
do membro superior direito com injeção de 2 mg de midazolam. A punção (única) foi realizada no espaço T6-T7 com
agulha de Tuohy 16 na linha média e sem intercorrências, com
teste de Dogliotti positivo. Foi injetada lentamente uma dose
teste de lidocaína a 2% (60 mg) com epinefrina a 1:200.000.
Não se observou qualquer alteração, e a seguir, após introdução do cateter convencionalmente inserido até a marca três
da sua graduação, injetados levobupivacaina a 0,25% (50 mg),
clonidina (150 mcg) e sufentanil (10 mcg). A latência para o bloqueio sensitivo foi de aproximadamente oito minutos, no nível
entre T4 e T6. Foram adicionados mais 3 mg de midazolam
para sedação, recebendo como medicação complementar
cefazolina 2 g, dexametasona 4 mg, tenoxicam 20 mg,dipirona
2 g e ondasetrona 4 mg. Foi necessária complementação
anestésica pelo cateter com 30 mg levobupivacaina 0,5%. O
procedimento durou cinco horas, sem intercorrências anestésicas. Discussão: no manejo de pacientes portadores
de DCC, podemos nos deparar com dificuldades no manejo
anestésico, em virtude da possibilidade de via aérea difícil, em
decorrência das imperfeições craniofaciais e dentárias e da
presença de deformidade da coluna vertebral, dificultando a
abordagem do bloqueio de neuroeixo. Apesar da imperfeição
da coluna vertebral, não houve dificuldades com a técnica
anestésica regional para este procedimento. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de fomento: Santa Casa de Montes
Claros. Referências: 1- SERRATINI A, ROCHA R. Displasia cleidocraniana: Apresentação de um caso clínico. Arquivos Catarinenses de Medicina, 2007; 36(1):55-62. 2- SAKAI N,
HASEGAWA H, YAMAZAKI Y, Ui K, TOKUNAGA K, HIROSE R
et al. A case of a japanese patient with cleidocranial dysplasia
possessing a mutation of CBFA1 gene. The Journal of Craniofacial Sugery, 2002; 13(1):35-42.

27 - INTUBAÇÃO NASOTRAQUEAL ÀS
CEGAS EM PACIENTE PORTADOR DE
ESPONDILOLÍSTESE TRAUMÁTICA
DO ÁXIS CANDIDATO A ARTRODESE
CERVICAL.
AESP022 - Relato de Casos.
AUTORES:
Kelma Dayana de Oliveira Silva Guerra; Dourado, EM; Tanure, MIB; Novais, VO; Penna, RMM.
INSTITUIÇÃO:
Santa Casa de Montes Claros.
Introdução: na abordagem à via aérea, pode-se utilizar
diversos recursos. Uma opça ̃o, quando há dúvida quanto ao
sucesso na intubaça ̃o em pacientes que não apresentam controle seguro da via aérea, é mantê-los acordados. Nos serviços em que a fibrobroncoscopia não está disponível, pode-se
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utilizar a intubação nasotraqueal (INT). Relato do caso:
paciente do sexo masculino, 22 anos, vítima de acidente automobilístico, portador de fratura axial tipo III. Após obtenção
do consentimento e cooperação, foi monitorizado com ECG,
oximetria de pulso e pressão arterial não invasiva. Feita venóclise com cateter 18G, pré-oxigenação, administração
intravenosa de 2 mg de midazolam, 100 mcg de fentanil, dexmedetomidina na dose de indução de 1 mcg/kg/h, seguidos
da dose de manutenção de 0,04 mcg/kg/h, instilação de puffs
de lidocaína spray 2% em hipofaringe e solução de nafazolina
nasal. A INT foi feita com tubo aramado nº 7,lubrificado com
lidocaína geleia 2%, e a confirmação da posição, orientada
pela opacificaça ̃o do tubo e rui ́dos respiratórios, atestada
por ausculta pulmonar e capnografia. Com o paciente ainda
acordado, foi feita tração cervical, checagem da ausência de
déficits, prosseguindo-se com anestesia geral, com fentanil
5 mcg/kg, propofol 2 mg/kg e atracúrio 0,5 mg/kg, e infusão
contínua de dexmedetomidina. O paciente foi mantido em ventilação mecânica e, a seguir, foi acrescentada a monitorizaça ̃o
do CO2 expirado e da temperatura esofágica, mantendo-se
sevoflurano inalatorio 1%. O procedimento cirúrgico durou
cinco horas, sem intercorrê ncias. Após seu término, o paciente estava desperto e com ventilaça ̃o espontâ nea à capnografia, sendo extubado e encaminhado à sala de recuperaça ̃o,
onde permaneceu estável, recebendo alta para a enfermaria após uma hora. No dia seguinte, o paciente estava sem
queixas ou recordaço ̃es relacionadas com o procedimento
de INT. Discussão: a INT é uma técnica útil quando existir
fratura de coluna cervical, confirmada ou suspeita. No caso
de realização de tração cervical, pode ocorrer o agravamento
ou surgimento de dano neurológico, com migração do disco
intervertebral para dentro do canal raquimedular. Neste caso,
limitar situações que podem agravar ou ocasionar dano se
torna mandatório; e, neste caso específico, a INT às cegas
tornou-se uma técnica adequada, tanto para proteger as vias
aéreas, quanto para diminuir a incidência de eventos adversos numa possível via aérea difícil. Conflito de interesse:
nenhum. Fonte de fomento: Santa Casa de Montes Claros.
Referências: 1- CAPLAN RA, BENUMOF JL, BERRY FA et
al. Practice guidelines for management of de difficult airway: A
report by the American Society of Anesthesiologists task force
on management of the difficult airway. Anesthesiology, 1993;
78:597-602. 2- BAGATINI A, GOMES CR, MASELLA AMZ et
al – Dexmedetomidina: Farmacologia e uso clínico. Rev Bras
Anestesiol, 2002; 52:606-617. 3- ARLI D; CORREA, NS; SILVA,
TCBV, MARADEI EM. Intubação nasotraqueal às cegas em
paciente acordada candidata à hemimandibulectomia: Relato
de caso. Rev. Bras. Anestesiol. [online], 2008, vol.58, n.1 [cited
2015-03-04], pp. 55-62.

28 - INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL
EM PACIENTE SEDADO COM
DEXMEDETOMIDINA ASSOCIADA A
BLOQUEIO DE GLOSSOFARÍNGEO,
LARÍNGEO SUPERIOR E RECORRENTE.
AESP023 - Relato de Casos.
AUTORES:
Leticia Akemi Simamura; Marcos Milanez.; Vivian Schraiber;
João Vitor Uratani.
INSTITUIÇÃO:
Universidade Federal do Paraná / UFPR.

Introdução: o ato anestésico inicia-se com avaliação
pré-anestésica eficiente, que consiga antecipar presença
de uma via aérea difícil. dos processos judiciais, 34%
correspondem a intercorrências respiratórias; destes,
85% evoluíram para óbito ou lesão neurológica irreversível. Relato do caso: D.E.C, 47 anos, ASA II, reconstrução de face por câncer. Previsão de via aérea difícil
por acometimento de toda hemiface e impossibilidade
de ventilação com máscara. Monitorização com cardioscopia, venóclise, oxímetro de pulso e PANI. Início com
dexmedetomidina 1 mcg/ kg/ hora em 10 minutos e 2 mg
de midazolam. Bloqueio do glossofaríngeo com abordagem posterior em arco palatofaríngeo, laríngeo superior
com punção dirigida à parte superior do grande corno
do osso hióideo e laríngeo recorrente via transtraqueal
com 10 ml de lidocaína 2% no total. Primeira laringoscopia bem tolerada, paciente colaborativo, porém Cormack
grau III. Segunda laringoscopia bem-sucedida com guia
introdutor Bougie, cânula aramada 8,5, confirmada pela
capnografia. Iniciada anestesia geral com propofol 100
mcg/kg/min, remifentanil 0,3 mcg/kg/min, rocurônio 30
mg. Realizada traqueostomia para extubação após cinco
horas de cirurgia. Administrada morfina 7 mg, dipirona
2 g para analgesia pós-operatória. Discussão: diante de uma via aérea difícil, a intubação com o paciente acordado é uma das abordagens. O sucesso dessa
técnica depende da prática do anestesista e de uma
adequada sedação. Condição ideal seria um paciente
confortável, colaborativo, via aérea sem secreção e ventilação espontânea. Para isso, é necessário um fármaco
de ação rápida e curta, fácil titulação que propicie adequada sedação com pequena supressão da ventilação
espontânea. A dexmedetomedina é um alfa 2 agonista
adrenérgico com efeitos simpatolíticos, analgésicos,
antissialogogos e sedativos. Possui afinidade oito vezes
maior para o receptor alfa 2 que a clonidina. Estimula o
caminho endógeno indutor do sono, ativando os receptores no locus coeruleus, importante modulador da vigília,
não promovendo depressão respiratória. A associação
com o triplo bloqueio da boca e a faringe permitiu uma
intubação segura e confortável. A laringe supraglótica
tem inervação sensitiva do nervo laríngeo superior e a
intubaçao pode ser facilitada pelo bloqueio bilateral.
Combinado com a anestesia da laringe inferior, inervada
pelo laríngeo recorrente, obtemos condições ótimas para
a intubação acordado sem tosse ou laringoespasmo.
Referências: 1- CATTANO DWT al. Dexmedetomidine
versus Remifentanil for sedation during awake fiberoptic
intubation. Hindawi Publishing Corporation Anesthesiology Research and Practice, 2012. Article ID 753107; 7
pages doi:10.1155/2012/753107. 2- BERGESE SD et al. A
comparative study of dexmedetomidine with midazolam
and midazolam alone for sedation during elective awake
fiberoptic intubation. Journal of Clinical Anesthesia, 2010;
22, 35-40. 3- __________________. Dexmedetomidine
for conscious sedation in difficult awake fiberoptic intubation cases. Journal of Clinical Anesthesia, 2007; 19, p:
141–144. 4- RAMKUMAR V. Preparation of the patient for
awake intubation. Indian Journal of Anaesthesia.Physiologic and Pathophysiologic Responses to Intubation.

29 - ANESTESIA EM PORTADORA DE
ACIDÚRIA 3-HIDROXIISOBUTÍRICA:
RELATO DE CASO.
AESP024 - Relato de Casos.
AUTORES:
Livia Maria Campos Teixeira; Catia Sousa Govêia; Luis
Cláudio de Araújo Ladeira; Marco Aurélio Soares Amorim;
Denismar Borges de Miranda.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Universitário de Brasília.
Introdução: acidúria 3-hidroxiisobutírica, erro inato do
metabolismo da valina, cursa com descompensação metabólica por ingestão de proteínas. Carecem relatos na literatura sobre anestesia em paciente com a síndrome. Relato
do caso: paciente do sexo feminino, 25 anos, 47 kg, 1,50
m, a ser submetida a exodontia dos terceiros molares. Uso
contínuo de dimenidrinato profilático. Epilepsia em uso de
fenobarbital (última crise há seis anos). Diversas internações
em UTI por descompensação da acidúria. Já submetida a sedações para endoscopia digestiva, sem intercorrências, sem
relato das medicações utilizadas. Ao exame: déficit de crescimento, desenvolvimento e cognição, bom estado geral. Realizada indução venosa com fentanil e midazolam, intubação
nasotraqueal e manutenção com sevoflurano. Intraoperatório
sem intercorrências. Ao final, infiltração local de ropivacaína.
Profilaxia antiemética: dexametasona e ondasentrona. Administração de flumazenil. Extubada e encaminhada à SRPA; alta
após 60 minutos, Aldrete 10. No pós-operatório, apresentou
episódio de vômito, cessado com ondansetrona. Discussão: acidúria 3-hidroxiisobutírica é uma doença hereditária,
recessiva, com poucos casos descritos, sem definição de
conduta anestésica segura. Entre os hipnóticos disponíveis,
midazolam reúne características favoráveis ao quadro clínico: anticonvulsivante, relaxamento muscular, estabilidade
cardiovascular, sem proteínas na composição, facilidade de
preparo/administração e possibilidade de reversão. Tiopental,
bem indicado em epilepsia, apresenta relatos na literatura de
potencial emetogênico, menor duração do efeito e maior meia
vida contexto-sensitiva, comparado ao midazolam. Como a
administração de proteínas é limitada a quantidades mínimas
diárias, evitou-se usar propofol que, apesar de efeito antiemético, contém proteínas do ovo (ricas em valina) na composição. Os medicamentos empregados não descompensaram o
quadro clínico. Menor variedade de medicamentos aumenta
a segurança na anestesia de pacientes com erros inatos do
metabolismo. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de
fomento: nenhuma. Referências: EILERS H. Anestesia
Intravenosa. In: MILLER RD, PARDO MC. Bases da anestesia.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2012; 6 ed; 94-107.

30 - DIAGNÓSTICO DE ANEMIA POR
TALASSEMIA DURANTE A AVALIAÇÃO
PRÉ-ANESTÉSICA E MUDANÇA
DE CONDUTAS ANESTÉSICAS NO
PEROPERATÓRIO.
AESP025 - Relato de Casos.
AUTORES:
Luis Fernando Rodrigues Maria; Janini ACR; Santos BPS;
Nery LL; Jorge JJ.
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INSTITUIÇÃO:
CET Fac. Medicina de Catanduva / FIPA.
Introdução: a avaliação pré anestésica, APA, é regulamentada pela lei CFM 1.802/2006 e deve ser feita antes de
toda e qualquer cirurgia. São benefícios da APA: diminuição
da ansiedade do paciente, da resposta neuro endócrina
metabólica e das complicações anestésicas/cirúrgicas
no peroperatório. A seguir, apresentamos um caso onde
a APA resultou no diagnóstico de Anemia por Talassemia,
AT. Relato: paciente do sexo feminino, DSX, 23 anos,
negou quaisquer doenças durante a anamnese. O hemograma apresentou discreta alteração com Hb= 10,8 g/dl e
Ht= 33,2%. A paciente negou astenia e dispneia, sintomas
comuns de anemia. Metrorragia, outras formas de hemorragias, realiazação de regime para emagrecimento foram
descartadas na APA. Embora assintomática, a paciente foi
encaminhada à clinica médica para investigação da causa
da anemia. O clínico solicitou eletroforose de Hbe detectou
a presença de 1,7% de Hb H (valor de ref: ausente), confirmando assim a HD de AT. Discussão: exames complementares desnecessários ou negligenciados nao melhoram
a qualidade da APA.Foi a APA bem feita que levou à suspeita
de AT e à solicitação de exame específico (eletroforese Hb)
para seu diagnóstico. Fica óbvia a importância da completa
anamnese durante a APA e não apenas a solicitação de exames. Embora a talassemia muitas vezes cause uma discreta
e assintomática anemia, o correto tratamento da AT com
ac fólico e sulfato ferroso produzem aumento dos niveis de
hemoglobina e podem, portanto, evitar uma hemotransfusão e suas complicações. Esses cuidados apenas foram
tomados graças ao diagnóstico de AT feito durante a APA.
Conflito de interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma. Referências: Tratado de Anestesiologia, 7 ed.

31 - ANESTESIA VENOSA TOTAL NO
PACIENTE MUITO IDOSO: RELATO DE
CASO.
AESP026 - Relato de Casos.
AUTORES:
Luís Otávio Esteves; Luiz Eduardo de Paula Gomes Miziara; Lívia Gabriela Truvilho Giancoli; Maria Luiza Versiani de
Sena; Caio Funck Colucci.
INSTITUIÇÃO:
CET Centro Médico de Campinas.
Introdução: o paciente idoso possui limitações relacionadas ao envelhecimento. O conhecimento das alterações
fisiológicas e farmacológicas permite conduzir a Anestesia
Venosa Total (AVT) de maneira eficiente e segura. Dessa forma, relata-se uma AVT em uma paciente muito idosa para
uma cirurgia por videolaparoscopia. Relato do caso:
paciente do sexo feminino, 98 anos, 65 kg, 1,60 m, programada para colecistectomia videolaparoscópica. Portadora
de hipertensão arterial e dislipidemia. Na sala cirúrgica,
realizou-se monitorização habitual, débito urinário, temperatura e monitores de bloqueio neuromuscular (TOF) e de
atividade cerebral (BIS). Depois da venopunção, infundiu-se
ringer lactato (RL) 10 ml/kg. A indução foi feita com propofol
alvo-controle, modelo de Schinider, no alvo de 3,0 mcg/ml
e remifentanil, modelo de Minto, no alvo de 3 ng/ml. Em seguida à perda da consciência, injetou-se rocurônio 0,5 mg/
kg. Após a intubação, manteve-se o propofol em 2,5 mcg/
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ml e o remifentanil em 1,5 ng/ml. O valor do BIS variou de 35
a 45, e a pressão arterial permaneceu estável. A quantidade
total de propofol foi de 585 mg e de remifentanil, de 230
mcg. Ao término da cirurgia, as infusões foram desligadas e
injetou-se sugamadex 2 mg/kg por causa do valor do TOF.
O despertar ocorreu em 12 minutos (propofol em 0,27 mcg/
ml). A paciente recebeu alta para o quarto após duas horas
de permanência na sala de recuperação pós-anestésica.
Discussão: a pré-hidratação, utilizada neste caso, é
importante para repor o jejum e as perdas do preparo intestinal, bem como para evitar hipotensão arterial durante
a indução devida à dependência, pelo paciente idoso, do
mecanismo de Frank-Starling para a manutenção do débito cardíaco. O propofol foi utilizado segundo o modelo de
Schnider, pois a idade é um dos fatores usados no cálculo
da infusão. Assim, o bolus inicial do propofol é menor, o que
proporciona maior estabilidade hemodinâmica no idoso. A
infusão de remifentanil foi feita de forma alvo-controlada,
por meio do modelo descrito por Minto. Esse modelo também utiliza a idade no cálculo da infusão, o que permite uma
anestesia segura, com mínimas alterações hemodinâmicas
quando utilizado da forma correta no idoso. Portanto, a
AVT, que foi utilizada respeitando as alterações fisiológicas e farmacológicas da senilidade, mostrou-se segura e
eficaz nesta paciente muito idosa. Referências: MINTO
CF, SCHINIDER TW, EGAN TD et al. Influence of age and
gender on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of
remifentanil. Anesthesiology, 1997; 86:10-23.

32 - MANEJO ANESTÉSICO
INTRAOPERATÓRIO DA HIPERTENSÃO
PULMONAR EM PACIENTE COM
ENDOCARDITE TRICÚSPIDE.
AESP027 - Relato de Casos.
AUTORES:
Maia Nogueira Crown Guimarães; Nathália Ferreira Pereira;
Vagner de Campos Silva; Eduardo Borato; Marcello Fonseca Salgado Filho.
INSTITUIÇÃO:
Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora.
Introdução: a endocardite tricúspide está relacionada
com 5% a 10% de todas as endocardites, e é mais prevalente nos indivíduos usuários de drogas ilícitas endovenosas. A
embolização pulmonar é muito comum, podendo ocasionar
insuficiência respiratória e disfunção aguda do ventrículo
direito (VD). O objetivo deste relato de caso é discutir o
manejo da hipertensão pulmonar intraoperatória na cirurgia
de troca valvar tricúspide por endocardite infecciosa. Relato do caso: paciente do sexo masculino, 13 anos, 28
Kg, 1,30 m, apresentou há um mês um abcesso no braço
direito drenado fora do ambiente hospitalar. Evoluiu com
febre, dispneia e insuficiência respiratória aguda. No hospital, foi prontamente intubado e encaminhado à UTI. Após
realização do ecocardiograma transtorácico, diagnosticou-se endocardite de válvula tricúspide e foi indicada a troca
valvar. Na sala de cirurgia, após monitorização, o paciente
encontrava-se com pressão arterial de 100x60 mmHg, frequência cardíaca de 130 bpm, intubado e saturando 90%.
Foi introduzida a sonda do ecocardiograma transesofágico
(ETE), que demonstrava boa função do ventrículo esquer-

do; válvulas mitral e aórtica normofuncionates e com boa
estrutura anatômica; disfunção grave do VD; TAPSE (Tricuspid Anular Plain Systolic Evolution) de 1,9 cm; índice de
performance do VD de 0,8; regurgitação tricúspide grave,
com pressão sistólica da artéria pulmonar (PSAP) de 68
mmHg. O tempo total de circulação extra-corpórea (CEC)
foi de 65 min. Durante o desmame da CEC, a função do
VD deteriorou, apresentando TAPSE de 0,6, com PSAP de
100 mmHg, mesmo com suporte inotrópico de adrenalina
(0,09 mck/Kg/min). Neste momento, houve o retorno à CEC
e foi adicionada dose de ataque de milrinona de 50 mck/Kg,
seguida de infusão contínua de 0,75 mcg/kg/min e óxido
nítrico a 80 ppm. Com esta nova terapêutica, houve melhora
da função do VD e diminuição da PSAP (56 mmhg), o que
tornou possível o desmame da CEC. O paciente foi encaminhado à UTI, onde permaneceu intubado por sete dias,
tendo alta para a enfermaria no 14º dia. Discussão: a
utilização do ETE nas cirurgias pediátricas com hipertensão
pulmonar é de grande valia, pois devido à dificuldade da
passagem do cateter de artéria pulmonar nesta população,
o ETE torna-se indispensável para a avaliação da disfunção
do VD, para estimar a PSAP e para acompanhar o desfecho
cirúrgico, orientando o cirurgião e definido a melhor terapêutica anestésica. Conflito de interesse: nenhum. Fonte
de fomento: nenhuma. Referências: HEART J. Valve
Dis: 1997-Nov; 6(6):636-41.

incentivada por comando verbal de acordo com o algoritmo
da ASA Manobrar o endoscópio com o tubo de dupla luz
montado acrescentou grande dificuldade técnica. Usamos
uma cânula VAMA para entrar com o endoscópio até obter
a visão das cordas vocais; a partir deste ponto, foi impossível progredir com a cânula VAMA, sendo assim, retiramos
a cânula VAMA e a substituímos por protetor de mordida
nos molares. Entramos com o endoscópio na traqueia, mas
o tubo número 39 se mostrou muito calibroso. Retiramos
todo o conjunto e repetimos a endoscopia com tubo 37
montado pela luz bronquial no endoscópio, conseguindo,
nesta segunda tentativa, entrar na luz do brônquio fonte
esquerdo, para onde foi dirigido o tubo sob visão direta. A
seguir, verificada a posição pela endoscopia na luz traqueal
do tubo. O paciente permaneceu acordado, confortável e
respirando espontaneamente até a confirmação da posição
adequada do tubo. Conflito de interesse: nenhum. Fonte
de fomento: nenhuma. Referências: 1- Anesthesiology:
2013; V 118. 2- British Journal of Anaesthesia 103. BJA/PGA
Supplement: 2009; i66–i75. 3- Indian J Thorac Cardiovasc
Surg: 2011-Jul–Sep; 27(3):125–127.

34 - AMAUROSE BILATERAL
CONVERSIVA EM PÓS-OPERATÓRIO DE
ARTRODESE DE COLUNA.

33 - INTUBAÇÃO ENDOBRÔNQUICA (NO
PACIENTE CONSCIENTE) COM TUBO
DE DUPLA LUZ EM PACIENTE COM VIA
AÉREA DIFÍCIL RECONHECIDA.

AESP029 - Relato de Casos.

AESP028 - Relato de Casos.
AUTOR:

INSTITUIÇÃO:
CET Dr. José Quinan.

Marcelo Sperandio Ramos.

Introdução: perda visual uni ou bilateral pode ocorrer
em pacientes no pós-operatório de atrodese de coluna. A
maioria dos fatores etiológicos é de causa orgânica; entretanto, as causas não orgânicas devem ser lembradas no
diagnóstico diferencial. Relatamos caso de paciente submetido à artodese de coluna que evoluiu com perda visual
conversiva no pós-operatório. Relato de caso: paciente
do sexo masculino, 39 anos, 71 kg, 1,72 m, ASA I, admitido
para artrodese e discectomia em L4-L5 e L5-S1. Venóclise, cardioscopia, oximetria, PANI; indução com remifentanil, propofol e rocurônio; intubação com TOT 8,0 mm,
seguida por capnografia e diurese por sondagem vesical.
Manutenção em anestesia venosa total alvo-controlada.
Durante fixação e laminectomia, evoluiu com importante
sangramento e choque hipovolêmico. Após 30 min, obteve-se hemostasia e estabilidade hemodinâmica com infusão
de noradrenalina, expansão volêmica e hemoderivados. Na
UTI, evoluiu com confusão mental, fraqueza em membros
e perda visual bilateral. Não foi possível identificação de
achados clínicos, laboratoriais ou de imagem para lesão
orgânica. Evoluiu com episódios de ansiedade, labilidade
emocional e distúrbio de linguagem, sendo aventada hipótese de síndrome conversiva com componente visual
após avaliação psiquiátrica. Apresentou melhora total de
sintomas visuais após educação e introdução de baixas
doses de antipsicótico, antidepressivo e benzodiazepínico.
Houve regressão dos demais sintomas com alta no 12º dia
pós-operatório. Encontrava-se assintomático após 60 dias.
Discussão: apesar deste paciente apresentar fatores de

INSTITUIÇÃO:
Cancer Center A. C. Camargo.
Introdução: tanto a ventilação de pulmão isolado
quanto a intubação de pacientes com via aérea difícil são
fatos comuns na anestesia moderna, mas a combinação
da necessidade de isolamento pulmonar em paciente com
via aérea difícil e baixa tolerância a apneia torna o caso
especialmente desafiador. Relato do caso: paciente
do sexo masculino, obeso (35,9 Kg/m2), 66 anos, com as
comorbidades: diabetes tipo2, ateromatose de carótida,
hipertensão. Anestesias prévias: 1 - colectomia (março
2013) – falha na intubação (mesmo com Fastrach lâmina de
MaCoy) – revertida anestesia e procedida intubação acordado com endoscopia (graduada como difícil pelo endoscopista); 2 - hepatectomia parcial (para metástase - agosto
2013) – intubação acordada com endoscopia dificultada
pelo tamanho da língua em relação à boca. Avaliação de
via aérea: distância tireomentoneana limítrofe, boa abertura
de boca, Mallapati IV. Cooperativo e entendedor do risco
representado pela dificuldade de intubação. Cirurgia proposta: ressecção pulmonar para metástase. Empregamos
3,57 mg/Kg (dose total) de lidocaína para anestesia local
de via aérea (gel 2% na hipofaringe por cinco min, spray
10% nos arcos palatoglossos e lidocaína 2% laringotraqueal pelo endoscópio). Sedação com remifentanil 1,2 mcg/Kg
injetado em dois minutos + 0,08 mcg/Kg/min. Oxigênio 6
L/min via prong nasal. Mantivemos respiração espontânea

AUTORES:
Marco Aurélio Soares Amorim; Dailson Mamede Bezerra;
Eglantine Mamede Bezerra; Antonio Jorge Silva Junior; Denismar Borges de Miranda.
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risco para perda visual orgânica (sangramento com hipotensão, cirurgia prolongada e grande reposição volêmica),
não foi possível identificar lesão tecidual em sua avaliação
oftalmológica, exames laboratoriais ou de imagem. Contudo, particularidades do quadro clínico deste doente (labilidade emocional, distúrbio de linguagem, fraqueza motora
não relacionada ao nível cirúrgico e perda visual com particularidades incongruentes) chamaram a atenção para a
hipótese de síndrome conversiva, sendo corroborado com
o teste terapêutico. Alto nível de suspeição e envolvimento
de equipe multiprofissional são pontos-chave para diagnóstico precoce e tratamento eficaz desta patologia, que em
geral apresenta bom prognóstico. Conflito de interesse:
nenhum. Fonte de fomento: nenhuma. Referências:
1- BRUCE BB, NEWMAN NJ. Functional visual loss. Neurol
Clin: 2010; 28:789-802. 2- GROVER V, JANGRA K. Perioperative vision loss: A complication to watch out. J Anaesthesiol Clin Pharmacol: 2012; 28:11-6. 3- APFELBAUM JL,
ROTH S, CONNINS RT et al. Practice advisory for perioperative visual loss associated with spine surgery: An updated
report by the American Society of Anesthesiologists task
force on Perioperative Visual Loss. Anesthesiology: 2012;
116:274‐85.

35 - MANEJO ANESTÉSICO EM
PACIENTE COM DOENÇA DE MOYAMOYA
E DOENÇA FALCIFORME: RELATO DE
CASO.
AESP030 - Relato de Casos.
AUTORES:
Marcos Cardoso de Oliveira; Ferro, LSG; Emilio Carlos Del
Massa; Tarifa, AM; Marui, AS.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Santa Marcelina.
Introdução: a Doença de Moyamoya (DMM) é uma
vasculopatia encefálica progressiva caracterizada por estenose ou oclusão bilateral da porção terminal da artéria
carótida interna e/ou das porções proximais das artérias
cerebrais anteriores e/ou cerebrais médias, associada à
proliferação de vasos colaterais na base do crânio (vasos de
Moyamoya). A apresentação clínica da doença é variável, e
resulta da relação entre a demanda tecidual e o suprimento
sanguíneo. Podem ser evidenciados eventos cerebrovasculares isquêmicos ou hemorrágicos. A Doença Falciforme
(DF) é uma condição inflamatória crônica permeada de
episódios agudos. As chamadas “hemácias em foice” são
responsáveis pelos fenômenos vaso-oclusivos e hemólise
crônica. As repercussões dessas alterações constituem os
principais sinais e sintomas, como dor, anemia hemolítica e
comprometimento progressivo de múltiplos órgãos. Relato do caso: paciente do sexo masculino, 26 anos, pardo,
48 kg, com DMM, DF, história de 7 AVEs prévios, tetraparético e com déficit cognitivo. Admitido para tratamento
cirúrgico de priapismo. ASA IIIE. Exames prévios: Hb9,1;
Ht24,7; leucócitos 22.050; plaquetas 329.000; U20; C0,41;
Na135; K4,6; INR1,69. Monitorizado - ECG, PANI, SpO2 e
venóclise jelco 20 G em MSD. Feito cefazolina 2G EV. Após
pré-oxigenação por três minutos, realizou-se indução com
alfentanil 50 µg/kg, lidocaína 1 mg/kg, etomidato 0,2 mg/kg,
passagem de máscara laríngea (ML) 4 e confirmação pela
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ausculta pulmonar e capnografia. Realizada manutenção
com O2/Ar/Sevoflurano em ventilação mecânica e morfina
1 mg EV para analgesia pós-operatória. A cirurgia durou 15
minutos e a anestesia, 30 minutos, com retirada de ML sem
intercorrências. Foi encaminhado para SRPA onde permaneceu por 60 minutos e, posteriormente, para enfermaria,
com alta hospitalar no dia seguinte. Discussão: o objetivo anestésico foi manter a hemodinâmica cerebral e a sistêmica estáveis em paciente com potencial risco para eventos
neurológicos negativos. Neste cenário, em que havia contraindicação para realização de bloqueios, optou-se pela
anestesia geral, sendo realizada indução e manutenção com
drogas de rápida metabolização e analgesia rigorosa, que
proporcionaram a estabilidade hemodinâmica requerida e
desfecho satisfatório para o caso. Conflito de interesse:
nenhum. Fonte de fomento: nenhuma. Referências:
1- FRIEDRISH, JR. Cirurgia e anestesia na doença falciforme. Rev. Bras. Hematol. São José do Rio Preto: Hemoter,
2007-Set; v. 29; n. 3. 2- PARRAY T; MARTIN TW; Siddiqui S.
Moyamoya disease: A review of the disease and anesthesic
management. J Neurosurg Anesthesiol, 2011; 23(2):100-109.
3- SCOTT RM, SMITH ER. Moyamoya disease and moyamoya syndrome. N Engl J Med, 2009; 360(12):1226-1237.

36 - REAÇÃO ADVERSA AO AGENTE
HEMOSTÁTICO EM AMIGDALECTOMIA:
RELATO DE CASO.
AESP031 - Relato de Casos.
AUTORES:
Marcos Roberto Damo Zohler; Dalva Maria Carvalho Mendes; Guilherme Hannickel Netto; Patrícia Arquelles Betim
Paes Leme.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Naval Marcílio Dias.
Introdução: nas cirurgias de amigdalectomia pode ser
utilizado o Sub Galato de Bismuto na mucosa, a fim de
proporcionar auxílio na hemostasia da mucosa, em virtude
de sua ação na via intrínseca da cascata de coagulação,
reduzindo o tempo de tromboplastina parcial ativada. Possui relação com a ativação do fator de Hageman (fator XII).
Relato do caso: paciente do sexo masculino, 05 anos,
25 Kg de peso, história de bronquite em uso de antialérgico nas crises, com relato de alergia ao corante amarelo
e amigdalite de repetição (07 episódios ao ano). Exames
pré-operatórios normais. Realizado preparo pré-operatório
com corticoide sistêmico por dois dias. Cirurgia realizada
em 29 de janeiro de 2015, indução anestésica sem intercorrências, intubação nasotraqueal com tubo aramado 5,0
mm. Manutenção da anestesia com técnica geral balanceada, oxigênio e ar comprimido (Fio2 0,5), fluxo de gás fresco
em 2 litros/minuto. Realizadas medicações no perioperatório sem alterações, com volume total de infusão venosa
em 460 ml de soro fisiológico 0,9%. No perioperatório, o
paciente apresentou edema de úvula, pilares amigdalianos,
cavum e parede posterior de orofaringe, depois da colocação de tampão com Sub Galato de Bismuto. Após a queixa
pelo cirurgião de edema importante da mucosa, foram administrados 100 mg de corticoide sistêmico e orientada a
retirada do componente suspeito, apresentando regressão
importante do edema de mucosa, o que possibilitou a extubação segura, ao término da cirurgia, sem intercorrências;

entretanto, persistindo leve edema em pálpebras. Recebeu
alta hospitalar no 9º dia pós-operatório. Discussão:
após queixa do cirurgião de perda de campo cirúrgico pelo
edema da mucosa, foi orientada pela equipe anestésica a
possibilidade de alergia ao Sub Galato de Bismuto, em virtude de sua coloração amarela, e devido ao relato de alergia
ao referido corante, comprovado após retirada do produto
da mucosa. Na literatura médica disponível inexiste relato
de alergia ao Sub Galato de Bismuto ou associação deste
ao corante amarelo. Referências: 1- PATROCÍNIO JA,
WATANABE CM, PATROCÍNIO LG. Tamponamento nasal
anterior em turbinectomia parcial inferior: Um novo método.
Arq Otorrinolaringol, 2004, 8(4):270-4. 2- MANIGLIA AJ. Adenotonsillectomy: A safe outpatient procedure. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 1989, 115:92-4. 3- SILVA BSR da et
al. Hemorragia no pós-operatório imediato de adenoidectomia e/ou tonsilectomia. Arq. Int. Otorrinolaringol. / Intl. Arch.
São Paulo: Otorhinolaryngol, 2009; v.13; n.2; p. 155-160.

37 - COLECISTECTOMIA POR
VIDEOLAPAROSCOPIA EM PACIENTE
COM MIASTENIA GRAVIS: RELATO DE
CASO.
AESP032 - Relato de Casos.
AUTORES:
Mariana Miranda de Almeida; Bruno Oliveira; Marcelo Marçal Vieira Junior; Patrícia Teixeira da Silva Marçal; Denismar
Borges de Miranda.
INSTITUIÇÃO:
Santa Casa de Misericórdia de Goiânia / CET José Quinan.
Introdução: Miastenia Gravis (MG) é uma doença crônica autoimune que resulta da ação de anticorpos contra
os receptores nicotínicos de acetilcolina na junção neuromuscular, caracterizado por déficit motor e fragilidade
da musculatura esquelética. Apresenta prevalência de
1:10.000 casos, independente do grupo etário, com picos
de incidência de 20-30 anos nas mulheres e 50-60 anos
nos homens. Relatamos caso de uma paciente com MG
submetida à colecistectomia por videolaparoscopia sob
anestesia geral. Relato do caso: paciente do sexo feminino,27 anos, 90 Kg, arquiteta, portadora de MG há 15
anos, com síndrome de Cushing em uso regular de imunossupressores e imunoglobulina. Antecendente de insuficiência respiratória com traqueostomia prévia e obesidade
grau I. Submetida à colecistectomia por videolaparoscopia
sob anestesia geral. Venóclise em MSD e monitorizado com
ECG, SpO2, PANI, BIS e TOF. Pré-oxigenação e indução
com propofol alvo-controlado (2,5 mcg/ml), fentanil (100
mcg), remifentanil alvo (0,25 mcg/kg/min) e cisatracúrio
(3 mg) guiado por TOF. Administrada lidocaína (1,5 mg/
kg) antes da IOT nº 7,0 com cuff. Iniciado com ventilação
mecânica controladae manutenção da anestesia com propofol (2,5 mcg/ml) e remifentanil (0,1 a 0,25 mcg/kg/min),
de acordo com estímulo álgico, acompanhado ao longo de
todo o ato cirúrgico por BIS e sinais clínicos. Ato cirúrgico
sem intercorrências. Reversão do bloqueia neuromuscular
(BNM) após TOF 65% com atropina (1,0 mg) e neostigmina
(0,5 mg) e extubação após TOF > 90%. Encaminhada para
UTI, evoluindo nas primeiras 36 horas sem fraqueza muscular, queixas álgicas, náuseas e vômito no pós-operatório-NVPO. A alta hospitalar ocorreu no 3º dia pós-operatório,

com orientações para controle da MG. Discussão: na
anestesia de pacientes com MG, três técnicas devem ser
aventadas: anestesia inalatória exclusiva, balanceada com
baixas concentrações de anestésicos inalatórios e venosa
total com infusão contínua de anestésicos de curta duração. O fato da infusão contínua de propofol apresentar fácil
titulação e retorno rápido da consciência contribuiu para a
não ocorrência de depressão respiratória e NVPO. A recuperação e a extubação precoce, a baixa sedação residual e
a diminuição do comprometimento psicomotor justificam a
escolha deste fármaco. Devido à variedade de resposta aos
BNM, torna-se mandatória a monitorização da transmissão
neuromuscular. Portanto, conhecimento prévio da MG e
monitorização adequada foram fundamentais para evolução satisfatória do caso. Conflito de interesse: nenhum.
Fonte de fomento: nenhuma. Referências: 1- REZER
G, BAGATINI A, GOMES CR et al. Anestesia venosa total
para timectomia em paciente com miastenia gravis: Relato
de caso. Rev Bras Anestesiol, 2003; 53:39-45. 2- KAULING
ALC, ALMEIDA MCS, LOCKS GF. Miastenia Gravis: Relato
de dois casos e revisão da literatura. Rev Bras Anestesiol,
2011; 61:748-63.

38 - INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL COM
PACIENTE ACORDADO.
AESP033 - Relato de Casos.
AUTORES:
Mariana Rabelo Maia; Luís Gustavo Torres dos Santos; Patrícia Lopes Gabriel; Igor Neves Afonso Castro.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte.
Introdução: até que se prove o contrário, todos os pacientes com traumas graves devem ser considerados com
potencial lesão de coluna cervical. O anestesista deve se
preparar para garantir uma via aérea de um paciente com
coluna instável para o procedimento cirúrgico, minimizando
qualquer potencial risco para a coluna cervical. Todo paciente com suspeita de lesão cervical deve ser considerado
como via aérea difícil (VAD), devido à impossibilidade de
conseguir posicionamento adequado para a intubação. A
principal escolha para esses casos está entre intubação
acordado com auxílio de fibrobroncoscopia ou intubação
por laringoscopia direta com estabilização manual linear.
Relato de caso: paciente do sexo feminino, 38 anos,
ASA 1, vítima de acidente automobilístico, com lesão cervical em c-c2, utilizando colar cervical. VAD, optamos por intubação acordado com laringoscopia direta. Paciente ciente do procedimento e cooperando. Monitorizada com ECG,
PIA, Oximetria. Feita anestesia tópica de orofaringe com
Lidocaína a 10%. Foram realizados três bloqueios: glossofaríngeo, laríngeos superiores e transtraqueal. A paciente
tolerou bem a laringoscopia, intubação orotraqueal com
tubo 8.0, confirmada a intubação por capnografia; testes
motores com a paciente acordada. Anestesia geral balanceada e o procedimento sem intercorrências. Discussão:
o reconhecimento de uma via aérea potencialmente difícil é
o primeiro passo para o seu controle. Cabe ao anestesista
reconhecê-la, desenvolver uma tática para sua abordagem
e garantir a segurança do paciente nas situações de falha
na intubação. A intubação com paciente acordado é ótima opção para aqueles que apresentam instabilidade na
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coluna cervical. Os bloqueios visam melhorar a tolerância
do paciente à laringoscopia e diminuir os reflexos de tosse
e vômitos. O n. laríngeo superior pode ser anestesiado no
ponto em que transfixa a membrana tireóidea para o interior
da laringe. O bloqueio é realizado após localização do osso
hioide e da cartilagem tireóidea; a punção é dirigida à parte
inferior do grande corno do osso hioide. O bloqueio do nervo
glossofaríngeo minimiza o reflexo do vômito - é feito em nível de pilares amigdalianos com auxílio de um abaixador de
língua, no ponto médio do arco palatofaríngeo, na mucosa
lateral da faringe. Já o bloqueio transtraqueal é feito identificando e penetrando a membrana cricotireoidea. Devido
à grande ocorrência de casos de pacientes com lesão de
coluna cervical, relatamos o caso acima para discussão da
melhor abordagem. Referências: 1- JOO HS, KAPOOR
S, ROSE DK, NAIK VN. The intubating laryngeal mask airway after induction of general anesthesia versus awake fiberoptic intubation in patients with difficult airways. Anesth
Analg, 2001; 92(5):1342-6. 2- KOVAKS G, LAW AJ, PETRIE
D - Awake fiberoptic intubation using an optical stylet in an
anticipated difficult airway. Ann Emerg Med, 2007; 49(1):813. 3- SCANNELL G, WAXMAN K, TOMINAGA G, BARKER
S, ANNAS C. Orotracheal intubation in trauma patients with
cervical fractures. Arch Surg, 1993-Aug; 128(8):903-5.

39 - MANEJO DA VIA AÉREA EM
PACIENTE COM SÍNDROME DE
CORNÉLIA DE LANGE.
AESP034 - Relato de Casos.
AUTORES:
Nino Behar; André Ricardo Caesar Passos; Leonardo José
Gabrielli Vanzato; Guinther Giroldo Badessa; Luiz Fernando
dos Reis Falcão.
INSTITUIÇÃO:
Centro de Ensino E Treinamento Gaap / Hospital São Camilo - Unidade Santana / São Paulo - SP.
Introdução: a Síndrome de Cornélia de Lange (SCdL) é
uma síndrome genética caracterizada por traços distintos,
incluindo dismorfias faciais, malformações de crescimento
e comprometimento cognitivo. Sua prevalência varia de
1:45.000 a 1:62.000 nascidos vivos. A experiência anestésica com pacientes portadores desta síndrome é escassa,
com poucos relatos existentes na literatura, sendo de alta
relevância seu conhecimento, por se tratar de pacientes
com via aérea difícil. Relato de caso: paciente do sexo
feminino, 25 anos, 58 kg, internada para realização de septoplastia, etmoidectomia e polipectomia eletiva. Na avaliação pré-anestésica, identificada condição preexistente
de SCdL com micrognatia, dentes incisivos proeminentes,
distância esterno-mentoniana inferior a 12,5 cm e Mallampati III e retardo mental. Após avaliação, optou-se pela intubação com paciente acordada com broncofibroscópio e
anestesia geral. Na sala cirúrgica, após monitorização, foi
realizada sedação leve com midazolam. Iniciada anestesia tópica em orofaringe com lidocaina 2%. Introduziu-se,
então, o broncofibroscópico com anestesia tópica gradual
(spray as you go) e intubação com tubo orotraqueal 7,0 mm,
sem intercorrências e confirmação por onda de capnografia. Seguiu-se, então, com indução anestésica venosa e
com manutenção anestésica balanceada. Procedimento cirúrgico transcorrido sem intercorrências. Paciente enviada
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à recuperação anestésica após extubação. Discussão:
o manejo anestésico de pacientes com SCdL apresenta
considerações importantes, especialmente no manejo da
via aérea, estabilidade hemodinâmica intraoperatória pelo
risco de anomalias cardíacas preexistentes e o cuidado
intraoperatório com a administração de drogas, tendo em
vistapotencial imaturidade orgânica e distúrbios endócrinos
associados. A paciente em questão apresentava preditores de via aérea difícil, sendo escolhida a realização de
fibroscopia em respiração espontânea. Apesar dos relatos
existentes citando eventos inesperados relacionados à
ação das drogas, a paciente não apresentou intercorrências relacionadas, mantendo-se estável do início ao fim do
procedimento. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de
fomento: nenhuma Referências: 1- TAKESHITA,T et al.
Anesthetic management of a patient with Cornelia de Lange
Syndrome. Anesthesiology, 1991-Jun; v 74; nº 6. 2- Anesthetic Management of Two Patients with Cornellia de Lange
Syndrome. Journal of Anesthesia, 2012; 20 (2): 106-109.
3- Características Clínicas, Morfológicas e Genéticas da
Síndrome de Cornélia de Lange. Revista Odontológica de
Araçatuba, 2009-Jan/Jul; v30, nº 1; p: 55-58.

40 - CRANIOTOMIA EM PACIENTE SEM
VIA AÉREA DEFINITIVA.
AESP035 - Relato de Casos.
AUTORES:
Rafael Gonçalves de Miranda; Stela Maris Menegotto Asato; Gustavo Rodrigues Bonheur.
INSTITUIÇÃO:
Associação Beneficente de Campo Grande / Santa Casa.
Introdução: este relato de caso tem como objetivo
mostrar a viabilidade da craniotomia em pacientes acordados, que é descrita há décadas para o tratamento das
mais diversas entidades neurocirúrgicas. Suas vantagens
implicam em monitorar déficits neurológicos focais no intraoperatório, evitar as alterações inerentes a uma anestesia
geral como obtenção de via aérea definitiva e alterações
hemodinâmicas e na rápida recuperação do paciente.
Porém, o desconforto intraoperatório pode levar a alterações hemodinâmicas e comportamentais que interferem
diretamente no resultado final da cirurgia. Neste contexto,
surge como desafio ao anestesista minimizar estas desvantagens. Relato do caso: APM, paciente do sexo
masculino, 73 anos, história de trauma crânioencefálico
há 21 dias. A tomografia computadorizada de crânio documentou hematoma subdural frontotemporoparietal à
esquerda, promovendo herniação subfalcina contralateral,
sendo proposta a abordagem cirúrgica com paciente acordado e técnica cirúrgica de burr holes. Na admissão em
sala cirúrgica, o paciente encontrava-se consciente, orientado, com queixa de cefaleia moderada e perda de força em
membros inferiores. Paciente colocado em decúbito dorsal
com elevação de dorso em 40°, cabeça lateralizada para a
direita, monitorização com pressão não invasiva, oximetria
de pulso e cardioscópio. Ofertado O2 em cateter nasal 2
L/m. Administrados via endovenosa 100 mcg de fentanil
e iniciado dexmedetomidina 1 mcg/kg por 10 minutos.
Realizada anestesia local do sítio cirúrgico pelo cirurgião.
Mantida infusão contínua de dexmedetomidina nas doses de 0,5-1,0 mcg/kg/h. Paciente manteve-se em escore

-3/-4 na escala de Rass, porém, em alguns momentos de
maior estímulo, chegou ao escore +1, sem alterações cardiovasculares e respiratórias importantes. Após o término
do procedimento, o paciente foi encaminhado à sala de recuperação pós anestésica, recebendo alta após 1,5 horas.
Aldrete e Kroulik 10, sem queixas. Discussão: tivemos
uma sedação mais profunda do que o desejado na maior
parte do procedimento, que interferiu na comunicação com
o paciente em momentos críticos do procedimento, como
na trepanação. Entretanto, consideramos esta experiência
um sucesso, porque diminuímos o custo do hospital e, principalmente, agradamos o cirurgião e o paciente. A craniotomia com paciente acordado é de fato uma opção viável
para a realização da drenagem do hematoma subdural crônico. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de fomento:
nenhuma. Referências: 1- XIAO-PING X; CONG L; QIAN
W. Monitored anaesthesia care with dexmedetomidine for
chronic subdural hematoma surgery. J NeurosurgAnesthesiol, 2014-Oct; 26(4):408-9. 2- BOLZANI ND, JUNQUEIRA
DOP, FERRARI PAPF, FERRARI AF, GAIA F, TAPAJÓS CM et
al. Anestesia para craniotomia em paciente acordado: Relato de caso. Rev BrasAnestesiol, 2013-Nov; 63(6): 500-3.
3- GUZEL A, KAYA S, OZKAN U et al. Surgical treatment of
chronic subdural haematoma under monitored anaesthesia
care. Swiss Medical Weekly, 2008; 138: 398-403. 4- AFONSO J, REIS F. Dexmedetomidina: Papel atual em anestesia
e cuidados intensivos. Rev. Bras. Anestesiol. [serial on
the Internet], 2012-Feb [cited 2015 Feb 07]; 62(1): 125-133.
Available from: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-70942012000100015&lng=en. http://
dx.doi.org/10.1590/S0034-70942012000100015>.

41 - ANESTESIA REGIONAL COMO
TÉCNICA ISOLADA PARA CIRURGIA
TORÁCICA VIDEO-ASSISTIDA.
AESP036 - Relato de Casos.
AUTORES:
Raquel de Souza Ferraz dos Santos; Laís Tenório de Melo
Medeiros; Rafaela Wanderley Araújo Ferreira; João Batista
Virgulino; Thaysa Lanne Alves dos Santos.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Universitário Lauro Wanderley.
Introdução: o uso de anestesia geral tem sido o método
de escolha para a realização de cirurgias torácicas vídeo-assistidas, principalmente no que concerne à segurança e
à estabilidade para o binômio médico-paciente; entretanto,
técnicas que dispensam a intubação orotraqueal vêm se
mostrando como uma alternativa segura, em casos selecionados. Relato do caso: paciente do sexo feminino, 55
anos, parda. Paciente com queixa de dor torácica há três
meses, atendida em USF, sendo realizada radiografia de
tórax, com posterior encaminhamento ao serviço terciário.
Tomografia computadorizada de tórax evidenciou múltiplas
áreas de espessamento focal em pleura parietal, algumas
associadas a calcificações, de natureza a esclarecer, sendo
indicada a realização de pleuroscopia com biópsia. Exame
físico: estado geral bom, eupneica, hidratada, consciente e
orientada, 1,52 m, 63 Kg, 110/70 mmHg. Paciente monitorizada por meio de pressão não invasiva, oximetria de pulso e
cardioscopia. Como medicação pré-anestésica, administrados 3 mg de midazolam. Optou-se pela anestesia peridural

como técnica anestésica única, sendo realizada no espaço
entre T7 e T8, com uso de 75 mg de bupivacaína em excesso enantiomérico de 50% (S75:R25), 0,125% com vasoconstrictor, 100 mcg de fentanil, 2 mg de morfina e 80 mg de
lidocaína a 1%, associada à passagem de cateter, sem intercorrências. Paciente colocada em decúbito lateral esquerdo
com os coxins apropriados e iniciada abordagem cirúrgica
do pulmão direito por videotorcoscopia. Procedimento teve
duração aproximada de uma hora, sem intercorrências e sem
necessidade de complementação de anestésico ou mudança de técnica. Paciente enviada à sala de recuperação pós-anestésica, onde permaneceu por aproximadamente uma
hora, quando recebeu alta para a enfermaria sem queixas.
Discussão: em casos e pacientes selecionados, o uso
do bloqueio regional como técnica isolada tem se mostrado
seguro para cirurgias torácicas vídeo-assistidas, reduzindo
o tempo de recuperação pós-anestésica e as complicações
inerentes à anestesia geral. Conflito de interesse: nenhum.
Fonte de fomento: nenhuma.

42 - ANESTESIA PARA BLEFAROPLASTIA
EM PACIENTE COM MIOPATIA
MITOCONDRIAL: RELATO DE CASO.
AESP037 - Relato de Casos.
AUTORES:
Renata de Oliveira Câmara; Pedro Henrique de Mello Neves
Nobre Machado; Michely Wada; Felipe Castro; Dalva Maria
de Carvalho. Mendes;
INSTITUIÇÃO:
Hospital Naval Marcílio Dias.
Introdução: as citopatias mitocondriais são doenças
congênitas raras que afetam o metabolismo mitocondrial
e caracterizam-se pela existência de uma associação de
sintomas com envolvimento de orgãos aparentemente
não relacionados e, em alguns casos, envolvem alterações metabólicas graves. A miopatia mitocondrial (MM) é
um espectro dos distúrbios envolvendo primordialmente
as fibras musculares. Sua manifestação clínica envolve
fraqueza muscular proximal com oftalmoplegia e ptose
palpebral, aumento de ácido lático e biopsia muscular
positiva. Há poucas referências a experiências anestésicas nestes doentes. Relato do caso: paciente do
sexo masculino, PVGS, 23 anos, 54 kg, 1,60 m, portador de MM em acompanhamento neurológico. Cirurgia
proposta: blefaroplastia. Exames laboratoriais normais,
EcoTT com FE preservada (77%), ECG com BRD segundo grau, radiografia de tórax sem alterações. Em uso de
coenzima Q10. Após monitorização, pré-oxigenação com
O2 50% sob máscara e administração venosa de fentanil
250 ug, de propofol 200 mg e de lidocaína 60 mg, foi intubado com tubo 7,5 mm na primeira tentativa e acoplado
à ventilação mecânica. Manutenção com remifentanil e
propofol doses alvo-controladas em BI. A cirurgia transcorreu sem intercorrências. Extubado, recebeu alta para
RPA hemodinamicamente estável, com SpO2 a 98% em
ar ambiente. Discussão: as miopatias se associam a
um aumento no risco de desenvolver Hipertermia Maligna. No caso da MM, alguns trabalhos reforçam esta
preocupação, mas não há dados suficientes para estabelecer uma conclusão. Continuam sendo necessárias mais
experiências em doentes com miopatias mitocondrais
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para se esclarecer esta associação. No caso relatado,
optou-se por realizar anestesia venosa total com propofol e remifentanil doses alvo-controladas, minimizando
possíveis riscos do uso dos halogenados e bloqueadores neuromusculares. Foram tomadas providências para
tentar evitar o agravamento da acidose lática com aquecimento do paciente, evitando hipóxia e hipotensão. A
técnica se mostrou segura, sem intercorrências durante
o procedimento, sendo uma opção interessante neste
tipo de paciente. Referências: 1- SCHAPIRA AHV.
Mitochondrial myopathies. BMJ, 1989; 298:1127-1128.
2- PETTY RHK, HARDING AE, MORGAN-HUGHIES JA.
The clinical features of mitochondrial myopathy. Brain,
1986; 109: 915-938. 3- BRONWELL AKW. Malignant hypertermia: Relationship to other disease. British Journal
of Anaesthesia, 1988; 60: 303-308. 4- OHTANI Y, MIIKE
T, ISHITSU T et al. A case of malignant hyperthermia with
mitochondrial dysfunction. Anesth Analg, 1991; 72: 696699. 5- BUMS AM, SHELLY MP. Anaesthesia for patients
with mitochondrial myopathy. Anaesthesia, 1989; 44:
975-977.

43 - ANESTESIA PARA REALIZAÇÃO
DE GASTROSTOMIA EM PACIENTE
COM DOENÇA DE MACHADO JOSEPH:
RELATO DE CASO.
AESP038 - Relato de Casos.
AUTORES:
Thais Spilborghs Haun Amaral Teixeira; Marco Aurélio Soares Amorim; Denismar Borges de Miranda; Dailson Mamede
Bezerra; Edson Lemes Sardinha.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi / CET José Quinan.
Introdução: a doença de Machado Joseph, ou ataxia
espinocerebelar tipo 3, é uma síndrome genética rara e
progressiva que leva à perda da função motora, sensitiva
e, por vezes, autonômica, com importantes implicações
anestésicas. Relatamos o caso de uma paciente com
doença de Machado Joseph submetida à gastrostomia
sob sedação. Relato do caso: paciente do sexo feminino, 63 anos, 60 kg, estado físico ASA III, acamada, não
contactante, com espasticidade em membros inferiores
e disfagia em uso de sonda de gastrostomia. Admitida
para troca de sonda de gastrostomia por via endoscópica
com jejum de oito horas completo e profilaxia complementar de broncoaspiração com ranitidina 50 mg EV e
bromoprima 10 mg EV uma hora antes do procedimento.
Monitorizada com SpO2, cardioscopia e PANI. Realizada
sedação com doses tituladas de fentanil (40 mcg) e propofol (30 mg). Mantida em ventilação espontânea com O2
sob cateter nasal (3L/min), sem intercorrências, durante
todo o procedimento. Encaminhada à SRPA e liberada
para leito de origem após uma hora de observação.
Recebeu alta hospitalar no dia seguinte. Discussão:
considerada a mais comum das ataxias espinocerebelares, a doença de Machado Joseph apresenta uma
característica autossômica dominante e tem uma prevalência de 0,3 a 2,0/100.000 pessoas. É causada por uma
expansão anormal de repetições do trinucleotídeo CAG,
situado no cromossoma 14q. Sua população de maior
risco é de descendentes portugueses e açorianos, na
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faixa etária adulta. O quadro clínico pode ser composto
por diversos sintomas, como oftalmoplegia, dismetria,
déficit de memória, espasticidade, disartria, dificuldade de deglutição, diplopia, parkisonismo, entre outros.
Apresenta prognóstico reservado por ainda não possuir
uma terapia definitiva, com expectativa de vida entre 10
a 30 anos. A definição da melhor técnica anestésica para
estes pacientes pode ser um desafio. Todavia, a escolha
deve levar em consideração o estado físico, a evolução
da doença e suas características clínicas atuais. O risco de hipercalemia com uso de succinilcolina deve ser
lembrado em pacientes acamados. Além disso, esses
pacientes apresentam comprometimento da musculatura faríngea com risco potencial para broncoaspiração,
inspirando cuidados adicionais quando da utilização de
técnicas para sedação ou anestesia geral. Conflito de
interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma. Referências: 1- TEO AY, GOY RW, WOON YS. Combined
spinal-epidural technique for vaginal hysterectomy in a
patient with Machado-Joseph disease. Reg Anesth Pain
Med, 2004; 29:352-4. 2- BETTENCOURT C, LIMA M.
Machado-Joseph disease: From first descriptions to new
perspectives. Orphanet J Rare Dis, 2011; 6:1-12.

44 - COLECISTECTOMIA
VIDEOLAPAROSCÓPICA EM PORTADOR
DE VÁLVULA AÓRTICA METÁLICA COM
INSUFICIÊNCIA GRAVE: RELATO DE
CASO.
AESP039 - Relato de Casos.
AUTORES:
Victor Junger de Mello; Fernando do Cássio Prado Silva;
João Paulo Jordão Pontes; Rodrigo Rodrigues Alves; Demócrito Ribeiro de Brito Neto.
INSTITUIÇÃO:
CET Hospital Santa Genoveva de Uberlândia / MG.
Introdução: Colecistectomias estão relacionadas
à mortalidade menor que 0,1% em pacientes sem comorbidades. As maiores preocupações surgem quando
cardiopatas graves devem ser submetidos a este tipo de
intervenção. Relato do caso: Paciente de 56 anos,
portador de válvula aórtica metálica com fração de ejeção
de 36%, apresentou-se para colecistectomia laparoscópica de urgência, devido à colecistopatia litiásica aguda.
Possui antecedentes de hipertensão arterial sistêmica,
diabetes tipo 2, bloqueio de ramo esquerdo, bloqueio
aótico-ventricular de 1° grau e endocardite subaguda em
tratamento. Optou-se por anestesia geral balanceada
com etomidato 20 mg, sufentanil 30 mcg, rocurônio 50
mg, lidocaína sem vasoconstritor 60 mg e manutenção
com sevoflurano. Foi realizada monitorização invasiva
por meio de análise hemodinâmica da onda de pulso da
artéria radial esquerda. A instalação do pneumoperitôneo foi lenta e gradual, guiada pela monitorização hemodinâmica e pela análise contínua de débito cardíaco.
Doses fracionadas de efedrina foram empregadas para
correção de hipotensão arterial. O paciente evoluiu sem
complicações, com programação de nova cirurgia para
substituição de prótese valvar aórtica. Discussão: em
cardiopatas com insuficiência valvar grave, a instalação

de pneumoperitônio deve ser criteriosa. Pode-se observar aumento da pós-carga e da resistência vascular
sistêmica que, somados à redução da pré-carga e do
débito cardíaco, podem agravar a condição clínica do
paciente. O foco deve ser a estabilidade cardiovascular
com escolha de anestésicos com poucas repercussões
hemodinâmicas e métodos de monitorização invasiva
adequados. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de
fomento: nenhuma. Referências: 1- SADHU S, SARKAR S, JAHANGIR TA, VEMA R, SHAIKH F, DUBEY
SKr, ROY MKr. Laparoscopic cholecystectomy in patients
with cardiac dynsfunction. Indian J Surg, 2011- Mar/Apr;
73(2):90-95. 2- FLEISHER et al. 2014 ACC/AHA Guideline
on perioperative cardiovascular evaluation and manegement of patients undergoing noncardiac surgery. JACC,
2014-Dec; vol.64; n.22:e 77-137.

45 - MANEJO ANESTÉSICO
DE APENDICECTOMIA
VIDEOLAPAROSCÓPICA DURANTE A
GESTAÇÃO: RELATO DE CASO.
AESP040 - Relato de Casos.
AUTORES:
Victor Junger de Mello; Fernando Cássio do Prado Silva;
Rodrigo Rodrigues Alves; Demócrito Ribeiro de Brito Neto;
Alexandre de Menezes Rodrigues.
INSTITUIÇÃO:
CET Hospital Santa Genoveva de Uberlândia / MG.
Introdução: o principal diagnóstico cirúrgico não obstétrico durante a gravidez é a apendicite aguda. Nesses
casos, a perda fetal chega a 3%, podendo alcançar até
35% quando o diagnóstico e tratamento cirúrgico são
retardados. Relato do caso: primigesta, com 28 semanas de idade gestacional, 33 anos, apresenta-se com
dor em fossa ilíaca direita há seis dias. Foi submetida à
apendicectomia videolaparoscópica sob anestesia geral.
Optou-se por indução em sequência rápida (com manobra
de Sellick). Foi injetado propofol 150 mg, fentanil 200 mcg,
succinilcolina 100 mg e lidocaína sem vasoconstritor 80
mg, seguido de bolus de cisatracúrio 10 mg. Na manutenção, foi utilizado propofol com infusão alvo-controlada e
remifentanil em infusão contínua. Ao final, a paciente despertou sem dor e foi acompanhada à sala de recuperação
anestésica. Exame anátomo-patológico confirmou tumor
carcinoide de apêndice cecal. Discussão: cirurgias videolaparoscópicas durante a gestação podem levar à insuficiência útero-placentária devido ao pneumoperitônio,
que deve ser instalado de forma gradual e com pressões
reduzidas. A escolha dos fármacos anestésicos ainda não
está definida. Com sorte, a cirurgia foi realizada durante o
segundo trimestre gestacional, momento em que o risco
de complicações maternas e fetais é menor. Conflito de
interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma. Referências: 1- RASHID Z, SULAIHA SA, AZMI MN. Acude
appendicitis in pregnancy: A diagnostic and management challenge. Intern M J Malaysia, 2014; 13(1): 77-80.
2- FIRSTENBERG MS, MALANGONI MA. Gastrointestinal
surgery during pregnancy. Gastroenterol Clin North Am,
1998; 27(1): 73-88.

ANESTESIA OBSTÉTRICA
46 - EFICÁCIA E SEGURANÇA DO
REMIFENTANIL EM ANALGESIA DE
PARTO: ARTIGO DE REVISÃO.
AOBS001 - Artigo Científico.
AUTORES:
Juliana Thomaz Menck; Lucas Amadeu Bertollo.
INSTITUIÇÃO:
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná.
Introdução: o remifentanil vem se mostrando uma alternativa para analgesia de parto. Assim, buscamos, através
de uma revisão da literatura, elucidar dúvidas quanto a sua
eficácia e segurança. Procuramos avaliar a dose utilizada nos
estudos, sua eficácia em reduzir a dor no trabalho de parto,
além de comparar esse método de analgesia com outros,
como bloqueio do neuroeixo, uso de meperidina e óxido
nitroso. Também nos atentamos para os efeitos colaterais
encontrados e a sua segurança para a mãe e para o feto.
Método: os artigos para esta revisão foram selecionados
por uma pesquisa usando estratégias de busca na base
Medline, através do sistema Pubmed, sendo inclusos trabalhos publicados desde 2001 até 2014. Resultados: foram
selecionados 17 estudos, totalizando resultados de 2.048
pacientes. Na maioria dos trabalhos, o remifentanil reduziu
a dor durante o parto. A dose utilizada em grande parte dos
estudos foi em torno de 0,5 mcg/kg, em bolus, na bomba
de PCA (patient controlled analgesia), mas a dose ideal para
cada paciente variou. O seu uso não se mostrou superior ao
bloqueio do neuroeixo, mas apresentou maior redução da
dor e maior satisfação materna quando comparada à meperidina. Sobre o óxido nitroso, faltam ensaios controlados
e randomizados que comparem essas drogas. Quanto à
sua segurança, o remifentanil apresentou pequenas taxas
de efeitos colaterais, como sedação materna e alteração do
batimento cardíaco fetal, que, quando presentes, eram de
curta duração e sem graves repercussões. Discussão: o
remifentanil ganhou destaque em analgesia de parto, por ter
um perfil farmacocinético favorável. Por não se apresentar
superior ao bloqueio do neuroeixo, essa droga é uma boa
opção para aquelas gestantes que possuem alguma contraindicação ou recusa ao bloqueio. A dose a ser utilizada
é variável, sendo necessário observar a resposta individualmente e ajustá-la, se necessário. A droga tem se mostrado
segura, mas não é isenta de riscos ou efeitos colaterais, não
dispensando, portanto, correta monitorização e assistência.
Conclusão: com base nos estudos analisados, concluímos que o remifentanil reduz a dor no trabalho de parto
e está associado a menor dor e maior satisfação materna
que a meperidina, porém, não se provou mais eficaz que
o bloqueio do neuroeixo. E, apesar de ser uma droga que
vem se mostrando segura, não é isenta de risco. Conflitos
de Interesse: nenhum. Fontes de fomento: nenhuma. Referências: 1- GOETZL LM: ACOG Practice Bulletin. Clinical Management Guidelines for Obstetrician-Gynecologists
Number 36, July 2002. Obstetric analgesia and anesthesia.
Obstet Gynecol, 2002, 100:177–191. 2- ACOG: Pain Relief
During Labor. ACOG Committee on Obstetric Practice,
2004, n. 295. 3- BLAIR JM, HILL DA, FEE JP. Patient-controlled analgesia for labour using remifentanil: A feasibility
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study. Br J Anaesth. 2001;87:415–20. 4- VOLMANEN P,
AKURAL EL, RAUDASKOSKI T, ALAHUHTA S. Remifentanil
in obstetric analgesia: A dose-finding study. Anesth Analg,
2002; 94:913–7. 5- VOLIKAS I, BUTWICK A, WILKINSON C,
PLEMING A, NICHOLSON G. Maternal and neonatal side-effects of remifentanil patient-controlled analgesia in labour.
Br J Anesth, 2005; 95:504–9. 6- D’OONOFRIO P, NOVELLI
AM, MECACCI F, SCARSELLI G. The efficacy and safety of
continuous intravenous administration of remifentanil for birth
pain relief: An open study of 205 parturients. Anesth Analg,
2009; 109:1922–4. 7- T.O. TA. HALVORSEN S. SEILER J.H.
Rosland. Efficacy and side effects of intravenous remifentanil
patient-controlled analgesia used in a stepwise approach for
labour: An observational study. International Journal of Obstetric Anesthesia, 2013; 22, 19–25. 8- SANDEEP D. Efficacy
and safety of remifentanil as an alternative labor analgesic.
Clinical Medicine Insights: Women’s Health, 2013:6 37–49.
9- VOLMANEN P, SARVELA J, AKURAL EI, RAUDASKOSKI KK, ALAHUHTA S. Intravenous remifentanil vs. epidural
levobupivacaine with fentanyl for pain in early labour: A
randomized, controlled, double blinded. Acta Anaes-thesiol
Scand, 2008; 52:249–55. 10- DOUMA MR, MIDDELDORP
JM, VERWEY RA, DAHAN A, STIENSTRA R. A randomised
comparison ofintravenous remifentanil patient-controlled
analgesia with epidural ropivacaine/sufentanil during labour.
Int J Obstet Anesth, 2011; 20:118–23. 11- TVEIT TO, SEILER
S, HALVORSEN A, ROSLAND JH. Labour analgesia: A randomised, controlled trial comparing intravenous remifentanil
an epidural analgesia with ropivacaine and fentanyl. Eur J
Anaesthesiol, 2012; 29:129–36. 12- STOURAC P, SUCHOMELOVA H, STODULKOVA M et al. Comparison of parturient-controlled remifentanil with epidural bupivacaine and
sufentanil for labour analgesia: Randomised controlled trial.
Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub,
2012. 13- ISMAIL MT, HASSANIN MZ. Neuraxial analgesia
versus intravenous remifentanil for pain relief in early labor in
nulliparous women. Arch Gynecol Obstet, 2012; 286:1375–81.
14- DANIEL S, IDIT M, SHARON E, SMADAR E-F, YEHUDA
G, CAROLYN FW. A randomized controlled trial of the efficacy and respiratory effects of patient-controlled intravenous
remifentanil analgesia and patient-controlled epidural analgesia in laboring women. Anesthesia and Analgesia. 2014.
15- ZHI-QIANG L, XIU-BIN C, HAI-BING L, MAN-TANG Q,
TAO D. A comparison of remifentanil parturient-controlled intravenous analgesia with epidural analgesia: A meta-analysis
of randomized controlled trials. Anesthesia and Analgesia,
2014. 16- TODD E, STAFFORDB DT, BUCOVAZB ET, MORRISON JC. Pharmacokinetics of meperidine in pregnancy.
Int. J. Gynecol. Obstet, 1989, 29: 143-146. 17- OLOFSSON
C, EKBLOM A, EKMAN-ORDEBERG G, HJELM A, IRESTEDT L. Lack of analgesic effect of systemically administered
morphine or pethidine on labour pain. Br J Obstet Gynaecol,
1996-Oct; 103(10):968-72. 18- BLAIR JM, DOBSON GT, HILL
DA, McCRACKEN GR, FEE JP. Patient controlled analgesia
for labour: A comparison of remifentanil with pethidine. Anaesthesia, 2005; 60:22–7. 19- EVRON S, GLEZERMAN M,
SADAN O, BOAZ M, EZRI T. Remifentanil: A novel systematic
analgesic for labor pain. Anesth Analg, 2005; 100:233–8. 20SHAHRIARI A, KHOOSHIDEH M. A randomized controlled
trial of intravenous remifentanil compared with intramuscular
meperidine for pain relief in labor. J Med Sci, 2007; 7:635–9.
21- DOUMA MR, VERWEY RA, KAM-ENDTZ CE, LIDEN,
van der PD, Stientra R. Obstetric analgesia: a comparison of
patient-controlled meperidine, remifentanil, and fentanyl in
labour. Br J Anesth, 2010; 104:209–15. 22- NG TK, CHENG
BCP, CHAN WS, LAM KK, CHAN MT. A double-blind ran-
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domized comparison of intravenous patient-controlled
remifentanil with intramuscular pethidine for labour analgesia. Anaesthesia, 2011; 66:796–801. 23- FELICITY R. Labour
analgesia and the baby: Good news is no News. International
Journal of Obstetric Anesthesia, 2011; 20, 38–50. 24- ROSEN
MA. Nitrous oxide for relief of labor pain: a systematic review. Am J Obstet Gynecol, 2002-May; 186 (5 Suppl Nature):
S110-26. 25- VOLMANEN P, AKURAL E, RAUDASKOSKI T,
OHTONEN P, ALAHUHTA S. Comparison of remifentanil and
nitrous oxide in labour analgesia. Acta Anaesthesiol Scand,
2005-Apr; 49(4):453-8.

47 - COMPARAÇÃO ENTRE AS
ALTERAÇÕES DO BIS NA ANALGESIA
DE PARTO: PERIDURAL CONTÍNUA X
TÉCNICA COMBINADA.
AOBS002 - Artigo Científico.
AUTORES:
Julianne Gualberto Hommers; Danilo de Oliveira Alves; Cândido Amaral Sanchez; Henrique de Paiva Torres; Gabriella
Graziani Pioli.
INSTITUIÇÃO:
CET Integrado de Campinas.
Introdução: o manuseio da dor durante o trabalho de
parto tem recebido contínua atenção dos profissionais
envolvidos. As técnicas de bloqueios espinhais são consideradas excelentes opções por promoverem analgesia
satisfatória com poucas alterações hemodinâmicas e
permitirem, ainda, doses complementares, se necessário.
Porém, a raquianestesia pode levar a um quadro de torpor
e sonolência.Objetivou-se avaliar o nível de consciência,
através do BIS, de gestantes submetidas à analgesia de
parto, empregando-se as técnicas combinada e peridural
contínuas. Método: foram avaliadas 50 gestantes a termo, em trabalho de parto, submetidas à analgesia de parto
e divididas em dois grupos iguais: o grupo PC recebeu analgesia peridural contínua e o grupo TC, técnica combinada.
O nível de consciência foi avaliado pelo BIS, pelo índice de
qualidade do sinal (QSI) e pela eletromiografia (EMG). Os
valores de BISforam considerados válidos apenas quando
QSI > 50%. Resultados: em relação aos dados antropométricos das gestantes, valores iniciais do BIS, QSI e EMG,
os grupos foram homogêneos. Porém, ocorreu tendência
à sedação no grupo TC, comprovada pela diminuição do
valor do BIS, entre o 10º e o 45º minutos, voltando a valores
iniciais a partir de então, até o 90º minuto. Conclusões:
como então justificar a diminuição do nível de consciência
na raquianestesia, onde os níveis de bloqueio são baixos,
assim como as doses de anestésico local? Talvez sejam necessários estudos posteriores, associando mais variáveis,
a avaliação de níveis de stress emocional e o conforto que
a analgesia proporciona. Discussão: Gentili e cols. concluíram que o nível do bloqueio espinhal está diretamente
associado ao grau de sedação. Ghanshyam e cols., em seu
estudo, observaram maior sedação, comprovada pelo BIS
nas cirurgias em cujo bloqueio peridural foi aplicada bupivacaína 0,5%, comparada à lidocaína 2%. Ozkan-Seyhan
e cols. sugeriam que a sedação observada durante o bloqueio espinhal pode ser devido à hipotensão, provocando
hipofluxo cerebral, que resulta em sonolência. Tverskoy e
cols. levantaram a hipótese da ação direta da bupivacaína

no cérebro por difusão rostral liquorica, sendo em média
30 minutos o tempo médio entre a injeção do anestésico
local e o início da sedação. Conflito de interesse: nenhum.
Fonte de fomento: nenhuma. Referências: 1- CATON
D. The history of obstetric anesthesia. In: Chestnut’s obstetrics anesthesia, 2009; 4 ed. Philadelphia; p: 03-11.2.
2- GENTILI M et al. Sedation depends on the level of sensory block induced by spinal anaesthesia. Br J Anaesth.
1998-Dec; 81(6):970-1. 3- OZKAN-SEYHAN T. BIS guided
sedation with propofol during spinal anaesthesia: Influence
of anaesthetic level on sedatio requerement. Br J Anaesth,
2006; 96 (5): 645-9.

Effects of equipotente ephedrine, metaraminol, mephentermine and methoxamine on uterine blood flow in the pregnant ewe. Anesthesiology,1974; 40:354-70.

49 - CESARIANA SOB ANESTESIA
GERAL EM GESTANTE COM
ESCLEROSE TUBEROSA E
PNEUMOTÓRAX BILATERAL POR
LINFANGIOLEIOMIOMATOSE.
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48 - REPERCUSSÕES METABÓLICAS
FETAIS COM O USO DE
VASOPRESSORES EM CESARIANAS.
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Introdução: a hipotensão arterial causada pelo bloqueio
espinhal em cesarianas incide em 50% a 80% dos casos. O
uso precoce de vasopressores está indicado para o tratamento; porém, os mesmos podem causar alterações fetais.
Objetivou-se avaliar as repercussões metabólicas fetais
com uso da efedrina e metaraminol no tratamento da hipotensão arterial em cesarianas. Método: foram avaliadas
40 gestantes a termo, submetidas à cesariana eletiva sob
raquianestesia e divididas em dois grupos iguais: o grupo E
recebeu 10 mg de efedrina EV in bolus, quando houve queda de 10% da P.A. dos valores iniciais, e o grupo M recebeu
0,5 mg de metaraminol. Após o nascimento, foi isolado segmento do cordão umbilical para coleta de sangue arterial e
dosagem do pH , excesso de bases e glicemia. Duas horas
após o nascimento, foi dosada a glicemia capilar dos RNs.
Resultados: na relação aos dados antropométricos
maternos, os grupos mostraram-se homogêneos. Quanto à
glicemia, logo após o nascimento, não houve diferença significativa entre os grupos. O mesmo não ocorreu com a glicemia dosada duas horas após o nascimento, onde o grupo
E apresentou valores superiores aos do grupo M. Quanto
à medida do pH e excesso de bases, o grupo E mostrou-se acidótico, com valores bem inferiores aos do grupo M.
Conclusões: estes resultados nos fazem crer que efedrina leva a efeitos metabólicos fetais mais intensos e duradouros, quando comparado ao metaraminol para controle
da hipotensão arterial em cesarianas. Discussão: o efeito
metabólico da efedrina no feto se deve à sua significativa
atividade beta-adrenérgica. Porém, estudos em animais
demonstraram fluxo uteroplacentário preservado com seu
uso, em comparação a outros vasopressores. É possível
que o efeito da efedrina sobre o feto possa ser marcante
na presença de outros fatores que afetam suprimento de
oxigênio fetal. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de
fomento: nenhuma. Referências: 1- MACARTUR, A et
al. Obstetric anesthesia controversies: Vasopressor choice
for postspinal hypotension during cesarean delivery. Int
Anesthesiol Clin, 2007; 45:115-32. 2- SCHINIDER, SM et al.

Introdução: a Esclerose Tuberosa (ET) é uma desordem autossômica dominante, rara (0,7 a 8,8: 100.000),
envolvendo a formação de tumores benignos (hamartomas)
em múltiplos tecidos: cérebro, coração, rins e, raramente,
nos pulmões (1:1 milhão). Relato do caso: gestante, 23
anos, G1P0A0, 35s3d, ET com envolvimento SNC (déficit
cognitivo leve e epilepsia), pele (angiofibromas) e pulmão
(pneumotórax de repetição), em uso de fenobarbital e oxcarbazepina. Admitida na UTI com pneumotórax espontâneo à D drenado, mantendo insuficiência respiratória.
Diagnosticado e drenado pneumotórax à E, com melhora
respiratória parcial. Admitida no centro cirúrgico em 29/10
com O2 por máscara facial, sem tolerar decúbito; drenos
funcionantes e Hb 8,9mg/dl. Cesariana sob anestesia geral,
após descartar tumores faríngeos, indução em sequência
rápida (Remifentanil 80 mcg, Tiopental 400 mg, Succinilcolina 80 mg) e manutenção com Sevoflurano (0,7-1,0 CAM)
e Remifentanil na BIC (0,4 mcg/Kg/min). Perda sanguínea
estimada de 1.500 ml, recebeu 3.000 ml de SF 0,9% e 300
ml CH. Melhora da ventilação após o parto, extubada em
SO e encaminhada à UTIainda em uso de O2. Realizou TC
de tórax em seguida, apresentando doença cística pulmonar bilateral difusa (achados compatíveis com linfangioleiomiomatose) e biópsia pulmonar/pleural + pleurodese
abrasiva, por videotoracoscopia. Evoluiu com pneumonia
nosocomial na UTI, tratada com Piperacilina/Tazobactam.
Alta para domicílio após 21 dias, em uso de O2 em CN.
Anátomo-patológico: pleurite crônica inespecífica e achados pulmonares muito sugestivos de linfangioleiomiomatose (aguarda confirmação por imunohistoquímica). US de
abdome: múltiplas imagens nodulares sólidas, regulares no
fígado, dois nódulos sólidos no baço, rim D com tamanho
aumentado. Discussão: a concomitância de gestação
e ET é infrequente e pode interferir no manejo anestésico
pela presença de epilepsia, arritmias cardíacas e tumores
intracraniano, espinhal, cardíaco, renal e na faringe. A via
de parto segue as indicações obstétricas e condições clínicas da paciente. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de
fomento: Fhemig. Referências: 1- AUSSE-MARISCAL
A, PALOT M, VISSEAUX C, DAIGREMONT-BOTMANS J,
MALINOVSKY M. Labor analgesia and cesarean section in
women affected by tuberous sclerosis: Report of two cases.
Int J Obstet Anesth, 2007; 16: 277-280. 2- MCLOUGHLIN
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L, THOMAS G, HASAN K. Pregnancy and lymphangioleiomyomatosis: Anesthesic management. Int J Obstet Anesth,
2003; 12: 40-4.

51 - ANESTESIA NA GESTANTE
CARDIOPATA: RELATO DE CASO.
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50 - RAQUIANESTESIA EM GESTANTE
PORTADORA DE SÍNDROME DE
MARFAN.
AOBS005 - Relato de Casos.
AUTORES:
Amanda Cristina de Oliveira Martins; Thobias Zapaterra César; Thulio Zapatera César.
INSTITUIÇÃO:
FHEMIG - Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
/ Fundação Mário Penna - Hospital Luxemburgo.
Introdução: a Síndrome de Marfan é uma desordem de herança autossômica dominante, causada por
mutação do gene FBN1 do cromossomo 15 (15q21.1).
Expressa alterações na formação do tecido conjuntivo,
levando à disfunção de aparelhos orgânicos diversos,
sendo a mais temida a dilatação e a dissecção aguda de
aorta. Apresenta alta penetrância e expressividade clínica variável com prevalência de 1:5000 indivíduos, sem
relação com gênero. Relato do caso: gestante, 35
anos, G3P2NA0, IG 38s4d, encaminhada à maternidade
para cesárea eletiva por diagnóstico prévio de Sd. Marfan. Assintomática, sem outras comorbidades ou uso de
quaisquer medicações, exceto as habituais do PN. Cariótipo do cônjuge normal. Eco 04/2014: FE 70%; AE 38;
funções sistólica e segmentar de VE/VD normais; PSAP
25; insuficiência mitral e aórtica leves; leve dilatação de
raiz de aorta e seio de valsalva (39mm). Rotina: ndn. Raquianestesia: bupivacaína hiperbárica 12,5 mg + morfina
60 mcg+sintomáticos. Paciente estável durante o ato cirúrgico, sem uso de vasopressores, encaminhada à SRPA
e alta para enfermaria. Discussão: a Síndrome de Marfan se expressa por alterações na decodificação da fibrilina, que é o principal componente da matriz extracelular;
repercute em menor tensão e frouxidão de ligamentos
e parede de grandes vasos, como a aorta, causando a
dilatação de sua raiz por estresse pressórico natural da
região. Em gestantes, isto tende a se agravar, e o uso de
medicamentos para controle da PA/FC é indicado precocemente. O uso de B.bloqueadores nessa população
é bem indicado através de estudos. IECA e BRAII são
contraindicados na gestação, porém, apresenta grande
eficácia quando associado ao B.bloqueador fora deste
cenário. A via de parto deve ser guiada pelas condições
clínicas e pelo grau de dilatação aórtica da paciente, bem
como o ato anestésico pode seguir as várias modalidades anestésicas (analgesia precoce em parto natural,
bloqueio de neuroeixo e AG balanceada em cesáreas), a
depender deste quadro. Conflito de interesse: nenhum.
Fonte de fomento: Fhemig. Referências: 1- ALLYN J,
GUGLIELMINOTTI J, OMNES S et al. Marfan’s syndrome
during pregnancy: Anesthetic management of delivery in
16 consecutive patients. Anesthesia and analgesia, 2013Feb; vol.116; Issue2, p.392–398. 2- CASTELLANO J, SILVAY G, CASTILLO J. Marfan Syndrome: Clinical, surgical,
and anesthetic considerations. Semin Cardiothorac Vasc
Anesth, 2013-Dec 5; 18(3):260-271.
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Introdução: a gestante com doença cardiovascular, seja
ela congênita ou adquirida, apresenta desafios para a equipe médica devido aos maiores riscos de complicações e de
morte no período peri-parto. Quando em trabalho de parto,
mudanças mais abruptas ocorrem pela elevação da ventilação pulmonar, consumo de O2e pelo débito cardíaco, podendo a cardiopata entrar em descompensação. Relato
do caso: gestante, 33 anos, na 37ª semana, com dispneia
aos pequenos esforços, ortopneia e edema de membros
inferiores. Em uso de alfametildopa 750 mg/dia. Ao exame,
PA 160/100 mmHg, FC 80 bpm, FR: 24 irpm, SatO2 96% em
ar ambiente, REG, hipocorada 1+/4+, taquidispneica, acianótica, afebril, com turgência jugular, edema MMII 3+/4+
até o joelho; ACV - sopro sistólico 1+/4+ em focos mitral
e tricúspide e MV diminuído em bases com creptos bilaterais. Exames laborais: ECOCardio: PSAP 38 mmHg com
refluxo moderado, insuficências mitral discreta e tricúspide
importante, FE 68%, derrame pericárdio mínimo e uma hipertensão pulmonar. Rx de Tórax: transparência pulmonar
normal, área cardíaca aumentada. Indicada cesariana,
optou-se por anestesias subaracnóidea, com bupivacaína
hiperbárica 0,5% 5 mg, morfina 80 mcg e fentanil 25 mcg,
e geral venosa total, com indução em sequência rápida,
utilizando: lidocaína 40 mg, fentanil 200 mcg, atropina 0,75
mg, propofol 200 mg e suxametônio 90 mg, IOT com tubo
7.0 com cuff e, após, feito cisatracúrio 10 mg. RN aos dois
minutos da IOT, com Apgar 8-10. A manutenção realizada
em infusão contínua de propofol 100 mcg/kg/min e remifentanil 0,05 mcg/kg/min. Após 60 minutos, feito atropina 0,75
mg e neostigmine 1,5 mg e extubação sem intercorrências.
Hidratação com soro fisiológico 0,9% 500 mL e a diurese de
100 mL. Drogas perioperatórias: cefazolina 2 g, omeprazol
40 mg, dexametasona 8 mg, dipirona 2 g, furosemida 40
mg, ondasetrona 8 mg. Permaneceu na recuperação anestésica por 3,5 horas, e foi encaminhada à enfermaria. No
quarto dia pós-operatório (PO), apresentou dispneia súbita
ao repouso, sem alteração da SatO2. Recebeu alta no décimo PO, com acompanhamento cardiológico. Discussão:
a gestante cardiopata deve ter um pré-natal adequado, com
avaliações clínicas periódicas, e o período de pós-parto
imediato é o de maior risco de complicações. Na diretriz
da Sociedade Brasileira de Cardiologia para Gestante Cardiopata é defendido o uso de anestesia regional em todas
as valvopatias, exceto em casos de estenose aórtica ou
de hipertensão pulmonar. Conflito de interesse: nenhum.
Fonte de fomento: nenhuma. Referências: 1- TEDOLDI CL, FREIRE CMV, BUB TF et al. Sociedade Brasileira de
Cardiologia. Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia
para Gravidez na Mulher Portadora de Cardiopatia. Arq Bras
Cardiol, 2009; 93(6 supl.1):e110-e178. 2- MOREIRA WR, ANDRADE LC. Anestesia para Gestante Cardiopata. Rev Med
Minas Gerais, 2009; 19(4 Suple 1): S21-S62. 3- YAMASHITA
AM, FALCÃO LFR. Anestesia para Gestante Cardiopata.
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo, 2010; 20(4): 469-480.

SOARES ECS, BASTOS CO, BELONI MC. Anestesia para
Gestante Cardiopata. Rev Med Minas Gerais, 2014; 24 (Supl
3): S2-S8.
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Introdução: ocorrência de infarto agudo do miocárdio
(IAM) na gestação é um evento raro (1:10.000 gestações a
1:35.700 partos), com alta mobimortalidade maternofetal.
Descrevemos o caso de uma paciente com IAM submetida
à cesariana sob anestesia geral. Relato do caso: paciente do sexo feminino, 29 anos, G2P1A0, IG 37 semanas,
sem comorbidades prévias, admitida com quadro de precordialgia, sudorese e dispneia. Negava tabagismo, uso de
drogas ilícitas e alergias. Submetida a ECG, que mostrou
elevação de segmento ST em DII, DIII e a VF com troponina,
CK-MB e CPK positivos. Cateterismo cardíaco evidenciou
dissecção ulcerada em terço médio de tronco de coronária
esquerda. Iniciada infusão contínua de nitroglicerina e medidas gerais para IAM. Ecocardiograma com alteração segmentar do ventrículo esquerdo, disfunção sistólica global
de grau moderado, fração de ejeção de 35% e hipertensão
pulmonar. No segundo DIH, apesar da estabilidade hemodinâmica, evoluiu com insuficiência respiratória, sendo indicada cesariana de urgência. Admitida no centro cirúrgico
em ventilação espontânea com O2 suplementar, taquidispnéica, hipocorada e edemaciada (NYHA IV). Monitorizada
com cardioscopia, SpO2 e PAI. Indução anestésica em sequência rápida com etomidato e succinilcolina. Intubação
orotraqueal e ETCO2 sem intercorrências. Manutenção com
sevoflurano e fentanil após clampeamento umbilical. Extração de feto vivo com Apgar 4/8. Cursou com instabilidade
hemodinâmica, sendo iniciado dobutamina, e a paciente foi
encaminhada à UTI. Submetida à angioplastia de tronco de
coronária esquerda e descendente anterior no sexto DJH.
Apresentou novo IAM em parede inferior com elevação do
segmento ST e choque cardiogênico refratário, evoluindo
para óbito. Discussão: a terapêutica do IAM na gravidez
não difere, em geral, da doente não grávida. Deve-se levar
em consideração contraindicação relativa ao uso de agentes trombolíticos, evitando complicações maternofetais.
Sempre que possível, deve ser realizada manutenção da
gestante em UTI com acompanhamento por cardiologista,
obstetra e anestesiologista. Cesária de urgência deve ser
ponderada na mínima deteriorização do estado materno.
O uso de drogas cardioestáveis é necessário para evitar
hipotensão e consequente hipoperfusão placentária e coronariana. O acompanhamento multidisciplinarem relação a
futuras gestações deve ser implementado. Infelizmente, a
evolução para óbito desta paciente corrobora com a epidemiologia da gravidade do evento. Conflito de interesse:
nenhum. Fonte de fomento: nenhuma. Referências:
DUARTE FP, O’NEILL P, CENTENO MJ et al. Infarto agudo

do miocárdio na 31ª semana de gravidez: Relato de caso.
Rev Bras Anestesiol, 2011; 61:225-31.

53 - MANEJO ANESTÉSICO EM
PACIENTE GESTANTE COM
DESPROPORÇÃO CONGÊNITA DE
FIBRAS MUSCULARES SUBMETIDA A
CESÁREA: RELATO DE CASO.
AOBS008 - Relato de Casos.
AUTORES:
Eduardo Jun Sadatsune; Ana Cristina Aliman; Maria Tereza
Vasques Ayres; Ana Lucia Ruivo Sayfue.
INSTITUIÇÃO:
Hospital e Maternidade São Luiz / Itaim.
Introdução: a desproporção congênita de fibras (DCF)
é uma patologia rara caracterizada por hipotonia e fraqueza
muscular generalizada, acompanhada ou não de oftalmoplegia, ptose e fraqueza facial. Este último pode comprometer
a mastigação e a deglutição, predispondo à aspiração pulmonar. Para agravar o caso, algumas pacientes apresentam refluxo gastroesofágico. Distúrbios ortopédicos, como
contraturas articulares, escolioses e luxação congênita de
quadril, também podem estar presentes. Os casos mais
graves apresentam manifestações pulmonares (distúrbios
restritivos, infecções de repetição e hipoxemia) e cardíacas
(cor pulmonale e miocardiopatia). Relato do caso: paciente gestante 38 semanas e 2 dias, 34 anos, 60 kg, 1,40
m, diagnóstico prévio de DCF (atrofia muscular de fibra tipo
I), artrodese de coluna extensa com planejamento de parto
cesariano. Ecocardiograma sem alterações. No exame físico
da via aérea foi observada diminuição da distância esterno-mentoniana por uma artrodese cervical, palato ogival e diminuição da distância entre incisivos. Optado por anestesia
geral como técnica anestésica. Realizada monitorização
com pressão não invasiva, oximetria de pulso, cardioscopia,
capnografia, termômetro esofágico, diurese e BIS. Realizada
intubação acordada com o auxílio de broncofibroscopia e
anestesia tópica com lidocaína. A paciente permaneceu em
ventilação espontânea e colaborativa durante todo o procedimento de intubação. Após a confirmação pela presença de
curva de capnografia, foi realizada indução anestésica com
propofol, fentanil e rocurônio. Anestesia venosa total com
propofol e remifentanil. O procedimento teve duração de 95
minutos, sem intercorrências. Realizada descurarização com
sugamadex e, após reestabelecimento da função respiratória, optado por extubação em sala. A paciente foi encaminhada à UTI, onde permaneceu por dois dias, e recebeu alta
hospitalar no quarto dia pós-operatório, sem intercorrências.
Discussão: pacientes com DCF podem ter a doença exacerbada durante a gravidez e o parto. A avaliação do sistema
respiratório e cardiológico é primordial. É recomendada a
investigação de doença do refluxo gastroesofágico. Devido ao risco de hipertermia maligna nas outras miopatias
congênitas, é recomendado evitar o uso de halogenados e
succinilcolina também na DCF. O planejamento anestésico
cuidadoso e antecipado podem reduzir os riscos durante o
perioperatório. Conflito de interesse: nenhum. Referências: DECHENE ET, KANG PB, BEGGS AH. Congenital fiber-type disproportion. GeneReviews [Internet]. Seatle(WA):
University os Washington, Seatle, 1993-2015.
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54 - ANESTESIA PARA CESARIANA
EM PACIENTE PORTADORA DE
CARDIOMIOPATIA HIPERTRÓFICA
ASSIMÉTRICA SEPTAL (CHAS).
AOBS009 - Relato de Casos.
AUTORES:
Frederico Teixeira Vieira; Daniel Câmara de Rezende; Gustavo
Marcio Silvino Assunção; Marcio Chaves Craveiro de Melo.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Vila da Serra / Hospital Felício Rocho.
Introdução: Cardiomiopatia hipertrófica é a doença cardíaca de origem genética mais comum. Caracteriza-se pela
hipertrofia ventricular com função sistólica preservada e
relaxamento diminuído. Trata-se de condição relativamente
frequente (1:500) que afeta igualmente homens e mulheres,
e sua apresentação varia desde forma assintomática à morte
súbita. Fisiopatologia inclui hipodiastolia, reserva coronária
diminuída, formação de gradiente na via de saída do ventrículo
esquerdo (VE), insuficiência mitral e arritimias. Doença benigna, com mortalidade anual variando de 0,5 a 1%. Relato
do caso: paciente de 35 anos, 37 semanas de gestação,
diagnóstico de CHAS. História familiar de morte súbita, irmão.
Admitida para cesária eletiva. Referiu dispneia em ortostaltismo e precordialgia episódica. Realizado Holter, evidenciou
taquicardia ventricular não sustentada. Tentou-se inicialmente
tratamento farmacológico com b-bloqueador e verapamil,
sem êxito, devido à hipotensão. Iniciou propafenona e logo
depois implante de CDI. Paciente apresentou dois episódios
de fibrilação ventricular revertida pela cardioversão elétrica.
Na cirurgia, monitorização com ECG, SpO2 e PNI. Realizado
anestesia peridural contínua. Feita assepsia entre as vértebras
lombares 3 e 4 e injetada lidocaína 2% com vaso, 5 ml. Logo
após, foi feita a punção e indtroduzido cateter no espaço
peridural, no qual infundiu-se 100 mcg de fentanil, 2 mg de
morfina e 14 ml de lidocaína 2% com vaso, este de forma
lenta e gradual. Cirurgia com duração de uma hora, sendo
encaminhada à sala de recuperação e, após 40 minutos, ao
CTI, onde permaneceu por 48 hs. Discussão: algumas das
alterações fisiológicas da gravidez, como aumento do volume
circulante, são favoráveis para pacientes com cardiomiopatia
hipertrófica, pois diminuem o grau de obstrução. Contudo, o
aumento do DC, da FC, dos níveis de catecolaminas e diminuição da resistência vascular sistêmica normalmente leva à
piora dos sintomas. O objetivo anestésico foi manter/diminuir
a contratilidade miocárdica e a FC, manter a pré e pós-carga e
evitar hipotensão. Foi utilizado fentanil, morfina e lidocaína em
baixas doses por via peridural contínua. Assim, a instalação
do bloqueio simpático foi gradual e sem repercussões hemodinâmicas importantes. A prevenção e correção de hipotensão devem ser realizadas com a-agonistas, fenilefrina no caso,
visto que fármacos b-agonistas aumentam contratilidade e FC
e, consequentemente, obstrução na via de saída do VE. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma.
Referências: 1- LBANESI F. Cardiomiopatia Hipertrófica.
Conceito e Classificação. Disponível em: http://publicacoes.
cardiol.br/abc/1996/6602/66020013.pdf. [Acesso em 15 de
janeiro 2015.] 2- AIRTON JH. http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0066-782X1998000400012.
[Acesso em 20 de janeiro 2015.] 3- BITTENCOURT et al. http://
sociedades.cardiol.br/socerj/revista/2010_01/a2010_v23_
n01_01bitencourt.pdf. [Acesso em 17 de janeiro de 2015.]
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55 - ANESTESIA PARA CESARIANA EM
PACIENTE CARDIOPATA.
AOBS010 - Relato de Casos.
AUTORES:
Gabriel Cangussu Fonseca; Flora Margarida Barra Bisinotto; Paula Borela Perfeito Abud; André Mendonça Xavier
Andrade; Paulo Roberto Resende Junior.
INSTITUIÇÃO:
Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM.
Introdução: as cardiopatias representam a primeira
causa de morte materna não-obstétrica. Nos países desenvolvidos, cerca de 80% são de etiologia congênita, e no
Brasil, 55% dos casos são de etiologia reumática, sendo
80% destes na forma de estenose mitral. A mortalidade
materna varia de 1 a 30% na insuficiência cardíaca congestiva (ICC) de classe I e II, e pode chegar a 50% nas classes
funcionais III e IV. Relato do caso: paciente do sexo
feminino, 25 anos, 57 Kg, G2P1N1, idade gestacional de
35 semanas, portadora de valvopatia ao ecocardiograma
(estenose mitral grave, insuficiência mitral moderada, insuficiência aórtica discreta e tricúspide grave, hipertensão
pulmonar grave com pressão de artéria pulmonar de 75
mmHg, derrame pericárdico leve e FE: 65%). Foi indicada
cesárea sob orientação da equipe de cardiologia, sendo
classificada como ASAIVe: valvopata reumática, com ICC
descompensada, apresentando edema agudo pulmonar.
Ao exame: ausculta cardíaca com sopro panfocal, ausculta
pulmonar com estertores difusos bilateralmente. Realizada
monitorização padrão apresentando oximetria de pulso de
91% em ar ambiente, pressão arterial não invasiva (PANI) de
100x57 mmHg, frequência cardíaca de 98 bpm. Venóclise
com jelco 20 G, e acesso venoso central com infusão de
dobutamina a 8 mcg/kg/min. A indução anestésica foi realizada em sequência rápida com fentanil 200 mcg, lidocaína
60 mg, etomidato 19 mg e rocurônio 50 mg, seguida de intubação orotraqueal e reversão com uso de sugammadex.
Procedimento realizado sem intercorrências. Extubada em
sala operatória, encaminhada ao CTI hemodinamicamente
estável, com saturação de pulso 98% sob máscara de O2
6 L/minuto, PANI 90x60 mmHg, FC: 92 bpm. Permaneceu
em ambiente de terapia intensiva por três dias e, após
compensação progressiva com desmame de dobutamina
e manejo clínico da ICC, foi encaminhada à enfermaria de
ginecologia e obstetrícia. Cinco dias depois, evoluiu com
quadro de edema agudo de pulmão refratário às medidas
clínicas, com progressão para parada cardiorrespiratória
em assistolia não responsiva às manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Discussão: a compreensão das
alterações fisiológicas da gravidez, das consequências da
estenose mitral durante a gestação e, especialmente, um
perioperatório adequado com gestão multidisciplinar converge para redução da morbimortalidade periparto, sendo
necessária uma conduta individualizada de acordo com a
condição cardiovascular. Conflito de interesse: nenhum.
Fonte de fomento: nenhuma. Referências: 1- BARASH
PG, CULLER BF, STOELTING RK, CALAHAN MK, STOCK
MC. Clinical Anesthesia. Philadelphia, Lippincott Williams,
2013; 7 ed. 2- Tratado de Anestesiologia SAESP, 7 ed. 3TUMBULL J, BELL RB. Obstetric anaesthesia and peripartum management. Pract Res Clin Obstet Gynaecol, 2014May; 28(4):593-605. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2014.03.008.
Epub, 2014-Mar; 28. Review.

56 - MANEJO ANESTÉSICO DE
CESARIANA EM GESTANTE COM
HIPERTENSÃO PULMONAR.

pertension: A practical approach to management. Obstet
Med December, 2013; vol. 6; nº 4; p: 144-154.

AOBS011 - Relato de Casos.

57 - ANESTESIA PERIDURAL
PARA CESARIANA EM PACIENTE
ACONDROPLÁSICA PÓS CIRURGIA
BARIÁTRICA.

AUTORES:
Gabriel Dias Bertolossi Cabral; Raphael de Faria E Silva;
Marcio C. Craveiro de Melo; Ziltomar Donizetti de Oliveira
Borges; Maíla Aparecida Vinhal Andrade.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Felício Rocho / Belo Horizonte - Hospital Vila da
Serra / Belo Horizonte.
Introdução: hipertensão pulmonar se caracteriza por
Pressão Média de Artéria Pulmonar superior a25 mmHg.
Causada por hipertensão de artéria pulmonar de causa
idiopática ou devido a cardiopatias congênitas; por cardiopatia esquerda, principalmente estenose mitral; por doença pulmonar crônica; e por tromboembolismo. A apresentação clínica em gestantes é marcada com dispneia
progressiva nos dois primeiros trimestres, porém pode se
manifestar apenas após o parto. Síncope e pré-síncope
são sinais de gravidade. Mortalidade elevada, entre 12%
e 33%, devido à elevada demanda cardiovascular na gravidez, à vasoconstrição pulmonar causada por peptídeos
produzidos na gestação, ao aumento do retorno venoso
após o parto e ao risco de tromboembolismo. Relato
do caso: paciente do sexo feminino, 39 anos, G2A0P1.
Dispneia iniciada há dois anos, com piora no primeiro trimestre de gestação. Ecocardiograma: FEVE 64%, AD e VD
com dilatação moderada, regurgitação de tricúspide moderada a importante, PSAP 44 mmHg subestimada pela
regurgitação tricúspide em grau elevado. Paciente em uso
de sildenafil, furosemida, hidróxido férrico, enoxaparina.
Interrupção da gravidez na 34ª semana por cesariana.
Monitorização com cardioscopia, oximetria, pressão arterial invasiva. Anestesia peridural contínua e administração
lenta de 75 mg de ropivacaína, 200 mg de lidocaína CV,
100 mcg de fentanil, e 2 mg de morfina. Feto vivo, Apgar
8-9. Paciente encaminhada ao CTI, onde permaneceu por
cinco dias. Evoluiu com baixa capacidade funcional, sem
previsão de alta hospitalar. Discussão: deterioração
clínica precoce ocorre devido ao aumento da demanda
cardiovascular, à elevação do volume sanguíneo e ao
débito cardíaco. Pacientes com dispneia progressiva nas
primeiras 24 a 28 semanas são de alto risco. No período
periparto, a piora clínica ocorre devido ao retorno venoso
aumentado, à vasoconstrição pulmonar e à trombose. É o
período de maior risco, com alta mortalidade na primeira
semana pós-parto. Deve-se interromper a gravidez entre
as 32ª e 35ª semanas. Procedimento eletivo permite melhor programação. Anestesia peridural é a mais utilizada
devido ao menor risco de hipotensão, e o uso de cateter
possibilita realização de nova anestesia. Anestesia geral
deve ser realizada com critério, pois os anestésicos inalatórios e venosos são cardiodepressores, e a ventilação
com pressão positiva diminui o retorno venoso. Utilização
de ocitócitos deve ser cuidadosa pelo risco de hipotensão e taquicardia. Conflito de interesse: nenhum. Fonte
de fomento: nenhuma. Referências: 1- BARASH PG,
CULLEN BF, STOELTING RK. Clinical Anesthesia. Lippincott Williams & Wilkins, 2013; 7 ed. 2- MORGAN GE,
MIKHAIL MS, MURRAY MJ. Anestesiologia Clínica. Editora
Revinter, 2010; 4 ed. 3- KIELY DG, CONDLIFFE R, WILSON
VJ, GANDHI SV, ELLIOT CA. Pregnancy and pulmonary hy-

AOBS012 - Relato de Casos.
AUTORES:
Gabriel José Redondano de Oliveira; Camyla Foresti; Fernanda Ferreira Telles; Walter Luiz Ferreira Lima.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Vera Cruz - Campinas / SP.
Introdução: a acondroplasia é a forma mais comum
de nanismo congênito. de caráter autossômico dominante – 90% dos casos são derivados de mutações novas
e aleatórias, essa desordem genética afeta aproximadamente, 2 a cada 10.000 nascimentos. Caracterizada
clinicamente por baixa estatura, encurtamento de extremidades, principalmente em segmentos proximais, alargamento da fronte, mãos em forma de tridente, macrocefalia, tórax achatado com cifose toracolombar e lordose
lombar, com estreitamento do forame magno, atraso no
desenvolvimento motor, respiração bucal e prognatismo
mandibular, dentre outros sinais. Relato do caso:
paciente de 33 anos, primigesta a termo, portadora de
nanismo acondroplásico é admitida em trabalho de parto.
Gestanteportadora de hipotireoidismo, em uso de Levotiroxina 75 mcg dose única diária. Relatou ter sido submetida à gastroplastia há 36 meses; anestesia e cirurgia
sem intercorrências, e perda de peso de 26 quilos. Com
estatura de 124 centímetros, seu peso atual 58 kg. Optada pela realização de bloqueio subaracnoide. Paciente foi
posicionada sentada, identificado espaço intervertebral
desejado (L3-L4). Escolhida agulha 27G Whitacre para
punção lombar, porém, após três tentativas sem sucesso, a agulha foi trocada por 25G Quincke. Nova tentativa
é realizada por vias mediana e paramediana, também
sem sucesso. Optado por anestesia peridural em L3-L4,
agulha de Tuohy 17G, espaço localizado por técnica de
Dogliotti, injetado 15 ml de bupivacaína 0,5% com adrenalina + 1mg de morfina e 100 mcg de fentanil, locado
cateter peridural cefálico, aguardados 15 minutos, constatado nível sensitivo T4 (teste térmico), liberado para
incisão. Após dissecção de planos superficiais, paciente
refere dor em plano peritoneal. Complementada dose de
anestésico local em cateter peridural (5 mL de Lidocaína
2% com adrenalina), o restante do procedimento transcorreu sem intercorrências hemodinâmicas, como hipotensão ou taquicardia. Nascimento de recém-nascido do
sexo masculino, pesando 2.230 gramas e com 44 centímetros, Escore de Agpgar 8∕10. Conflito de interesse:
nenhum. Fonte de fomento: nenhuma. Referências:
1- GRAMBLIN DR, DOUGLAS MJ. Obstetric anesthesia
and uncommon disorders. Philadelphia, P: WB Saun ders
Co, 1998. 2- SAXENA N, KIRTY et al. Anaesthetic management of caesarean in an anchodroplastic dwarf. Indian
Journal of Anaesthesia, 2008; 52 (6):844-888. 3- RAVENSCROFT A, GOVENDER T, ROUT C. Spinal anaesthesic
for emergency caesarean section in an achondroplastic
dwarf. Anaesthesia, 1998; 53:1236-1237.
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58 - RESSECÇÃO NEUROCIRÚRGICA DE
MAV (MALFORMAÇÃO ARTERIOVENOSA)
EM GESTANTE COM 32 SEMANAS DE
GESTAÇÃO.

rium. USA:The Official Journal of The American Academy
of Neurology, 2014-April; p: 1797-1803. 5- CARVALHO C
et al. Abordagem anestésica de grávida com malformação
arteriovenosa cerebral e hemorragia subaracnoidea durante
a gravidez: Relato de caso. Rev Bras Anestesiol, 2013; 63:
p: 223-226.

AOBS013 - Relato de Casos.
AUTORES:
Iara Guimarães Peixoto; Marcelo Vaz Nunes; Claudia Helena Ribeiro da Silva; Marina Ferraz Teireira; Patricia Lopes
Gabriel.
INSTITUIÇÃO:
Santa Casa de Belo Horizonte / MG.
Introdução: a ocorrência de HSA (Hemorragia Subaracnóidea) durante a gestação é rara, e metade delas acontece
devido à malformação arteriovenosa. Existem controvérsias
quanto à história natural da MAV na gravidez; contudo, o
risco de ruptura durante a gestação é de 3,5%, o mesmo
da não grávida. Relato do caso: paciente do sexo feminino, 17 anos, 1,63 m, primigesta, grávida de 32 semanas,
hígida previamente à gestação, com antecedentes de HSA
na 19ª semana gestacional manifestada por cefaleia súbita
e crise convulsiva com rebaixamento do sensório. Em uso
regular de fenitoína. Arteriografia cerebral: malformação arteriovenosa parietal esquerda. Internada para ressecção de
MAV. Hb: 10,5. Outros exames laboratoriaisnormais. GCS:
15/15, sem déficits. Na sala de operação, foi monitorada
com ECG em DII e V5, pressão arterial invasiva, oximetria
de pulso e capnografia. Puncionado acesso venoso periférico calibroso e CVC em veia jugular interna direita. SVD
para mensuração do débito urinário. Durante todo o procedimento, uma obstetra realizou medidas seriadas dos
batimentos cardíacos fetais com sonar. Indução anestésica
em sequência rápida com propofol, lidocaína e rocurônio
e manutenção com remifentanil, cisatracúrio e sevoflurano. A hipotensão materna foi revertida com fenilefrina. A
paciente recebeu 300 ml de concentrado de hemácias. A
cirurgia teve duração de sete horas. Ato operatório realizado com sucesso e, após o término, a paciente foi extubada,
mantendo-se alerta, GCS 15/15, sem déficits, encaminhada
ao CTI. Discussão: são escassos os estudos acerca da
abordagem de MAV na gravidez. A estratégia terapêutica
nestas situações passa pela ponderação dos riscos inerentes ao tratamento versus o risco de hemorragia durante
o restante do período gestacional, caso a MAV não seja
abordada. Os anestesistas que anestesiam gestantes submetidas a cirurgias não obstétricas devem zelar pelo bem-estar do binômio materno-fetal mantendo a estabilidade
hemodinâmica. É fundamental conhecer as alterações fisiológicas da gravidez e escolher adequadamente a técnica e
drogas anestésicas. A asfixia, as drogas teratogênicas ou
que possam desencadear o trabalho de parto prematuro
devem ser evitadas, visando ao bem-estar fetal. Conflito
de interesse : nenhum. Fonte de fomento: nenhuma.
Referências: 1- BADER A M., and Practice.; Philadelphia: Elselvier, 2009; 4 ed; p: 1113-1140. 2- YOUNG WL et
al. Anesthetic considerations for surgical resection of brain
arteriovenous malformations. In: COTTRELL JE. Cottrel and
young’s neuroanesthesia. Philadelphia: Elsevier, 2010; 5 ed;
p: 264-277. 3- WLODY DJ, WEEMS L. Anesthesia for neurosurgery in the pregnant patient. In: COTTRELL JE. Cottrel
and young’s neuroanesthesia. Philadelphia: Elsevier, 2010;
5 ed; p: 416-424. 4-LIU. 4- XING-JU et al. Risk of cerebral
arteriovenous malformation during pregnancy and puerpe-
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59 - APENDICECTOMIA POR
VIDEOLAPAROSCOPIA NA GESTANTE
SOB ANESTESIA GERAL: RELATO DE
CASO.
AOBS014 - Relato de Casos.
AUTORES:
Mariana Miranda de Almeida; Bruno Oliveira; Luciano Ribeiro; Denismar Borges de Miranda; Marco Aurélio Soares
Amorim.
INSTITUIÇÃO:
Santa Casa de Misericórdia de Goiânia / CET José Quinan.
Introdução: cirurgias não obstétricas durante a gestação são relativamente comuns (0,75% a 2% das gestações),
apresentando excelentes resultados, desde que diagnosticado e tratado precocemente. Destas, a apendicite aguda
é a causa mais frequente (1:1.500 gestações). Relatamos
o caso de uma gestante submetida à apendicectomia
por videolaparoscopia sob anestesia geral. Relato do
caso: gestante, 26 anos, 70 Kg, 28 semanas de gestação,
G1P0A0. Nega cirurgias, alergias e comorbidades prévias.
Vem apresentando queixa de dor em fossa ilíaca direita,
acompanhada de náuseas e vômitos de início, há 24 horas.
Exame físico apresentando dor à palpação em ponto apendicular com sinal de Blumberg positivo, sem outras alterações. Exames de USG de abdome e EAS dentro da normalidade. Hemograma com discreta leucocitose sem desvio. A
paciente foi mantida em jejum por oito horas e encaminhada
para apendicectomia por videolaparoscopia. Ao exame de
via aérea apresentava Mallampati I e distância tireomentoniana > 6,5 cm. Venóclise em MSD. Após monitorização
(ECG, PANI, SpO2, ETCO2, BIS e TOF) e pré-oxigenação,
realizou-se indução venosa com remifentanil (0,2 mcg/Kg/
min), propofol (120 mg) e rocurônio (50 mg). Laringoscopia
direta evidenciou Cormack-Lehane II. Administrado lidocaína (1,5 mg/kg) antes da IOT nº 7,0 com cuff, sem intercorrências. A paciente foi posicionada em decúbito dorsal,
com deslocamento uterino à esquerda. Iniciada ventilação
mecânica controlada e manutenção da anestesia com remifentanil (0,2 a 0,25 mcg/kg/min) e sevoflurano (1 a 1,5%).
Profilaxia para náuseas e vômitos com dexametasona e ondansetrona. Pneumoperitonio com pressão oscilando entre
8 a 12 mmHg. Cirurgias sem intercorrências ao longo de 70
minutos. Encaminhada para sala de SRPA. Alta hospitalar
no segundo dia pós-operatório sem queixas, sendo orientada a manter acompanhamento pré-natal conforme rotina.
Discussão: apesar de não haver consenso estabelecido
quanto aos reais efeitos do CO2 sobre o feto, a abordagem
laparoscópica na apendicectomia continua sendo o método
de escolha, uma vez que reduz o risco de irritabilidade uterina, de aborto espontâneo ou do trabalho de parto precoce,
devido ao menor trauma cirúrgico. Atenção especial deve
ser dada à pressão durante o pneumoperitoneo, visto que
o aumento da pressão pode levar à diminuição do retorno
venoso e ao comprometimento fetal. Assim, recomenda-se

que a pressão abdomonial deve ser mantida o suficiente
para uma boa visualização visceral, mantendo-se abaixo
de 12 mmHg. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de
fomento: nenhuma. Referências: 1- VELDE MV, BUCK
F. Anesthesia for non-obstetric surgery in the pregnant
patient. Minerva Anestesiol, 2007; 73:235-40. 2- REITMAN
E, FLOOD P. Anaesthetic considerations for non-obstetric
surgery during pregnancy. Br J Anaesth, 2011; 107:i72-8.

60 - MANEJO ANESTÉSICO PRÉECLÂMPSIA NO PUERPÉRIO EM SALA
OPERATÓRIA.
AOBS015 - Relato de Casos.
AUTORES:
Pedro Olímpio Matias; Eduardo Barbim Zucollotto; Leandro
Criscuolo Miksche; Paulo Sérgio Serzedo; Pedro Olimpio
Matias.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto / Clínica de Anestesiologia de Ribeirão Preto (CARP) / Centro de
Ensino e Treinamento Anestesiologia CET / SBA.
Introdução: pré-eclâmpsia é uma síndrome da disfunção de múltiplos órgãos devido a suas manifestações características e atípicas que incluem hipertensão, proteinúria,
HELLP, encefalopatia hipertensiva e coagulopatia. O manejo desses pacientes requer uma avaliação do balanço entre
benefícios e riscos das estratégias terapêuticas, obstétricas
e anestésicas. Relato do caso: paciente do sexo feminino, 29 anos, 120 hg, ASA I, história de uma cesárea prévia
sem intercorrências. Indicada a realizar procedimento de
drenagem e debridamento de abscesso intracavitário abdominal consequente de uma infecção de ferida operatória
pós-cesárea. Encontra-se no quinto dia pós-operatório.
Sem alterações durante a gravidez atual. No decorrer do
ato de monitorização, segundo padrões SBA, a paciente
referiu cefaleia, escotomas e tontura. Após monitorização,
apresentou PA=230/120 mmh, FC=90 bpm, SatO2=99%,
escala glassgow=15, sem déficit neurológico focal, pupilas
isofotorreagentes. Feita nova aferição de níveis tensionais
após dez minutos, evidenciando PA=220/130 mmhg. Realizado manejo terapêutico prontamente, optando pelo esquema Zuspan (4g EV dose de ataque - 8 ml de sulfato de
magnésio 50% + 12 ml de àgua destilada em 4 min; após,
manteve dose 1g/h). Solicitados exames laboratoriais. A
paciente permaneceu continuamente monitorizada, após
25 minutos relatou melhora dos sintomas. Níveis tensionais
normalizaram-se. E, depois de 60 minutos, os exames não
evidenciaram qualquer alteração (plaquetas = 210000; tgo
= 21; tgp = 19; hb = 10; ht = 30%; ureia = 30; creatinina = 1;
fosfatase alcalina = 27; bilirrubinas total = 12). raquianestesia com Bupivacáina hiperbárica 15mg+Sufentanil 5 mcg.
Equipe da ginecologia realizou O procedimento seguiu sem
intercorrências. Paciente encaminhada à SRPA, onde permaneceu estável hemodinamicamente e assintomática até
a alta da SRPA. Discussão: o caso salienta as considerações anestésicas no momento de se tomar uma decisão
clínica para o tratamento desta paciente. O bloqueio do
neuroeixo é a primeira escolha para pacientes com pré-eclâmpsia submetidas à cesariana quando existe uma
trombocitopenia moderada, mas não progressiva. Quando
se opta pela anestesia geral, é necessário um bom contro-

le da resposta ao estresse da intubação através de adequada analgesia, especialmente em pacientes com sinais
neurológicos, e para evitar complicações cerebrais sérias.
A correta classiﬁcação e o diagnóstico das síndromes hipertensivas são de grande importância para o acompanhamento dessas gestantes. Conflito de interesses: nenhum.
Referências: 1- TSEN, LC. Anethesia for Obstetric
Care and Gynecologic Surgery. In: LONGNECKER D. New
York: Anesthesiology McGrawHill Medical, 2012; cap.62; p:
1148-1168. 2- KIRSHON B, WASSERSTRUM N, COTTON
DB. Should continuous hydralazine infusions be utilized in
severe pregnancy-induced hypertension. Am J Perinatol,
1991; cap 9; p: 206-208. 3- GANEM EM; CASTIGLIA YMM.
Anestesia pré-eclâmpsia. Rev. Bras. Anestesiologia, 2002.

61 - ANESTESIA GERAL EM GESTANTE
PORTADORA DE TUMOR DE
KRUKENBERG E METÁSTASE ÓSSEA:
RELATO DE CASO.
AOBS016 - Relato de Casos.
AUTORES:
Thais Natália Todesco; Emílio Carlos Del Massa; Letácio
Santos Garcia Ferro; Dário Yamashiro; Anderson Sampaio
Marui.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Santa Marcelina.
Introdução: é indiscutível o impacto negativo dos tumores malignos durante a gestação, tanto no sistema imunológico materno quanto no desenvolvimento fetal. Uma em cada
mil gestações é complicada por câncer, sendo, muitas vezes,
indicados procedimentos cirúrgicos para a ressecção do tumor. É imperativo o maior domínio das técnicas anestésicas
para melhorar a qualidade de vida do binômio materno-fetal.
Relato do caso: gestante de 16 semanas, 23 anos,
G2P1A0, ASA 2, com queixa de inapetência, lombalgia e aumento do volume abdominal após tentativa de aborto. Exames de imagem: TC de coluna com fratura óssea em T12/L1;
USG com ascite, massa sólida anexial bilateral e obstétrico
com oligodrâmio e sofrimento fetal. Devido à piora clínica no
24° dia de internação (DI), indicada cesárea. Realizada monitorização com PAI em artéria radial (150 x 110 mmHg), ECG
(FC 137 bpm) e SatO2 (89% em ar ambiente). Indução venosa com fentanil 200 mcg, propofol 150 mg, succinilcolina
70 mg e IOT (TOT 6,5 com cuff) em sequência rápida. Após
peritoniotomia realizado: drenagem de líquido ascítico, cesárea com inventário de cavidade abdominal e artrodese de
coluna via posterior. No tempo cirúrgico total de oito horas,
realizada reposição de albumina, 2 CH, 1PFC e 6.000 ml de
cristaloides. Para manutenção anestésica: propofol e remifentanil em BIC, complementação analgésica com sufentanil
(bolus) e clonidina 30 mcg e morfina 7 mg para analgesia
pós-operatória. O RN nasceu com Apgar 2/6, sendo a paciente extubada e encaminhada sem dor e orientada para a
UTI. Feito diagnóstico de adenocarcinoma gástrico (Tumor
de Krukenberg) e, durante internação, evoluiu com múltiplas
complicações, PCR e óbito no 45° DI. Discussão: apesar
da literatura não dispor de estudos clínicos randomizados
que indiquem a melhor técnica anestésica aplicada nesses
casos, os estudos apontam uma preferência à realização de
bloqueios regionais, sempre que possível. Sugere-se ainda
que o uso de opioides promove modulação negativa do
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sistema imunológico, permitindo o crescimento de células
cancerígenas residuais e facilitando o surgimento de novos
implantes tumorais. Porém, a anestesia geral com analgesia
adequada, devido às especificidades do caso em questão,
permitiu adequado controle anestésico intraoperatório para
os múltiplos procedimentos e despertar sem dor. Referências: 1- MAO L, LIN S, LIN J. The effects of anesthetics
on tumor progression. Int J Physiol Pathophysiol Pharmacol,
2013; 5(1):1-10. 2- DAS J, KUMAR S, KHANNA S, MEHTA Y.
Are we causing the recurrence-impact of perioperative period on longterm cancer prognosis: Review of current evidence
and practice. J Anaesth Clin Pharmacol, 2014; 30:153-9. 3HEANEY A, BUGGY DJ. Can anaesthetic and analgesic techniques affect cancerrecurrence or metastasis? Br J Anaesth,
2012; 109:17-28.

nâmico. Apresenta-se como droga potente, de rápido início
de ação (60 segundos), metabolização por meio de esterases plasmáticas e teciduais inespecíficas (meia vida de 1,3
minutos), fato que impede acúmulo da droga, mesmo após
infusão contínua. Apresenta passagem livre pela placenta,
mas a droga é facilmente metabolizada pelo neonato. O propofol apresenta fácil titulação, rápido retorno à consciência
e baixa incidência de náuseas e vômitos. Desta forma, o
uso de anestesia venosa alvo-controlada com remifentanil
e propofol se mostrou segura em cesárea com contraindicação relativa ao bloqueio regional. Conflitos de interesse:
nenhum. Fonte de fomento: Hospital Santa Casa de Montes
Claros MG. Referências: MILLERS’s. Anesthesia, 7 ed.

ANESTESIA PARA
TRANSPLANTES

62 - GESTANTE COM DEFORMIDADES
ANATÔMICAS, COM ESCOLIOSE
ACENTUADA, ATROFIA ACENTUADA DE
MMSS E MMII, SUBMETIDA À CESÁREA
SOB ANESTESIA VENOSA TOTAL ALVOCONTROLADA.

63 - EXPERIÊNCIA INICIAL DE
UM CENTRO AO REALIZAR TRÊS
TRANSPLANTES MULTIVISCERAIS.

AOBS017 - Relato de Casos.

APTS001 - Artigo Científico.

AUTORES:
Vinicius Oliveira Novais; Penna, RMM; Guerra, KDOS; Tanure, MIB.

AUTORES:
Jordana Dantas de Oliveira Lira; Flávio Takaoka; Raffael
Pereira César Zamper; Rogério Povoa Barbosa; Alexandre
Pereira de Oliveira.

INSTITUIÇÃO:
Santa Casa de Montes Claros / MG.
Introdução: a anestesia regional é a primeira escolha
para cesareana, mas apresenta contraindicações. Dentre
estas, deformidades anatômicas acentuadas dificultam a
técnica e a tornam arriscada, com ameaça de lesão do neuroeixo. Este trabalho objetiva demonstrar o uso de anestesia
venosa total alvo-controlada como alternativa segura para
o binômio materno/fetal, em casos selecionados, através
do uso de propofol e remifentanil, de modo a manter a estabilidade hemodinâmica intraoperatória, bem como mínima
repercussão ao recém-nascido, devido à farmacologia/volume de distribuição destas medicações. Relato do caso:
paciente do sexo feminino, SSS, 22 anos, G2P0A1, gestante
de 35 semanas, 30 kg, portatora de atrofia de todos os membros, escoliose acentuada, intolerância ao decúbito dorsal,
submetida à cesareana. A paciente foi encaminhada à sala
cirúrgica, com cateter venoso jelco 18 G. Indução com remifentanil, TCI alvo 3 ng/mL, e propofol, TCI modo schnider,
alvo de 3 mcg/mL, após cinco minutos de pré-oxigenaçåo.
Após perda da consciência, realizado succinilcolina, 30 mg,
técnica de sellick e intubação com tubo 7.0 no quarto minuto.
Não ocorreram alterações hemodinâmicas. Neonato com
apgar 8 e 9. Após a retirada do feto, administrado ocitocina
10 UI, cefazolina 1 g, dexametasona 10 mg, tenoxicam 20
mg, dipirona 2 g, ondasentrona 4 mg e 1000 mL de critaloides. Ao fim da cesárea, desligaram-se as bombas de infusão
e, após cinco minutos, despertar tranquilo, ausência de memória e dor leve na incisão cirúrgica, aliviada com 4 mg de
morfina. Discussão: nas situações com contraindicação
relativa ou absoluta de técnicas regionais, o uso de anestesia
venosa alvo-controlada se mostra uma alternativa segura. O
uso de remifentanil vem se tornando mais usual na anestesia
obstétrica devido ao seu perfil farmacocinético e farmacodi-
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INSTITUIÇÃO:
Hospital Israelita Albert Einstein.
Introdução: o Transplante Multivisceral (TMV) é uma modalidade cirúrgica consagrada para tratamento de pacientes
com patologias abdominais complexas, como a síndrome do
intestino curto, a falê ncia múltipla de órgãos abdominais, a
falê ncia intestinal irreversível complicada com falê ncia hepá tica avançada, os tumores abdominais benignos ou malignos de baixo grau, irressecáveis, envolvendo o mesentério e
associados a metástases hepá ticas (na ausê ncia de doença
extra-abdominal), a trombose difusa do sistema mesentérico-portal associada ou não à falê ncia hepá tica, além de outras indicações. É um procedimento complexo que envolve
equipes multiprofissionais e, recentemente, foi introduzido
no Brasil. Métodos: avaliamos retrospectivamente os três
casos de TMV realizados em nosso serviço, entre 2012 e
2014. Foram estudados o diagnóstico, as comorbidades, a
idade, o peso, a altura, a transfusão intraoperatória (IO) e, nas
primeiras 24 horas após o transplante (POI), monitorização e
as complicações intra e pós-operatórias. Todos os pacientes apresentavam trombose extensa mesentérico-portal e
cirrose hepática com indicação de transplante de fígado. Os
pacientes foram monitorizados com catéter de artéria pulmonar, e todos dispunham de dois acessos venosos de grande
calibre, além do acesso central. Em todos os casos foi utilizado aquecedor de infusão de líquidos com infusão em alto
fluxo para grandes reposições volêmicas. A recuperação de
sangue intraoperatória com sistema cell saver foi utilizada
nos três casos. Resultados: nenhum dos três pacientes
apresentou choque persistente ou parada cardiocirculatória
no intraoperatório ou nas primeiras 24 horas após o procedimento. Os pacientes foram reabordados em 48 horas após
o transplante, para um second look e revisão de hemostasia,

e foram extubados após este procedimento. Infelizmente, os
três pacientes evoluíram a óbito por complicações tardias.
Conclusões: nossa experiência inicial demonstra capacitação e sucesso na realização do procedimento anestésico
e cirúrgico, e o manejo pós-operatório tardio apresenta-se
como um grande desafio futuro. Discussão: O TMV é uma
alternativa terapêutica para patologias complexas que evoluem para o óbito, se não tratadas. Necessita capacitação
e formação de uma equipe multiprofissional, que desempenhe suas funções numa instituição com estrutura adequada
para garantir o sucesso a curto e longo prazos. Conflito de
interesse: nenhum. Referências: 1- BHAMIDIMARRI
KR, BEDUSCHI T, VIANNA R. Multivisceral transplantation:
where do we stand? Clin Liver Dis, 2014-Aug;18(3):661-74. 2MANGUS RS, TECTOR AJ, KUBAL CA, FRIDELL JA, VIANNA RM. Multivisceral transplantation: expanding indications
and improving outcomes. J Gastrointest Surg, 2013-Jan;
17(1): 179-86; discussion p: 186-7. 3- MAO Q, LI YS, LI JS.
The current status of multivisceral transplantation. Hepatobiliary Pancreat Dis Int, 2009-Aug; 8(4):345-50. 4- VIANNA R,
KUBAL C, MANGUS R, FRIDELL J, TECTOR J. Intestinal and
multivisceral transplantation at Indiana University: 6 years’
experience with 100 cases. Clin Transpl, 2009; p: 219-28.
5- VIANNA RM, MANGUS RS, TECTOR AJ. Current status
of small bowel and multivisceral transplantation. Adv Surg,
2008; 42:129-50. 6- JACQUE JJ. Anesthetic considerations
for multivisceral transplantation. Anesthesiol Clin North
America, 2004-Dec; 22(4):741-51.

ANESTESIA PEDIÁTRICA
64 - FATORES DE RISCO PARA AGITAÇÃO
PÓS-ANESTÉSICA EM CRIANÇAS NA
IDADE PRÉ-ESCOLAR: ENSAIO CLÍNICO
RANDOMIZADO E DUPLAMENTE
ENCOBERTO.
APED001 - Artigo Científico.
AUTORES:
Daniel de Carli; José Fernando Amaral Meletti; Reinaldo
Vargas Bastos de Miranda; Monica Naomi Hayashida; Bruno Campostrini Sily.
INSTITUIÇÃO:
Centro de Ensino E Treinamento / Faculdade de Medicina
de Jundiaí.
Introdução: agitação pós-anestésica (Emergence Delirium) é caracterizada por movimentos não propositais e
descoordenados que podem ser acompanhados de agressividade e demandar contenção. Sua incidência varia de 10%
a 80%, e é influenciada por fatores como: idade pré-escolar,
temperamento da criança, ansiedade pré-operatória, tipo de
cirurgia, anestesia inalatória, rápido despertar, medicação
pré-anestésica utilizada e dor pós-operatória. Relato de
caso: avaliar a influência de fatores como idade, gênero
e ansiedade pré-operatória na ocorrência de agitação pós-anestésica. Métodos: realizou-se ensaio clínico duplamente encoberto e randomizado em 105 crianças de ambos
os sexos, com idade entre dois e sete anos, ASA I e II, submetidas a cirurgias infraumbilicais sob anestesia inalatória

com sevoflurano e bloqueio anestésico da região a ser operada, distribuídas em três grupos, de acordo com a medicação pré-anestésica (placebo, midazolam, dexmedetomidina).
Foram avaliadas quanto à idade (2 a 4 anos e 5 a 7 anos),
à ansiedade pré-operatória pela Escala de Yale modificada
(EAPYm), à agitação pós-operatória pela escala de PAED e
quanto à dor no pós-operatório pela escala de CHEOPS. A
análise estatística se deu pelos testes de Qui-Quadrado, exato de Fischer, T de Student e Mann-Whitney. Resultados:
observou-se que as crianças que se apresentaram ansiosas
no período pré-operatório EAPYm >30) apresentaram uma
chance 2,32 vezes maior de agitação ao serem admitidas na
SRPA (IC 95%: 1,02 - 5,27), em comparação às não ansiosas (EAPYm <30) (p<0,05). Não houve diferenças entre os
gêneros em qualquer um dos parâmetros avaliados (idade,
ansiedade pré-operatória, agitação ou dor pós-operatória).
Não houve distinção entre os grupos etários selecionados.
Discussão: assim como o resultado obtido neste ensaio,
a literatura demonstrou uma correlação entre a ansiedade
pré-operatória e a agitação pós-anestésica. A ansiedade nas
crianças influencia na sua resposta ao ambiente hospitalar
como um todo, e os esforços para torná-lo mais receptivo
podem amenizar este fator. No presente estudo, não houve diferença entre os grupos etários pesquisados; todavia,
a seleção dos pacientes foi realizada na idade pré-escolar.
Estudos anteriores sugerem maior prevalência de agitação
pós-anestésica em crianças mais jovens. Conclusão: a
presença de ansiedade pré-operatória é fator de risco para a
ocorrência de agitação pós-anestésica. Idade e gênero não
apresentaram resultado semelhante. Conflito de interesse:
nenhum. Fonte de fomento: nenhuma. Referências: 1CAUMO W, BROENSTRUB JC, FIALHO L. Risk factors for
postoperative anxiety in children. Acta Anaesthesiol Scand,
2000; 44:782-9. 2- STANGLER MIS, WOLCKHUCH D, SOUZA ICC, TORRES ILS, CAUMO W. Impacto da medicação
pré-anestésica na ansiedade pré-operatória e no delírio pós-operatório de crianças submetidas à cirurgia ambulatorial,
2011. Dissertação para obtenção de título de Mestre em
Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande
do Sul. 3- KAIN ZN, WANG SM, MAYES LC. Distress during
the induction of anesthesia and postoperative behavioral
outcomes. Anesth Analg, 1999; 88:1042-7. 4- BORTONE L,
INGELMO P, GROSSI S, GRATTAGLIANO C, BRICCHI C,
BARANTANI D, SANI E, MERGONI M. Emergence agitation in
preschool children: Double-blind, randomized, controlled trial comparing sevoflurane and isoflurane anesthesia. Pediatr
Anesth, 2006; 16: 1138-43.

65 - EFEITO DA APREENSÃO DOS
RESPONSÁVEIS NA ANSIEDADE DAS
CRIANÇAS NO PRÉ-OPERATÓRIO.
APED002 - Artigo Científico.
AUTORES:
Larissa Fernanda Matheus; José Fernando Amaral Meletti;
Fernanda Guirado; Dania Prevedel Meletti; Gabrielli Rodrigues Silveira.
INSTITUIÇÃO:
Faculdade Medicina Jundiai.
Introdução: a ansiedade está presente na maioria das
crianças que passarão por procedimentos cirúrgicos. Os
medos dos pais relacionados ao binômio anestesiologista/
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anestesia pode agravar a ansiedade pré-operatória das
crianças no momento cirúrgico. Objetivos: avaliar o grau
de ansiedade dos pais no pré-operatório, quais os medos
relacionados à anestesia, sua relação com aspectos socioeconômicos e sua influência no nível de ansiedade das
crianças no pré-operatório. Método: foram avaliadas 64
crianças, com idades de 2 e 6 anos, submetidas a cirurgias
ambulatoriais. Na avaliação pré-anestésica, os pais responderam um questionário sobre aspectos socioeconômicos e expectativas sobre medos relacionados à anestesia.
No final da consulta e no dia da cirurgia, os pais anotavam o grau de ansiedade (0-10) através da escala visual
analógica. As crianças foram avaliadas quanto ao grau de
ansiedade pela escala de Yale no dia cirúrgico. Resultados: a maioria dos pais era do gênero feminino. Quanto
aos tipos de apreensões, 50% dos pais tinham medo do
filho morrer na anestesia e apenas 21,9% não apresentavam apreensões. A maior parte dos pais expressou que o
principal papel do anestesista era monitorar sinais vitais.
O grau de ansiedade dos pais foi semelhante para crianças ansiosas (Yale<30) e não ansiosas (Yale>30). Os pais
seapresentaram mais ansiosos no momento da cirurgia
(p=0,035). Conclusão: a análise das informações socioeconômicas dos participantes do estudo traça um perfil
das famílias que ingressaram no ambulatório de avaliação
pré-anestésica para cirurgias ambulatoriais em crianças. O
momento de maior ansiedade dos pais é o instante de separação dos filhos para a sala de cirurgia. Porém, o grau de
ansiedade dos pais não influenciou no nível de ansiedade
dos seus filhos. Observamos que a escolaridade dos pais,
sua renda familiar, os meios de informação que têm acesso,
sua religião e seus medos ou apreensões manifestadas não
influenciaram no grau de ansiedade dos pais e das crianças nos momentos avaliados neste estudo. Conflitos de
interesse: nenhum. Fontes de fomento: nenhuma. Referências: 1- MCCANN ME, KAIN ZN. The management of
preoperative anxiety in children: An update. Anesth Analg,
2001; 93:98-105. 2- GUARATINI AA, MARCOLINO JA, TEIXEIRA AB, BERNARDIS RC, PASSARELLI ML, MATHIAS
L.Estudo transversal de ansiedade pré-operatória em
crianças: Utilização da Escala de Yale modificada. Rev Bras
Anestesiol, 2006; 56:591-601. 3- MELETTI JFA, MARTINS
JPS, BARROS VFA, HAMAJI MM. Expectativa da gestante
sobre o binômio anestesiologista - Anestesia. Perspectivas
Médicas, 2005; 16: 11-14. 4- LOPES CA, MACHADO PRA,
CASTIGLIA YMN. O que pensa o paciente sobre o binômio
anestesiologista- Anestesia. Rev Bras Anestesiol, 1993;
43: 336-340. 5- SANTOS JJBBdos. Medos relacionados
à anestesia e associados ao perfil sociodemográfico de
paciente na consulta pré-anestésica [Tese de Doutorado].
Boucatu. Faculdade de Medicina da Universidade Estadual
Paulista Julio de Mesquita Filho, 2011.

INSTITUIÇÃO:
CET Integrado de Campinas.
Introdução: crianças quando despertam da anestesia
podem vivenciar experiências comportamentais descritas
como agitação, excitação ou delírio, situações que ocorrem
com mais frequência após o uso de alogenados e em pré-escolares. A clonidina é um alfa-2-agonista que produz
analgesia, sedação emansiólise e tem se mostrado efetiva
no manuseio da agitação pós-operatória em crianças, provocada pelo sevoflurano. Objetivou-se avaliar a diminuição
da agitação psicomotora provocada pelo sevoflurano em
pacientes pediátricos com o uso da clonidina. Método:
em um estudo prospectivo, duplo-cego com grupo controle, foram avaliados 40 pacientes, com idades entre 2 e
7 anos, submetidos a cirurgias otorrinolaringológicas, sob
anestesia geral inalatória e divididos aleatoriamente em dois
grupos: grupo C, que recebeu 1,5 mcg-1.kg-1 de clonidina
EV logo após a intubação traqueal; e grupo S, que recebeu solução salina. A avaliação da agitação psicomotora
durante o despertar baseou-se nas escalas de Sikick e Lerman, as quais fornecem escore quantitativo, ao término do
procedimento e aos 30 minutos, na SRPA. Resultados:
não houve diferença significativa quanto à idade, ao peso
e ao estado físico dos pacientes e a duração da anestesia.
Na comparação da agitação psicomotora, o grupo da clonidina apresentou menores escores relevantes nos tempos
analisados em relação ao grupo controle. Conclusões:
a administração de clonidina contribuiu para a diminuição
da agitação psicomotora em crianças submetidas à anestesia inalatória, tornando-se uma alternativa para o arsenal
terapêutico da anestesiologia pediátrica. Discussão:
postula-se que a anestesia, causando depressão dos centros inibitórios do SNC ou um desbalanço de neurotransmissores, poderia contribuir para o surgimento da agitação
psicomotora em crianças. O uso da clonidina pode ser
justificado pela sua ação no lócus cerúleos, diminuindo a liberação de catecolaminas e facilitando o deflagrar dos neurônios inibitórios. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de
fomento: nenhuma. Referências: 1- VOEPEL-LEWIS T
et al. A prospective cohort study of emergence agitation in
the pediatric postanesthesia care unit. Anesth Analg, 2003;
96:1625-30. 2- MALVIYA S et al. Clonidine for the prevention
of emergence agitation in young children: efficacy and recovery profile. Paediatr Anaesth, 2006;16:554-9.

67 - USO DE LIDOCAÍNA VENOSA NO
INTRAOPERATÓRIO E O EFEITO NA
ANALGESIA PÓS-OPERATÓRIA DE
PACIENTES PEDIÁTRICOS SUBMETIDOS
A TONSILECTOMIA.

66 - CLONIDINA ENDOVENOSA
NA PREVENÇÃO DA AGITAÇÃO
PSICOMOTORA DO SEVOFLURANO EM
ANESTESIA PEDIÁTRICA.

APED004 - Artigo Científico.

APED003 - Artigo Científico.

INSTITUIÇÃO:
Hospital Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte.

AUTORES:
Marcus Luciano Lopes de Paiva Crisanto; Renata Constantino Chrispim de Oliveira; Luiz Fernando Carlin Mutterle;
Henrique de Paiva Torres; Maurício Marsaioli Serafim.
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AUTORES:
Marina Ferraz Teixeira de Queiroz; Gisela Magalhães Braga;
Núbia Faria Isoni; Vitor Michelstaedter Brochado; Iara Guimarães Peixoto.

Introdução: a tonsilectomia é um dos procedimentos
cirúrgicos mais realizados na faixa etária pediátrica, e uma
grande limitação para a alta hospitalar é a dor pós-opera-

tória. Estudos mostram a eficácia da lidocaína endovenosa
intraoperatória como estratégia para diminuição da dor
pós-operatória. O presente estudo teve como objetivo avaliar o uso da lidocaína venosa intraoperatória para redução
da dor nos pacientes submetidos à tonsilectomia na Santa
Casa de Belo Horizonte. Método: trata-se de um estudo
prospectivo, randomizado e duplo cego, envolvendo 14 pacientes, que foram divididos em grupo lidocaína (G1) e grupo controle (G2). Foi avaliada a escala visual analógica de
dor (EVA) nos tempos 1, 3, 6, 12, 18 horas após a cirurgia e,
na alta hospitalar, avaliou-se a necessidade de analgesia de
resgate, consumo de opioides e tempo para reintrodução da
dieta. Resultados: não houve diferença estatisticamente
significativa entre os grupos na dor pós-operatória. A média
da EVA encontrada no período observado foi 1,95 no grupo
controle e 2,03 no grupo lidocaína. Fatores que poderiam
exercer influência sobre a EVA, foram: a duração da cirurgia, o tempo de anestesia e o tipo de EVA (à deglutição ou
em repouso). Cerca de 43% dos pacientes receberam morfina em ambos os grupos. E 29% do total de pacientes não
requisitou nenhuma dose de dipirona, sendo que, destes,
100% eram do grupo lidocaína. Apresentaram agitação ao
despertar 42,9% dos pacientes do grupo controle, enquanto nenhum do grupo lidocaína apresentou este sintoma.
O tempo para reintrodução da dieta foi 77 minutos menor
no grupo lidocaína, em relação ao controle. Discussão:
estudos mostram o uso da lidocaína venosa sendo eficaz
em reduzir a dor após cirurgias abdominais. Porém, existem
poucos estudos sobre este tema em Otorrinolaringologia, o
que despertou nosso interesse. A lidocaína por via venosa
tem propriedades analgésica, antihiperalgésica e anti-inflamatória, sendo capaz de reduzir o requerimento analgésico
intra e pós-operatório. Mais estudos estão sendo realizados na tentativa de determinar as cirurgias em que o uso
da lidocaína endovenosa pode se mostrar benéfica para o
paciente, assim como as doses e o modo de administração
da droga. Conclusões: administração intraoperatória
de lidocaína venosa não reduziu a EVA nem o consumo de
opioides entre os grupos, nas doses utilizadas. Conflitos
de interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma. Referências: 1- MCCARTHY GC; MEGALLA SA, HABIB
AS. Impact of Intravenous Lidocaine Infusion on Postoperative Analgesia and Recovery from Surgery: A Systematic
Review of Randomized Controlled Trials. Drugs, 2010; 70(9):
1149-1163. 2- OLIVEIRA CMB, ISSY AM, SAKATA RK. Intraoperative intravenous lidocaine. Rev Bras Anestesiol,
2010: 60:3: 325-333. 3- LICHIUS OG, VOLK GF, GEIBLER K,
KOMANN M, MEISSNER W. Pain after pediatric otorhinolaryngologic surgery: A prospective multicenter trial. Eur Arch
Otorhinolaryngol, 2014; 271:2049–2060.

68 - CONDUTA ANESTÉSICA NA
RESSECÇÃO DE NASOANGIOFIBROMA
COM INVASÃO CAROTÍDEA EM
PACIENTE PEDIÁTRICO.
APED005 - Casos Difíceis.

Introdução: o nasoangiofibroma juvenil é um tumor
benigno, porém agressivo e altamente vascularizado, representando um desafio no manejo intraoperatório devido
ao risco de hemorragia incontrolável. Relato de caso:
MAM, 13 anos, 52 kg, sem comorbidades. Portador de
nasoangiofibroma ocupando seios maxilares, esfenoidal e
cavernoso, fossas nasais e osso etmoide, com invasão de
carótida interna bilateralmente, a ser ressecado. Submetido
a embolização de artérias maxilares internas e carótidas externas no dia anterior. Classificado como ASA I, Mallampati
2, relato de intubação fácil. Exames pré-operatórios revelam
anemia (Hb=9.2 g/dl). Admitido na sala operatória com PA=
110/70 mmHg, SpO2=99% em ar ambiente. Venóclise MSE
J16, realizada indução com propofol 200 mg, fentanil 200 ug,
lidocaína 80 mg, rocurônio 40 mg, seguida de IOT sob laringoscopia com TOT 6,5 aramado. Punção de veia subclávia
D e de artéria radial E. Uso de sevoflurano e remifentanil em
BIC 0,1ug/kg/min após indução. Gasometria inicial sem alterações. Acessos cirúrgicos via incisão facial esquerda e cervicotomia, paciente em decúbito dorsal. Durante dissecção
da parte próxima às células etmoidais, houve sangramento
vultuoso do tumor, com necessidade de reposição volêmica
intensiva e hemotransfusão. Equipe neurocirúrgica ressecou
a parte cavernosa da lesão e optou por citorredução após
constatar invasão de carótida interna. Durante todo procedimento, foram infundidos 3.500 ml de SF 0,9%, 4.000 ml
RL, 1.000 ml de Voluven, quatro concentrados de hemácias,
duas bolsas de plasma fresco e quatro bolsas de plaquetas.
Gasometrias seriadas constataram menor valor de Hb=6 g/
dl, pH dentro dos valores fisiológicos. Realizadas infusões
de fenilefrina e adrenalina em doses tituladas e noradrenalina
em BIC com dose 0,05-1ug/kg/min. Mesmo após reposição volêmica maciça, notava-se responsividade a volume
pela curva de delta PP. O procedimento teve duração total
de nove horas. Paciente enviado ao CTI traqueostomizado
em VM, com noradrenalina 0,1ug/kg/min, PA=114/65(82),
FC=88bpm, hipocorado. Diurese total=300 ml. USG Transtorácica revelava v. cava colabada. Realizada nova reposição
volêmica no CTI. Discussão: a hemorragia intraoperatória
na ressecção do nasoangiofibroma é uma ameaça constante
à vida. O uso de vasopressores e monitorização invasiva de
PA são recomendáveis.Considerar a possibilidade de via aérea difícil e necessidade de hipotensão induzida. Conflito de
interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma. Referências: 1- PARIKH V1, HENNEMEYER C2. Microspheres
embolization of juvenile nasopharyngeal angiofibroma in an
adult. Int J Surg Case Rep., 2014; 5(12):1203-6. 10.1016/j.
ijscr.2014.10.019. Epub 2014 Nov 18. 2- EZRI T1, ROTH Y,
GEVA D, KONICHEZKY S, MARSHAK G, HALPERIN D. Anesthetic management of juvenile nasopharyngeal angiofibroma
resection. J Cardiothorac Vasc Anesth, 2003-Oct;17(5):622-4.

69 - BLOQUEIO DO TRANSVERSO
ABDOMINAL PROFUNDO EM PEDIATRIA.
APED006 - Relato de Casos.

AUTORES:
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INSTITUIÇÃO:
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INSTITUIÇÃO:
Hospital Sírio-Libanês.
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Introdução: os procedimentos cirúrgicos sob anestesia regional como técnica única, ou acompanhada de
anestesia geral, ganharam bastante terreno na anestesia
pediátrica, apesar de alguns opositores. As causas dessa
oposição podem ser as mais diversas, tais como: a falta de
colaboração do paciente por sua idade, medo de efeitos
adversos, falta de treinamento e de experiência com as
técnicas, equipamento inadequado, entre outras. No entanto, deve-se pesar as vantagens indubitáveis para certo
grupo de pacientes, nos quais a anestesia regional, seja
central ou periférica, poderia se constituir em boa indicação. Relato do caso: paciente do sexo masculino,
MAV, 1 ano e 7 meses, 9 kg, portador de atresia de vias
biliares com kasai prévio. Foi submetido a transplante de
fígado inter-vivos com tempo cirúrgico de 9 horas, tendo
recebido 460 ml de hemáceas, 400 ml de plasma fresco,
75 ml de albumina 20%, mantido sob anestesia inalatória
com sevofluorane, monitorizado com pressão arterial invasiva, eletrocardiograma, fração expirada de CO2, O2 e
gases anestésicos. Sangramento intraoperatorio estimado
em 300 ml, diurese de 300 ml, necessitou de noradrenalina
para controle hemodinâmico desde o inicio do procedimento. Ao término do procedimento, realizou-se bloqueio
TAP (tranverso abdominal profundo) com ropivacaína na
concentração de 0,115%, sendo utilizados, no total, 15 mg
do anestésico local. Foi enviado à UTI intubado, sedado
com midazolam e fentanil. Ao chegar à UTI, imediatamente foi desligada a sedação. Extubou-se o paciente cinco
horas após a chegada à UTI, sem dificuldade. No relato do
prontuário foi necessário somente o uso de dipirona para
controle doloroso. Discussão: a preocupação com
eventos adversos se faz presente e é unânime. Felizmente,
existem poucos relatos de eventos adversos associados
ao TAP, seja ele com ou sem ultrassom. O bloqueio TAP
confere analgesia adequada para o paciente, sem alterar
o perfil hemodinâmico e com margem de segurança suficiente, não havendo necessidade de utilizar doses tóxicas
do anestésico local. Em suma, não se deve de maneira
alguma subestimar a dor em pacientes pediátricos. Além
disso, pode-se utilizar o bloqueio TAP como uma estratégia de analgesia com segurança e eficácia. Conflito de
interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma.

70 - RAQUIANESTESIA EM PACIENTE
RECÉM-NASCIDO COM DIAGNÓSTICO
DE PRUNE BELLY E SUBMETIDO À
CISTOSTOMIA: RELATO DE CASO.
APED007 - Relato de Casos.
AUTORES:
Cecília Kleinubing Abal; Daniela Tchernin Wofchuk; Fábio
Nahuys Thormann; Andrea Fogaça Soubhia; Gabriela Pretto
Prates.
INSTITUIÇÃO:
SAPE Hospital da Criança Santo Antônio / Residência do
Hospital Universitário da FURG / RS.
Introdução: Prune Belly é uma síndrome com etiologia
ainda não definida. As teorias mais aceitas são as que se
referem a anormalidades cromossomais e embriológicas. A
tríade clássica que a caracteriza é a ausência ou a deficiência de músculos abdominais, criptorquidia e anormalidades do trato urinário. Também podem estar associadas às
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anormalidades respiratórias, cardiovasculares, da estrutura
do esqueleto, gastrointestinais e neurológicas. Embora essa
síndrome seja rara (1:35.000), a severidade de suas alterações frequentemente necessitam de várias intervenções
cirúrgicas. Relato do caso: paciente do sexo masculino,
19 dias, 2.500g, IG 35 e diagnóstico de ITU. Plano de cistostomia. Chega já puncionado (24). O monitorizamos, e a
enfermeira o segurou sentado. Punção única em L4-L5, Q22
curta. Injetado 0,15 mg de bupivacaína hiperbárica.Permanece com estabilidade hemodinâmica e saturando 99%. RN é
levado à sala de recuperação apenas com bloqueio motor,
sem nenhuma alteração de sinais vitais ou de consciência.
Depois de quatro horas, recebe alta. Discussão: a raquianestesia na pediatria surgiu com o intuito de diminuir o índice
de apneia pós-operatória. Nas crianças, essa técnica necessita de maiores doses de anestésico local, pois há menor
duração de bloqueio e estabilidade hemodinâmica maior, em
comparação aos adultos. A punção deve ser abaixo de L4
para prevenir danos às raízes nervosas. Complicações nessa
técnica são raras, e as mais comuns têm consequências ínfimas (dor no local da punção e cefaleia). Uma peculiaridade
na raquianestesia pediátrica é a estabilidade hemodinâmica
até os seis anos, que ocorre porque a PA e a FC são mantidas mesmo com bloqueios até T4, devido à imaturidade
do sistema simpático. A ventilação também é mantida até
bloqueios abaixo de T1, pois a respiração depende primariamente do diafragma, e não da musculatura torácica
acessória. A escolha dessa técnica para esse caso baseou-se nas possíveis dificuldades ventilatórias em decorrência
do Prune Belly e do risco elevado de apneia pós-operatória
nos prematuros. A ausência de músculos abdominais enfraquece a habilidade de tossir vigorosamente, aumentando a
tendência de infecções respiratórias. As anormalidades dos
mecanismos de ventilação desses pacientes são um desafio
para o anestesista, tornando a raqui uma técnica adequada
e segura. Conflito de interesses: nenhum. Referências:
1- JOYCE P., HOLDER CRNA. Pathophysiologic and anesthetic correlations of the prune-belly syndrome. Ma, 1989Apr; vol.57; n.2. 2- USHIJIMA et al. General anesthesia for
a case of abdominal musculature deficiency, Prune Belly,
Syndrome.;J Anesth, 1991; 5:294-297. 3- BARIS S et al,Complicated airway management in a child with prune-belly
syndrome.Pediatric Anesthesia, 2001; 11:501-504. 4- CONCEIÇÃO MJda. Farmacocinética e anestesia pediátrica.Rev
Bras Anestesiol, 1994; 44:5:339-345

71 - IMPLICAÇÕES CLÍNICOANESTÉSICAS EM CIRURGIA DE HÉRNIA
DIAFRAGMÁTICA EM RECÉM-NASCIDO.
APED008 - Relato de Casos.
AUTORES:
Gabriela Pretto Rostand Prates; Andrea Fogaça Soubhia;
Daniele Tondolo Martins; Luciane Bicca Mespaque; Sara
Fontoura de Moraes.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Júnior.
Introdução: a hérnia diafragmática é a anormalidade do
desenvolvimento mais comum do diafragma, e está associada a um elevado índice de morbimortalidade. A história
natural dessa anormalidade leva à migração de vísceras
abdominais para o interior do tórax, promovendo um efeito

expansivo, desviando o mediastino, o que influencia muito
na conduta a ser tomada. Relato do caso: paciente do
sexo feminino, nascida a termo, pesando 3.260 kg, foi admitida no centro cirúrgico em jejum. Foi monitorizada com cardioscopia, oximetria de pulso, capnografia, pressão arterial
não invasiva e termômetro esofágico. A anestesia geral foi
induzida e mantida com fentanil (10 mcg) e sevoflurano em
concentrações entre 6% a 4%, em oxigênio a 100%. A intubação traqueal foi realizada sem nenhuma intercorrência,
apesar da existência de um desvio à direita das estruturas
da laringe. A paciente foi mantida em ventilação controlada
a volume, mantendo-se estável durante todo o procedimento. O pós-operatório foi realizado no centro de terapia intensiva, lá permanecendo por quatro semanas, recebendo alta
em bom estado geral. Discussão: a migração das vísceras abdominais para dentro do tórax promove um desvio do
mediastino, manifestando-se com compressão e hipoplasia
pulmonar. A taxa de mortalidade perinatal é extremamente
elevada, chegando a cifras de 75%. Os principais fatores
prognósticos são a presença de malformações associadas,
volume do conteúdo herniado, hipoplasia pulmonar e o momento da herniação. Portanto, massas maiores e mais precoces na gestação possuem piores prognósticos. A grande
importância do diagnóstico pré-natal da hérnia diafragmática congênita baseia-se na conduta a ser tomada, como por
exemplo a programação do parto em centro especializado
com equipe multidisciplinar. Estudos experimentais têm
demonstrado que a correção intra-útero da hérnia permite
o tempo adequado para o crescimento compensatório dos
pulmões e, consequentemente, evita a hipoplasia pulmonar grave. Porém, até o momento essa técnica é realizada
apenas em centros especializados. Conflito de interesse:
nenhum. Fonte de fomento: nenhuma.

72 - BRONCOESPASMO EM LACTENTE
PORTADOR DE SÍNDROME DE MOEBIUS.
APED009 - Relato de Casos.
AUTORES:
Larissa de Oliveira Cruz; Ivandete Coelho Pereira Pimentel;
Chang Yen Yin; Wagner de Paula Rogério; André Menezes
Baranda.
INSTITUIÇÃO:
Fundação Hospital Adriano Jorge.
Introdução: a Síndrome de Moebius consiste em distúrbio neurológico, caracterizado por paralisia não progressiva dos nervos cranianos VI e VII. A etiologia não está
esclarecida, e o diagnóstico clínico pode ser feito após o
nascimento. As manifestações mais frequentes são face
em máscara; ausência de movimentação lateral dos olhos;
fissura palpebral; fraqueza muscular na parte superior do
corpo; hipoplasia de mandíbula e maxila; palato alto e estreito; malformações da língua (ou pequena) e de extremidades. Esta síndrome não possui cura, todavia, o tratamento
visa proporcionar melhor qualidade de vida ao paciente,
abrangendo procedimentos cirúrgicos. O objetivo do relato
é descrever broncoespasmo em menor portador de Síndrome de Moebius, manejo e desfecho. Relato do caso:
lactente do sexo masculino, 1 ano e 11 meses, ASA 3, 11
kg, programado para rafia de tendão de aquiles bilateral e
colocação de gesso. Iniciou-se monitorização padronizada
com os parâmetros inicias: SPO2 100%, FC 110 bpm e PA

100X60 mmHg. Foi realizada indução anestésica inalatória
com sevoflurano a 5% + O2, seguida de venóclise. Cinco
minutos após indução anestésica, lactente apresentou
estridor e esforços inspiratórios dos músculos acessórios,
movimentos paradoxais da caixa torácica e ausculta pulmonar com sibilos difusos, ocorrendo dessaturação (SpO2
90%). Realizada ventilação sob máscara facial com pressão
positiva e administração intravenosa de hidrocortisona 50
mg, nebulização com bromidrato de fenoterol 3 gotas, brometo de ipratrópio 6 gotas e realização de três ciclos de
20 min e atropina 20 mcg.kg-1intravenosa. Após o terceiro
ciclo de nebulização, lactente evoluiu com ventilação espontânea, sendo encaminhado à SRPA, onde permaneceu
sem intercorrências. Discussão: paciente com Síndrome
de Moebius possue preditores de via aérea difícil, devido
à abertura bucal limitada, micro e retrognatia, palato arqueado e hipoplasia mandibular. Aumento de secreção em
cavidade oral também é observado, sendo fator importante
no estímulo e irritação de receptores de via aérea, no qual
se indica o uso de anticolinérgicos. O broncoespasmo representa 30% dos eventos respiratórios durante anestesia
pediátrica, sendo fundamental diagnóstico e tratamento
precoce para um desfecho favorável. Os preditores de via
aérea difícil e a síndrome congênita do paciente devem ser
considerados pelo anestesiologista para traçar estratégias
de prevenção e técnicas alternativas para manutenção de
vias aéreas. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de
fomento: nenhuma. Referências: 1- BARASH P et al.
Clinical Anesthesia, 2013. 2- STEWARD DL, COTE CJ, LERMAN J. Anestesia Pediátrica.Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
3- POVEDA R. Secuencia de Moebius en Anestesiología.
Rev Chil Anest, 2012; 41:140-143.

73 - ANESTESIA GERAL EM CRIANÇA
COM SÍNDROME DE NOONAN.
APED010 - Relato de Casos.
AUTORES:
Marcela Neves Nunes; Silva Filho, SE.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Municipal Doutor José de Carvalho Florence.
Introdução: a Síndrome de Noonan (SN), doença genética autossômica dominante, caracteriza-se por grande
variedade de expressão fenotípica e de malformações
cardíacas. O manejo anestésico nesses pacientes apresenta uma série de desafios, especialmente relacionados
ao manejo da via aérea e à manutenção da estabilidade
cardiovascular. O objetivo deste trabalho é descrever o
manejo anestésico de uma criança com SN, submetida à
anestesia geral para correção cirúrgica de criptorquidia
bilateral e fimose. Relato do caso: paciente do sexo
masculino, 1 ano e 5 meses, 9,5 kg, com diagnóstico de
Síndrome de Noonan Tipo 1, foi submetido à cirurgia geral
para realização de orquidopexia bilateral e postectomia.
Apresentava hipertelorismo, implantação baixa do pavilhão
auricular e ponte nasal baixa e larga, valva aórtica bicúspide e estenose supravalvar aórtica. Admitido no centro
cirúrgico estável hemodinamicamente, sendo realizada a
monitoração. Indução anestésica com laringoscopia com
fácil visualização da laringe, mas a intubação orotraqueal
teve insucesso com o tubo orotraqueal número 4,5, devido
à presença de estenose de traqueia. Sucesso alcançado
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com tubo número 3,5. Paciente manteve-se estável durante
a cirurgia, e a extubação foi realizada sem intercorrências.
Discussão: alterações faciais podem levar a dificuldades
para proceder com a intubação orotraqueal ou nasal, e as
deformidades torácicas podem ser obstáculo para anestesias regionais. Alterações cardíacas, dificuldade técnica na
anestesia regional e a possível complicação no controle de
vias aéreas são as principais preocupações do ponto de
vista anestésico. Portanto, é importante conhecer as anormalidades dessa síndrome para se abordar adequadamente o paciente no período pré e perioperatório, contribuindo
para sua melhor evolução. Conflito de interesse: nenhum.
Fonte de fomento: nenhuma.

74 - ANESTESIA EM CRIANÇA COM
DOENÇA DE VON WILLEBRAND
SUBMETIDA À CIRURGIA
OTORRINOLARINGOLÓGICA: RELATO DE
CASO.
APED011 - Relato de Casos.
AUTORES:
Marcos Vinícius Pimentel Cardoso; Resende, FA; AVM, Joana; Teixeira, VC; Oliveira, CHS.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Felício Rocho.

ANESTESIA REGIONAL
75 - ESTUDO COMPARATIVO ENTRE
MORFINA E CETAMINA ASSOCIADAS AO
BLOQUEIO PERIDURAL EM PACIENTES
SUBMETIDAS À HISTERECTOMIA
ABDOMINAL NA ATENUAÇÃO DA
RESPOSTA NEUROENDÓCRINO
METABÓLICA AO TRAUMA.
AREG001 - Artigo Científico.

Introdução: a doença de von Willebrand ocorre devido
à mutação no cromossomo 12 e é caracterizada por deficiência qualitativa ou quantitativa do fator de von Willebrand.
É a doença hemorrágica hereditária mais comum. Afeta
até 2% da população, porém a sua verdadeira incidência é
desconhecida, já que as formas leves passam despercebidas. A maioria dos casos se apresenta na forma leve, e os
pacientes podem mostrar exames de rotina da coagulação
normais ou discretamente alterados. Relato do caso:
paciente de 5 anos, 16Kg, comparece ao consultório de
anestesiologia para avaliação pré-operatória de amigdalectomia e adenoidectomia. Criança com DvW, sem outras
comorbidades. Cirurgia prévia de herniorrafia inguinal, sem
intercorrências. Solicitado interconsulta com hematologista
assistente. Orientado preparo com desmopressina (DDAVP), na dose de 4 mcg, a ser infundido uma hora antes
do procedimento; além disso, uso de ácido tranexâmico
com início 24h antes da cirurgia, sendo mantido por uma
semana. Hospital dispunha de reserva de fator VIII, que seria administrado em caso de sangramento aumentado no
peroperatório. Paciente submetido à cirurgia, sob anestesia
geral inalatória com sevoflurano a 2,8% de fração expirada.
Cirurgia transcorreu sem intercorrências, com sangramento
cirúrgico habitual. Discussão: a coagulopatia se manifesta basicamente através da disfunção plaquetária associada
à diminuição dos níveis séricos do fator VIII coagulante. O
objetivo do tratamento é corrigir a deficiência na atividade
do FvW para um nível acima de 50% do normal e da atividade doFVIII para níveis apropriados. Isso é alcançado com
o uso de DDAVP ou pela transfusão de fator específico.
ADDAVP é o fármaco de primeira escolha para os pacientes do tipo 1 e 2A. É análogo sintético da vasopressina e
estimula a liberação do FvW pelas células endoteliais. Pode
ser administrada por via venosa na dose de 0,3 mcg/Kg em
50-100 ml de solução fisiológica a 0,9% ou 150 mcg em
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cada narina. Os efeitos colaterais da DDAVP já relatados
são cefaleia, ruborização, hipotensão arterial, taquicardia,
hiponatremia e intoxicação hídrica. A fim de diminuir o risco
de intoxicação hídrica, hiponatremia e, consequentemente, convulsão, a ingestão de água pelas vias oral e venosa
deve ser restrita por quatro a seis horas após o uso do fármaco. Conflito de interesses: nenhum. Referências:
1- MAZZEFFI MA,STONE ME. Perioperative management
of von Willebrand disease: Areview for the anesthesiologist.
J Clin Anesth, 2011; 23:418-426. 2- BARBOSA FT, CUNHA
RM, BARBOSA LT. Von Willebrand’s disease and anesthesia. Campinas: Rev. Bras. Anestesiol, 2007-Jun; v.57; n.3.

- 12º COPA

AUTORES:
José Fernando Amaral Meletti; Daniel de Carli; Diogo Yochizumi Oda; Lívia Maria Lima da Silva; Karina Fonseca Raffo.
INSTITUIÇÃO:
CET da Disciplina de Anestesiologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí.
Introdução: o estímulo doloroso acarreta a liberação
de mediadores inflamatórios relacionados a eventos adversos no período pós-operatório. O bloqueio neuroaxial
atenua essa resposta e adjuvantes podem potencializar
esse efeito. Classicamente, a morfina é utilizada com esse
intuito; mas alternativas que atuam por outras vias têm sido
estudadas. Dentre elas, a cetamina atua prevenindo a hiperexcitabilidade dos neurônios da medula espinal e representa uma opção na associação aos bloqueios. O objetivo
foi analisar o efeito dessas medicações na atenuação da
resposta ao estresse cirúrgico. Método: realizado ensaio
clínico duplamente encoberto e randomizado com 40 pacientes submetidas à histerectomia abdominal durante o
período matutino, ASAs I ou II e idade inferior a 80 anos. O
grupo I recebeu morfina (2 mg) e o grupo II, cetamina S(+)
(50 mg), associadas a 18 ml de levobupivacaína a 0,25%
com vasoconstritor no bloqueio peridural lombar antes da
indução anestésica. Foram avaliadas características antropométricas da população estudada, duração das cirurgias
e parâmetros hemodinâmicos intraoperatórios. A avaliação
da resposta neuroendócrino metabólica foi realizada a partir da coleta de cortisol e glicose séricos em dois momentos: antes da cirurgia e no primeiro dia após a cirurgia, às 5
horas da manhã. Foi avaliado o desenvolvimento de efeitos
colaterais durante a sala de recuperação anestésica, 12 e 24
horas após a cirurgia. Resultados: não houve diferenças
entre os grupos quanto à amostra populacional, duração
da cirurgia e variação dos parâmetros hemodinâmicos. A

análise dos marcadores da resposta ao estresse cirúrgico
não demostrou diferença estatística em relação aos valores de glicemia; contudo, o grupo morfina apresentou uma
menor liberação de cortisol (p<0,01) no primeiro dia após a
cirurgia. No período pós-operatório, o grupo que recebeu
cetamina apresentou chance 4,89 vezes maior de ocorrência de efeitos colaterais e chance 10,23 vezes maior de
náuseas, em comparação ao grupo que recebeu morfina.
Discussão: o estudo confirmou os dados literários, evidenciando uma inibição da resposta ao estresse cirúrgico
com uso da morfina; contudo, divergiu da literatura quanto
à maior incidência de náuseas no grupo que recebeu cetamina. Conclusão: o emprego de morfina no bloqueio
peridural atenuou a resposta neuroendócrina metabólica
e apresentou menor incidência de efeitos colaterais após
o ato cirúrgico, em comparação à cetamina na via peridural. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de fomento:
nenhuma. Referências: 1- CASTRO FE, GARCIA JBS.
Analgesia preemptive com S(+) cetamina e bupivacaína peridural em histerectomia abdominal. Rev. Bras. Anestesiol,
2005; 55 (1): 28-39. 2- STOCCHE RM, GARCIA LV, KLAMT
JG. Anestesia e resposta neuroendócrina e humoral ao estresse cirúrgico. Rev. Bras. Anestesiol, 2001; 51 (1): 59-69.
3- EL-KADY GA, EL-SHAFAEY MA, EL-SAYED AM. Comparison of a single injection of morphine versus ketamine or
neostigmine into the epidural space on postoperative analgesia and hormonal stress response after spinal anesthesia. Ain-Shams Journal of Anesthesiology, 2014; 07:417-22.
4- DESBOROUGH JP. The stress response to trauma and
surgery. Br J Anaesth, 2000; 85:109-17.

76 - CASO COM BENEFÍCIOS DO
BLOQUEIO GUIADO POR ULTRASSOM
NA SÍNDROME DOLOROSA COMPLEXA
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AREG002 - Artigo Científico.
AUTORES:
Lucas Arnaud; Mateus Albuquerque Azevedo; Luziane Santiago Silva; Camila de Melo M. Lins Becco; Josenília Maria
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INSTITUIÇÃO:
Universidade Federal do Ceará.
Introdução: em consonância com a escada modificada
da dor da OMS, diante da falha da terapia medicamentosa,
optou-se pela realização do bloqueio analgésico guiado
por ultrassom, obtendo-se sucesso terapêutico com essa
intervenção. As técnicas de bloqueios nervosos guiados
por ultrassom baseiam-se na visualização das estruturas
nervosas, da agulha e das estruturas adjacentes. A solução
de anestésico local e adjuvantes é depositada em torno dos
nervos, acompanhando-se sua dispersão em tempo real,
obtendo-se, assim, um bloqueio mais eficaz e seguro. Relato do caso: paciente encaminhado para a Clínica da
Dor, em 2012, com queixa de dor intensa (EVN de 8), alodinia e parestesia no pé esquerdo que surgiu seis meses após
tratamento cirúrgico de fratura exposta no tornozelo esquerdo. Descrevia a dor como “pontadas”, de caráter constante. Usava codeína com paracetamol e carbamazepina,
com resposta analgésica insatisfatória. A carbamazepina
foi substituída pela Gabapentina, cuja dose foi aumentada
gradualmente até 1200 mg/dia. Com a persistência da dor,

associou-se amitriptilina até atingir a dose de 50 mg/dia e a
codeína-paracetamol substituída por codeína, chegando a
usar 240 mg/dia.A eletroneuromiografia evidenciou “mononeuropatia sensitivo-motora axonal de nervo tibial posterior
direito a nível de tornozelo”. Sem melhora do quadro, em
novembro de 2014 optou-se por indicar bloqueio analgésico
do nervo ciático e safeno guiados por ultrassom, pois as
áreas com maior intensidade da dor e da alodinia correspondiam aos dermátomos inervados por esses nervos. Os
bloqueios eram semanais no primeiro mês, quinzenais nos
dois meses seguintes e mensais daí em diante. A solução
analgésica consistia em 8 mL de levobupivacaína a 0,5%,
50 mcg de fentanil, 150 mcg de clonidina e 3 ml de água
destilada, totalizando 15 mL de solução distribuídos meio
a meio para bloqueio dos nervos safenos e ciático. Evolui
com melhora da dor no primeiro bloqueio com redução do
EVN de 9 para 0. Nos bloqueios seguintes, manteve boa resposta analgésica, mesmo após período mais extenso entre
bloqueios (repetição mensal). A gabapentina foi reduzida
para 600 mg/dia, amitriptilina para 25 mg/dia e suspensa
a codeína. Conclusão: a Síndrome Dolorosa Complexa
Regional faz parte de um grupo de desordens chamadas
síndromes dolorosas neuropáticas, e caracteriza-se por dor
intensa em uma extremidade desproporcional ao evento
desencadeante, associada a alodinia, à alteração de coloração, a temperatura, ao trofismo na pele, unhas e entre
outros achados. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de
fomento: nenhuma.

77 - BLOQUEIO DE NERVOS
PERIFÉRICOS DO MEMBRO SUPERIOR
GUIADO POR ULTRASSONOGRAFIA:
ALTERNATIVA SEGURA E EFICAZ
PARA ANESTESIA EM PACIENTE
COM EXTENSAS CICATRIZES E
DEFORMIDADES: RELATO DE CASO.
AREG003 - Casos Difíceis.
AUTORES:
Henrique Rodrigues Lemos Silva; Bráulio Antônio Maciel
de Faria Mota Oliveira; Vera Coelho Teixeira; Celso Homero
Santos Oliveira; Joyce Romano.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Felício Rocho.
Introdução: deformidades anatômicas desafiam a prática anestésica segura, trazendo dificuldades no manejo
de via aérea, na ventilação e na realização de anestesia regional. A ultrassonografia (USG) é uma opção segura para
a realização de anestesia regional. No caso apresentado,
optou-se pelo bloqueio de nervos periféricos ao nível de
cotovelo. Relato do caso: paciente do sexo feminino,
56 anos, 83 kg, 1,59 m de estatura, portadora de obesidade
grau I, Diabetes Mellitus tipo 2, depressão, asma controlada, hipertensa, ex-tabagista, classificada como ASA II em
consulta pré-anestésica. Relato de cirurgia pulmonar prévia
e desbridamentos de queimaduras na infância. Exames
complementares normais e, ao exame físico, exibia extensas cicatrizes em região cervical, tórax anterior e ombros,
atingindo região proximal dos membros e axilar ipsilateral
à cirurgia. Apresentava preditivos de via aérea difícil: distância tireomentoniana menor do que 6 cm, mobilidade
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cervical limitada e Mallampati 3. Proposta de tratamento de
fratura da extremidade distal do rádio à direita com fios de
Kirschner sem uso de torniquete. Optou-se pela realização
de bloqueio dos nervos radial, ulnar e mediano guiado por
USG. Monitorizada com eletrocardiograma, oxímetro de
pulso, aferição não invasiva de pressão arterial e glicemia
capilar. Após sedação leve, antibioticoprofilaxia e antissepsia, realizadas punções adjacentes à fossa antecubital com
visualização dos nervos mediano, ulnar e radial, bem como
da agulha em toda sua inserção. Injetados no total 10 ml
de levobupivacaína 0,5% com vasoconstritor em diluição
com 10 ml de água bidestilada. Obtido bloqueio sensitivo
e motor em toda extensão do antebraço e mão direita. O
procedimento durou 80 minutos em sedação contínua com
propofol. Manteve hemodinamicamente estável, em ventilação espontânea, sem intercorrências cirúrgicas ou anestésicas. Discussão: o provável acometimento funcional
e anatômico dos pulmões por cirurgias prévias, sequelas
de queimadura, doença obstrutiva, preditivos de via aerea
dificil e tabagismo dificultavam a anestesia geral ou sedação profunda. Alterações anatômicas em região cervical,
bem como a possível hemiparesia diafragmática tornaram
a abordagem via interescalênica pouco interessante. Nesse contexto, o bloqueio de nervos periféricos do membro
superior guidado por USG se mostrou eficaz e seguro para
garantir analgesia e imobilidade no território cirúrgico. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma.
Referências: 1- MIAN A, CHAUDHRY I, HUANG R, RIZK
E, TUBBS RS, LOUKAS M. Brachial plexus anesthesia: A
review of the relevant anatomy, complications, and anatomical variations. Clin. Anat., 2014;27: 210–221. 2- BROWN DL.
Brachial plexus anesthesia: An analysis of options. The Yale
Journal of Biology and Medicine, 1993; 66(5):415-431. 3LAM NCK, CHARLES M, MERCER D et al. A Triple-masked,
randomized controlled trial comparing ultrasound-guided
brachial plexus and distal peripheral nerve block anesthesia
foroutpatient hand surgery. Anesthesiology Research and
Practice, 2014; 2014:324083. 4- STEVEN L, OREBAUGH,
WILLIAMS BA, Brachial plexus anatomy: Normal and variant, The Scientific World Journal, 2009; vol. 9; pp. 300-312.

78 - BLOQUEIO ISQUIÁTICO-FEMORAL
GUIADO POR ULTRASSONOGRAFIA EM
PACIENTE CORONARIOPATA: RELATO DE
CASO.
AREG004 - Relato de Casos.
AUTORES:
Bruno Oliveira; Mariana Miranda de Almeida; Marco Aurélio Soares Amorim; Denismar Borges de Miranda; Marcelo
Marçal Vieira Junior.
INSTITUIÇÃO:
Santa Casa de Misericórdia de Goiânia / CET José Quinan.
Introdução: o emprego de ultrassonografia (USG) para
bloqueios regionais tem se tornado cada vez mais frequente por apresentar menor incidência de falha, menor tempo
para execução, menor tempo de latência, maior duração
do bloqueio, melhor controle da dispersão do anestésico e
menor risco de punção vascular acidental. Relatamos caso
de paciente coronariopata submetida à redução de fratura
de tíbia sob bloqueio dos nervos isquiático e femoral guiado
por USG. Relato do caso: paciente do sexo feminino,
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73 anos, apresentando fratura exposta de tíbia direita,
HAS, DM e coronariopata. Fazia uso de AAS, clopidogrel
e metformina. Antecedente de angioplastia coronariana
há seis meses, com implante de dois stent e coronariografia recente, evidenciava stent obstruído em 100% na sua
origem. Encaminhada ao centro cirúrgico com quadro de
angina estável, reserva funcional menor que 4 MET para
redução da fratura. Admitida com PA 200x100 mmHg e FC
90 bpm. Monitorizada com ECG, SpO2 e PNI. Administrados
metoprolol (5 mg), clonidina (150 mcg) e midazolam (1,5 mg),
com melhora dos parâmetros hemodinâmicos (PA: 140x60
mmHg e FC: 56 bpm). Realizado bloqueio femoral e ciático
(ropivacaína 0,5%, 15 ml em cada sítio) guiado por USG. Indução da anestesia geral com propofol (80 mg), introdução
de máscara laríngea e manutenção com sevoflurano (2,0%)
em ventilação espontânea. Procedimento cirúrgico sem intercorrências, mantendo parâmetros hemodinâmicos estáveis e sem queixas álgicas ao fim da cirurgia. Encaminhada
à UTI. A alta hospitalar ocorreu no segundo dia pós-operatório. Discussão: o uso de medicação antiplaquetária
feita por esta paciente impõe restrições quanto à utilização
de técnicas regionais clássicas, uma vez que o bloqueio do
neuroeixo traria riscos para sangramento em local de difícil
controle. Nestes casos, os bloqueios periféricos, principalmente guiados por USG, são bem indicados em função
do menor risco de lesão vascular, quando comparados à
técnica de parestesia ou neuroestimulação. Promovem boa
analgesia pós-operatória, diminuindo o consumo de oxigênio e o risco de infarto agudo do miocárdio em pacientes
coronariopatas. Portanto, o emprego de bloqueios regionais guiados por USG têm se revelado uma boa alternativa
aos pacientes com contraindicação ao bloqueio de neuroeixo. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de fomento:
nenhuma.Referências: 1- HELAYEL PE, CONCEIÇÃO
DB, FEIX C et al. Bloqueio isquiático-femoral guiado por
ultrassom para revisão de coto de amputação: Relato de
caso. Rev. Bras. Anestesiol, 2008; 58:480-4. 2- FERRARO
LHC, TARDELLI MA, YAMASHITA AM et al. Bloqueio dos
nervos femoral e isquiático guiados por ultrassom em paciente anticoagulado: Relato de caso. Rev. Bras. Anestesiol,
2010; 64:422-8.

79 - BLOQUEIO DOS NERVOS
ISQUIÁTICO E FEMORAL GUIADO POR
ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE
COM COAGULOPATIA: RELATO DE CASO.
AREG005 - Relato de Casos.
AUTORES:
Bruno Oliveira; Mariana Miranda de Almeida; Denismar
Borges de Miranda; Marco Aurélio Soares Amorim; Marcelo
Marçal Vieira Junior.
INSTITUIÇÃO:
Santa Casa de Misericórdia de Goiânia / CET José Quinan.
Introdução: o uso de ultrassonografia (USG) guiando
bloqueios regionais na anestesia tem se tornado cada vez
mais difundido pelo seu papel facilitador e por sua eficácia.
Tal fato se justifica pelo menor risco de promover lesões
vasculares acidentais em pacientes coagulopatas. Relatamos caso de paciente com coagulopatia e sepse submetido
a tratamento cirúrgico de artrite séptica de joelho direito sob
bloqueio dos nervos isquiático e femoral guiado por USG.

Relato do caso: paciente do sexo masculino,13 anos,
sem história de comorbidades, alergias ou cirurgias prévias.
Encontrava-se internado na UTI com quadro sugestivo de
sepse, tendo sido anteriormente tratado em outro serviço
com suspeita de TVP por seis dias. Admitido no centro cirúrgico para tratamento de artrite séptica de joelho direito.
Ao exame: regular estado geral, orientado, em ventilação
espontânea com O2 suplementar em cateter nasal, PA
86x50 mmHg, FC 140 bpm, FR 43 irpm, afebril e sem uso de
droga vasoativa. Exames complementares evidenciavam
ácido lático 3.6 mmol/L, ureia 22 mg/dL, creatinina 0,41
mg/dL, TAP 24,4s, atividade protrombina 30,6%, RNI 2,31,
Hb 12,8g/dL, Ht 37,7%, leucócitos 5.000/ml sem desvio e
gasometria sem alterações. Realizado bloqueio dos nervos isquiático e femoral guiado por USG com ropivacaína
0,5% (15 ml em cada sítio) após aspiração negativa. Não
foi observado sangramento nem formação de hematoma
no sítio de punção. Procedimento cirúrgico sem intercorrências mantendo os mesmos parâmetros hemodinâmicos
e respiratórios prévios. Não houve necessidade de droga
vasoativa no intraoperatório, mantendo gasometria arterial
normal. Encaminhado à UTI, cursando com choque séptico
e evoluindo para óbito no segundo dia pós operatório. Discussão: a utilização da USG para bloqueios periféricos
tem demonstrado menor incidência de falha, menor tempo
para execução, menor tempo de latência, maior duração
do bloqueio, melhor controle da dispersão do anestésico e
menor risco de punção vascular. Devido ao risco de sangramento em local de difícil controle no bloqueio de neuroeixo,
optou-se pelo bloqueio isquiático-femoral guiado por USG
por proporcionar anestesia e analgesia satisfatórias sem
repercussões hemodinâmicas significativas. Tal técnica
também permite inibição da resposta endócrina metabólica
ao trauma. Entretanto, devido à escassez de publicações
sobre o uso de bloqueios regionais guiados por USG em coagulopatas, a segurança desta técnica ainda não está completamente estabelecida. Conflito de interesse: nenhum.
Fonte de fomento: nenhuma. Referências: FERRARO
LHC, TARDELLI MA, YAMASHITA AM et al. Bloqueio dos
nervos femoral e isquiático guiados por ultrassom em paciente anticoagulado: Relato de caso. Rev Bras Anestesiol,
2010; 64:422-8.

80 - TAMPÃO SANGUÍNEO PROFILÁTICO
APÓS ACIDENTE DE PUNÇÃO: USAR OU
NÃO?
AREG006 - Relato de Casos.
AUTORES:
Denismar Borges de Miranda; Dailson Mamede Bezerra;
Marco Aurélio Soares Amorim; Magda Maria Matheus Vieira; João Bosco Corrêa Bittencourt.

também tem sido proposto. Relatamos o caso de paciente
com perfuração acidental da dura-máter durante anestesia
peridural submetida a tampão sanguíneo profilático. Relato do caso: paciente do sexo feminino, 31 anos, 85
Kg, ASA I, sem alergias ou histórico de cefaleia. Admitida
para abdominoplastia e lipoescultura de abdome e dorso.
Venóclise e monitorização com eletrocardiograma, SpO2
e PANI. Sedacão com midazolam (5 mg), fentanil (50 mcg)
e O2 contínuo. Realizada técnica peridural em L3-L4 com
agulha Tuohy 18G com punção acidental de dura e retorno
de líquido cefalorraquidiano. Após a retirada imediata da
agulha, foi realizada nova punção em L1-L2, com administração de levobupivacaína 0,25% (40 ml), fentanil (100 mcg)
e passagem de cateter peridural 18G. Procedimento cirúrgico sem intercorrências ao longo de seis horas. Realizou-se
tampão sanguíneo profilático com 20 ml de sangue autólogo através do cateter com retirada do mesmo ao término da
infusão. Evoluiu no pós-operatório sem queixas de cefaleia,
recebendo alta hospitalar no dia seguinte. Discussão:
cefaleia pós-punção dural é mais comum em mulheres jovens, com história de cefaleia crônica, e após punção dural
com agulhas de grosso calibre. O uso do tampão sanguíneo
na profilaxia da cefaleia pós-punção dural ainda é controverso. A última metanálise não evidenciou o uso profilático
do tampão sanguíneo, uma vez que não houve ensaios
clínicos com número de pacientes suficiente para permitir
conclusões confiáveis. Porém, reafirma sua utilização na
terapêutica da cefaleia pós-punção dural. Recente ensaio
clínico com pacientes obstétricas mostrou uma redução
significativa da cefaleia pós-punção com uso profilático do
tampão sanguíneo, bem como dos sintomas associados.
Apesar do real benefício do tampão sanguíneo profilático
ainda não ser claro, seu uso tem sido considerado em
populações de risco para cefaleia pós punção, tais como
em pacientes obstétricas e após acidente de punção com
agulhas calibrosas. Conflito de interesse: nenhum. Fonte
de fomento: nenhuma Referências: 1- BOONMAK P,
BOONMAK S. Epidural blood patching for prevent- ing and
treating post-dural puncture headache. Cochrane Database
Syst Rev, 2010; 20:CD001791. 2- STEIN MH, COHEN S,
MOHIUDDIN MA et al. Prophylactic vs therapeutic blood
patch for obstetric patients with accidental dural puncture:
A randomised controlled trial. Anaesthesia, 2004; 69:320-6.

81 - BLOQUEIO DO PLANO SERRÁTIL
ANTERIOR (SAM BLOCK): RELATO DE
CASO.
AREG007 - Relato de Casos.
AUTORES:
Eva Marquez Flores; Pedro Paulo Kimachi; Claudia Marquez
Simões; Wagner Roberto Cirillo; Diogo Barros Florenzano.

INSTITUIÇÃO:
Santa Casa de Misericórdia de Goiânia / CET José Quinan.

INSTITUIÇÃO:
Hospital Sírio-Libanês.

Introdução: a punção acidental da dura-máter tem
frequência de 0,4% a 6% com maior incidência na punção
baixa (3,4%), em comparação à média (0,9%) ou alta (0,4%).
A cefaleia pós-punção dural é uma das complicações mais
frequentes, ocorrendo em até 75% a 86% dos pacientes
quando a perfuração é por agulha de Tuohy. O tampão sanguíneo é classicamente utilizado na terapêutica da cefaleia
pós-punção grave ou refratária, mas seu uso profilático

Introdução: a cirurgia da parede torácica é relativamente comum e pode estar associada à dor e ao desconforto pós-operatório. A dor pode progredir para estados
crônicos em 25-60% dos casos. O bloqueio do plano do
músculo serrátil anterior (SAM block) leva ao bloqueio dos
ramos cutâneos laterais dos nervos intercostais torácicos,
proporcionando analgesia à parede torácica anterolateral. Apresentamos um relato de nossa experiência no uso
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desta técnica para cirurgia de mama. Relato de caso:
paciente do sexo feminino, 47 anos, 93 Kg, 1,62 cm, sem
comorbidades. Submetida à quadrantectomia mamária
esquerda com esvaziamento axilar e reconstrução com
retalho cutâneo por um nódulo mamário.Foi realizada anestesia geral balanceada sem intercorrências. O bloqueio foi
realizado em decúbito dorsal horizontal, com abdução do
braço esquerdo a 90°, antissepsia de região axilar e torácica lateral e campos estéreis. Utilizado transdutor linear
do ultrassom longitudinal ao eixo do corpo na linha médio
axilar ao nível do mamilo, identificação do músculo grande
dorsal, músculo serrátil anterior, costelas, músculos intercostais e pleura. Punção dinâmica (agulha 22G, 50 mm) em
plano, cranio-caudal, injetado 20 ml de ropivacaína 0,375%
+ 75 mcg de clonidina, superficialmente ao músculo serratil
anterior. Procedimento cirúrgico realizado em quatro horas,
sem intercorrências. Na RPA evolui sem dor (0 de pontuação na escala visual-analógica), sem outras intercorrências.
Discussão: uma das vantagens desta técnica guiada por
ultrassom é a diminuição do número de punções realizadas,
já que com uma única punção são atingidos ramos cutâneos laterais dos nervos intercostais em diferentes níveis metaméricos envolvidos na analgesia para cirurgia de mama
e axila. Por aplicar baixos volumes de anestésico, também
poderia ser utilizado bilateralmente. As cirurgias de mama
podem causar dor significativa no pós-operatório. Existem
opções como a anestesia peridural ou bloqueios paravertebrais torácicos para a analgesia destes casos. Porém, a
lesão espinhal após peridural ou pneumotórax secundário a
bloqueios paravertebrais torácicos são complicações raras,
mas devastadoras, que podem desencorajar os anestesistas a utilizar estas técnicas, particularmente para procedimentos menores. Portanto, procedimentos menos invasivos
que incluem injeções interfaciais guiadas por ultrassom,
como o descrito, são sugeridos como potenciais técnicas
analgésicas alternativas. Conflito de interesses: nenhum.
Fonte de fomento: nenhuma. Referências: 1- BLANCO
R et al. Serratus plane block: A novel ultrasound-guided
thoracic wall nerve block. Anaesthesia, 2013; 68: 1107-1113.
2- DIEGUEZ P et al. Abordaje guiado por ultrasonidos de los
nervios intercostales en la línea media axilar para cirugía de
mama no reconstructiva y de la axila. Rev. Esp. Anestesiol
Reanim, 2013; 60(7): 365-370.

82 - BENEFÍCIOS DO BLOQUEIO
DE NERVO ISQUIÁTICO, VIA
FOSSA POPLÍTEA, GUIADO POR
ULTRASSONOGRAFIA PARA
OSTEOSSÍNTESE DE FÍBULA DIREITA.
AREG008 - Relato de Casos.
AUTORES:
Felipe Gustavo Braga Castro; Lopes, LF; Machado, PHMNN;
Câmara, RO; Zohler, MRD.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Naval Marcílio Dias.
Introdução: a utilização de ultrassonografia (USG) nas
práticas de anestesia regional tem tido significativos avanços
na última década, pois as evidências de benefícios, quando
comparadas a técnicas anteriormente consagradas, têm
sido comprovadas. As cirurgias ortopédicas são comumente
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beneficiadas pelos bloqueios de nervos periféricos e pelo
bloqueio do nervo isquiático, via fossa poplítea, guiados por
USG, individual ou associado a outros bloqueios, e têm demonstrado bons resultados no dia a dia do anestesiologista.
Relato de caso: paciente de 19 anos de idade, 89 Kg,
1,87 m, previamente hígido, sem alergias ou cirurgias prévias,
portando exames laboratoriais dentro da normalidade, com
fratura de tornozelo direito (fíbula distal) e proposta cirúrgica
de osteossíntese de fíbula direita. O mesmo foi submetido,
após monitorização, venóclise e posicionamento em decúbito lateral esquerdo, à técnica anestésica utilizando sedação
venosa com midazolam 2 mg, mais fentanil 50 mcg, seguida
de bloqueio de nervo isquiático direito, via fossa poplítea,
guiado por USG, injetando-se 30 ml ropivacaína 0,5%, por
agulha de neuroestimulador de 50 mm em plano. O procedimento foi complementado com raquianestesia simples, em
espaço L3-L4, por punção lombar mediana com agulha 25G,
tipo Quincke, com refluxo de líquido cefalorraquidiano claro,
na segunda tentativa, injetando-se bupivacaína isobárica 0,5
% 20 mg, sem intercorrências. A cirurgia foi bem-sucedida.
O paciente teve alta da sala de recuperação pós-anestésica
cinco horas após a realização do bloqueio isquiático, sem
sinais de bloqueio subaracnoideo, apresentando discreta
mobilidade no pé direito, sem queixas álgicas. O mesmo
teve alta hospitalar 24 horas após a cirurgia proposta, sem
dor ou bloqueio motor, sem utilizar qualquer medicação oral
ou venosa prescrita, caso ele apresentasse alguma queixa
álgica. Discussão: o bloqueio de nervo periférico guiado
por USG, por possibilitar uma visualização direta do referido
nervo a ser bloqueado, minimiza os riscos de complicações,
como falhas de bloqueio, múltiplas punções, punções inadvertidas de vasos sanguíneos, intoxicações por anestésicos
locais e injeções de anestésicos locais intraneurais. Apresenta boa eficácia para o controle da dor pós-operatória,
menor consumo de medicações analgésicas, principalmente
opioides, permitindo uma alta hospitalar com maior conforto
para o paciente. A técnica anestésica, segundo a literatura,
mostra-se mais segura para o paciente e para o médico
anestesiologista. Referências: 1- CHOQUET O et al. Subparaneural versus circumferential extraneural injection at the
bifurcation level in ultrasound-guided popliteal sciatic nerve
blocks: A prospective, randomized, double-blind study. Reg
Anesth Pain Med, 2014-Jul/Aug; 39(4):306-11. 2- TECHASUK
W et al. Minimum effective volume of combined lidocaine-bupivacaine for analgesic subparaneural popliteal sciatic nerve
block. Reg Anesth Pain Med, 2014-Mar|Apr; 39(2):108-11. 3JOHN, ANTONAKAKIS G et al. Ultrasound-Guided Regional
Anesthesia for Peripherol Nerve Blocks: An evidence-based
review. Anesthesiology Clin, 2011; vol. 29; p: 179–191.

83 - LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO
XANTOCRÔMICO APÓS PUNÇÃO
LOMBAR. RELATO DE CASO DA
SÍNDROME DE PSEUDO-FROIN.
AREG009 - Relato de Casos.
AUTORES:
Gabriel Cangussu Fonseca; Paula Borela Perfeito Abud;
Flora Margarida Barra Bisinotto; Lígia Borela Perfeito; Priscilla Kênya Silva de Vasconcelos.
INSTITUIÇÃO:
Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM.

Introdução: o líquido cefalorraquidiano (LCR) obtido da
punção do espaço subaracnoideo classicamente se caracteriza pelo aspecto de “água de rocha”. Durante a realização
de uma raquianestesia, as variações desse aspecto são raras e a maioria se deve à presença de sangue. O objetivo
desse trabalho é relatar a presença de LCR xantocrômico
em um paciente portador da síndrome de Pseudo-Froin.
Relato do caso: paciente do sexo masculino, 91 anos,
com diagnóstico de tumor de bexiga com metástase para
coluna e pelve. Foi programada ressecção transuretral de
bexiga (RTU) e foi classificado como ASApIVe. Recebeu monitorização padrão e se apresentava hemodinamicamente
estável; saturação de pulso 89% em ar ambiente, estertores
pulmonares finos bilaterais e paraparesia de membros inferiores. Recebeu oxigênio suplementar por cateter nasal e
sedação com fentanil (50 mcg). Foi realizada raquianestesia
com punção com agulha 25G e saída de LCR xantocrômico.
Foi injetado bupivacaína a 0,5%, hiperbárica(10 mg). O procedimento durou 40 minutos, sem intercorrências. Antes da
injeção do anestésico, coletou-se 4 ml do LCR, que foi encaminhado para análise. O resultado revelou concentração de
proteínas de 1798 mg/dl, glicose de 177 mg/dl, leucócitos 1/
mm3, 100% de linfócitos, hemácias 0/mm3, e a cultura do
mesmo foi negativa. A tomografia computadorizada evidenciou lesão em coluna vertebral, metástase óssea, que poderia causar estreitamento do canal espinhal. Discussão:
a síndrome de Pseudo-Froin se caracteriza pela presença
de altas concentrações de proteínas e marcada coagulação
do LCR. É causada por irritação meníngea, como em casos
de meningite, ou por estase do LCR distal ao estreitamento
do canal medular, devido a compressões por tumores ou
abscesso. A xantocromia se deve ao aumento de proteínas
no LCR, que pode chegar a 5.000 mg/dl, enquanto o valor
normal é 15 a 45 mg/dl. Este aspecto xantocrômico após
uma punção lombar é um evento raro na rotina anestésica e
impõe temor ao anestesista, pois normalmente se associa a
patologias graves. Como estas condições que causam xantocromia e aumento pronunciado de proteínas no LCR, especialmente acima de 200 mg/dl, como a síndrome de Pseudo-Froin, são infrequentes, o seu conhecimento é importante
para tomada de condutas. Conflito de interesse: nenhum.
Fonte de fomento: nenhuma. Referências: 1- KOREAN J. Pseudo-Froin’s syndrome, xanthochromia with high
protein level of cerebrospinal fluid. Anesthesiol, 2014-Dec;
67(Suppl):S58-9. doi: 10.4097/kjae.2014.67.S.S58. 2- MIRAZ
S, ADAMS WM, CORKHILL RA. Froin’s syndrome revisited,
100 yesrs on. Pseudo-Froin’s syndrome on MRI. Clin Radiol,
2008; 63:600–604. 3- BARASH PG, CULLER BF, STOELTING RK, CALAHAN MK, STOCK MC. Clinical Anesthesia.
Philadelphia: Lippincott Williams, 2013; 7 ed. 4- Tratado de
anestesiologia. SAESP. 7 ed.

84 - RAQUIANESTESIA CONTÍNUA
PARA RESSECÇÃO TRANSURETRAL
DE PRÓSTATA EM PACIENTE
REVASCULARIZADO.
AREG010 - Relato de Casos.
AUTORES:
Leopoldo Nobrede Albuquerque Paiva; Fábio Luís Ferrari
Regatieri; Felipe Gonçalves Alves.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Geral de Itapeví.

Introdução: a raquianestesia contínua é tida como técnica anestésica em desuso, mas apresenta vantagens em
relação à técnica de dose única. Relato: A.M.S., 83anos,
ASA II (hipertenso e coronariopatia tratada há quatro anos
com angioplastia). Programado para ressecção transuretral
de próstata por HPB. Obtida venóclise e instalada monitorização padrão. Sob sedação leve, o espaço peridural foi
abordado ao nível de L3-L4 com agulha Touhy 17G. Perfuramos a dura-máter e passamos o cateter 18G, com progressão cefálica de 2-3 cm no espaço intratecal. Diluído 1 mL de
bupivacaína hiperbárica 0,5% em 4 mL de LCR. Injetamos
através do cateter 2 mL da solução com o paciente ainda
sentado e o colocamos em posição de litotomia. No início
da cirurgia, o paciente relatou desconforto, sendo injetado
mais 1mL da solução e nova dose de 1 mL da solução cinco
minutos após a segunda administração, por nova queixa do
paciente. Nível sensitivo foi estabelecido em T10. O bloqueio
motor foi estabelecido pela escala modificada de Bromage
como 2. O procedimento durou 40 minutos, não sendo necessária reposição vigorosa de líquidos nem o uso de vasopressores para corrigir hipotensão. O tempo de permanência
na recuperação pós-anestésica (SRPA) foi de duas horas,
após o qual o paciente foi enviado ao quarto. O cateter foi
retirado na saída da SRPA. Alta hospitalar 48 horas após a
cirurgia, sem complicações. Discussão: a Raquianestesia
contínua apresenta vantagens em relação à anestesia geral
e à raquianestesia em dose única – titulação da dose, redução da dose total de anestésicos locais usados diminuindo
a toxicidade sistêmica, melhor controle no nível sensitivo do
bloqueio, estabilidade cardiovascular – ,prolonga a anestesia
em cirurgias inesperadamente longas. A anestesia regional
apresenta mínimos efeitos sobre o status mental: diminui a
perda sanguínea e protege contra complicações tromboembólicas. Sabe-se que são fatores de risco para hipotensão
arterial em bloqueios intratecais: idade superior a 44 anos,
sexo feminino e nível de bloqueio sensitivo acima de T7. Vários fatores fazem com que o idoso apresente menor tolerância à hipotensão arterial e tenha mecanismos menos efetivos
de ajustes do débito cardíaco. Além disso, a maior incidência
de patologias cardiovasculares elevam os riscos nesses pacientes. O bloqueio sensitivo acima de T7 tem probabilidade
13 vezes maior de ocorrência de hipotensão arterial, tornando a extensão do bloqueio simpático ao fator mais associado
às alterações cardiovasculares. Referências: 1- PITOMBO PF, MOURA R, MIRANDA R. Raquianestesia contínua em
paciente submetido à gastrectomia parcial. Relato de caso.
Rev. Bras. de Anestesiol, 2009-Jul/Ago; vol. 59; nº 4. 2- FAVAREL-GARRIGES JF, SZTARK F, PETITJEAN ME, THICOIPE
M, LASSIE P, DABADIE P. Hemodynamic effects of spinal
anestesia in the elderly: Single dose versus titration through a
catheter. Anesth Analg, 1996; 82:312-6. 3- LUX EA. Continuous spinal anesthesia for lower limb surgery: A retrospective
analysis of 1212 cases. Local and Regional Anesthesia, 2012;
5:63-67. doi:10.2147/LRA.S35535. 4- MINVILLE V et al. Spinal anesthesia using single injection small-dose bupivacaine
versus continuous catheter injection techniques for surgical
repair of hip fracture in elderly patients. Anesthesia & Analgesia 102.5, 2006; p: 1559-1563. 5- IMBELLONI LE, BEATO
L. Comparação entre raquianestesia, bloqueio combinado
raqui-peridural e raquianestesia contínua para cirurgias de
quadril em pacientes idosos. Estudo retrospectivo. Rev.
Bras. Anestesiol, 2002; p: 316-325; 52.3. 6- BAYDILEK Y et
al. Comparação de levobupivacaína em raquianestesia contínua ou dose única para cirurgia de ressecção transuretral de
próstata. Rev. Bras. Anestesiol, 2014; 64(2):89-97.
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85 - BLOQUEIO CONTÍNUO DO NERVO
CIÁTICO POR VIA POPLÍTEA PARA
TRATAMENTO DE DOR EM PÓSOPERATÓRIO.

foot surgery. Anesth Analg, 1997-Fev; 84(2):383-6. 4- WHITE
PF et al: Use of a continuous popliteal sciatic nerve block
after sugery (...): Does it improve the quality of recovery?
Anesth Analg, 2003-Nov; 97 (5):1303-09. 5- SALA-BRANCH,
X et al. Ultrasound-guided popliteal sciatic block with (...).
Anesth Analg, 2012-May; 114(5):1121-7.

AREG011 - Relato de Casos.
AUTORES:
Lucas de Souza Lima; Fabio Luiz Ferrari Rigatieri; Marcelo
Ribeiro Magalhães Queiroz; Fernanda Lourenço Furigo; Roberta Calle Queiroz.
INSTITUIÇÃO:
Hospital São Camilo Pompeia / Hospital Geral de Itapevi.
Introdução: o interesse em bloqueios de nervos periféricos vem crescendo em função de sua alta funcionalidade, da
baixa interação com outras técnicas e do uso concomitante
de anticoagulantes.O bloqueio do nervo ciático ao nível da
fossa poplítea é uma técnica de anestesia regional que tem
sido cada vez mais utilizada. O uso de ultrassonografia nesse
bloqueio permite melhor determinação do ponto de divisão
do nervo em fibular comum e tibial. Suas indicações compreendem procedimentos e analgesia pós-operatória nas regiões por ele inervadas. Aproximadamente 40% dos pacientes
submetidos a cirurgias ortopédicas experimentam dor de
moderada a severa intensidade no pós-operatório. Relato
de caso: paciente do sexo masculino, 15 anos, ASA I, vítima
de queda de motocicleta, foi submetido a duas intervenções
cirúrgicas ortopédicas em um período de 30 dias para tratamento de fraturas em tíbia D, ambas sob raquianestesia com
bupivacaína isobárica e morfina. Evoluiu com dores intensas
na região de tornozelo D, especialmente após a segunda cirurgia, não respondendo bem ao tratamento com codeína +
paracetamol, tramadol e morfina em altas doses instituído
na enfermaria, mantendo dor aferida pela escala analógico-visual entre 8 e 10. Após avaliação da equipe de dor, optou-se pela realização de bloqueio contínuo do nervo ciático por
via poplítea no membro inferior direito guiado por ultrassonografia. Após 10 minutos da primeira injeção da solução
analgésica pelo cateter, observou-se queda da escala da dor
para 0 (dor ausente). O paciente permaneceu internado por
mais três dias, período onde se obteve adequado controle da
dor e o cateter foi retirado, evoluindo com alta e tratamento
oral para dor em ambiente ambulatorial. Discussão: a realização do bloqueio contínuo por via poplítea do nervo ciático
permite ao paciente um adequado nível de analgesia, possibilita acelerar a recuperação e o retorno a atividades diárias
precocemente, além de apresentar analgesia superior, menor consumo de opioides e menos efeitos colaterais, quando
comparado ao uso de PCA. O uso de ultrassonografia propicia melhor determinação do ponto de divisão do nervo ciático
em fibular comum e tibial, conferindo à prática do bloqueio
contínuo por via poplítea deste nervo, precisão e eficiência.
Adequado nível de analgesia, vantagens sobre modalidades
convencionais de tratamento da dor, segurança, menos efeitos colaterais e alta precocesão atributos reconhecidos da
técnica. Conflito de interesse: nenhum. Referências:
1- SPENCER, SL. Continuous Plexus and Peripheral Nerve
Blocks for Postoperative Analgesia. Anesth Analg, 2003-Jan;
96(1):263-72. 2- CANGIANI, LM et al. Atlas de técnicas de
bloqueios regionais SBA. Rio de Janeiro: 2013. 3- RAWAL, N
et al. Survey of postoperative analgesia following ambulatory
surgery. Acta Anaesthesiol Scand, 1997-Sep; 41(8):1017–22.
3- SINGELYN, FJ. Continuous Popliteal Sciatic Nerve Block:
An original technique to provide postoperative analgesia after
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86 - DOR NEUROPÁTICA APÓS TRAUMA
COM AGULHA DE PERIDURAL.
AREG012 - Relato de Casos.
AUTORES:
Marjorie Carneiro Pinna de Barcellos; Felipe S C F Chehuan;
Luiz Eugenio T Fernandes; Marcelo G Gonçalo; Carlos D A
Bersot.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Federal da Lagoa.
Introdução: a dor neuropática surge quando há lesão
direta a um principal nervo sensitivo, sendo comum após
trauma medular amputações traumáticas e grandes lesões
por esmagamento. A dor neuropática é caracterizada por
queimação, sensação de choques elétricos intermitentes e
disestesia na distribuição do dermátomo acometido. A baixa
resposta da dor aos analgésicos utilizados para dor somática justifica a importância da identificação precoce da dor
neuropática. Relato do caso: paciente do sexo feminino, 56 anos, ASA III, 70 kg, admitida para uma laparotomia
exploradora de urgência, devido a uma obstrução intestinal. A técnica anestésica planejada foi o bloqueio peridural
lombar associado à anestesia geral. Após monitorização
básica e venóclise com J18G, foi iniciada dexmedetomidina
em bomba infusora a 1 mcg/kg em 10 min, seguida de 0,5
mcg/kg/h. A paciente foi posicionada em DLE, foi feita a
infiltração com lidocaína a 2% 80 mg na pele, subcutâneo e
tecidos adjacentes. O espaço peridural foi localizado entre
L2-L3 pela técnica paramediana esquerda com agulha de
Tuohy 16G e bisel voltado cefalicamente. Durante introdução no espaço, a paciente referiu dor muito intensa e parestesia em todo MID. Foi administrada dexametasona 10 mg
IV e optado por não prosseguir o procedimento, que teve
duração de 180 minutos e transcorreu sem intercorrências
– não houve perda volêmica significativa. Após recuperação
completa da consciência, paciente relatou dor em queimação de intensidade 6 (0 a 10) em perna direita e parestesia,
sobretudo em território do nervo femoral (face medial do
joelho, tornozelo, perna e pé). Feito o diagnóstico de neuropatia traumática e iatrogênica, foi medicada com corticoide
a cada quatro horas, antidepressivo tricíclico uma vez ao
dia, complexo vitamínico contendo B12 e analgesia regular
com tramadol a cada seis horas. A paciente permaneceu
em acompanhamento durante 30 dias com a equipe de
anestesiologia com melhora total dos sintomas. Discussão: o tratamento da dor neuropática depende da etiologia
do quadro. de maneira geral, os antidepressivos tricíclicos
e os inibidores seletivos de receptação de serotonina são as
drogas de primeira escolha. Os anticonvulsivantes são os
de segunda linha, e os opioides, de terceira. Estes, devem
ser tentados em sequência, até que a dor seja controlada
com o mínimo de efeitos colaterais. Os corticoides, AINES
e vitaminas do complexo B são os adjuvantes principais.
Conflito de interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma. Referências: 1- MILLER5 RD, ERIKSSON LI,

FLIESHER LA et al. David L Brown. Spinal, Epidural, and
Caudal Anesthesia. Philadelphia: Miller´s Anesthesia. Elsevier Inc., 2010; 7 ed.; 1611-1638.

87 - BLOQUEIO PARA CIRURGIA
OFTALMOLÓGICA PARA OLHO
ABERTO.
AREG013 - Relato de Casos.
AUTORES:
Paulo Rodrigues Andrade; Daniel Espada Lahoz; Maria
Ângela Tardelli; Massashi Munechika; José Luiz Gomes do
Amaral.
INSTITUIÇÃO:
Escola Paulista de Medicina - UNIFESP.
Introdução: embora na literatura seja bem descrita,
a contraindicação absoluta de bloqueio em cirurgia oftalmológica quando o olho apresenta-se perfurado, às
vezes nos deparamos com situações em que a anestesia
geral poderia ser mais deletéria. Relato do caso:
paciente JCB, do sexo masculino, 64 anos, hipertenso,
tabagista 40 anos-maço, portador de DPOC, em uso de
captopril e losartana, com PA limítrofe (180x110mmHg),
Mallampati III, sem outros sinais preditores de via aérea
difícil. Exames laboratoriais sem alterações, jejum menor
de seis horas (sólidos). Deu entrada no PS do hospital
com falência do botão de enxerto de córnea, associada
à deiscência de parte da sutura. No serviço hospitalar,
devido a outras urgências, seria necessário aguardar
pelo menos 24 horas para realização de novo transplante
de urgência. Optou-se por procurar serviço ambulatorial.
Tendo em vista o horário de fechamento do serviço ambulatorial, não se teria condições seguras para aplicação
de anestesia geral, tendo adotado bloqueio associado
à sedação. O bloqueio escolhido foi o episcleral cantal
medial modificado “contínuo”, realizado com total técnica
de assepsia e antissepsia. Após sedação leve (12,5 mcg
de fentanil com 1,25 mg de midazolam), anestesia tópica,
assepsia e antissepsia, realiza-se punção cantal medial
com agulha intradérmica 13x0,45 mm, perpendicular ao
plano frontal, injetando-se 3 ml de lidocaína 0,4%, sendo
após isso efetuado o descolamento das conjuntivas semilunar, palpebral e bulbar da bainha bulbar, introdução
de extracath de teflon no espaço episcleral, instalado
prolongador (perfusor 7) preenchido com anestésico
local (ropivacaína 0,75%), fixação com tegaderm 10/
12 cminjetado de 1 em 1 ml, com espera de cinco minutos entre cada injeção, até obtenção de um índice de
Nicoll superior a 6. Após injeção de 4 ml, observou-se
um Nicoll de 8, sendo o doente liberado para a cirurgia
com a manutenção do sistema de infusão de anestesia
local. O procedimento transcorreu sem intercorrências.
Discussão: apesar das reconhecidas contraindicações aos bloqueios para cirurgia oftalmológica com olho
aberto, algumas vezes os benefícios da técnica regional
podem suplantar os riscos. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma. Referências:
1- RIPART J, METGE L, PRAT-PRADAL D, LOPEZ FM,
ELEDJAM JJ. Medial canthus single injection episcleral
(sub-Tenon) anesthesia computed tomography imaging.
Anesth Analg, 1998; 87:43-45. 2- RIPART J, LEFRANT JY,
VIVIEN B, FABBRO-PERAY P, CHAVAREL P, JAUSSAUD

A, DUPEYRON G, ELEDJAM JJ. Ophthalmic regional anesthesia: Canthus episcleral anesthesia is more efficient
than peribulbar anesthesia. A double blind randomized
study. Anesthesiology, 2000;92:1278-1285.

88 - NEM TODA CEFALEIA PÓSRAQUIANESTESIA É CEFALEIA-PÓSRAQUIANESTESIA.
AREG014 - Relato de Casos.
AUTORES:
Thiago Fernandes de Novaes; Gilvan da Silva Figueirêdo;
José de Souza Andrade Neto; Ilka Aranha de Águia; Giderval Costa Sampaio.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Santo Amaro-Salvador / BA.
Introdução: cefaleia é a complicação mais comum da
raquianestesia, com incidência estimada inferior a 3%.
Pode ser acompanhada de rigidez de nuca, dor toraco-lombar, náusea e, em menor frequência, de sintomas
relacionados ao comprometimento de pares cranianos
e espasmos musculares localizados. Sua fisiopatologia
ocorre devido à diminuição da pressão liquórica, decorrente da perda de líquor do espaço subaracnoideo,
por meio de lesões determinadas pela agulha de punção. Relato do caso: paciente do sexo feminino, 46
anos, ASA P1, submetida à histerectomia total. Exames
pré-operatórios normais. Após monitorização, venóclise
e sedação, foi realizada punção subaranoidea ao nível
de L3-L4 com agulha whitacre 27 com quatro tentativas,
sendo a última com sucesso. Utilizadas neocaína pesada
a 0,5% 15 mg e morfina 0,1 mg. A cirurgia foi realizada
sem intercorrências. Após 24 horas da cirurgia, a paciente
apresentou cefaleia holocraniana de moderada intensidade e peso em nuca, sem correlação com posição e sem
fatores de melhora ou piora, sendo orientados analgésicos, repouso e hidratação. No sétimo dia pós-operatório,
a paciente retorna à emergência com cefaleia de mesmas
características, porém de grande intensidade. Iniciados
analgésicos intravenosos e, após 24 horas de tratamento,
sem melhora dos sintomas, decidiu-se pela realização do
blood patch. Após melhora inicial, a paciente apresentourecrudescência da cefaleia, quando foi realizada a
tomografia computadorizada de crânio, revelando processo expansivo em fossa posterior esquerda medindo
aproximadamente 3 cm, com edema peritumoral e desvio
de linha média. A paciente foi encaminhada à UTI e foi
solicitado acompanhamento pela Neurocirurgia. Discussão: a cefaleia pós-punção aparece entre o quinto e
o sétimo dias após a punção dural (na maioria dos casos,
no segundo dia). Em aproximadamente 50% dos casos
desaparece espontaneamente em cinco dias e, em 90%
dos casos, em 10 dias. Quando a cefaleia persiste ou é
refratária ao tratamento, devem ser investigadas outras
causas pela possibilidade de ocorrer alteração da homeostase do neuroeixo, após punção do mesmo, e vindo a
descompensar doenças preexistentes. Referências:
1- NEAL MJ. Update on postdural puncture headache.
Tech Reg Anesth Pain Manage, 1998; 2:202-210. 2- MILLER RD. Anesthesia, 2010; p: 1626-1628.
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ANTESTESIA PARA
DIAGNÓSTICOS/
INTERVENCIONISTAS

ferências: 1- BUTERA G, CHESSA M, CARMINATI M.
Percutaneous closure of ventricular septal defects. State
of the art. J Cardiovasc Med (Hagerstown), 2007; 8:39–45.
2- YANG J, YANG L, WAN Y, ZUO J, ZHANG J, CHEN W.
Transcatheter device closure of perimembranous ventricular septal defects: Mid-term outcomes. Eur Heart J, 2010;
31(18):2238–2245.

89 - CIRURGIA CARDÍACA
MINIMAMENTE INVASIVA –
FECHAMENTO PERCUTÂNEO DE CIV EM
CRIANÇA DE 4 ANOS: RELATO DE CASO.

90 - AVALIAÇÃO ECOCARDIOGRÁFICA
TRANSESOFÁGICA DURANTE
ALCOOLIZAÇÃO DE ARTÉRIA SEPTAL.

APDI001 - Relato de Casos.

APDI002 - Relato de Casos.

AUTORES:
Marcos Vinícius Pimentel Cardoso; Amorim, AVC; Romaneli,
DAVR; Pimenta, MB; Silva, RF.

AUTORES:
Nathália Ferreira Pereira; Maia Nogueira Crown Guimarães;
Emerson Salim Nogueira; Leandro Caetano Pimentel; Marcello Salgado Fonseca Filho.

INSTITUIÇÃO:
Hospital Felício Rocho.
Introdução: a comunicação interventricular é a cardiopatia congênita mais comum, correspondendo a 20-30%
dos defeitos cardíacos congênitos. O fechamento espontâneo de pequenos defeitos septais pode ocorrer antes dos
três anos de idade em aproximadamente 45% dos pacientes. O fechamento percutâneo é uma técnica recente, menos agressiva e uma alternativa mais confortável, tanto ao
paciente quanto ao cirurgião. Relato do caso: paciente
AFMR, 4 anos, 18 Kg, internada para fechamento percutâneo de Comunicação Interventricular assintomática. Apresenta história de rinite alérgica e asma intermitente, com
quadros leves, fazendo uso diário de mometasona spray,
montelucaste e ácido acetilsalicílico. Paciente sem histórico prévio de procedimentos cirúrgicos, tendo apresentado
comunicação interatrial com fechamento espontâneo após
o nascimento. Ecocardiograma transtorácico evidenciava fração de ejeção de 69%, com presença de CIV tipo
muscular de 5-6 mm, com presença de shunt E-D com
gradiente de 60 mmHg e aumento moderado de câmaras
esquerdas. Paciente submetida à anestesia geral, com intubação orotraqueal utilizando tubo 4,5 com balonete, sendo
a manutenção da anestesia com sevoflurano em torno de
1,4 a 1,5 CAM. Paciente manteve-se estável durante todo
o procedimento, com PNI sistólica entre 75 e 85 mmHg. O
ato cirúrgico consistiu no fechamento percutâneo de CIV
com prótese tipo Amplatzer®, guiado por Ecocardiografia
transesofágica contínua. Procedimento decorrido sem
intercorrências e paciente escaminhada ao CTI pediátrico
acordada, consciente e orientada. Discussão: o manejo
perioperatório da criança com cardiopatia congênita é um
desafio para o anestesiologista. As complicações do procedimento podem incluir embolia da prótese, complicações
vasculares, arritmias, regurgitações valvares, perfuração
miocárdica, derrame pericárdico, hemólise, entre outras.
As arritmias incluem fibrilação ventricular, fibrilação atrial
e bloqueio atrioventricular completo – este último mais
comum quanto menor a idade da criança. O fechamento
percutâneo é uma alternativa minimamente invasiva e com
grandes taxas de sucesso. Apesar das possíveis complicações, estas são menos comuns com a técnica percutânea,
quando comparada com a convencional. O anestesiologista
deve ter amplo conhecimento sobre o procedimento para
que possa reconhecer e intervir precocemente frente às
suas complicações. Conflitos de interesse: nenhum. Re-
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INSTITUIÇÃO:
Santa Casa de Misericórdia / Juiz de Fora.
Introdução: na hipertrofia septal assimétrica (HSA),
o movimento sistólico anterior da válvula mitral provoca
um gradiente dinâmico de obstrução da via de saída do
ventrículo esquerdo (VSVE). Como tratamento, existem o
acompanhamento clínico, a miectomia septal cirúrgica ou
a alcoolização da artéria septal. O objetivo deste relato de
caso é demonstrar a importância do ecocardiograma transesofágico (ETE) durante o procedimento de alcoolização
da artéria septal no laboratório de hemodinâmica. Relato
do caso: paciente do sexo feminino, 45 anos, ASA IV,
65kg, 1,60 m, com diagnóstico de HSA. Na sala de hemodinâmica, a paciente foi monitorizada com oxímetro de pulso,
cardioscópio, capnógrafo, pressão arterial invasiva femoral
direita e ETE (Vivid I®, GE, Israel). A técnica anestésica utilizada foi com etomidato, fentanil, rocurônio e sevoflurano.
Após a indução anestésica, procedeu-se à intubação e á
passagem da sonda do ETE.O exame ecocardiográfico foi
realizado segundo os critérios da Sociedade Americana de
Anestesia Cardiovascular e demonstrou boa função biventricular, sem alteração segmentar, fração de ejeção de 73%,
hipertrofia septal assimétrica, insuficiência mitral grave
(vena contracta de 0,7 cm) com jato excêntrico na direção
do folheto posterior da válvula mitral e gradiente máximo
VE/Ao de 100,24 mmHg e médio de 49,86 mmHg.Realizou-se o cateterismo cardíaco pela artéria femoral direita e
alcoolização da artéria septal com sucesso. A avaliação
ecocardiográfica pós-alcoolização evidenciava boa função
biventricular, com hipocinesia septal, fração de ejeção de
56%, insuficiência mitral mínima (vena contracta de 0,2 cm)
e gradiente máximo da VE/Ao de 6,9 mmHg e médio de 3,1
mmHg.A paciente foi extubada na sala de hemodinâmica,
encaminhada à Unidade Coronariana, permanecendo por
24 horas com alta hospitalar em sete dias. Discussão:
atualmente, a alcoolização septal por equipe experiente é
um procedimento seguro, que apresenta bons resultados
quando comparado à miectomia septal cirúrgica. Segundo
Rigopoulos et al., a associação do ETE elevou o sucesso do
procedimento a aproximadamente 90%, sendo considerado uma excelente ferramenta para controle dos parâmetros
hemodinâmicos, no período pré e pós-alcoolizacão, pois
define a anatomia da VSVE, o gradiente VE/Ao e a função
segmentar e global do ventrículo esquerdo. Conflito de
interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma. Refe-

rências: 1- RIGOPOULOS AG, SEGGEWISS H. A decade
of percutaneous septal ablation in hypertrophic cardiomyopathy. Circ J, 2011; 75(1):28-37. 2- KUHN H, LAWRENZ T,
LIEDER F, LEUNER C, STRUNK-MUELLER C, OBERGASSEL L et al. Survival after transcoronary ablation of septal
hypertrophy in hypertrophic obstructive cardiomyopathy
(TASH): A 10 year experience. Clin Res Cardiol, 2008;
97(4):234–43. 3- YBARRA, LF et al. Interação multidisciplinar em cardiologia invasiva: Alcoolização septal. Arq. Bras.
Cardiol, 2012; v.99; n.6; p: e174-e177.

91 - SEDAÇÃO COM DESPERTAR
INTRAOPERATÓRIO PARA RIZOTOMIA
DO NERVO TRIGÊMEO POR
RADIOFREQUÊNCIA: RELATO DE CASO.
APDI003 - Relato de Casos.
AUTORES:
Paulo Henrique Colchon; Oscar Lazzarin Alonso; Ricardo
Rizzo; Rosangela Galhardo Contiero; Sanderland José Tavares Gurgel.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Santa Rita - Maringá / PR.
Introdução: a neuralgia trigeminal pode ser tratada com
a ablação do ramo afetado através da rizotomia por radiofrequência, método minimamente invasivo, especialmente
indicado em pacientes idosos com neuralgia confinada nos
territórios de inervação dos segundos e terceiros ramos.
Relato do caso: paciente do sexo feminino, 77 anos,
hipertensa e diabética, ASA 2, com neuralgia trigeminal no
ramo V2 (maxilar) refratária a medicações prévias. Com
paciente em decúbito dorsal com dorso elevado, monitorização multiparamétrica, ventilando espontaneamente com
cateter de oxigênio a 2l/m. Iniciada infusão de propofol 1%
com bomba de infusão alvo-controlada, seguindo modelo
farmacocinético de Schnider, para atingir concentração
plasmática inicial de 3 mcg/mL, sendo avaliado periodicamente o nível de profundidade da sedação. Realizada
punção via transoval anterolateral extrabucal ascendente
com agulha apropriada, atingido forame oval guiado por
fluoroscopia dinâmica e passado pela agulha eletrodo para
atingir o gânglio de Gasser. Neste momento, foi reduzida a
concentração plasmática do propofol para 1 mcg/ml, até
que a paciente despertasse e colaborasse com respostas
verbais, para poder localizar o estímulo do eletrodo no
ramo certo do nervo trigêmeo. Com o eletrodo posicionado, aprofundou-se novamente a sedação e, então, feita a
rizotomia por radiofrequência com o aparelho apropriado.
As coagulações foram repetidas com intensidade e duração
crescentes até que a analgesia fosse gerada, sendo necessárias três repetições. Em seguida, a sedação foi superficializada e, com colaboração verbal da paciente, foi feito
teste de sensibilidade na área inervada pelo referido ramo
com ponta de agulha fina, que comprovou anestesia. Finda
esta verificação, foi desligada a bomba de infusão, com
despertar completo da paciente em 10 minutos, completando 1 hora e 15 minutos de tempo anestésico. Não houve
comprometimento hemodinâmico, e a ventilação espontânea foi satisfatória, com saturação de oxigênio mínima de
92%. A paciente manteve amnésia completa do procedimento e não teve queixa de dor pós-operatória. Reavaliada
com 60 dias após procedimento, manteve parestesia da

área afetada, sem retorno das crises de dor. Discussão:
a rizotomia trigeminal por radiofrequência constitui procedimento minimamente invasivo, de baixo risco e com alta
eficácia, e a sedação com bomba de infusão alvo-controlado permite anestesia segura com despertar intraoperatório. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de fomento:
nenhuma. Referências: 1- GUSMÃO S, MAGALDI M,
ARANTES A. Rizotomia trigeminal por radiofrequência para
tratamento da neuralgia do trigêmeo. Arq Neuropsiquiatr,
2003; 61(2-B):434-440. 2- TEIXEIRA M.J, SIQUEIRA SRDT,
ALMEIDA GM. Percutaneous radiofrequency rhizotomy and
neurovascular decompression of the trigeminal nerve for
the treatment of facial pain. Arq Neuropsiquiatr, 2006; 64(4):
983-989. 3- SIQUEIRA SRDT, SIQUEIRA JTT, TEIXEIRA
M.J. Neuralgia do trigêmeo: Protocolo de tratamento atual.
REV. DOR, 2006; Neuralgia Sbed 7(2): 765-773.

COMPLICAÇÕES EM ANESTESIA
92 - RELAÇÃO ANATÔMICA ENTRE
A VEIA JUGULAR INTERNA E A
ARTÉRIA CARÓTIDA GUIADA POR
ULTRASSONOGRAFIA.
CEAN001 - Artigo Científico.
AUTORES:
Francisco Juarez Filho; Francisco Juarez Filho; Claudiana
Gemaque Marinho; Thiago Santana Carvalho; Raissa Rachid Amin; Luis Fellipe Ciraulo.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Universitário João de Barros Barreto.
Introdução: em busca da constante melhora na segurança dos procedimentos invasivos, a ultrassonografia tem
sido cada vez mais utilizada e até indicada para punção de
acesso venoso central. Por isso, este trabalho pretende
mostrar que as alterações anatômicas entre a Veia Jugular
Interna (VJI) e a Artéria Carótida (AC) podem levar a complicações durante a punção venosa central; sendo assim,
a USG seria de suma importância para minimizar esses
efeitos. Método: é um estudo prospectivo, com 21 trabalhadores da área de saúde de um hospital particular em
Belém. Constituiu-se de três etapas: assinatura do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido; preenchimento de
um questionário sobre idade, sexo e procedência; e varredura ultrassonográfica da região cervical direita e esquerda. A codificação, digitação e montagem de tabelas
foram realizadas com programa Microsoft® Office Excel
2007. Resultados: observou-se na varredura cervical à
direita que: em 62% dos pacientes a VJI situa-se antero-lateralmente à AC; em 19% a VJI localiza-se lateralmente à
AC; e em 19% a VJI localiza-se anteriormente à AC. Na varredura cervical à esquerda, constatou-se que: 28,6% dos
pacientes apresentam a relação antero-lateral da VJI com
a AC; em28,6%, a VJI é lateral à AC; e 33,3% dos pacientes
têm a VJI anterior à AC. Conclusão: este trabalho mostra
a importância da visualização direta das estruturas adjacentes a VJI na prevenção de complicações relacionadas
à punção de acessos centrais, e a utilização da ultrassonografia serviria para minimizar acidentes de punção e, conTemas Livres 2015 - 12º COPA |
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sequentemente, as complicações inerentes. Discussão:
mostra-se a importância do uso da ultrassonografia, visto
que um procedimento realizado sem visualização direta,
devido justamente às variações anatômicas presentes em
todos os trabalhos revisados, pode levar a complicações
inerentes a este procedimento, como a punção inadvertida
da artéria carótida. Referências: 1- FLATO UAP, PETISCO GM, SANTOS FB. Punção venosa guiada por ultrassom
em unidade de terapia intensiva. Rev Bras Ter Intensiva,
2009; 21(2):190-196. 2- AlLEXIE W, citado por: HARMON D,
BARRET J, FINUCANE B et al. Bloqueios de nervos periféricos e alívio da dor operatória. Princípios da anestesia regional orientada por ultrassom. Cap. 7: 47-59. 3- CALVERT N,
HIND D, McWILLIAMS R, DAVIDSON A et al. Ultrasound for
central venous cannulation: Economic evaluation of cost-effectiveness. Anaesthesia, 2004, 59:1116–1120.

93 - AUMENTO DE DANOS
CITOGENÉTICOS EM PROFISSIONAIS
RECENTEMENTE EXPOSTOS A ALTAS
CONCENTRAÇÕES RESIDUAIS DE
GASES ANESTÉSICOS.
CEAN002 - Artigo Científico.
AUTORES:
Leonardo Riedi de Andrade; Renata Togeiro Bastos Godoy
de Faria; Giulia Carolina Cuoco Di Renzo; Lorena Mendes
de Carvalho Lúcio; Mariana Gobbo Braz.
INSTITUIÇÃO:
CET/SBA Depto. de Anest. da Faculdade de Medicina de
Botucatu - UNESP.
Introdução: vários estudos na literatura têm mostrado
que profissionais expostos por longos períodos aos anestésicos (exposição ocupacional) têm aumento de danos
genéticos. No entanto, nenhum estudo, até o momento,
avaliou os possíveis danos no DNA em profissionais recentemente expostos aos anestésicos voláteis. A avaliação
de micronúcleos (MN), os quais são resultantes de danos
cromossômicos ou de índice mitótico, em células esfoliadas
bucais, tem como vantagens uma abordagem minimamente invasiva e de biomonitoramento humano. Além disso,
ainda não foram mensuradas as concentrações residuais
dos gases anestésicos em salas de operação em hospitais
brasileiros. Dessa forma, o objetivo do estudo foi avaliar a
frequência de MN bucais em profissionais recentemente
expostos aos resíduos de gases anestésicos e medir essas
concentrações nas salas de operação. Método: após a
aprovação pelo Comitê de Ética, o estudo foi realizado em
30 médicos residentes, formados por residentes da área
de Anestesiologia e Cirurgia, expostos por três anos aos
anestésicos halogenados (isoflurano e sevoflurano) e ao
óxido nitroso (grupo exposto, n=15), e residentes da área
de Clínica Médica (grupo controle, n=15). Ambos os grupos foram pareados por idade e sexo. As células bucais
esfoliadas foram coletadas pelos dois grupos, o material
foi processado imediatamente e as lâminas foram coradas
para a análise. Duas mil células diferenciadas por indivíduo
foram analisadas em microscópio óptico e a frequência de
MN foi apresentada por mil. Adicionalmente, as medições
das concentrações ambientais dos resíduos de gases
anestésicos foram determinadas nas salas de operação
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por um analisador portátil, por espectrofotometria infravermelha. Resultados: a duração média da exposição aos
resíduos de gases anestésicos foi de 30 horas semanais. A
frequência de MN foi significativamente maior no grupo exposto, quando comparado ao controle (P<0,0001). A média
das concentrações residuais dos anestésicos halogenados
foi de 7,2 ppm e 150,3 ppm para o óxido nitroso. Os valores
foram superiores aos recomendados como limites pelos
EUA (2 ppm e 25 ppm, respectivamente). Discussão: o
estudo mostrou, pela primeira vez, aumento de danos citogenéticos em médicos expostos a altas concentrações
residuais de gases anestésicos no final da Residência Médica. Conflito de interesse: nenhum Fonte de fomento:
CNPq: 471604-2013-5; FAPESP: 2013/05084-8.

94 - PARADA CARDÍACA
PERIOPERATÓRIA E POR
FATOR ANESTÉSICO EM
PAÍSES DESENVOLVIDOS E EM
DESENVOLVIMENTO: REVISÃO
SISTEMÁTICA.
CEAN003 - Artigo Científico.
AUTORES:
Leonardo Riedi de Andrade; Marília Pinheiro Módolo; Karen
Santos Braghiroli; Fernando Akira Koga; Leandro Gobbo
Braz.
INSTITUIÇÃO:
CET/SBA do Departamento de Anestesiologia da Faculdade
de Medicina de Botucatu - UNESP.
Introdução: devido ao aumento progressivo na demanda de procedimentos anestésico-cirúrgicos, têm-se dado
maior ênfase à segurança perioperatória. O objetivo do estudo foi determinar se existe diminuição da incidência de parada cardíaca (PC) perioperatória e por fator anestésico, de
acordo com o índice de desenvolvimento humano (IDH) de
cada país (baixo IDH < 0,8 versus alto IDH ≥ 0,8) e ao longo
do tempo (pré-1990 versus pós-1990). Método: realizou-se revisão sistemática para identificar estudos publicados
até 2 de outubro de 2014, sem restrição de qualquer idioma.
Dois autores selecionaram os estudos para inclusão e extraíram informações para identificar o(s) autor(es), período
de publicação e de recrutamento, país de origem, população anestésica, método de coleta de dados e incidência de
PC perioperatória e também por fator anestésico. Realizou-se metanálise proporcional e análise de metarregressão
com os pesos estimados de cada estudo com intervalo de
confiança (IC) de 95%. Resultados: após identificação
de 3.547 artigos, 53 estudos com 11,9 milhões de anestesias foram incluídos. A incidência de PC perioperatória e
por fator anestésico decresceram ao longo do tempo nos
países com alto IDH [8,1 por 10,000 (IC 95% 5,1-11,9) para
6,2 por 10,000 (IC 95% 5,1-7,4), p<0,001; e 2,3 por 10,000 (IC
95% 1,2-3,7) para 0,7 por 10,000 (IC 95% 0,5-1,0), p<0,001,
respectivamente], mas não em países com baixo IDH [16,4
por 10,000 (IC 95% 1,5-47,1) para 19,9 por 10,000 (IC 95%
10,9-31,7), p=0,03; e 9,2 por 10,000 (IC 95% 2,0-21,7) para
4,5 por 10,000 (IC 95% 2,4-7,2), p=0,14, respectivamente].
As incidências de PC perioperatória e por fator anestésico
foram mais altas nos países com baixo IDH, comparadas
aos países com alto IDH nos períodos pré-1990 e pós-1990

(p<0,05). A análise de metarregressão demonstrou diminuição da incidência de PC perioperatória e por fator anestésico em relação ao IDH (p=0,005 e 0,024, respectivamente).
Discussão e conclusão: as incidências de PC perioperatória diminuíram significativamente nos países com alto
IDH e aumentaram nos países com baixo IDH ao longo do
tempo. As incidências de PC por fator anestésico declinaram somente em países com alto IDH ao longo do tempo.
As incidências de PC perioperatória e por fator anestésico
permanecem 3,2 e 6,4 vezes maiores, respectivamente, em
países com baixo IDH, em comparação aos países com alto
IDH no período pós-1990. Conflito de interesse: nenhum
Fonte de fomento: FAPESP: 2013/11007-8.

95 - OCORRÊNCIA DE EVENTOS
ADVERSOS DURANTE PROCEDIMENTOS
ANESTÉSICOS EM UM HOSPITAL
PARTICULAR TERCIÁRIO DE SÃO PAULO.
CEAN004 - Artigo Científico.
AUTORES:
Marcos Saboia Cardozo Pires; Nino Behar; Beatriz Gonçalves Miron; Guinther Guiroldo Badessa; Luiz Fernando dos
Reis Falcão.
INSTITUIÇÃO:
CET GAAP - Hospital São Camilo.
Introdução: a análise da qualidade dos serviços de
saúde vem ganhando destaque no Brasil, uma vez que a
segurança do paciente tem se tornado o foco de diversos
debates onde os serviços hospitalares e os próprios usuários exigem uma assistência de excelência. A anestesia representa grande importância nos indicadores de qualidade,
devendo ser rastreada. Método: estudo descritivo, retrospectivo, baseado na ficha de intercorrências anestésicas de
um hospital terciário em São Paulo. Foram analisados os
procedimentos anestésicos entre o período de janeiro a
dezembro de 2013. Resultados: foram realizados 7.022
procedimentos anestésicos, com incidência de 39 eventos
adversos (0,6%). Desses, 28% foram intercorrências respiratórias/broncoespasmo; 20% relacionaram-se ao manejo
da Via Aérea; 10%, PCRs; 10% associaram-se a efeitos
cardiovasculares; 7% deveram-se a falhas da anestesia regional; 5% reações alérgicas; e 20% de ocorrências diversas (queimadura pelo bisturi elétrico, agitação psicomotora,
obstrução de cateter peridural, punção arterial inadvertida,
múltiplas punções raquidianas, falha no equipamento de
anestesia e manutenção prolongada da anestesia). Discussão: diversos fatores devem ser levados em consideração quando se analisam efeitos adversos relacionados
à assistência anestésica: qualificação da equipe multiprofissional, estrutura tecnológica disponível, estado físico do
paciente e porte da cirurgia. Essas várias peculiaridades
devem ser consideradas em cada serviço, justificando as
diferenças na ocorrência de eventos adversos encontradas
na literatura. Conclusão: deve-se enfatizar a existência
de uma cultura de subnotificação por parte dos profissionais envolvidos, que precisa ser alvo de educação continuada no sentido de mostrar que o evento adverso necessita
ser encarado como um mecanismo de aprendizado, resultando em melhoria da assistência prestada e no aumento
da segurança do paciente. Conflito de interesse: nenhum.
Fonte de fomento: nenhuma. Referências: 1- BADES-

SA GG, PETERLINI FL, BEHAR N et al. Influência do serviço
de anestesiologia no processo de acreditação hospitalar. In:
BEHAR N, BADESSA GG, FALCÃO LFR. Anestesia - Abordagem Prática. São Paulo: Roca; 2014; 1ed.; v. 1, p:19-32.
2- MENDES W, TRAVASSOS C, MARTINS M et al. Review
of studies on the assessment of adverse events in hospitals. Rev. Bras. Epidemiol, 2005; 8(4):393-406. 3- VACANTI
CJ, VAN HOUTEN RJ, HILL RC. A statistical analysis of the
relationship of physical status to postoperative mortality in
68,388 cases. Anesthesia and analgesia, 1970; 49(4):564-6.

96 - DESAFIOS DA ANESTESIA GERAL
EM PACIENTE COM FIBROSE CÍSTICA.
CEAN005 - Casos Difíceis.
AUTORES:
Chrystiano Arraes Castelo Branco; Marcelo Antunes; João
Paulo Furlan Placco; Fábio Devora Garrido; Layana Vieira
Nobre.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.
Introdução: a fibrose cística é uma doença genética
autossômica recessiva, causada por uma alteração no regulador de condutância transmembrana da fibrose cística.
Caracterizada por extensa e crônica inflamação neutrofílica
das vias aéreas, defeito na permeabilidade do cloro, inativação de diversas enzimas, obstrução de glândulas exócrinas
com acometimento sistêmico. As complicações pulmonares são as de maior importância para anestesia, tais como:
bronquiectasias, colonização crônica por Pseudomonas
aeruginosa, redução do VEF1 e relação VEF1/CVF, pneumotórax e hemoptise. Relato do caso: adolescente,
12 anos, 37 Kg, 1,30 cm, branco, com dor abdominal há
três dias e diagnóstico de apendicite aguda. Antecedentes
mórbidos de íleo meconial, fibrose cística, trombose de veia
porta, varizes de esôfago com sangramento prévio, insuficiência pancreática, bronquiectasia, herniorrafia inguinal
e orquiectomia por criptorquidia. No pré-operatório, apresenta-se em bom estado geral, afebril, eupneico. Proposto
apendicectomia a Davis. Realizada anestesia geral com
indução sequencial rápida (succnilcolina, propofol e fentanil), manuntenção com atracúrio, sevoflurano. As intercorrências foram hemoptise durante indução sem repercussão
e ETCO2 elevados, com melhora gradual após aumento do
volume minuto. A reversão e extubação foram de difícil realização, devido à grande quantidade de secreção pulmonar,
ao padrão respiratório inadequado e com alta reatividade
de vias aéreas evidenciada pela tosse e à substancial quantidade de petéquias em face durante o esforço. Optamos
por aprofundar o plano anestésico com bolus de propofol
associado à lidocaína endovenosa, hidrocortisona e aspiração pulmonar. Após essas medidas, o paciente manteve
padrão respiratório adequado, diminuição da tose seguida
da extubação e alta anestésica após três horas. Discussão: a anestesia geral em pacientes com fibrose cística é
um desafio, dadas as alterações sistêmicas encontradas.
Destaque para as alterações pulmonares. A intubação traqueal seguida de ventilação mecânica apresenta-se como
grande problemática nesse cenário. São pacientes com alta
quantidade de secreção pulmonar, difícil ventilação pelo
elevado risco de pneumotórax e hemoptise, alta reatividade
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de vias aéreas. Na literatura, há recomendação de toilet
brônquico por broncoscopia em alguns casos. O anestesiologista que se depara com paciente com fibrose cística
deve ter em mente as particularidades pulmonares e ventilatória desta população. Conflito de interesses: nenhum.
Referências: 1- LEMOS ACM, MATOS E, FRANCO R,
SANTANA P, SANTANA MA. Fibrose cística em adultos:
Aspectos clínicos e espirométricos. J Bras Pneumol, 2004;
30(1):9-13. 2- STEVEN M, ROWE MD, STACEY MBS, ERIC
J, SORSCHER MD. Cystic fibrosis. N Engl J Med, 2005;
352:1992-200.

97 - APNEIA APÓS INJEÇÃO
SUBCONJUNTIVAL DE GENTAMICINA EM
LACTENTE.
CEAN006 - Casos Difíceis.
AUTORES:
Rosalice Miecznikowski; Vítor Bittencourt de Aquino Fernandes.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Regional da Asa Norte.
Relato do caso: lactente de quatro meses recebido
na sala de cirurgia com proposta de correção cirúrgica de
estrabismo e catarata congênita bilaterais. Sem comorbidades, alergias, IVAS, anestesias ou internações anteriores.
Jejum adequado. Exame físico sem alterações. Peso 7
Kg. Recebido na sala de cirurgia, monitorizado com ECG
contínuo e oximetria de pulso. Iniciada indução inalatória
com oxigênio e sevoflurano a 8%. Puncionado acesso venoso no MID24G. Administrado propofol 30 mg, controlada
ventilação e realizada laringoscopia com lâmina reta nº 1 e
intubação orotraqueal com tubo 3.5, sem balonete. Liberado procedimento para a equipe de oftalmologia. Paciente
manteve-se em ventilação espontânea, em sistema semiaberto, durante todo o procedimento, sem intercorrências.
Adjuvantes: dexametasona 1 mg IV, clonidina 4 mcg IV
e dipirona 500 mg IV. Ao final do procedimento, na finalização do curativo, já sem anestésico inalatório, observou-se
apneia. Na busca por possíveis eventos desencadeadores,
a única relação causal foi a injeção aplicada cerca de dois
minutos da apneia, de gentamicina (40 mg) subconjuntival
bilateral associada à dexametasona. Logo após a apneia,
houve retorno da ventilação, mas com padrão de fadiga,
sendo feita a hipótese de bloqueio neuromuscular pela
gentamicina. Foi administrada atropina 100 mcg e neostigmina 280 mcg, ocorrendo prontamente reversão do padrão de fadiga e assumindo padrão ventilatório adequado.
Procedeu-se à extubação. O paciente foi encaminhado à
sala de recuperação pós-anestésica tranquilo, onde permaneceu por cinco horas, sem intercorrências. Discussão:
os antibióticos aminoglicosídeos são conhecidos mais pela
sua capacidade de prolongar o efeito dos bloqueadores
neuromusculares e pouco por sua atividade bloqueadora
intrínseca. Neste caso, chama ainda a atenção a dose de
gentamicina administrada bem superior à esperada para o
peso do lactente. Absorção mucosa ocorre entre 2-3 minutos, o que coincide com o tempo entre a percepção da apneia e a injeção do antibiótico ao término da cirurgia. Caso
raro, não há descrição na literatura de BNM após injeção
por via não parenteral ou em paciente não adulto. Confli-
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tos de interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma.
Referências: 1- Rev Bras Anesth, 1986; 36:6:449-57. 2Korean J Anesthesiol, 2013-Feb; 64(2):103-0.4.

98 - PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA
EM RAQUIANESTESIA: RELATO DE
CASO.
CEAN007 - Relato de Casos.
AUTORES:
Andressa Mendes Gonçalves Dias; Daniel Sebbe Mecatti;
Natália Pires Rivoiro; Paulo Sergio Mendes de Oliveira Filho.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Universitário São Francisco - HUSF.
Introdução: a raquianestesia, embora considerada uma
técnica segura, não está isenta de riscos ou complicações,
sendo a parada cardiorrespiratória (PCR) a mais grave. A
desnevação simpática, associada ao bloqueio das fibras
cardioaceleradoras e à redução na pré-carga, é responsável pelas manifestações de hipotensão e bradicardia, que
podem evoluir para PCR, caso não sejam tratadas precocemente. Relato do caso: paciente do sexo feminino, 16
anos, vitima de atropelamento, com fraturas de tíbia e fíbula
esquerdas em uso de fixador externo, recebida em centro
cirúrgico para realização de desbridamento, 15 dias após
abordagem inicial na urgência. Admitida em regular estado
geral, hipocorada +/4+, desidratada +/4+ e laboratorial: Hb
10, Ht 29.9, Na 136, K 3.5, INR 1.08 e plaquetas 358.000.
Monitorizada com oximetria de pulso, cardioscopia e pressão arterial não invasiva. Acesso venoso periférico em MSE
(cateter 18) e infusão inicial de 500 mL de ringer lactato.
Oferecido oxigênio sob máscara facial. Sedação com midazolam 3 mg e fentanil 25 mcg intravenosos. A técnica anestésica realizada foi raquianestesia com a paciente sentada,
punção única mediana em L3-L4, agulha 27G Quincke, com
bupivacaína pesada (0,5%) 10 mg, morfina 40 mcg e fentanil 20 mcg. Após 10 minutos da realização do bloqueio, a
paciente evoluiu com confusão mental, bradicardia e PCR
em assistolia. Imediatamente, foram iniciadas manobras
de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), através de massagem cardíaca, intubação orotraqueal e administração
de epinefrina 1 mg IV. Após um minuto de RCP, o ritmo
cardíaco retornou ao sinusal, e a paciente foi submetida ao
procedimento proposto. Ao final da intervenção cirúrgica,
a mesma foi encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva,
sendo extubada no dia seguinte sem sequelas neurológicas. Discussão: a arritmia mais frequente relacionada à
raquianestesia é a bradicardia, que pode evoluir para assistolia; portanto, antes da realização do bloqueio, os fatores
de risco para bradicardia e PCR devem ser reconhecidos,
sendo eles: frequência cardíaca basal inferior a 60 bpm, uso
de betabloqueador, pacientes jovens com tônus vagal aumentado, bloqueio sensitivo acima de T5, BAV prévio e hipovolemia. Diante destas situações, medidas terapêuticas
devem ser realizadas com o intuito de prevenir a complicação mais grave, que é a PCR. O seu diagnóstico realizado
precocemente, associado à instituição de um tratamento
eficaz e agressivo, resulta em melhor prognóstico destes
pacientes. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma. Referências: 1- LIMONGI JAG, LINS
RSM. Parada cardiorrespiratória em raquianestesia. Rev
Bras Anestesiol, 2011; 61:1:110-120. 2- SILVA J, NEUBAUER

A, CENCI A, JUNIOR DR. Assistolia em paciente submetida
à raquianestesia. São Paulo: Med J, 2005; 123:13.

99 - FIBRILAÇÃO ATRIAL AGUDA APÓS
INDUÇÃO ANESTÉSICA.

dos antiarrítmicos convencionais na reversão das crises e
prevenção de recorrências. Reblampa, 1999; 12(4): 185-193.
5- ZIMETBAUM P. Antiarrhythmic drug therapy for atrial
fibrillation. Circulation, 2012; 125(2): 381-389. 6- CAMM AJ
et al. Guidelines for the management of atrial fibrillation: Eur
Heart J. 31. European Heart Rhythm Association, 2010; (19):
2369-2429.

CEAN008 - Relato de Casos.
AUTORES:
Anny Sugisawa; Fábio Luis Ferrari Regatieri; Roberta C.
Queiroz; Fernanda L. Furigo; Marcelo R. M. Queiroz.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Geral de Itapevi.
Introdução: a fibrilação atrial (FA) é a taquiarritmia
sustentada de maior ocorrência na prática médica, comprovadamente relacionada ao aumento do risco de acidente
vascular cerebral, insuficiência cardíaca e mortalidade total.
Relato do caso: paciente do sexo masculino, 37 anos,
ASA II - Hipertensão Arterial Sistêmica. Deu entrada em SO
para laminectomia de urgência por tumor raquimedular ao
nível de T9-T10 e paraparesia crural aguda. PA de 180x120
mmHg, taquicardia sinusal (102 bpm), SpO2 = 96%. Após
indução anestésica, optou-se por cateterização da artéria
radial esquerda e acesso venoso central com punção de
veia Jugular Interna Direita. Durante a passagem do cateter
venoso central, não houve arritmias. Subitamente, antes de
realizar o posicionamento cirúrgico, apresentou taquiarritmia com frequência cardíaca (FC) de aproximadamente
220 bpm, acompanhada de hipotensão considerável (75x50
mmHg) e piora acentuada da perfusão periférica. O diagnóstico foi de FA. Apesar dos sinais de instabilidade hemodinâmica, optamos pela administração de amiodarona,
300 mg infundidos em 10 minutos com redução da FC para
aproximadamente 170 bpm, com permanência de instabilidade hemodinâmica. Indicamos cardioversão elétrica com
150J, onda bifásica. Após choque único, houve retorno
da FA para ritmo sinusal. A cirurgia prosseguiu sem mais
intercorrências. O paciente teve alta hospitalar em cinco
dias, com ritmo sinusal sem novos eventos cardiovasculares. Discussão: embora seja associada a uma doença
cardíaca prévia, a FA aguda pode ocorrer em alguns pacientes sem qualquer doença detectável. O diagnóstico em
SO é sempre eletrocardiográfico, pela presença de QRS
estreitos, ausência de onda P e intervalos RR irregulares.
O tratamento de escolha é determinado pela presença
ou ausência de sinais de instabilidade hemodinâmica. No
presente caso, apesar de sinais de instabilidade, tentou-se, sem sucesso, o tratamento farmacológico em primeiro
lugar.O atraso de alguns minutos na CVE pode raramente
causar deterioração da arritmia para ritmos potencialmente
letais, embora não haja impacto significativo na incidência
de eventos tromboembólicos. A carga recomendada para
CVE da FA é de 120 a 200 J para equipamentos bifásicos e a
partir de 200 J para monofásicos. A eficácia é de 80 a 90%
de conversão a ritmo sinusal no primeiro choque. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma.
Referências: 1- JANUARY CT et al. Guideline for the
management of patients with atrial fibrillation. Am J Cardiol,
2014; 21(64); p: 1-76. 2- MOREIRA DAR et al. Abordagem
clínica da fibrilação atrial. Soc Cadiol Estado de São Paulo,
2008; 18(3): 205-20. 3- SAAD EB et al. Tratamento da fibrilação atrial. O estado da arte. Jornal Brasileiro de Medicina,
2012- Jul;100 (3). 4- MOREIRA DAR. Fibrilação atrial: Papel

100 - QUEBRA DE AGULHA WHITACRE
27G EM RAQUIANESTESIA PARA
CESARIANA.
CEAN009 - Relato de Casos.
AUTORES:
Audifrant Leite Filho; Franz Schubert Cavalcanti; Jacqueline
Pinto Ventorin; Fernando Martinez Sanchez; Marcel Rodrigues Ferreira.
INSTITUIÇÃO:
CET Integrado de Campinas.
Introdução: a raquianestesia é empregada para procedimentos cirúrgicos em abdômem baixo e extremidades
inferiores. Diversas agulhas estão disponíveis para o procedimento, sendo classificadas de acordo com tamanho e
desenho de sua extremidade. A diminuição do calibre das
agulhas, visando a redução da incidência de cefaleia pós
punção da dura-máter, tornou-as mais frágil, dificultando a
punção e aumentando a probabilidade de falhas. Em ligamentos mais resistentes, quenecessitem de múltiplas punções, pode haver desgaste do material, ficando susceptível
à quebra. Relato do caso: gestante obesa, 41 semanas
de gestação, submetida à cesariana por pós-datismo. A
técnica anestésica realizada foi a raquianestesia, com a
gestante em posição sentada, punção lombar mediana,
entre L3-L4, introdução de agulha guia (0,80x40 mm) e
agulha Whitacre 27G, na primeira tentativa, sem resistência
óssea. Não houve refluxo espontâneo do LCR, sendo necessário melhor reposicionamento das agulhas, a fim de se
obter o fluxo livre do LCR. No entanto, ao retirar as agulhas,
verificou-se quebra da agulha de Whitacre. Realizou-se radiografia de coluna lombar em PA e Perfil, confirmando a
presença de corpo estranho intervertebral. Fez-se, então,
uma nova punção lombar mediana no espaço L2-L3, com
sucesso, e foi realizada a cesariana. A agulha foi retirada
cirurgicamente por um neurocirurgião com ajuda de um intensificador de imagem 36 horas após o incidente. Discussão: a fratura de agulha de raquianestesia em um bloqueio
subaracnoideo é uma complicação pouco comum, porém,
com o emprego de agulhas de finos calibres, a sua quebra
tornou-se possível. O uso do introdutor guia com bisel cortante é uma das possíveis causas de sua ocorrência, mas é
aconselhável para estabilizar a trajetória da agulha. Pires e
cols. relacionam como outra possível causa um movimento
súbito da paciente no momento da punção lombar. Thomsen e cols. argumentam que a mudança de direção com
a ponta da agulha ainda distal à ponta do introdutor pode
causar fratura. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de
fomento: nenhuma. Referências: 1- PIRES LDA et al.
Raquianestesia: Quebra de agulha no espaço intervertebral.
São Paulo Med J, 2005; 123(Suppl):50. 2- THOMSEN AF,
NILSSON CG. Broken small-gauge spinal needle. Anesth
Analg,1997; 85:230-1.
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101 - ANESTESIA SEM OPIÁCEOS:
EVITANDO COMPLICAÇÕES.
CEAN010 - Relato de Casos.

102 - AVE CRIPTOGÊNICO NO ADULTO
EM CIRURGIA ORTOPÉDICA EM
CADEIRA DE PRAIA.

AUTORES:
Bárbara Dan Menezes; Anacleto Gabriel de Alcântara; Brenda Hernandes dos Santos Teixeira; Leusi Magda Romano
Andraus; João Manoel Silva Jr.

CEAN011 - Relato de Casos.

INSTITUIÇÃO:
Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo.

INSTITUIÇÃO:
HCFMUSP.

Introdução: colecistectomia videolaparoscópica é
uma cirurgia sabidamente associada a náuseas e vômitos pós-operatórios (NVPO). A utilização de técnicas
anestésicas a fim de minimizar a utilização de opioides
tem como vantagem a redução de complicações, sendo
abordagem útil em cirurgias ambulatoriais, com menos
efeitos colaterais provocados por estes fármacos. Relato do caso: paciente de 62 anos, do sexo masculino,
65 kg, com diagnóstico de HAS controlada em uso de
captopril e colelitíase em programação de colecistectomia videolaparoscópica. Na avaliação pré-anestésica,
apresentava-se com exames normais e clinicamente
assintomático, sem antecedentes anestésicos, sendo
classificado como estado físico ASA 2. O paciente foi
monitorizado e foram administrados 3 mg de midazolam
endovenoso. Realizado bloqueio subaracnoideo com
punção lombar L3-L4 e administrada bupivacaína hiperbárica 15 mg. Aplicada anestesia tópica da orofaringe
com lidocaína spray e feita indução anestésica inalatória
com sevoflurano 4% e venosa com cetamina 30 mg, seguida de atracúrio 25 mg após perda de consciência, e
manutenção com sevoflurano 1% e O2 /ar. Necessitou-se
da administração de metaraminol 300 mcg logo após a
indução. A cirurgia foi feita por videolaparoscopia com
insuflação de gás carbônico para o pneumoperitônio e
com duração de 100 minutos, sem repercussão hemodinâmica com a pressão arterial média mantida em torno
de 75 mmHg. Foram administrados cetoprofeno 100 mg,
dexametasona 7 mg, ondansetrona 8 mg e dipirona 2 g.
Ao final, o paciente foi extubado e encaminhado à sala
de recuperação pós-anestésica, onde permaneceu sem
queixas. A analgesia durante a internação foi mantida
com dipirona 1 g a cada seis horas, sem queixas por parte do paciente, que teve alta no dia seguinte à cirurgia.
Discussão: ao optar pela anestesia livre de opioides,
é possível remover um dos fatores de risco modificáveis
associados a NVPO. Nesse contexto, é necessário o manejo alternativo da dor, sendo a anestesia condutiva de
fundamental importância ao fornecer profunda analgesia
cirúrgica e residual e relaxamento muscular. Em nosso
paciente, optamos por realizar raquianestesia associada
a anestesia geral, com analgesia multimodal, e excelente
recuperação pós-operatória. A associação da anestesia
geral com condutiva e o uso de alternativas aos opioides
para o manejo da dor tem se mostrado opção promissora para evitar seus efeitos colaterais, sem prejuízo para
os pacientes. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de
fomento: nenhuma. Referências: OFELIA L et al. The
role of multimodal analgesia in pain management after
ambulatory surgery. Evir-Lazo and White Current Opinion
in Anesthesiology, 2010; 23:697–703.
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AUTORES:
Bruno Erick Sinedino de Araújo; Adílson Hamaji; Marcelo
Waldir Mian Hamaji; Thaísa Balestrero Thiele.

Introdução: o posicionamento em cadeira de praia
possui várias peculiaridades que o torna objeto de estudo e discussão sobre qual técnica anestésica forneceria o melhor perfil hemodinâmico. Relato do caso:
paciente do sexo masculino, MSF, ASA I, portador de
forâmen oval patente, internado para realização de artroscopia em ombro direito em posição de cadeira de
praia. Submetido à anestesia geral balanceada associada a bloqueio interescalênico (ropivacaína 0,5% 30 ml).
Procedimento sem intercorrências. Na RPA, evoluiu com
hemiparesia esquerda completa, hipoestesia esquerda
e disartria. Realizou TC de crânio e angio-TC de carótidas sem alterações, sendo formulada hipótese de AVE
isquêmico. Encaminhado à UTI, apresentou melhora
parcial no dia seguinte. Realizou angio-RNM de vasos
cervicais, que apontou etiologia isquêmica. Iniciado AAS
e heparina de baixo peso molecular. Permaneceu na
UTI por três dias, com melhora progressiva do quadro.
Após alta, apresentou piora súbita com desvio de rima e
disartria. Reinvestigado com nova angio-RNM, ecocardiograma transtorácico e doppler de membros inferiores.
Evidenciaram-se alterações sugestivas de lesão isquêmica cerebral, forâmen oval patente e vasos livres de trombos. Apresentou nova melhora do quadro neurológico,
com alta hospitalar e seguimento ambulatorial após duas
semanas. Foi investigado para trombofilias, sem achados. Após seis meses de fisioterapia, teve seu exame
neurológico normalizado. Atualmente, está em programação cirúrgica para artroscopia no ombro contralateral.
Discussão: no caso relatado, o paciente evoluiu com
uma entidade conhecida como AVE criptogênico definido
como um evento isquêmico cerebral sem causa definida
após investigação complementar. Para o caso, excluídas
outras hipóteses e instituída a profilaxia secundária para
o FOP, atribui-se como fator impactante à existência
dos eventos supracitados a posição cirúrgica e técnica
anestésica. A posição em cadeira de praia, apesar de
oferecer o melhor acesso para cirurgia de ombro, possui
uma maior taxa de complicações hemodinâmicas. Para
a autorregulação cerebral, é fundamental a presença de
pressão de perfusão cerebral superior a 50 mmHg durante todo o ato cirúrgico. A técnica gold-standard é a
associação de bloqueio interescalênico e anestesia geral. No entanto, são crescentes as evidências de que a
anestesia geral promove per si uma maior incidência de
baixo fluxo cerebral e maior risco de eventos hipóxico-isquêmicos. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de
fomento: nenhuma. Referências: 1- BERGMANN I et
al. Blood pressure response to combined general anaesthesia/interscalene brachial plexus block for outpatient
shoulder arthroscopy. BMC Anesthesiology, 2014; 14:50.
2- Criptogenic stroke. Uptodate® 2015

103 - FIBROSCOPIA FLEXÍVEL: SEGURA?

INSTITUIÇÃO:
Hospital Sírio Libanês.

CEAN012 - Relato de Casos.

Introdução: o avanço tecnológico recente e a experiência adquirida tornaram o ecocardiograma importante
ferramenta no ambiente cirúrgico. O uso dissemina-se cada
vez mais, sempre objetivando avaliar a função cardíaca, a
volemia e a presença de derrame pericárdico, entre outros
aspectos. As informações obtidas corroboram com o monitoramento e o cuidado centrado no paciente. Seu papel
como ferramenta diagnóstica e de monitorização tornaramse disponíveis, principalmente em razão da portabilidade e
da diminuição dos custos na aquisição dos equipamentos.
Relato de caso: paciente do sexo masculino, 84 anos,
ASA III, com diagnóstico prévio de coronariopatia, hipertensão e diabetes, internado na instituição para colocação
de marca-passo biventricular. Paciente admitido no centro
cirúrgico e submetido à anestesia geral. Ao término do
procedimento, paciente extubado e encaminhado à RPA
estável hemodinamicamente, em ventilação espontânea
sem queixas. Após 35 minutos na RPA, paciente apresenta
instabilidade hemodinâmica com hipotensão, taquicardia,
diminuição do nível de consciência e perfusão periférica
lentificada. Sem alterações eletrocardiográficas. Ao exame
físico, ausculta cardíaca com hipofonese de bulhas, sem
estase jugular. Realizada hipótese diagnóstica de tamponamento cardíaco e realizado ecocardiograma transtorácico.
Durante o exame, visualizou-se derrame pericárdico associado com colapso diastólico das paredes do átrio direito.
Encaminhado novamente à sala operatória, foi realizado
pericardiocentese sob anestesia geral com a drenagem de
600 ml de sangue. Após o procedimento, o paciente apresentou melhora substancial do quadro hemodinâmico, sendo encaminhado à UTI. Discussão: a perfuração miocárdica é uma complicação rara, secundária a procedimentos
cardiovasculares invasivos. O curso clínico é extremamente
variável, abrangendo indivíduos completamente assintomáticos, enquanto outros podem desenvolver tamponamento
cardíaco e instabilidade hemodinâmica. O diagnóstico é
clínico, sendo a ecocardiografia o exame mais útil em demonstrar a coleção pericárdica e avaliar o grau de restrição
diastólica. A aceitação do ecocardiograma transtorácico é
crescente dentro da anestesia, principalmente como ferramenta de monitorização. O treinamento dos profissionais
cada vez mais deve ser incentivado e aperfeiçoado para o
melhor cuidado dos pacientes Conflito de interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma.

AUTORES:
Bruno Francisco de Freitas Tonelotto; Julius Baranauskas;
Claudia Marquez Simões; Enis Donizetti Silva; Fernando
Goehler.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Sírio Libanês.
Introdução: a via aérea difícil (VAD) antecipada é a principal indicação para a intubação endoscópica eletiva. Os fatores
relacionados ao paciente podem ser identificados através de
um exame físico pré-operatório e pela anamnese. Muitas são
as vantagens e desvantagens, devendo-se pesar os riscos
e benefícios, caso a caso. Relato de Caso: paciente do
sexo masculino, 65 anos, ASA II, internado para procedimento cirúrgico em membro superior esquerdo. Durante a visita
pré-anestésica, o mesmo apresentou preditores de VAD. Após
avaliação, orientou-se o paciente quanto aos riscos da manipulação da via aérea e quanto á possibilidade da intubação orotraqueal acordado. Admitiu-se o mesmo no centro cirúrgico,
dando sequência à monitorização e ao preparo dos materiais.
Oxigenação sob máscara facial com oxigênio a 100%, iniciada
sedação com infusão contínua de dexmedetomidina (dose de
indução de 0,5 µg.kg-1 em 10 minutos e dose de manutenção:
0,5 µg.kg-1.h-1), bloqueio do nervo laríngeo superior bilateral e
instilação transtraqueal de 3 mL do mesmo anestésico, além
de instilação de lidocaína spray 10% em hipofaringe. Foram
então administrados 3 mg de midazolam e 50 µg de fentanil,
permanecendo a paciente acordada e cooperativa durante o
procedimento. Iniciada fibroscopia, com TT 7.0 com balonete
lubrificado com gel à base de água. Após visualiazação da
epiglote, traqueia e carina, iniciou a descida do TT, com leve
resistência logo no início da descida. Confirmada IOT, retirado
o fibroscópio e liberado procedimento cirúrgico. Extubado
com sucesso, encaminhado à RPA e, posteriormente, ao
quarto. Após 48 horas, a paciente apresentou hemoptise sem
causa aparente. Foi solicitada avaliação do especialista, que
observou lesão de mucosa em região de hipofaringe, provavelmente causada pelo TT durante IOT. Discussão: a VAD é
definida como situação na qual o anestesiologista convencionalmente treinado experimenta dificuldade na intubação traqueal. O reconhecimento da VAD é o primeiro passo para seu
controle. Quando se realiza a intubação endoscópica, deve-se
lembrar que à medida que se introduz qualquer instrumento
pelas vias aéreas, pode- se causar uma lesão nas estruturas
adjacentes: epistaxe, rouquidão ou inflamação na garganta.
Dessa forma, a utilização do fibroscópio não é isenta de risco
ou complicações. Todo e qualquer procedimento que envolva
a via aérea deve ser cercado de cuidado e atenção durante
a manipulação. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de
fomento: nenhuma.

104 - O ECOCARDIOGRAMA
TRANSTORÁCICO: DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL NA HIPOTENSÃO ARTERIAL.
CEAN013 - Relato de Casos.
AUTORES:
Bruno Francisco de Freitas Tonelotto; Julius Baranauskas;
Claudia Marquez Simões; Alexander Silva; Fernando Goehler.

105 - ANAFILAXIA APÓS EXPOSIÇÃO AO
LÁTEX. RELATO DE CASO.
CEAN0114 - Relato de Casos.
AUTORES:
Clarissa Sperandio Roxo; Débora O Cumino; Danillo A Manhas; Maria S Ferreira; Pedro S Camargo.
INSTITUIÇÃO:
Santa Casa de São Paulo.
Introdução: a sensibilização ao látex foi descrita em
1927, mas apenas em 1980 tornou-se mais comum. Alguns
grupos apresentam maior risco; entre eles, os expostos a
múltiplas cirurgias, profissionais da saúde, com atopia e
alergia a frutas tropicais. São descritos três tipos de reações, dois não ameaçadores à vida: a dermatite de contato
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e a hipersensibilidade tardia. A hipersensibilidade IgE mediada inclui sintomas sistêmicos, como angioedema, broncoespasmo, taquicardia e colapso cardiovascular. Relato
do caso: W.O.S, 15 anos, com paralisia do plexo braquial,
realizou sete cirurgias sob anestesia geral, sendo cinco
ortopédicas. Realizada avaliação pré-anestésica ambulatorial e na admissão hospitalar, negando comorbidades,
uso de medicações e complicações anestésicas. A mãe do
paciente relatou alergia cutânea a esparadrapo. Admitido
para cirurgia de transferência miotendinosa em membro superior. Submetido à anestesia geral com propofol, fentanil
e atracúrio, manutenção com isoflurano 1,3 CAM em O2/Ar
a 50%. Antibioticoterapia profilática com cefazolina 2 g EV.
Analgesia com dipirona 2 g EV e infiltração do sítio cirúrgico
com bupivacaína sem vasoconstritor a 0,25% 50 mg pelo
cirurgião, e ondansetrona 4 mg. Ao término do procedimento, houve superficialização do plano anestésico com
infusão de 30 mg de propofol para finalizar o curativo. O
paciente evoluiu com piora do padrão ventilatório e capnografia com curva ascendente e à ausculta, sibilos difusos.
Administrados hidrocortisona 500 mg, cristaloide em bolus
1000 mL, terbutalina 50 mcg EV e salbutamol aerossol 3
puffspela cânula orofaríngea. Evoluiu com edema facial,
rash cutâneo e hipotensão, sendo diagnosticado choque
anafilático e revertido com epinefrina 50 mcg EV. Após seis
horas, foi encaminhado estável à UTI, onde permaneceu
por 24 horas. A principal hipótese diagnóstica foi alergia ao
látex, devido ao histórico cirúrgico, à evolução clínica e à
posterior revisão de prontuário, em que verificou-se que o
paciente apresentou quadro semelhante no procedimento
anterior (07/2013). Discussão: o látex está presente em
diversos itens no centro cirúrgico, e a alergia a este componente tem se tornado uma preocupação frequente. Durante um quadro de anafilaxia em procedimentos cirúrgicos
é difícil identificar o agente envolvido e excluir fármacos
anestésicos. Os anestesiologistas devem estar familiarizados com essa entidade e aptos a identificar a população de
risco, tratar emergências e diminuir a exposição em pacientes sensibilizados. Conflito de interesse: nenhum. Fonte
de fomento: nenhuma. Referências: 1- BARASH P et
al. Pediatric Anesthesia. Philadelphia: Clinical Anesthesia,
2013; 7 ed; 1236. 2- MACHADO JA, CUNHA RC, OLIVEIRA
BH, SILVA J. Reação anafilática induzida por látex em paciente submetido à apendicectomia aberta. Relato de Caso.
Rev. Bras. Anestesiol, 2011; 61: 3: 360-366. 3- VALLSs A,
PASCUAL CY, CABALLERO MT et al. Alergia al latex. Allergol Immunopathol (Madr), 2004; 32:295-305.

106- EDEMA DE GLÂNDULA PARÓTIDA
PÓS-OPERATÓRIO: RELATO DE CASO.
CEAN015 - Relato de Casos.
AUTORES:
Cristiane Gurgel Lopes Farias; Germano Pinheiro Medeiros;
Rogean Rodrigues Nunes; Luciana Gonçalves Maciel Pinho,
LGM; Anderson Silva Costa.
INSTITUIÇÃO:
CET Hospital Geral de Fortaleza.
Introdução: o edema da glândula parótida após anestesia geral é uma complicação descrita que pode surpreender
por sua raridade. de etiologia ainda incerta, apresenta como
possíveis causas: entrada de ar pelo ducto durante ventila-
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ção sob máscara, obstrução ductal causada pelo posicionamento do paciente e aumento da viscosidade da saliva
pela desidratação ou administração de fármacos como a
atropina. Relato do caso: paciente do sexo masculino,
37 anos, 90 kg, sem comorbidades, com dor neuropática
por compressão de raiz nervosa por hérnia discal L3-L4 a
ser submetido à descompressão medular com ressecção
da hérnia discal, artrodese anterior e posterior. Paciente
monitorizado (oximetria, cardioscopia, BIS, pressão arterial
não invasiva e capnografia após intubação), com acesso venoso periférico calibroso (16G). Aplicada anestesia peridural
sob sedação (fentanil 100 μg, midazolam 3 mg) com injeção
de 14 mL de solução (ropivacaína 1% 10 mL, morfina 2
mg/2mL, sufentanil, 10 μg/2mL). Realizada indução (fentanil
450 μg, propofol 200 mg, cisatracúrio 10 mg) e intubação
traqueal. Na manutenção, utilizou-se sevoflurano. Posicionado em decúbito ventral com cabeça em coxim com
rotação cervical para direita, evitando pressão sobre olhos,
orelhas e nariz. Colocados coxins torácicos com adequada pressão de vias aéreas e proteção de proeminências
ósseas. Intraoperatório sem intercorrências com duração
de quatro horas, infundidos 2500 mL de cristaloide, não
houve sangramento significativo. Paciente acordou bem,
sem queixas. No segundo dia de pós-operatório, o paciente
evoluiu com aumento da glândula parótida sem febre, dor
ou outros sinais flogísticos. Leucograma normal (leucócitos:
10.400/μL sem desvio para esquerda), PCR de 18,33 mg/
dL, justificado pelo trauma cirúrgico, e ultrassonografia com
edema de glândula parótida, sem obstrução de ducto. No
quarto dia pós-operatório, o paciente evoluiu com melhora do quadro, redução da PCR e do volume da glândula
parótida, recebendo alta sem outras complicações. Discussão: devido à raridade e à ausência de fisiopatologia
bem-definida, casos de edema de glândula parótida podem
se tornar um transtorno se não houver uma explicação sobre evolução benigna do evento. Mesmo assim, deve-se
descartar causas infecciosas, neoplásicas e obstrutivas.
Nenhum tratamento específico é requerido, porém a hidratação adequada e compressas aquecidas podem ajudar a
aliviar os sintomas. Conflito de interesse: nenhuma. Fonte de fomento: nenhuma. Referências: TEKELIOGLU
UY, AKKAYA A, APUHAN T. A case of anesthesia mumps
after general anestesia. J Anesth, 2012; 26:130-131.

107 - APRESENTAÇÃO ATÍPICA DE
HIPERTERMIA MALIGNA.
CEAN016 - Relato de Casos.
AUTORES:
Felipe Gustavo Bredow; Andrews Rapello dos Santos; Bruno Paiva de Oliveira Franco; Sérgio Bernardo Tenório; Maria
Anita Costa Spindola.
INSTITUIÇÃO:
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná.
Introdução: a Hipertermia Maligna (HM) é uma doença rara, acometendo aproximadamente 1:30000 procedimentos envolvendo anestesia geral, sendo em crianças a
incidência estimada de 1:12000 a 1:22000. Pacientes pediátricos tendem a apresentar um quadro oligossintomático,
principalmente os menores de dois anos, que cursam com
maior acidose lática, inferior aumento de CPK e menor rigidez muscular. Nesses casos, o maior desafio torna-se não

apenas o tratamento, mas também o diagnóstico. Didaticamente, a HM é dividida em quatro apresentações:1-Forma
fulminante; 2-Forma abortiva ou frustra; 3- Espasmo de
masseter; e 4-Apresentações atípicas. Classicamente, é
representado por rigidez muscular, acidose, hipercapnia,
hipertermia, taquicardia, taquipneia, sudorese e cianose,
seguidos por rabdomiólise com elevação de CPK, hipercalemia, mioglobinúria, arritmias cardíacas, insuficiência renal
e instabilidade hemodinâmica. Relato do caso: lactente de 6 meses, do sexo feminino, cirurgia para correção de
hérnia de Hiato tipo Nissen. Indução inalatória com sevoflurano, O2, N2O. Monitorização com ECG, PA, FC, Spo2,
ETCO2 e temperatura nasofaríngea. Administradas drogas
venosas: Fentanil e propofol e IOT. Bloqueio peridural em
nível T12-L1. Próximo do término da cirurgia, apresentou
aumento discreto da temperatura (37,8 C) e taquicardia
sinusal (FC-180 bpm). Após seis horas de PO em UTI pediátrica, apresentou taquipneia, taquicardia e febre (T> 38C),
evoluindo com comprometimento hemodinâmico e cianose
perioral. Iniciada dobutamina, expansão volêmica e sonda
vesical de demora. Realizado IOT com Succinilcolina. Após
duas horas da IOT na UTI pediátrica, a paciente apresentou
aumento de temperatura para 40,3 C, leucocitose de 23.460
sem bastonetose, hipercalemia 5,5 Meq/L e fibrinogênio de
175, creatinina de 4,5 e ureia de 36. INR:1,95, CPK:4040UI
e CKMB 2847UI. Com hipótese de HM, iniciou-se dantrolene na dose de 2,5 mg/kg. Após quatro horas do início do
Dantrolene, a paciente apresentou redução da temperatura,
melhoras da perfusão e da hemodinâmica. Extubada após
48 horas e alta hospitalar após cinco dias em enfermaria.
Discussão: a escala de pontuação clínica aliada à ótima
resposta ao uso de Dantrolene sugeriu fortemente tratar-se
de um caso de HM. Concluímos que a monitorização per e
pós-operatória, os exames laboratoriais, o uso de Dantrolene e os cuidados de UTI foram primordiais para o favorável desfecho clínico da paciente. Conflito de interesse:
nenhum. Fonte de fomento: nenhuma. Referências:
1- ROSENBERG H, SAMBUUGHUN N, RIAZI S, DIRKSEN
R. Malignant hyperthermia suscetibility. Gene Reviews(internet). Seattle University of Washington, 2003-Dec 19;
1993-2013. 2- ROBERT K et al. Stoelting`s anesthesia and
co-existing disease. Sauders, Elsevier inc, 2012; 6 ed;
c. 27:635-640. 3- ROSENBARG H, DAVVIS M, JAMES D.
Malignant hyperthermia. Orphanet J Rare Disease, 2007–
Apr; (24): 2-21. 4- PINYAVAT T, ROSENBARG H, LANG BH.
Accuracy of hyperthermia malignant diagnoses in Hospital
Discharge Records. Anestesiology, 2015-Jan; (122): 55-63.
5- LARACH, MG, BRANDOM B. Malignant hyperthermia
deaths related to inadequate temperature monitoring, 2007–
2012: A report from the north american malignant hyperthermia registry of the malignant hyperthermia association
of the United States. Anesth.Analg, 2014-Dec; vol 119; Issue
6: 1359-1366. 6- SALAZAR JH, YANG J, SHEN L. Pediatric
malignant hyperthermia: Risk factors, morbidity and mortality identified from the nationwide inpatient sample and
kids’ inpatient database. Paediatr Anaesth,2014-Dec (12):
1212-1216. 7- ROSERO EB, ADESANYA AO, TIMARAN CH.
Trends and outcomes of malignant hyperthermia in United
States, 2000-2005. Anestesiology, 2009-Jan; (110): 89-94.
8- LI G, BRADY JE, ROSENBERG H. Excess comorbidities associated with malignant hyperthermia diagnosis in
pediatric hospital discharge records. 9- ROSENBERG H,
SAMBUUGHIN N, RIAZI S. Malignant hyperthermia suscetibility. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University
of Washington, Seattle; 1993-2014.2003-Dec 19 [updated
2013 Jan 31]. 10- LARACH MG, BRANDOW BW, ALLEN GC,

GRONERT GA. Cardiac arrests and deaths associated with
malignant hyperthemia in north america from 1987-2006:
A report from the north american malignant hyperthermia
registry of the malignant hyperthermia association of the
United States. Anesthesiology, 2008-April; 108(4):603-611.
11- KRIVOSIC-HORBER R. Malignant hyperthermia. Treatment of the acute episode. Acta Anaesthesiologica Belgica,
1990; 41(2):83-6. 12- YOUSEF MA, SOMRI M, MOGILNER
J et al. Changes in creatine phosphokinase (CK) concentrations after minor and major surgeries in children. Br J
Anaesth, 2006; 96(6):786-9. 13- ALLEN GC, LARACH MG,
KUNSELMAN AR. The sensitivity and specificity of the caffeine-halothane contracture test: A report from the north
american malignant hyperthermia registry. The north american malignant hyperthermia registry of MHAUS. Anesthesiology, 1998; 88(3):579-88.

108 - SÍNDROME SEROTONINÉRGICA:
RELATO DE CASO.
CEAN017 - Relato de Casos.
AUTORES:
Gabriel José Redondano de Oliveira; Juliane Couto Marques;
Jerusa Guilhermoni Castilho; Walter Luiz Ferreira Lima.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Vera Cruz - Campinas - SP.
Introdução: a síndrome serotoninérgica é uma reação
medicamentosa adversa, potencialmente fatal, que pode
ocorrer com o uso de agentes terapêuticos, overdose ou
interação entre fármacos serotoninérgicos. Os sintomas
incluem agitação, delírio, hipertermia, hiperatividade autonômica e hiperreflexia. A prevenção da síndrome serotoninérgica ocorre, evitando-se, principalmente, a combinação
de medicamentos serotoninérgicos. Relato do caso:
paciente do sexo feminino, 58 anos, submetida à colecistectomia vídeo laparoscópica, ASA II, com depressão, em
uso de venlafaxina. Procedimento realizado sob anestesia
geral venosa total com remifentanil propofol, roncurônio e
metadona 5 mg, sem intercorrências. Na sala de recuperação pós-anestésica (RPA), a paciente evoluiu com dor, sendo administrado 10 mg de metadona. Após alta da RPA, foi
medicada com tramal 100 mg no quarto. Paciente evoluiu
com hipertermia, tremores e agitação. Foi prescrito ondansetrona 8 mg de 8/8h, obtendo-se melhora do quadro após
a primeira dose da medicação. A paciente teve alta hospitalar no dia seguinte. Discussão: o tratamento da síndrome
serotoninérgica consiste na suspensão do medicamento
suspeito de ter desencadeado a síndrome, cuidados de suporte e administração de antagonistas serotoninérgicos. O
uso de antidepressivo em associação com a metadona e o
tramal desencadeou os sintomas de hipertermia e agitação.
A ondansetrona, um antagonista seletivo dos receptores de
serotonina 5HT, foi eficaz no tratamento da paciente. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma.
Referências: 1- AVALLAZZI LO, GREZESIUK AK et al.
Síndrome Serotoninérgica associada ao uso de paroxetina.
Arq Neuropsiquiatria, 1999; 5(3-b): 886-889. 2- SUZUKI
VSM, NUNES TM, RODRIGUES RC, ROCHA KD. Síndrome
serotoninérgica, 2007-Ago. 3- HINES RL, MARSCHALL KE.
Doenças psiquiátricas/abuso de substâncias/overdose de
drogas. Stoelting/Anestesia e doenças coexistentes, 2010;
cap 22; p: 534-536.
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109 - TEP APÓS RAQUIANESTESIA
EM PACIENTE COM FRATURA
TRANSTROCANTÉRICA.
CEAN018 - Relato de Casos.
AUTORES:
Gabriela Pretto Rostand Prates; Andrea Fogaça Soubhia;
Gilberto Tadeu Ferrugem de Oliveira Filho; Sara Fontoura de
Moraes; Gabriela Pretto Rostand Prates.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Júnior.
Introdução: o TVP/TEP é uma das principais causas
de morbimortalidade perioperátória, especialmente em pacientes com fraturas de membros inferiores. Nesses casos,
é importante atentar para a profilaxia pré-operatória e para
os cuidados com o posicionamento e manejo do paciente
em mesa cirúrgica. Relato do caso: paciente do sexo
feminino, 88 anos, 1,68 cm, 76 kg, internada há uma semana para tratamento cirúrgico de fratura transtrocantérica de
fêmur D. Era acamada previamente. Durante a internação,
realizada profilaxia para TVP/TEP com enoxaparina 40 mg/
dia, mantida dieta leve via oral, nao apresentou intercorrências clínicas. Apresentava Doença de Alzheimer, sem outras
co-morbidades. Exames pré-operatórios: laboratórios sem
alterações, ECG com AIRV, RX de tórax normal. Exame físico sem particularidades, ASA II. No momento do procedimento, pct em jejum de 8h, venóclise com agulha calibre 18
em MSE, monitorizada com PNI, ECG e oxímetro de pulso.
Raquianestesia: PL L4-L5, ag 26G, punção única, 12 mg de
bupivacaína pesada + 0,1 mg de morfina. A paciente permaneceu estável após bloqueio do neuroeixo, sem maiores repercussões hemodinâmicas. Após posicionamento na mesa
cirúrgica, evoluiu com dispneia súbita, queda da saturação
e da PA e rebaixamento do sensório; realizada IOT com TOT
7.5 sem necessidade de drogas. Administrada efedrina 10
mg e iniciada VM, mas manteve instabilidade hemodinâmica
e ventilatória. Evoluiu para PCR em AESP, não responsiva
às manobras de ressuscitação. Discussão: pacientes
com fraturas em membros inferiores, especialmente idosos
e acamados, correm maior risco de desenvolver TVP/ TEP
e, por isso, uma vez internados para tratamento cirúrgico,
devem receber profilaxia adequada. Pode ser realizada com
heparina ou enoxaparina, associada a medidas não farmacológicas. Outro fator importante nessas cirurgias é o posicionamento do paciente na mesa operatória, que deve ser feito
com a devida precaução por cirurgiões e anestesistas, a fim
de evitar manobras que possam desencadear deslocamento
de trombos. Conflito de interesses: nenhum.

110 - RAQUIANESTESIA TOTAL COM
BLOQUEIO SIMPÁTICO ALTO E CHOQUE
NEUROGÊNICO.
CEAN019 - Relato de Casos.
AUTORES:
Gilberto Tadeu Ferrugem de Oliveira Filho; Andrea Fogaça
Soubhia; Daniele Tondolo Martins; Clariana Guedes Wagner; Luciane Mespaque.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Universitário Dr Miguel Riet Correa Jr.
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Introdução: a incidência do Bloqueio Subaracnoide
(BSA) completo não é relatada com segurança pela literatura, embora seja uma complicação conhecida, e temida,
devido a suas graves complicações, como apneia inesperada, hipotensão severa e bradicardia grave, e merece ser
amplamente estudada pelos médicos anestesiologistas.
Relato de caso: paciente do sexo feminino, MAV, 50
anos, esportista, proposta de Histerectomia Total por
razões oncoprofiláticas. Nega tabagismo, alcoolismo e
uso de outras drogas. Refere uso contínuo de ACO, polivitamínicos e suplementos proteicos. História de múltiplas
cirúrgias prévias sem complicações anestésicas relatadas.
Monitorado paciente com oximetria, cardioscópio e PANI.
Venóclise com abbocath 18. Sedação com 2 mg de midazolam. Realizado BSA com 20 mg de bupivacaína pesada
0,5% e 100 mcg de morfina após punção única em L4-L5
com agulha Quincke 27G e Trendelenburg de 30º por seis
minutos, até bloqueio sensitivo de T9. Fornecido O2 2/L/
min com óculos nasal. Paciente segue lúcida, com sinais
de ansiedade. Feito 4 mg de midazolam, 50 mcg fentanil e
10 mg de efedrina PANI (90/50 mmHG), após 10 minutos,
com pouca resposta de ansiólise. Inicia-se queda abrupta
da PANI junto com tosse e visível bloqueio motor de músculos torácicos. PA e FC em queda progressiva de 80/50 a
40/25 mmHG, sem resposta à efedrina e ao metaraminol,
e aumento da FC após atropina. Queda da SATO2 de 99%
para 86%. Induzida anestesia geral com ketamina e succinilcolina, seguida de intubação orotraqueal e atracúrio. Ventilação com O2 100% sem aumento da SATO2 e PETCO2 a 15
mmHg. Iniciada noradrenalina com BIC em acesso venoso
periférico. Venóclise em veia jugular interna esquerda e cateterização da artéria radial direita, com auxílio de ultrassonografia. Resposta pressórica positiva após noradrenalina
em BIC, com elevação da SATO2 para 100% e PETCO2 para
40 mmHg. PAM mantida em 60 mmHg com redução gradual da necessidade de noradrenalina. Extubação, sem intercorrências após descurarização ao final da cirurgia, cujo
tempo foi de duas horas. Discussão: as causas do BSA
Completo não são devidamente esclarecidas e continuam
abertas à especulação, já que estudos não chegam a um
padrão. Com a subida do BSA lombar para a região torácica e cervical, exacerbam-se reflexos hemodinâmicos que
podem iniciar um quadro dramático de choque neurogênico, como relatado neste caso. O rápido reconhecimento
do quadro, aliado ao conhecimento do tratamento, podem
conduzir tais casos com sucesso.

111 – RELATO DE CASO: PROVÁVEL
REAÇÃO ANAFILÁTICA NA SALA DE
RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA.
CEAN020 - Relato de Casos.
AUTORES:
Guilherme Bastos Wanderley Cavalcante; Ingrid Mariz Araguez; Marcelo Grisolia Gonçalo; Luiz Eugenio Teixeira Fernandes; Guilherme Castro Lobo Ferreirados Santos.
INSTITUIÇÃO:
CET Hospital Federal da Lagoa.
Introdução: a detecção precoce de complicações na
sala de recuperação pós-anestésica (RPA) é muito discutida.
O objetivo do trabalho consiste em relatar um caso de provável anafilaxia na RPA com boa evolução, devido à rápida

conduta do anestesiologista. Relato de caso: paciente
do sexo feminino, HPDS, 15 anos, 61 Kg. Refere bronquite
alérgica, último episódio há seis meses. Em uso de 10 mg
de cetirizina. Refere alergia a dipirona. Exame cardiopulmonar fisiológico. Cirurgia proposta: Exérese de Papiloma de
Laringe. Optou-se por anestesia geral venosa e inalatória.
Ao entrar na sala de cirurgia, paciente foi monitorizada com
cardioscopia, oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva (PNI) e capnógrafo. Realizada venóclise em membro
superior esquerdo com cateter de Teflon 22G. Pré-medicada
com 2 mg de midazolam intravenoso (IV). Iniciada indução
venosa com 100 mg lidocaína 2%, 150 mg propofol, 7 mg
cisatracúrio e 350 mcg fentanil, além de 2 g cefazolina, 10
mg dexametasona, 50 mg ranitidina e 100 mg hidrocortisona.
Submetida à intubação orotraqueal com tubo 5.0 aramado
com cuff. A manutenção foi feita com remifentanil em bomba infusora contínua a 0,1 mcg/kg/min e sevoflurano 1,5%.
Antes da extubação, foram administrados cetorolaco 30 mg,
ondansetrona 8 mg, neostigmina 1,5 mg e atropina 0,75 mg,
todos IV. A cirurgia ocorreu sem complicações, com duração
de duas horas. A paciente foi encaminhada à RPA estável
hemodinamicamente. Após 45 minutos, apresentou prurido,
dispneia leve, rash generalizado e edema palpebral. Ausculta
pulmonar tinha sibilos difusos. Para tratamento, foi realizado
nebulização com berotec 10 gts e atrovent 20 gts e administrado 500 ml de ringer lactato rápido, 500 mg de hidrocortisona, 50 mg prometazina, 50 mg ranitidina e 300 mcg
adrenalina, todos IV. Recebeu alta da RPA após seis horas
de observação e regressão dos sintomas. Discussão: a
unidade de RPA é um local de cuidados intensivos, cuja função primária é garantir a recuperação segura dos pacientes
submetidos a cirurgia sob anestesia geral, ou não. Na maioria
das vezes, a recuperação da anestesia ocorre de maneira
tranquila, mas pode cursar com complicações graves que
necessitam de atendimento imediato por equipe treinada
e experiente. No caso relatado, podemos observar que a
paciente apresentou provável anafilaxia, necessitando de
condutas imediatas. A monitorização e o acompanhamento
da paciente na sala de RPA foram fundamentais para identificação precoce da complicação pós-anestésica e sobrevida
da paciente. Referências: 1- BARASH PG, CULLEN BF
et al. The allergic response. Clinical Anesthesia, 2013; 7 ed;
12:287-303. 2- LIEBERMAN P, NICKLAS RA, OPPENHEIMER
J, KEMP SF, LANG DM, BERNSTEIN DI et al. The Diagnosis
and management oh anaphylaxis practice parameter, 2010
update. J Allergy Clin Immunol, 2010; 95:98-109. 3- BERND
LA, FLEIG FM, BERTOZZO R, COELHO M, CORREIA J et
al. Anafilaxia no Brasil - Levantamento da ASBAI. Rev Bras
Alergia Imunopatol, 2010; 33:190-8. 4- KARASUYAMA H,
TSUJIMURA Y, OBATA K, MUKAI K. Role of basophilis in systemic anaphylaxis. Chem Immunol Allergy, 2010; 95:85-97.

112 - INTUBAÇÃO NASAL ACORDADA
COM VIDEOLARINGOSCÓPIO EM
PACIENTE COM DEFORMIDADE FACIAL E
FALHA PRÉVIA DE IOT.
CEAN021 - Relato de Casos.
AUTOR:
Gustão Felloni Tsuha.
INSTITUIÇÃO:
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araraquara.

Introdução: As deformidades faciais constituem um importante fator de risco para uma Via Aérea Difícil. O preparo e
manejo adequado aumentam a segurança nestes pacientes
desafiadores. Relato do caso: paciente do sexo feminino, D.P.A.C., 33 anos, 77 kgs, estado físico ASA II, com
história de cirurgia ortognática e enxerto costocondral em
ATM esquerda em 2007 com relato de INT difícil, reoperação
em 2012 para remoção material osteossíntese e implantação
de prótese ATM com falha INT através de laringoscopia direta após inúmeras tentativas e períodos de dessaturação.
Optou-se por fibroscopia realizada com dificuldade, devido
ao edema de partes moles e ao sangramento secundário à
excessiva manipulação. Paciente permaneceu intubada por
três dias na UTI, evoluindo com complicações pós-extubação e consequente traqueostomia. Em 2015, programada
para novo ajuste de oclusão e reconstrução de partes moles.
Ao exame, apresentava assimetria importante de face com
microssomia hemifacial, Mallampatti III, abertura boca > 3,0
cm e distância tíreomento > 6,0 cm. Após avaliação ambulatorial pré-anestésica, exames de imagem, discussão e consentimento informado da paciente, optou-se por INT acordada. Monitorização de rotina, cateter nasal O2, sedação leve
com fentanil 25 mcg e midazolam 0,5 mg, preparo das vias
aéreas com antissialogogo, vasoconstritor nasal e anestesia
tópica progressiva com lidocaína 2% das mucosa nasais e
laringo-traqueal com atomizador (LMA MADgic). Realizada
videolaringoscopia com Glidescope Ranger com lâmina 3,
que demonstrou importantes deformidades e desvios das
estruturas, porém, com excelente visualização da fenda glótica e cordas vocais. Procedeu-se à introdução e progressão através da narina e, com auxílio da manobra de BURP,
obteve-se ótimo posicionamento do tubo e subsequente
intubação traqueal. Ao final do procedimento, a paciente foi
extubada e encaminhada à UTI e mantida em observação por
24 horas, evoluindo bem sem intercorrências. Discussão:
uma grande causa de morbimortalidade nesses pacientes é
a perda aguda da patência da via aérea. A videolaringoscopia com o paciente acordado tem demonstrado boa eficácia
no manejo de vias aéreas potencialmente complicadoras. A
disponibilidade de materiais adequados, de planejamento
e de estratégias prévias bem-definidas, além da formação
continuada nas técnicas e em materiais de VAD, são importantes fatores para a segurança de nossos pacientes. Conflitos de interesse: nenhum. Referências: 1- CRYSDALE
WS, KOHLI-DANG, MULLINS GC et al. Airway management
in craniofacial surgery: Experience in 542 patientes. J Otolaryngol, 1987;16:207-215. 2- SINOFLKY AH, MILO SP, SCHER
C. The awake Glidescope Intubation: An additional alternative
to the difficult intubation. M.E.J. Anesth, 2010; 20(5).

113 - RESISTÊNCIA A VASOPRESSOR DE
AÇÃO INDIRETA EM PACIENTE EM USO
DE ANTIDEPRESSIVO.
CEAN022 - Relato de Casos.
AUTORES:
Jinnah Han; Oscar César Pires.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Municipal Doutor José de Carvalho Florence.
Introdução: resistência à ação de fármaco simpatomimético utilizado para tratamento da hipotensão arterial
resultante do bloqueio simpático, após anestesia subaracTemas Livres 2015 - 12º COPA |
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noidea, tem sido relatada em usuários de drogas ilícitas
inibidoras da recaptação de noradrenalina, tais como a cocaína. O presente relato mostra uma débil resposta à efedrina em paciente em uso crônico de antidepressivo inibidor
da recaptação da serotonina e noradrenalina. Relato do
caso: paciente do sexo masculino, 74 anos, estado físico
ASA II, sem antecedentes de alergias, em uso crônico de
duloxetina. Agendado para correção de hérnia inguinal à
direita, deu entrada em sala operatória com venóclise em
membro superior esquerdo, sendo monitorizado com PANI,
oxímetria de pulso e cardioscopia. Apresentava pressão
arterial inicial de 139x60 mmHg, frequência cardíaca de
60 bpm e SpO2 de 96% em ar ambiente. Recebeu pré-medicação com midazolam 3 mg EV, permanecendo sob
sedação leve. Cinco minutos após realização da anestesia
subaracnoidea com 15 mg de bupivacaína hiperbárica a
0,5%, associada a 80 μg de morfina, e ter recebido 750 mL
de solução fisiológica a 0,9%, apresentou hipotensão arterial (84x45mmHg). Foram administrados 10 mg de efedrina,
sem resposta, mesmo após repetidas doses a cada três minutos, perfazendo dose total de 50 mg. O paciente permaneceu consciente e assintomático, sendo simultaneamente
instituída hidratação; a PA elevou e se manteve em 104x65
mmHg até o término do procedimento. Discussão: a
escassez na resposta à efedrina em pacientes que fazem
uso crônico de duloxetina poderia estar associada tanto à
depleção dos estoques de neurotransmissores como também pelo antagonismo não competitivo sobre os transportadores de NA e 5-HT. Nestes casos, deve-se ter disponível
agonistas de ação direta, como a fenilefrina, metoxamina,
noradrenalina ou mesmo o agonista misto metaraminol, que
apresenta maior efeito por ação direta. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma.

114 - PNEUMOPERITÔNIO EM
OPERAÇÃO TRANSANAL ENDOSCÓPICA
(TEO): MONITORIZAÇÃO ANESTÉSICA
APONTANDO COMPLICAÇÃO CIRÚRGICA
INTRAOPERATÓRIA: RELATO DE CASO.

da ao centro cirúrgico para ressecção transanal da lesão
pelo método TEO, sob anestesia geral. Monitorizada com
eletrocardiograma contínuo, oximetria de pulso, capnografia, analisador de gases e aferição não invasiva de pressão
arterial. Após antibioticoprofilaxia e indução anestésica, foi
submetida à intubação orotraqueal por laringoscopia direta
e ventilação mecânica. Manutenção de hipnose e analgesia
com sevoflurano. O procedimento transcorreu com estabilidade hemodinâmica e ventilatória por aproximadamente 50
minutos, quando observada elevação progressiva dos níveis
de gás carbônico (CO2) expirado, elevação das pressões
de pico e diminuição do volume corrente durante os ciclos
ventilatórios. As alterações foram refratárias aos ajustes de
parâmetros ventilatórios. Em discussão com equipe cirúrgica sobre a dificuldade de manejo ventilatório em conjunto
com a dificuldade técnica na realização do procedimento,
foi aventada a possibilidade de perfuração de alça intestinal e pneumoperitônio. Tal hipótese foi corroborada por
significativa distensão abdominal. Após punção umbilical,
observou-se melhora imediata dos parâmetros ventilatórios e capnografia. Procedeu-se à correção da perfuração
intestinal por via endoscópica sem outras intercorrências,
num total de 100 minutos de procedimento. Discussão:
a dificuldade de ressecção da lesão via TEO resultou na
perfuração inadvertida de alça intestinal não percebida
pela equipe cirúrgica. Logo, a monitorização anestésica
criteriosa permitiu diagnóstico e tratamento precoce da
complicação. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de
fomento: nenhuma. Referências: 1- KREISSLER-HAAG
D, SCHUL J, LINDEMANN W, KÖNIG J, HILDEBRANDT U,
SSHILLING M. Complications after transanal endoscopic
microsurgical resection correlate with location of rectal
neoplasms. SurgEndosc, 2008. 2- ROCHA JJRda, FERES
O. Transanal endoscopic operation: A new proposal. São
Paulo: Acta Cir. Bras., 2008; v.23; supl. 1. 3- KERR K, MILLS
GH. Intra‐operative and post‐operative hypercapnia leading to delayed respiratory failure associated with transanal
endoscopic microsurgery under general anaesthesia. British journal of anaesthesia, 2001. 4- CHANDRA A, ROBERT
C, HANY S. Intraoperative hypercarbia and massive surgical
emphysema secondary to transanal endoscopic microsurgery (TEMS).” BMJ case reports, 2014.

CEAN023 - Relato de Casos.
AUTORES:
Joyce Romano; Sergio Ricardo Botrel e Silva; Vera Coelho
Teixeira; Henrique Rodrigues Lemos Silva; Ivana Mares Trivellato.

115 – RELATO DE CASO: EMBOLIA
PULMONAR NA RECUPERAÇÃO PÓSANESTÉSICA.

INSTITUIÇÃO:
Hospital Felício Rocho.

CEAN024 - Relato de Casos.

Introdução: procedimentos minimamente invasivos
são abordagens cada vez mais frequentes no tratamento
de lesões oncológicas precoces em pacientes de alto risco
cirúrgico e anestésico. Neste contexto, a TEO (Transanal
Endoscopic Operation) surgiu como promissora opção
de tratamento e com bom custoxbenefício. Relato do
caso: paciente do sexo feminino, 70 anos, 65 kg e 1,68 m
de estatura, portadora de artrite reumatoide, ex-tabagista,
abstinente há 20 anos, sem outros vícios ou alergias. Relato
de histerectomia prévia e cirurgias ortopédicas em mãos e
pés, sem intercorrências anestésicas. Exames complementares e exame clínico dentro da normalidade, estratificada
como ASA II em avaliação pré-anestésica. Diagnosticada
com neoplasia de reto em fase inicial, sendo encaminha-
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AUTORES:
Layana Vieira Nobre; Ricardo Cezar C. Medeiros Junior;
Chrystiano A. Castelo Branco.
INSTITUIÇÃO:
HCFMRP-USP.
Introdução: a embolia pulmonar (EP) é uma complicação importante de cirurgia ortopédica de grande porte.
A mortalidade na primeira hora é de 12%, e atinge 30%
quando não diagnosticada. O objetivo deste caso é chamar
a atenção dos médicos anestesiologistas para incluírem a
EP como diagnóstico diferencial na avaliação de pacientes com complicações respiratórias após a realização de
procedimentos cirúrgicos. Relato do caso: paciente do
sexo masculino, 33 anos, 81 kg, vítima de acidente auto-

mobilístico, apresentando fratura de fêmur, sem comorbidades. Indicada pela equipe da ortopedia a realização de
uma osteossíntese de fêmur com haste intramedular. O
paciente apresentou-se no pré-operatório imediato com
PA=130x90 mmHg; SatO2=98%; FC=86 bpm. Optou-se
por anestesia regional, com bloqueio subaracnoide com
bupivacaína hiperbárica, morfina e clonidina, associada à
sedação com propofol em bomba de infusão. Durante o
intraoperatório, o paciente manteve-se com bom padrão
respiratório, SatO2= 100% com uso de máscara com reservatório e hemodinamicamente estável sem necessidade de
uso de drogas vasoativas. A cirurgia durou quatro horas, e
o procedimento foi realizado sem intercorrências. O paciente foi encaminhado à sala de recuperação saturando 97%
em ar ambiente, assintomático e apresentando bloqueio
motor em membros inferiores. Após três horas, o paciente
apresentava-se bem acordado, orientado, sem queixas,
Glasgow=15, FC=75 bpm, PA=110x70 mmHg, FR=24 irpm,
porém mantendo SatO2=86% em ar ambiente, que só apresentou melhora após suporte de O2 sob máscara de Venturi
50% (SatO2=100%). Exame físico cardiopulmonar sem alterações e membros inferiores com edema discreto, sem
sinais de empastamento. Aventada a suspeita de embolia
pulmonar, apesar do paciente estar realizando profilaxia
para trombose, foram solicitados exames: eletrocardiograma sem alterações; angiotomografia de tórax evidenciando
obstrução parcial de fluxo em tronco de artéria pulmonar direita, sugestivo de tromboembolismo pulmonar. O paciente
recebeu tratamento adequado, evoluindo com melhora do
padrão respiratório. Discussão: complicações respiratórias no período pós-operatório são comuns e, além de
causas anestésicas, devemos atentar para outros, agentes,
sempre avaliando os fatores de risco apresentados pelos
pacientes. Sendo a embolia pulmonar uma complicação
frequente no período pós-operatório, é necessária a identificação dos pacientes de alto risco para o desenvolvimento
de trombose venosa e, assim, prevenir tal complicação.
Referências: 1- PEIXOTO, AJ. Tromboembolismo venoso e anestesia. Rev Bras Anestesiol - Artigo de Revisão,
1995; 45: 4: 273–282. 2- PIMENTA, KB. Embolia pulmonar
na sala de cirurgia. Relato de caso. Rev Bras Anestesiol,
2002- Mar|Apr; vol 52; n. 2; Campinas.

116 - CHOQUE ANAFILÁTICO GRAVE
DURANTE ANESTESIA GERAL: RELATO
DE CASO.
CEAN025 - Relato de Casos.
AUTORES:
Leandro Cavalcante Sa; Letácio Santos Garcia Ferro; Anderson Sampaio Marui; Emílio Carlos Del Massa; Marcos
Cardoso de Oliveira.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Santa Marcelina.
Introdução: anestesia é uma condição com pacientes
expostos a agentes que podem induzir anafilaxia. Por isso,
a reação anafilática deve ser considerada sempre que ocorrer hipotensão súbita, broncoespasmo e alterações cutâneas. A maioria dos casos associa-se ao uso de relaxantes
musculares, látex, antibióticos e aines. A descontinuação
do fármaco e o suporte hemodinâmico imediato desses
pacientes são fundamentais. Relato de caso: paciente

do sexo feminino, 30 anos, ASA I. Foi admitida para realização de Colecistectomia VL em maio/2014, encaminhada
ao centro cirúrgico (CC) em uso de cetoprofeno e cefazolina 2 g. Em sala operatória (SO), realizou-se monitorização
(ECG,PANI,SpO2), venóclise em MSE J20G. Realizada indução anestésica com propofol 140 mg, fentanil 200 mcg,
cisatracúrio 10 mg, lidocaína 60 mg, IOT c/ tubo 7.0 c/ cuff,
confirmação pela ausculta pulmonar (AP), capnografia
(ETCO2) e manutenção anestésica com O2/Ar/Sevoflurano.
Após, iniciou quadro de rash cutâneo, broncoespasmo e
hipoperfusão periférica, evoluindo com choque distributivo
e necessidade de vasopressor (efedrina,metaraminol, epinefrina e norepinefrina) em dose alta. Foi realizado acesso
central em VJID, expansão volêmica (2.500 ml), hidrocortisona e salbutamol. Após estabilização do quadro, a paciente foi extubada e encaminhada à UTI em ventilação espontânea e estabilidade hemodinâmica com uso de drogas
vasoativas, e permaneceu na UTI durante sete dias, evoluindo com derrame pleural à E, sendo liberada para enfermaria
após melhora do quadro. Após quatro meses, a paciente
voltou para CC com proposta de realização da mesma cirurgia. Feito 30 minutos antes da indução, hidrocortisona
500 mg, prometazina 50 mg e ranitidina 50 mg. Realizou-se
monitorização básica, venóclise periférica e indução anestésica com N2O/O2/Sevoflurano, fentanil 50 mcg, IOT com
confirmação pela AP e ETCO2, manutenção anestésica
com O2/Ar/Sevoflurano e fentanil 350 mcg no intraoperatório. Ao final da cirurgia, foi extubada sem intercorrências.
Discussão: nos casos de pacientes que sabidamente
apresentaram uma reação de hipersensibilidade imediata,
mas que por motivos diversos não se identificou o agente
desencadeante, pode-se optar por técnica que não utilize
as drogas suspeitas da anestesia anterior. No nosso caso, a
indução com drogas que possuem mínimos efeitos descritos foi priorizada para melhor segurança do paciente, sem
repercussão sistêmica desfavorável. Conflito de interesse:
nenhum. Fonte de fomento: nenhuma. Referências: 1BARBOSA FT, MARTINS R. Caso de anafilaxia induzida por
rocurônio tratado com o auxílio de sugamadex. Rev Bras
Anestesiol, 2012; 62(4): 538-542. 2- CURRIE M et al. Crisis
management during anaesthesia: Anaphylaxis and allergy.
Qual Saf Health Care, 2005; 14(3):e1. 3- MERTES PM et. al.
Reducing the risk of anaphylaxis during anesthesia: 2011
updated guidelines for clinical practice. J Investig Allergol
Clin Immunol, 2011; 21(6): 442-453.

117 - SÍNDROME DO CIMENTO ÓSSEO
EM ARTROPLASTIA DE QUADRIL:
RELATO DE CASO E REVISÃO.
CEAN026 - Relato de Casos.
AUTORES:
Maila Aparecida Vinhal Andrade; Flávia Aparecida Resende;
Sérgio Ricardo Botrel E Silva; Gabriel Dias Bertolossi Cabral; Joana Angélica Vaz de Melo.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Felício Rocho / Belo Horizonte.
Introdução: a artroplastia de quadril tem se tornado um
desafio para o anestesiologista, uma vez que os pacientes
apresentam múltiplas comorbidades, que podem resultar em
um desfecho negativo no peroperatório, além do próprio risco inerente ao procedimento. Relato de caso: paciente
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do sexo masculino,J.F.S. 71 anos, portador de HAS, fibrilação atrial crônica (FA) e passado de AVE em 2009, com perda de equilíbrio subsequente. Nega alergia medicamentosa.
Exames laboratoriais normais. Apresentou queda da própria
altura e fratura de fêmur direito, sendo admitido no bloco cirúrgico no dia seguinte, consciente e estável hemodinamicamente, para realização de artroplastia de quadril. Após monitorização com PNI, ECG, oximetria de pulso e venóclise com
cateter 16, foi realizada a sedação com 2 mg de midazolam,
raquianestesia, utilizando 15 mg de bupivacaína hiperbárica,
70 mcg de morfina e posicionamento em decúbito lateral esquerdo. Manteve-se estável após a instalação da anestesia e
ao decorrer da cirurgia, até a impactação do cimento ósseo.
Após a fresagem, o paciente apresentou bradicardia intensa,
hipotensão, hipoxemia grave e manteve-se não responsivo ao
chamado. Verificou-se ausência de pulso e, assim, iniciaram-se as manobras de reanimação cardiopulmonar. Apresentou dois episódios de parada cardio-respiratória, de cinco
minutos cada, sendo intubado, estabilizado e encaminhado
ao CTI. Durante a internação, apresentou piora progressiva
dos parâmetros ventilatórios, uso de noradrenalina em doses
altas e dobutamina, evoluindo para óbito após 13 dias da cirurgia. Discussão: após a impactação do cimento na porção intramedular do fêmur, muitos êmbolos de gordura, ar e
cimento são liberados no sangue e podem impactar na circulação pulmonar, causando insuficiência aguda do ventrículo
direito, queda do débito cardíaco e hipotensão, que também
pode ser devido à liberação maciça de histamina. Como
os pacientes com FA têm maior predisposição à formação
de trombos, deve-se também considerar a tromboembolia.
Entretanto, devido à instabilidade ter ocorrido exatamente
após a impactação do cimento, a hipótese da síndrome do
cimento ósseo foi aventada mais fortemente. Vale ressaltar
que a previsão do procedimento seria de 90 minutos, e que
as comorbidades estavam tratadas de forma otimizada, optando-se, então, por não realizar medida invasiva de pressão
arterial inicialmente. Conflito de interesse: nenhum. Fonte
de fomento: nenhuma. Referências: 1- DONALDSON
AJ, THOMSON HE, HARPER NJ, KENNY NW. Bone cement
implantation syndrome. British Journal of Anaesthesia, 2009;
102(1): 12–22. 2- BODDAERT J, RAUX M, KHIAMI F, RIOU
B. Perioperative management of elderly patients with hip
fracture. Anesthesiology, 2014; 121: 1336-41. 3- DEISE MR.
Artroplastia de quadril. In: Ismar Lima Cavalcanti. Rio de Janeiro: Medicina Perioperatória. Sociedade de Anestesiologia
do Estado do Rio de Janeiro, 2006; p. 929-936. 4- MERTES
PM et. al. Reducing the risk of anaphylaxis during anesthesia:
2011 updated guidelines for clinical practice. J Investig Allergol Clin Immunol, 2011; 21(6): 442-453.

obstruída, gerando um aumento de pressão hidrostática,
com extravasamento do líquido do capilar pulmonar para
o interstício. É incomum, tem um quadro clínico típico, com
secreção pulmonar abundante, por vezes sanguinolenta.
Relato do caso: paciente do sexo masculino, 47 anos,
obeso grau III, ex-tabagista, hipertenso, diabético, apneia
obstrutiva do sono (AOS) e transplantado renal. Admitido
para herniorrafia incisional. ASA III. Monitorização: ECG,
PANI, SpO2 e venóclise jelco 20G em MSD. Indução anestésica com fentanil, propofol e cisatracúrio, com IOT sem
intercorrências, mantendo o paciente em ventilação mecânica com O2/Ar/Sevofluorano. Extubação sem intercorrências. Encaminhado para SRPA, onde apresentou dessaturação, confusão mental e agitação. Iniciada fisioterapia
respiratória, sem melhora. Realizada IOT, visualizando-se
secreção rósea em TOT. Manteve-se o paciente em ventilação mecânica, transferido para UTI, sendo extubado no
dia seguinte, com melhora do quadro; porém, permaneceu
internado por 48 dias devido infecções relacionadas aos
cuidados de saúde. Discussão: o paciente aprensetava
alguns fatores de risco como: sexo masculino, obesidade,
AOS, pescoço curto e grosso. O EPPN faz diagnóstico diferencial com edema de origem cardiogênica, neurogênica,
aspirativa ou por drogas. A terapia geralmente se faz com
a remoção da causa da obstrução e oferta de oxigênio a
100% e/ou com ventilação mecânica com PEEP adequado.
Com diagnóstico e tratamento eficazes, o paciente evolui
sem maiores complicações, como no apresentado. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma.
Referências: 1- ALBERGARIA, VF et al . Edema pulmonar por pressão negativa após hipofisectomia transesfenoidal: Relato de caso. Rev. Bras. Anestesiol, 2008-Aug;
Campinas; v. 58, n. 4; 2- BISINOTTO, FMB; CARDOSO, RP;
ABUD, TMV. Edema agudo pulmonar associado à obstrução das vias aéreas: Relato de caso. Rev. Bras. Anestesiol,
2008-Apr; v. 58, n. 2; Campinas.

119 - MANEJO INTRAOPERATÓRIO DE
PACIENTE COM SÍNDROME DE WOLFFPARKINSON-WHITE.
CEAN028 - Relato de Casos.
AUTORES:
Miguel Rogério de Melo Gurgel Segundo; Fábio Augusto
Furtado Diniz; Talison Silas Pereira; João Manuel da Silva
Jr; Orlandira Costa Araujo.
INSTITUIÇÃO:
Hospital do Servidor do Estado de São Paulo.

118 - EDEMA AGUDO PULMONAR POR
PRESSÃO NEGATIVA: RELATO DE CASO.
CEAN027 - Relato de Casos.
AUTORES:
Marcos Cardoso de Oliveira; Vilela, AQ; Emilio Carlos Del
Massa; Dario Yamashiro; Tarcisio Vieira Ramos.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Santa Marcelina.
Introdução: o edema agudo pulmonar por pressão negativa (EPPN) pode ocorrer após uma extubação traqueal,
devido a uma inspiração forçada contra uma via aérea
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Introdução: Wolff-Parkinson-White (WPW) é uma síndrome pré-excitação causada devido a uma via conhecida
como “feixe de Kent”, uma via aberrante contornando o nó
atrioventricular. A rápida transmissão do impulso sinusal
através do percurso anormal resulta em curto intervalo PR,
e excitação ventricular resulta num ritmo de fusão visto
como uma onda delta e QRS prolongado. Fármacos e técnicas anestésicas tendem a mudar a fisiologia da condução
AV. Relato do caso: paciente SAS, do sexo masculino,
51 anos, 1,74 m, 97 Kg, apresentava diagnóstico de hérnia
inguinal sendo submetido a cirurgia de herniorrafia por videolaparoscopia. Apresentava estado físico ASA (P) II com
HAS. Ao exame clínico, apresentava-se compensado, em
bom estado geral, com exames laboratoriais normais. ECG

laudado como ritmo sinusal, cogitando síndrome de WPW.
Após monitorização com pressão arterial não invasiva,
oximetria, ETCO2, cardioscopia. O paciente apresentou
extra-sístole ventricular sustentada e bigeminismo. Antes
da indução, foram administradas por via venosa lidocaína
200 mg, amiodarona 300 mg e manutenção em bomba de
infusão. Após reversão do quadro, foi feita indução venosa
com midazolam 10 mg, succinilcolina 80 mg, fentanil 250
mcg. O paciente foi intubado sob laringoscopia direta com
sonda 8 e cuff. Ventilado sob modo controlado por volume.
A manutenção foi feita com propofol e remifentanil. Procedimento cirúrgico sem intercorrências. Paciente extubado e
encaminhado à UTI. Discussão: na síndrome de WPW,
duas arritmias potencialmente fatais comuns que ocorrem
são fibrilação atrial, que pode levar à fibrilação ventricular, e
taquicardias reentrantes, causando taquicardia paroxística
supraventricular (TVSP). Além do clássico, existem subgrupos de pacientes que são referidos como tendo o padrão de
WPW. Esses pacientes têm um traçado ECG semelhante à
da síndrome de WPW, mas são assintomáticos. Gerenciar
o caso com a avaliação pré-operatória completa é importante. Se o paciente é sintomático, conseguir o controle da
frequência cardíaca no pré-operatório é fundamental. Na
anestesia geral, evitar planos leves e drogas que podem
precipitar taquicardia, resultando em TSVP ou fibrilação
atrial. Os opioides, benzodiazepinas não exercem efeito sobre a condução do feixe acessória. Conflito de interesse:
Nenhum Fonte de fomento: Nenhuma Referências:
KABADE, SD, SHEIKH,S, PERIYADKA B. Anaesthetic management of a case of Wolff-Parkinson-White syndrome.
Indian Journal of Anaesthesia, 2011; 55(4).

120 - A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO
PRECOCE DO LARINGOESPASMO EM
IDOSO.
CEAN029 - Relato de Casos.
AUTORES:
Miguel Rogério de Melo Gurgel Segundo; Giulliano Peixoto
Gonçalves; Mariana Augusta Neves de Oliveira; André Gustavo Peixoto Conceição; João Manoel Silva Jr.
INSTITUIÇÃO:
Hospital do Servidor do Estado de São Paulo.
Introdução: o laringoespasmo é uma causa comum de
obstrução de vias aéreas após extubação traqueal. Pode
culminar em grave hipoxemia, edema agudo de pulmonar
por vácuo e óbito. É mais frequente em: crianças, infecções
do trato respiratório, manipulação das vias aéreas, uso de
determinados anestésicos, procedimentos cirúrgicos na
cavidade oral ou faringe. Relato do caso: paciente do
sexo feminino, CVGD, cor branca, 78 anos, 58 kg, 1,58 m,
com hipótese diagnóstica de hérnia de Spiegel bilateral,
sendo submetida à herniorrafia videolaparoscópica sob
anestesia geral. Avaliação pré-anestésica: ASA II, portador
de hipertensão arterial sistêmica e hipotireiodismo, antecedente cirúrgico de histerectomia, ritidoplastia e tireoidectomia total há 30 anos complicada no pós-operatório
com tosse crônica e rouquidão. Nega asma, bronquite e
tabagismo. Técnica anestésica: indução com fentanil, midazolam, atracúrio e manutenção anestésica com propofol
e remifentanil. Intubação orotraqueal, foram realizadas três
laringoscopias, Cormack-Lehane 2b, intubada com sonda

orotraqueal nº 7,0 com cuff e fio guia devido à dificuldade
de intubação. A paciente permaneceu estável hemodinamicamente durante a cirurgia. Feita reversão do bloqueador
neuromuscular e do midazolam, a paciente foi extubada
sem intercorrências e mantida a ventilação sob máscara
facial com fração inspirada de oxigênio igual a 1. Porém,
evoluiu minutos após extubação com insuficiência respiratória aguda. Apresentou sinais de obstrução respiratória
alta e diminuição da saturação arterial de oxigênio, por laringoespasmo refratário ao tratamento clínico, sendo então
passado fastrack, reintubada e levada a UTI. Pós-operatório: No primeiro PO evoluiu satisfatoriamente no desmame
ventilatório, sendoextubada, evoluindo minutos após com
insuficiência respiratória por laringoespasmo, e, então,
reintubada. Broncoscopia realizada após, não evidenciou
lesão traumática ou estenose de traqueia, sendo extubada no 7º PO desta vez sem intercorrências e tendo alta no
8º PO. Discussão: o tratamento do laringoespasmo se
inicia com a remoção do estímulo; se necessário, administrar CPAP com oxigênio a 100%; aprofundar a anestesia;
administrar opioide se a causa do laringoespasmo for álgica. Pode-se considerar o uso de succinilcolina em alguns
casos. Considerando que o laringoespasmo é a causa mais
comum de obstrução das vias aéreas no pós-operatório,
a extubação traqueal deve ser realizada com segurança e
no momento apropriado. Conflito de interesse: nenhum.
Fonte de fomento: nenhuma. Referências: HOBAIKA
ABS, LORENTZ MN. Laringoespasmo. Rev. Bras. Anestesiol, 2009-Aug; v. 59, n. 4; Campinas.

121 - IMPORTÂNCIA DO JEJUM PRÉOPERATÓRIO ADEQUADO - SÍNDROME
DE MENDELSON: RELATO DE CASO.
CEAN030 - Relato de Casos.
AUTORES:
Oscar Lazzarin Alonso; Paulo Henrique Colchon; Rosangela
Galhardo Contiero; Alfredo Guerato Neto; Sanderland José
Tavares Gurgel.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Santa Rita - Maringá / PR.
Introdução: o termo pneumonite química se refere à lesão pulmonar aguda causada por aspiração de substâncias
em vias aéreas inferiores, sendo um dos fatores de risco
o jejum pré-operátorio não adequado. A pneumonite associada à aspiração de conteúdo gástrico é conhecida como
Síndrome de Mendelson. Relato do caso: mulher de 62
anos, obesa mórbida, hipertensa, diabética, hipotireoidea,
com apneia do sono, ASA 2, vem realizar videoartroscopia
de ombro esquerdo. Realizado bloqueio de plexo braquial
via interescalênica, com auxílio de Estimulador de Nervo
Periférico, com Levobupivacaína c/v 0,375% 20 ml + Lidocaína c/v 1,5% 10 ml. Indução anestésica feita com fentanil, propofol e atracúrio, havendo regurgitação de líquido
gástrico – claro que foi aspirado. Realizado procedimento
cirúrgico em 120 minutos, a paciente foi extubada na sala e,
após três minutos, iniciou com dispneia, broncoespasmo,
SPO2 80-82% em uso de cateter nasal 3l/min, agitação
motora; foi tentado tratamento com hidrocortisona, salbutamol inalatório e terbutalina, sem sucesso, quando optou
por nova IOT e encaminhada para UTI sedada e estável. Na
UTI, permaneceu sedada por 12 horas. Realizado Rx (opaTemas Livres 2015 - 12º COPA |
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cidade alveolar irregular em LSD) e TC de tórax (infiltrado
em LSD), permanecendo em estado grave com ventilação
mecânica e altos parâmetros ventilatórios. Após 12 horas,
teve a sedação retirada e apresentava-se estável, FC 80,
PA 150 x 69 mmHg, FR 16 irpm, FiO2 40%, PEEP 8 e VC
500 ml, MV+ com roncos à esquerda. Foi extubada após
24 horas da retirada da sedação e permaneceu três dias
internada na UTI em suporte ventilatório e fisioterápico. Em
conversa com a paciente, que na sala de cirurgia alegou
estar em jejum completo, relatou que na verdade ingeriu
dois copos de água (+-400 ml) minutos antes de dar entrada no centro cirúrgico. No terceiro dia pós UTI, obteve
alta hospitalar. Foram realizadas espirometria e novo Rx de
tórax, sem alterações significativas cerca de um mês após
a data da admissão. Discussão: o jejum pré-operatório
previne complicações pulmonares da aspiração do conteúdo gástrico. O principal fator predisponente é a depressão
do nível de consciência. Acredita-se que sejam necessários
pH menor que 2,5 e quantidade maior que 0,3 ml/ kg para
que ocorra injúria pulmonar. Numa revisão da Cochrane,
evidenciou-se que a ingestão de líquidos no pré-operatório
imediato (2 a 3 horas antes) é segura e não está relacionada com risco de complicações em relação a pacientes sob
protocolos tradicionais de jejum. Conflito de interesse:
nenhum. Fonte de fomento: nenhuma. Referências: 1MENDELSON CL. The aspiration of stomach contents into
the lungs during obstetric anesthesia. Am J Obstet Gynecol,
1946; 52:191–205. 2- GIBBS CP, MODELL JH. Pulmonary
aspiration of gastric contents: Pathophysiology, prevention,
and management. In: Miller RD, ed. Anesthesia. New York:
Churchill Livingstone, 1994: 4 ed.; 1437–64. 3- MALTBY JR.
Fasting from midnight—the history behind the dogma. Best
Pract Res Clin Anaesthesiol. 2006; 20(3):363-78. 4- BRADY
M, KINN S, STUART P. Preoperative fasting for adults to
prevent perioperative complications. Cochrane Database
Syst Rev, 2003; (4): CD004423. 5- AGUILAR-NASCIMENTO
JE, PERRONE F, PRADO L. Jejum pré-operatório de 8 horas ou de 2 horas: O que revela a evidência? Rev Col Bras
Cir. [periódico na Internet], 2009; 36(4). Disponível em URL:
<http://www.scielo.br/rcbc>.

122 - TESTE CUTÂNEO PRÉOPERATÓRIO COM CEFAZOLINA
EVITANDO EPISÓDIO DE ANAFILAXIA:
RELATO DE CASO.
CEAN031 - Relato de Casos.
AUTORES:
Paulo Henrique Colchon; Oscar Lazzarin Alonso; Rosangela
Galhardo Contiero; Alfredo Guerato Neto; Sanderland José
Tavares Gurgel;
INSTITUIÇÃO:
Hospital Santa Rita - Maringá / PR.
Introdução: anafilaxia durante anestesia é evento potencialmente letal, e a investigação minuciosa da história
alérgica do paciente pode salvar vidas. Relato do caso:
paciente do sexo masculino, 77 anos, hipertenso, ASA 2, se
inicia com uma cirurgia vascular de varizes com esclerose
das veias safenas por polidocanol, sob raquianestesia, medicado com cefazolina 2 g. Após 90 minutos do bloqueio,
teve prurido corporal e foi notado exantema papular iniciado em regiões inguinais, onde foi injetado o polidocanol,
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subindo até pescoço e tórax com taquicardia e queda leve
da PA, configurando reação anafilática grau 2, sem comprometimento respiratório. O paciente foi imediatamente tratado com hidrocortisona, difenidramina, cristalóide em bolus,
metaraminol e em 40 minutos houve estabilização da PA e
FC em níveis normais, melhora do prurido e em três horas
regressão completa do exantema; foi monitorado em UTI,
manteve-se bem, e no dia seguinte foi de alta. Devido ao
tempo de instalação e à região de início do exantema, ficou
definido que o agente causador da anafilaxia foi o polidocanol, sendo o segundo mais provável a cefazolina (embora
ele já havia feito cirurgias prévias sem intercorrências). Após
26 dias, o mesmo paciente retorna para correção de hérnia
inguinal direita. Apesar de orientado, não procurou serviço
de alergologia para fazer diagnóstico definitivo do agente da
anafilaxia. Por isso, devido ao risco de nova reação anafilática, foi realizado um teste cutâneo por puntura com cefazolina. Foi demarcado um círculo de 4 cm de diâmetro na face
interna do antebraço esquerdo, e realizada puntura com
agulha fina embebida em solução de cefazolina a 100 mg/
ml. Em 2,5 minutos, surgiu no local uma pápula eritematosa
de 3 mm; e em sete minutos, houve dispersão de exantema
numa área de 10 cm do antebraço, e a puntura de controle
permaneceu inalterada. Considerado positivo o teste com
cefazolina, foi feito novo teste com ciprofloxacino no braço,
que deu negativo e, portanto, foi administrado ciprofloxacino 400 mg como antibiótico-profilaxia para a herniorrafia
com tela. Assim, evitou-se novo episódio de anafilaxia que
poderia ser catastrófico. Discussão: os testes cutâneos
por puntura com antibióticos têm sido usados com facilidade, baixo custo, segurança e rapidez (positivam rapidamente na presença de IgE contra antígenos específicos), sendo
viáveis para testagem pré-anestésica. O resultado negativo
não descarta alergia a cefalosporina uma vez que o valor
preditivo negativo é desconhecido. Conflito de interesse:
nenhuma. Fonte de fomento: nenhum. Referências: 1BLEASEL KE, DONNAN G, UNGLIK GA. General anesthetic
allergy testing. Curr Allergy Asthma Rep, 2009-Jan; 9(1):506. 2- MALAMAN MF et al. Recomendações para o diagnóstico das reações de hipersensibilidade imediatas aos
antibióticos beta-lactâmicos. Rev. Bras. Alerg. Imunopatol,
2011; 34(6):257-62. 3- MERTES PM et al. Reducing the risk
of anaphylaxis during anesthesia: 2011 updated guidelines
for clinical practice. J Investig Allergol Clin Immunol, 2011;
vol. 21(6): 442-453.

123 - TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
MACIÇO PÓS RAQUIANESTESIA:
RELATO DE CASO.
CEAN032 - Relato de Casos.
AUTORES:
Rafael Bahia Ravaiane; Leonardo de Queiroz Gomes Belligoli; Eduardo Azevedo de Castro; Marcelo Lima Machado
Pauperio; Cláudia Helena Ribeiro Silva.
INSTITUIÇÃO:
Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte.
Introdução: trombose venosa profunda (TVP) e Tromboembolismo pulmonar (TEP) são dois espectros de manifestação do tromboembolismo venoso que contribuem para
significante morbidade e mortalidade em nível hospitalar.
Existem diversos fatores de risco bem-estabelecidos. Entre

eles, incluem-se cirurgias com prótese de quadril e joelho,
gravidez a termo, puerpério, fratura em membros inferiores,
imobilidade prolongada e trombofilias. A prevalência de
TEP em nosso país varia de 3,9% a 16,6% e o seu diagnóstico precoce pode ser um desafio na prática do anestesiologista devido a ausência de quadro clínico específico
ou patognomônico. Relato do caso: paciente 31 anos,
do sexo feminino, com história de acidente motociclístico
em março/14 com fratura em cotovelo, tíbia e luxação de
joelho D. Encaminhada para bloco cirúrgico, na cidade de
origem, onde optaram por fixação externa. Após oito meses
da primeira intervenção, foi encaminhada à Santa Casa de
Misericórdia de BH, sendo optado por tratamento cirúrgico
da fratura de tíbia. Após raquianestesia (15 mg de Bupivacaina isobárica), foi retirado o fixador externo com manipulação do membro inferior acometido. Paciente evoluiu com
hipotensão e bradicardia – PCR (AESP), com duração de 1
min e 30 seg com pronto atendimento do anestesiologista e
retorno em ritmo sinusal. Decidido então por suspensão do
procedimento cirúrgico com encaminhamento para CTI. Na
primeira noite de internação no CTI, paciente evoluiu com
insuficiência respiratória, hipotensão refratária a reposição
volemica, sendo necessária IOT e administração de aminas
em doses altas. Realizado ECG que apresentou padrão
S1Q3T3 e ecocardiograma transtorácico evidenciando
VD com diâmetro interno aumentado, hipocinesia difusa,
sugerindo TEP maciço. Administrou-se trombolítico, sem
sucesso, com evolução para óbito 25 horas após internação
no CTI. DiscussÃo: as cirurgias ortopédicas são um dos
principais fatores de risco para TVP-TEP, e o anestesiologista deve estar atento à possibilidade deste tipo de enfermidade e em consonância com a equipe cirúrgica, a fim de
evitar desfechos como o ocorrido neste caso. A venodilatação inerente da raquianestesia e a mobilização do membro
inferior pelo cirurgião poderiam ser a causa da embolização
do trombo. Portanto, torna-se mandatório, que o anestesiologista, antes de realizar o bloqueio, certifique-se que o
paciente encontra-se em tratamento profilático de TVP-TEP
e que o mesmo não possui nenhum sinal ou sintoma que
indique tal enfermidade. Conflito de interesse: nenhum.
Fonte de fomento: nenhuma.

124 - INTUBAÇÃO PROLONGADA EM
PACIENTE ETILISTA APÓS USO DE
BLOQUEADOR DESPOLARIZANTE.
CEAN033 - Relato de Casos.
AUTORES:
Rayanna Silva de Carvalho; Márcio José do Nascimento
Aragão; Laísa Rodrigues Barros; Talison Silas Pereira; João
Manuel da Silva Júnior.
INSTITUIÇÃO:
Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo.
Introdução: a redução da atividade da pseudocolinesterase pode ser causada por diversos fatores, além
da predisposição genética. Neste relato de caso, paciente hepatopata teve aumento importante do tempo de
recuperação em relação ao que se esperava, pelo que se
postula possível predisposição genética (homozigoto atípico). Relato do caso: paciente do sexo masculino,
75 kg, branco, ASA P4E (etilista, hepatopata crônico, com
insuficiência arterial periférica crônica), deu entrada no

centro cirúrgico para procedimento de desbridamento de
membro inferior esquerdo em razão de quadro de infecção
instalado, de acordo com o serviço de cirurgia vascular. A
monitorização foi feita com pressão arterial não invasiva,
cardioscópio, oximetria de pulso e capnógrafo. Optado por
anestesia geral, feita indução com propofol 100 mg, fentanil
300 mcg, succinilcolina 70 mg, intubação orotraqueal com
cânula 8 com balonete sob laringoscopia direta, Cormack
I e manutenção com anestesia inalatória usando sevoflurano em ventilação mecânica em modo assistido/controlado. O procedimento cirúrgico durou cerca de uma hora.
Tentada extubação, mas sem sucesso. Suspeitando-se
de hipoglicemia, foi dosada glicemia de 50 mg/dl e corrigida logo em seguida com 20 ml de glicose 50%. Mesmo
após a correção, o paciente permanecia sem critérios de
extubação. Tentado transferência para UTI, sem sucesso.
O tempo transcorrido durante todo o processo do paciente
em sala cirúrgica foi de cinco horas e, já depois de duas
horas, o mesmo respondia a comandos verbais com movimentos voluntários, mas não sustentáveis. Seus movimentos respiratórios torácicos não eram sustentados, com
fadigabilidade, o que causava receio em sua extubação. Por
fim, transferido para enfermaria da cirurgia vascular com o
suporte de ventilador mecânico e fisioterapeuta para cuidar
do caso. Após dois dias, o paciente veio a óbito. Discussão: a disponibilidade de técnicas de genética molecular
em pacientes com condição clínica que causa diminuição
da atividade da pseudocolinesterase representa recurso
relevante para evitar quadros de intubação prolongada e as
graves consequências daí decorrentes. Referências: 1CANGIANI LM et al. Tratado de Anestesiologia. São Paulo:
Atheneu; 2011. 2- MILLER R D. Miller’s Anesthesia. Churchill
Livingstone, 2009.

125 - EDEMA AGUDO HIPERTENSIVO
APÓS INDUÇÃO ANESTÉSICA EM
PACIENTE HEPATOPATA.
CEAN034 - Relato de Casos.
AUTORES:
Ricardo Cezar Cardozo de Medeiros Junior; Layana V. Nobre; Chrystiano A. Castelo Branco.
INSTITUIÇÃO:
HCFMRP-USP.
Introdução: a indução anestésica está associada à estimulação simpática, que ocorre principalmente durante a
laringoscopia e intubação traqueal, ocorrendo aumento de
frequência cardíaca (FC) e pressão arterial (PA), mais pronunciada em pacientes hipertensos não controlados. Essa
estimulação simpática pode desencadear o surgimento de
crise hipertensiva, que pode cursar com complicações,
dentre as quais o edema agudo de pulmão (EAP), é comum.
Relato de caso: paciente do sexo masculino, 47 anos,
73 kg, portador de cirrose hepática, síndrome hepatorrenal e
hipertensão arterial sistêmica, apresentando derrame pleural
encistado, com indicação de abordagem por videotoracoscopia. Optado por anestesia geral com intubação sequencial
rápida seletiva utilizando tudo endobrônquico. Parâmetros
iniciais: PA = 145\90 mmHg, FC = 88 bpm, FR = 25 irpm,
Sat02 = 98% com máscara de reservatório. Realizada indução anestésica (fentanil; etomidato; succinilcolina; atracúrio)
com intubação sem intercorrências. Durante posicionamento
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do paciente, houve um aumento da PA (220\110 mmHg), associado a uma piora da Sat02 (93%) e do padrão ventilatório.
Ausculta pulmonar evidenciou estertores crepitantes bilaterais até ápices. Administrado furosemida, houve melhora dos
níveis pressóricos e do padrão ventilatório. Procedimento
cirúrgico foi suspenso para estabilização clínica do paciente
que foi encaminhado intubado para recuperação. Três dias
após, o paciente apresentava-se estável, saturando 98%
em máscara de reservatório, sendo realizada nova tentativa
de abordagem cirúrgica. Parâmetros iniciais: PA = 130/70
mmHg, FC = 100 bpm, SatO2 = 98% e FR = 26 irpm. Optado
pela mesma técnica anestésica (fentanil; etomidato; atracúrio), associada a clonidina e metoprolol. Cerca de 20 minutos
após início da indução, o paciente apresentou novo pico
pressórico (PA = 175/95 mmHg), porém sem repercussão
clínica, permanecendo estável durante todo o procedimento.
Realizada extubação no final sem intercorrências. Discussão: o uso de betabloqueadores, como o metoprolol, para
redução do risco cardíaco perioperatório é controverso; porém, mostra benefícios na redução da mortalidade e morbidade em pacientes de alto risco cardiovascular e diminuição
de grandes flutuações na PA. A clonidina, um alfa2-agonista,
pode ser usada em associação ao betabloqueador, ou em
substituição a esse, por reduzir a PA e FC, através da modulação da resposta das catecolaminas e redução dos níveis de
noradrenalina. Referências: 1- CARMO GAL. Avaliação
perioperatória do paciente hipertenso. Perioperative evaluation of the hypertensive patient. Rev Bras Hipertens, 2012;
vol.19; (1):3-10. 2- Guidelines on perioperative cardiovascular
evaluation and care for noncardiac surgery. 2007; AHA/ACC.

126 - RELATO DE CASO: SÍNDROME
DA CIMENTAÇÃO ÓSSEA DURANTE
ARTROPLASTIA DE OMBRO.
CEAN035 - Relato de Casos.
AUTORES:
Tamiris Cristina Soares; Chinazzo, HR; Cagnolati, CA; Costa, CTB; Serzado, PSM.
INSTITUIÇÃO:
CET Clínica de Anestesiologia de Ribeirão Preto.
Introdução: a síndrome da cimentação óssea (SICO) é
um evento raro e pouco compreendido, sendo uma importante causa de morbimortalidade intraoperatória. O objetivo
do corrente relato é apresentar um caso de SICO durante
uma cirurgia de artoplastia de ombro. Relato do caso:
paciente do sexo feminino, 68 anos, 60 kg, estado físico
PII e avaliação cardiológica classe I, segundo os critérios
de Goldman, submetida a artroplastia de úmero esquerdo.
Monitorizada com SpO2, PANI, ECG (DII e V5) e EtCO. Realizado bloqueio de plexo braquial via interescalênica com
20 ml de naropin 0,5%. Indução anestésica com sufentanil
(25 mcg), propofol (150 mg) e atracúrio (30 mg). Posicionada
em cadeira de praia. Manutenção da anestesia com TCI de
propofol. Após 30 minutos do início da cimentação óssea
com polimetilmetacrilato, 90 minutos após início da cirurgia,
a paciente evoluiu com taquicardia supraventricular sustentada, acompanhada de hipotensão e hipoxemia. Foi administrado metaraminol (500 mcg) e adenosina (6 mg), sem
resolução do quadro. Após cinco minutos, foi administrado
metoprolol (5 mg) com resolução do evento cardiovascular.
A paciente manteve-se estável hemodinamicamente até
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o fim do procedimento. Extubada e levada a SRPA, onde
realizou ECG de 12 derivações e foi avaliada pela equipe de
cardiologia. Discussão: a síndrome da cimentação óssea
é mais comum; porém, não restrita a artroplastia de quadril.
Não existe um consenso quanto a sua definição conceitual;
mas pode ser caracterizada por diversos eventos clínicos
como hipoxemia, hipotensão, arritmias cardíacas, hipertensão pulmonar e até parada cardíaca. Estes sinais e sintomas
são resultados do aumento da pressão intramedular que
leva à embolização de micropartículas de cimento, gordura,
osso, fibrina, coágulos, causando aumento na pressão da
artéria pulmonar, falência do ventrículo direito e colapso
cardiovascular. A embolização do cimento também causa
liberação de substâncias vasoativas e pró-inflamatórias,
ocasionando queda na resistência vascular sistêmica. Não
existem evidências a respeito do impacto da técnica anestésica na gravidade da síndrome durante a cimentação. É
fundamental estar sempre atento para o imediato reconhecimento da instabilidade e iniciar o manejo adequado. Conflito de interesse: nenhum. Referências: 1- DOOLEY
J. Anesthesia for Orthopedic Surgery. In: LONGNECKER D.
Anesthesiology. New York: McGrawHill Medical, 2012; 2 ed;
cap.65; p:1194-1206. 2- KHANNA G; CERNOVSKY J. Bone
cement and the implications for anaesthesia. Contin Educ
Anaesth Crit Care Pain, 2012; 12 (4): 213-216. 3- DONALDSON AJ; THOMSON HE, HARPER NJ, KENNY NW. Bone
cement implantation syndrome. Br. J. Anaesth, 2009; 102
(1): 12-22.

127 - HIPERTERMIA MALIGNA: RELATO
DE CASO.
CEAN036 - Relato de Casos.
AUTORES:
Tayna de Lima Freire; José Carlos Rodrigues Nascimento;
Rogean Rodrigues Nunes; Cristiane Gurgel Lopes Faria;
Luciana Gonçalves Maciel Pinheiro.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Geral de Fortaleza.
Introdução: Hipertermia Maligna (HM) é uma desordem
farmacogenética potencialmente fatal que acomete pacientes
geneticamente predispostos, onde um hipermetabolismo da
musculatura esquelética provoca aumento da temperatura,
alterações bioquímicas e hematológicas. Geralmente desencadeada por anestésicos inalatórios (halotano) e BNMs despolarizantes (succinilcolina). Relato do caso: paciente do
sexo feminino, VALS, 1ano e 4 meses, com quadro de desconforto respiratório e estridor laríngeo iniciado após internamento, em maio/2014, por sepse grave decorrente de celulite
em MID, em que passou 42 dias entubada. No exame físico:
11 kg, EGR, traqueostomizada, FC: 130 bpm, respiração ruidosa, FR: 26 ipm e laboratorial dentro da normalidade. Na
laringoscopia direta foram diagnosticados sinais de laringite
crônica de grau leve, sugestiva de refluxo faringolaringeo, associados à redução de mobilidade de pregas vocais. Cirurgia
proposta foi a microcirurgia de laringe diagnóstica. Realizados 2 mg de midazolam no pré-anestésico e monitorização
com cardioscopia, oximetria de pulso e PANI. Anestesiada
com 30 mcg de fentanil, 30 mg de propofol, 1 mg cisatracurio e sevoflurano a 3% sob ventilação mecânica. Parâmetros
100x50 (66) FC:146-153bpm, SpO2:100%, EtCO2:35 mmHg.
Após alguns minutos de procedimento cirúrgico, a EtCO2

aumentou progressivamente até 91mmHg, sendo ventilada
manualmente, e a FC aumentou de 160 para 180 bpm com
ritmo sinusal. Neste momento, foi desligado o sevoflurano.
PA:94x40 (58), SpO2:100%, temperatura esofágica: 39,5oC.
Então, a paciente foi resfriada com compressas geladas pelo
corpo, tendo diminuição da temperatura para 37 oC.A gasometria arterialmostrou pH:7,1; pCO2:51; pO2:231; BIC:19,8;
BE:-6,1; Na:133,3; K:4,2. Iniciado dantrolene sódico com bolus de 80 ml em 15 mim e manutenção de 10 ml/h. Paciente
foi encaminhada à UTI, tendo T:35 oC, PA:94x50, SpO2:100%
e gasometria arterial: pH:7,26; pO2:114,4; BIC:18,1; BE:-8,3;
Na:133; K:4,3; lactato:0,69. Discussão: a detecção precoce
da HM permitirá tratamento adequado e melhores resultados,
o que reforça a importância da monitorização adequada,
como também da disponibilidade de tratamento específico.
Conflito de interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma. Referências: 1- HOPKINS PM et al. Malignant hyperthermia: Pharmacology of triggering. Br J Anaesth, 2011;
107:48–56. 2- OKUTANI R et al. Anesthetic case in a child with
congenital neuromuscular disease with uniform type 1 fibers
(CNMDU1). J Anesth, 2010; 24:797–800.

128 - ESTENOSE DE TRAQUEIA NA
MUCOPOLISSACARIDOSE TIPO II.
CEAN037 - Relato de Casos.
AUTORES:
Thais Marsiglia de Souza; Fernanda Elizabeth Romero; Isabel Shibuya; Masashi Munechika.
INSTITUIÇÃO:
Hospital São Paulo - Unifesp / Escola Paulista de Medicina /
Disciplina de Anestesiologia, Dor e Medicina Intensiva.
Introdução:a Mucopolissacaridose tipo II é uma doença
de herança genética recessiva ligada ao cromossomo X e
caracteriza-se pela deficiência das enzimas lisossomais necessárias para a degradação de mucopolissacarídeos e glicosaminoglicanos. A progressão da doença é caracterizada
pela acumulação destas substâncias e espessamento dos
tecidos. Relato do caso: paciente do sexo masculino,
Y.L.B., 10 anos, portador de Mucopolissacaridose tipo II em
reposição enzimática há quatro anos, com proposta cirúrgica de adenoamigdalectomia. Apresentava as seguintes alterações de via aérea: hipertrofia adenoamigdaliana, apneia
do sono, espessamento lingual, pescoço curto e subluxação de C1-C2.Havia relato prévio de tentativa frustrada de
entubação, com cancelamento do procedimento cirúrgico.
Outros sinais da doença incluíam: hipertrofia miocárdica,
espessamento mitral com refluxo moderado, hipertensão
pulmonar leve. A abordagem da via aérea deste paciente foi
feita com auxílio de fibroscópio, evitando hiperextensão do
pescoço e mantendo o paciente sedado com sevoflurano
em ventilação espontânea. Durante a fibroscopia, foi vista
intensa deposição de mucopolissacarídeos na laringe, com
importante espessamento de glote e pregas vocais, dificultando a inserção de cânula com tamanho adequado para o
paciente. Tentou-se nova entubação com cânula 5,0 sem
cuff, com sucesso, porém com dificuldade na progressão
da cânula até o ponto desejado. A ventilação do paciente
foi comprometida, e optou-se por permitir elevação dos
níveis de CO2 (EtCO2 = 55-60), mantendo boa oxigenação
e evitando barotrauma. Após o procedimento cirúrgico, o
paciente seguiu intubado à UTI. Durante a internação, fa-

lharam as tentativas de extubação e permaneceu intubado.
Foi realizada broncoscopia diagnóstica, que evidenciou
estenose de traqueia em seu terço distal e na entrada dos
brônquios principais. Optou-se pela traqueostomia para
manutenção da ventilação mecânica. Não há previsão de
extubação até o momento. Discussão: a principal dificuldade do anestesiologista no acesso à via aérea destes
pacientes é o espessamento tecidual, que pode acometer
tanto vias aéreas superiores como inferiores. Neste relato
de caso, vimos como a infiltração traqueal e brônquica prejudicou tanto a entubação quanto a ventilação do paciente.
Assim, é importante que, além de estratégia de entubação,
seja feita estratégia de ventilação adequada ao paciente.
Conflito de interesse:nenhum. Fonte de fomento: nenhuma. Referências: 1- STEVEN SH, KEMPINERS JJ.
Special airway concerns in patients with mucopolysaccharidoses. Respiratory Medicine 101, 2007; p: 1779-1782. 2FRAWLEY GE, FUENZALIDA D, DONATH S, YAPLITO-LEE
J, PETERS H. A retrospective audit of anesthetic techniques
and complications in children with mucopolysaccharidoses, Pediatric Anesthesia 22, 2012; 737-744. 3- JEONG HS,
CHO DY, AHN KM, DONG-KYU JIN DK. Complications of
tracheotomy in patients with mucopolysaccharidoses type
II (Hunter syndrome).International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 70, 2006; p: 1765-1769. 4- KAUR J, SWAMI
AC, Kumar A, LATA S. Anesthetic management of a child
with Hunter’s syndrome.Journal of Anaesthesiology CLinical Pharmacology, 2012-Apr/Jun; vol 28, Issue 2.

129 - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL
POR OCLUSÃO DA ARTÉRIA CARÓTIDA
INTERNA APÓS OSTEOTOMIA LEFORT I:
RELATO DE CASO.
CEAN038 - Relato de Casos.
AUTORES:
Thays de Pinho Portela Barros; Eduardo Toshiyuki Moro.
INSTITUIÇÃO:
CET PUC São Paulo.
Introdução: a osteotomia Le Fort I é um procedimento comumente utilizado para a correção de deformidades
faciais. O presente relato apresenta um caso incomum de
acidente vascular cerebral causado pela dissecção da artéria carótida interna. Relato do caso: paciente do sexo
feminino, 15 anos, sem outras comorbidades, foi submetida
à osteotomia Le Fort I para correção de prognatismo. Não
houve intercorrências perioperatórias. Durante o período
em que permaneceu na SRPA, apresentou dor de difícil
controle, sendo liberada do setor após quatro horas de
permanência. Na enfermaria, apresentou sonolência excessiva interpretada como consequência da ação dos opioides
empregados previamente para o tratamento da dor pós-operatória. Optou-se pela administração da naloxona, sem
resposta satisfatória. Evoluiu com dislalia e hemiparesia à
esquerda. A tomografia de crânio evidenciou área isquêmica em área de irrigação pela artéria cerebral média (ACM)
direita. Encaminhada para UTI, foi submetida à entubação
traqueal e colocada em ventilação mecânica.Não foram
encontradas alterações no ecocardiograma. A angiotomografia realizada no mesmo dia evidenciou imagem sugestiva
de dissecção da artéria carótida interma. A trombólise foi
contraindicada, e a paciente foi mantida em tratamento de
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suporte até resolução dos sintomas. Obteve alta hospitalar
após 20 dias sem dislalia, mas com hemiparesia à esquerda
sob tratamento fisioterápico. A investigação hematológica
não evidenciou a presença de doenças inflamórias ou autoimunes. Discussão: O presente relato descreve uma rara
complicação associada à cirurgia ortognática. Complicações mais frequentes incluem a lesão de nervos, infecção,
alteração na articulação temporo-mandibular, fratura e hemorragia. Alterações persistentes do nível de consciência
devem ser avaliadas com atenção e consideradas como
diagnóstico diferencial durante a observação de pacientes
no período pós-operatório. Referências: 1- SOUSA CS,
TURRINI NRT. Complications in orthognathic surgery: A
comprehensive review. J Oral Maxillofac Surg, 2012; 24: 6774. 2- KRISHNAN DG et al. Internal carotid artery pseudoaneurysm after Le Fort I osteotomy: Report of a case and its
management. J Oral Maxillofac Surg, 2011; 69: e242-e245.

130 - PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA
PÓS-RAQUIANESTESIA.
CEAN039 - Relato de Casos.
AUTORES:
Thiago Chaves Amorim; Zamper, RPC; Avilla, RM; Pires, LD;
Salazar, OS.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Israelita Albert Einstein / Amparo Maternal.
Introdução: a raquianestesia figura entre as técnicas
anestésicas mais utilizadas na atualidade e, embora considerada segura, não está isenta de complicações, sendo a
mais grave delas a parada cardiorrespiratória com potencial
risco de óbito. Relatamos o caso de uma paciente jovem,
sem comorbidades, que apresentou PCR em cesariana de
urgência. Relato do caso: paciente do sexo feminino,
21 anos, ASA I, 40 semanas de idade gestacional, submetida a cesariana de urgência devido a sofrimento fetal agudo.
Realizou-se a raquianestesia sem nenhuma intercorrência,
e transcorreu-se a cirurgia. Imediatamente após a extração
fetal, a paciente apresenta importante bradicardia, dessaturação e PCR. Iniciadas manobras de reanimação e entubação orotraqueal, com tempo total da parada de cinco
minutos, seguida de retorno à circulação espontânea em
taquicardia sinusal. Após 75 minutos, a paciente é extubada em boas condições clínicas e hemodinâmicas, porém
com Glasgow 10. Encaminhada à UTI e parecer neurológico descreve alteração da consciência secundária à PCR,
sem causa definida. Recebeu alta três dias após o evento,
sem déficits neurológicos. Discussão: sabe-se que um
dos principais motivos desencadeadores de PCR pós-raquianestesia é o bloqueio simpático, gerando importante
redução da pré-carga que, em conjunto com outros fatores,
como posicionamento e hipovolemia, agravam o quadro e
determinam o evento. A redução do retorno venoso gera
menor distensão das fibras do marca-passo cardíaco,
promovendo redução da frequência cardíaca (reflexo intracardíaco); também existem mecano e barorreceptores
desde a veia cava até ventrículo direito que são sensíveis
à pré-carga e determinam bradicardia. Finalmente, o reflexo de Bezold-Jarish é determinado por um estímulo na
parede póstero-inferior do ventrículo esquerdo, que, diante
da rápida redução do volume diastólico, gera hipotensão,
bradicardia e vasodilatação sistêmica. O anestesiologista
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deve identificar os pacientes de risco para PCR após raqui,
como aqueles hipovolêmicos, em uso de betabloqueadores, e os vagotônicos, considerando adequada hidratação
e administração precoce de parassimpaticolíticos. Após
raquianestesia, devemos dispor sempre de monitorização
adequada, especialmente nas mudanças de decúbito, e
manter vigilância constante. Caso venha a acontecer PCR,
é preciso instituir tratamento adequado precocemente, em
especial com o uso de adrenalina. Conflito de interesse:
nenhum. Fonte de fomento: nenhuma. Referências: 1DYAMANNA DN, BS SK, ZACHARIA BT. Unexpected bradycardia and cardiac arrest under spinal anesthesia: Case
reports and review of literature. Middle East J Anaesthesiol,
2013-Feb; 22(1):121-5. 2- JANG YE1, DO SH, SONG IA. Vasovagal cardiac arrest during spinal anesthesia for cesarean
section - A case report. Korean J Anesthesiol, 2013-Jan;
64(1):77-81. 3- JOSEPH SE1, MINEHART RD. Third-degree
heart block during spinal anesthesia for cesarean delivery.
A&A Case Rep, 2014-Jul 1; 3(1):3-5.

131 - BRONCOASPIRAÇÃO COM USO
DE DISPOSITIVO SUPRAGLÓTICO
EM PACIENTE COM SÍNDROME DO
INTESTINO CURTO.
CEAN040 - Relato de Casos.
AUTORES:
Verônica Neves Fialho; Raffael Pereira Cezar Zamper; Flávio
Takaoka; Thales Abreu Tedoldi; Marcus Vinicius Figueiredo
Lourenço.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Israelita Albert Einstein.
Introdução: O uso dos dispositivos supraglóticos
conquistou um sólido espaço na anestesiologia moderna.
A incidência de broncoaspiração com o uso da máscara
laríngea é extremamente baixa, da ordem de 0.02%. Este
é o relato de um caso de broncoaspiração com o uso da
máscara laríngea (LMA) com canal para drenagem gástrica
em um paciente com síndrome do intestino curto. Relato
do caso: paciente do sexo masculino, 14 anos, portador
da síndrome do intestino curto e submetido à anestesia geral para passagem de cateter de Hickman. O jejum estava
adequado e a indução foi realizada com propofol e fentanil,
locada máscara laríngea número 3, com boa curva de capnografia. No momento da fixação da LMA, observou-se a
saída de resíduo líquido pelo canal de drenagem gástrica.
Procedeu-se entubação orotraqueal e foram aspirados boca
e estômago, com saída de 400 ml de resíduo gástrico. Não
houve alteração nos sinais vitais durante o período. Ao final
da cirurgia, foi realizada radiografia de tórax e gasometria
arterial, ambas sem alterações. A extubação ocorreu sem
intercorrências e, após a observação na RPA, o paciente
foi encaminhado para a enfermaria. Horas após, apresentou pico febril e taquidispneia, sendo levado à Unidade de
Terapia Intensiva. Houve aumento da PCR e leucocitose, e
foi evidenciado o velamento do pulmão direito em novo RX
tórax. Evoluiu com melhora do quadro e recebeu alta da UTI
três dias após. Discussão: a síndrome do intestino curto
resulta de um comprimento total do intestino delgado que
é inadequado para manter a nutrição. No adulto, a oclusão
mesentérica, o vólvulo do intestino médio e a ruptura traumática dos vasos mesentéricos superiores são as causas

mais frequentes. Os dados na literatura são escassos, no
tocante à indicação do manejo anestésico para esta síndrome. Miller et al descrevem de maneira genérica que as
patologias gastrointestinais podem cursar com alterações
nos fluídos corporais, desordens eletrolíticas e nutricionais,
resultando em refluxo gastroesofágico, vômitos e no aumento da secreção gástrica. Sendo assim, o autor indica
entubação com o paciente acordado, manobra de sellick,
sucção nasogástrica pré-operatória e uso de bloqueadores
do receptor de histamina. Apesar da literatura não enfatizar
as síndromes disabsortivas intestinais como fator óbvio
para broncoaspiração, é prudente considerar todas as patologias gastrointestinais como “estômago cheio” e abdicar
do uso dos dispositivos supraglóticos nestas situações.
Conflitos de interesse: nenhum. Referências: 1- HERNANDEZ MR, KLOCK PA, OVASSAPIAN A. Evolution of the
extraglottic airway: A review of its history, applications, and
pratical tips for success. Anesth Analg, 2012; 114:349-368.
2- TOWNSEND BM, EVERS BM, BEAUCHAMP RD, MATTOX KL. SABISTON: Tratado de cirurgia. Saunders Elsevier,
2010; vol. II; 18 ed; 1247-1248. 3- MILLER RD, COHEN NH,
ERIKSSON LI et al. Miller’s anesthesia. Saunders Elsevier,
2015; 8 ed; 1208-1209.

132 - PROVÁVEL REAÇÃO ALÉRGICA AO
LÁTEX: RELATO DE CASO.
CEAN041 - Relato de Casos.
AUTORES:
Yolanda Lemos Araújo; Carlos André Cagnolati; Eduardo
Barbim Zucollotto; Paulo Sérgio Serzedo; Tamiris Cristina
Soares.
INSTITUIÇÃO:
Clínica de Anestesiologia de Ribeirão Preto (CARP).
Introdução: a borracha natural do látex é um produto
que está muito presente no dia a dia do médico. Os primeiros relatos de alergias induzidas pelo látex são de 1933. Em
1997, o FDA recebeu notificações de cerca de 2.300 casos
de reações alérgicas envolvendo produtos médicos com látex, sendo 225 casos de anafilaxia, 53 de paradas cardíacas
e 17 de mortes. O objetivo é descrever o manejo anestésico
de um caso de reação anafilática ao látex. Relato do
caso: adolescente do sexo masculino, 19 anos, P1 pela
classificação da ASA, com história de alergia ao talco da
luva. Sem relatos de outros episódios alérgicos em uma
única cirurgia de hérnia inguinal. Seguidos os protocolos
adotados pelo hospital para que a equipe tomasse todos
os cuidados para evitar a exposição do paciente ao talco
da luva. Durante a cirurgia, foram usadas luvas cirúrgicas
estéreis, sem talco. Anestesia proposta: BIER com sedação. Iniciou com máscara O2, midazolam (5 mg) EV, fentanil
(40 mcg) EV, e TCI de propofol. Realizada punção venosa
MSD e garroteamento com faixa de smarch. Após 15 minutos da injeção de 40 ml de lidocaína 0,5%, apresentou rash
cutâneo em face, tórax e MSD, acompanhado de edema
importante de face e dispneia com SpO2 entre 70% a 90%.
Administrado 500 mg de hidrocortisona, 1 mg de difenidrina
e 0,2 mg de adrenalina por via venosa, acompanhado de
infusão de cristaloide e aporte de O2. A resposta ao tratamento foi satisfatória e a cirurgia, concluída. Ao término,
encaminhado para SRPA, acordado, eupneico e hemodinamicamente estável. Discussão: o látex está presente

em vários materiais na área da saúde, sendo responsável
por uma mudança dramática na etiologia do choque anafilático e/ou anafilactoide intraoperatório, aumentando de
0.5% para 22.3% em 13 anos. As reações alérgicas podem
resultar da exposição às proteínas do látex pelas vias inalatórias e venosas, e também pela pele ou pela mucosa. A
história clínica é a informação mais importante para o diagnóstico etiológico, que deveria ter sido melhor investigado
e explorado durante avaliação pré-anestésica. O desfecho
poderia ter sido de mau prognóstico; porém, o tratamento
foi eficaz. Como a alergia ao látex tornou-se um problema
de saúde pública, o conhecimento de condutas terapêuticas, específicas e padronizadas, possibilita um tratamento
efetivo. Conflito de interesse: nenhum. Referências:
1- ALLARCON JB, Malito M, LINDE H, BRITO MEM. Alergia
ao Látex. Rev. Bras. Anestesiologia, 2003. 2- HOLZMAN R.
Longnecker’s anaphylatic reactions and anesthesia. New
York: McGraw Hill, 2012; 2 ed; 10.281-10.360. 3- NUMAN
MD, FLISHER LA. Miller’s risk of anesthesia. Philadelphia:
Elsevier, 2014; 8 ed; 1080-1084. 4- LAXENAIRE MC. Annales
françaises d’anesthésie et de reanimation. France: 1999;
vol. 18 (7); 796-809.

DOR
133 - DOR PÓS-OPERATÓRIA EM
CIRURGIAS ESTÉTICAS DE FACE.
DOR001 - Artigo Científico.
AUTORES:
Marcel Arnaldo de Medeiros; Oscar Cesar Pires; Jaqueline
Souza Campos; Adelaine Fernandes Ferreira; Francisco Ivo
Lopes Filho.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence / Universidade de Taubaté.
Introdução: o trauma causado na cirurgia estética pode
ser grande. A analgesia no pré-operatório para o alivio da dor
é avaliada neste artigo. Objetivos: o tratamento da dor no
pós-operatório, apesar da importância reconhecida, continua sendo descrito como inadequado. Este estudo temcomo
objetivo expor o controle da dor pós-operatória em pacientes
submetidos à cirurgia estética da face. Método: estudo
transversal, quantitativo, observacional, descritivo e não randomizado, realizado através de aplicação de questionário em
pacientes internados em uma clínica de cirurgia estética, até
24h depós-operatório, no período de julho a agosto de 2014.
O questionário abrange as variáveis: idade, sexo, procedimento realizado, horas de pós-operatório, presença de dor
e intensidade (leve, moderada e intensa), através da escala
analógica visual (EAV), satisfação e outras queixas. Resultados: foram entrevistadas 30 pacientes do sexo feminino,
alocadas em quatro grupos: blefaroplastias (n=10), ritidoplastias (n=8), rinoplastias (n=8) e otoplastias (n=4). Os fármacos
utilizados durante o procedimento foram midazolam, fentanil
e propopol, além do anestésico local lidocaína, associada a
bupivacaína em solução 1:1, com o vascoconstrictor adrenalina 1:200.000. A analgesia pós-operatória foi realizada
com dipirona 2 g 6/6h. do total de pacientes, 17 não tomaram
nenhum analgésico no pós-operatório; 10 receberam uma
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dose de dipirona; e três receberam duas doses de dipirona.
Em relação à satisfação com o atendimento durante o procedimento cirúrgico, 17 pacientes se sentiram muito satisfeitas
e 13 se sentiram satisfeitas. Observou-se a prevalência de
dor leve no pós-operatório. Conclusão: a prevalência e a
intensidade de dor verificadas no pós-operatório de cirurgia
estéticas da face foram de leve intensidade, demonstrando
controle adequado. Conflitos de interesse: nenhum. Fonte
de fomento: nenhuma. Referências: 1- PIMENTA CAM,
SANTOS EMM, CHAVES LD, MARTINS LM, GUTIERREZ
BAO. Controle da dor no pós-operatório: Posperative Pain.
Rev. Esc. Enf. USP, 2001; 2:180-3. 2- BASSANEZI BSB,
OLIVEIRA FAG. Analgesia pós-operatória. Rev. Col. Bras.
Cir, 2006; 2:116-22. 3- MOREIRA L, TRUPPEL YM, KOZOVITZ FGP, SANTOS VA, ATET V. Analgesia no pós-cirúrgico:
Panorama do controle da dor. Rev. Dor, 2013; 2:106-10. 4SANTOS NP, BARNABÉ AS, FERRAZ JV, NOGUEIRA RR.
Avaliação do nível de dor em pacientes submetidos a cirurgias plásticas estéticas ou reparadoras. Revista Brasileira de
Cirurgia Plástica, 2012; 2:190-94. 5- SALDANHA OR, AZEVEDO SFD, SALDANHA FOR, SALDANHA CB, CHAVES LO. Ritidoplastia com descolamento composto. Revista Brasileira
Cirurgia Plástica, 2010; São Paulo; 1:43-4. 6- TRINGALI G. A
beleza e a cirurgia estética. In: MÉLEGA JM. Cirurgia Plástica
fundamentos e arte: cirurgia estética. Rio de Janeiro: Medsi,
2003. 7- VOLPI JH. Body modification: uma leitura caracterológica da identidade inscrita no corpo. Centro Reichiano,
2009; Curitiba. Disponível em: <http://www.centroreichiano.
com.br/artigos/Anais%202009/VOLPI,%20Jos%C3%A9%20
Henrique%20-%20Body%20modification.pdf>. [Acesso em
2013 set 3.]. 8- SBCP - Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Disponível em: <http://www.cirurgiaplastica.org.br>.
[Acesso em 2014 set 3.]. 9- FERREIRA MC. Cirurgia Plástica
Estética – Avaliação dos Resultados. São Paulo: Rev. Bras.
de Cir. Plástica, 2000; 1:87-90. 10- ASPS - American Society of Plastic Surgeons, 1987. Disponível em: <http://www.
plasticsurgery.org>. [Acesso em 2014 set 3.]. 11- MATIELO
FZ. Responsabilidade Civil do Médico. Porto Alegre: Editora
Sagra Luzzato, 2001; 2 ed. 12- ISHIZUKA CK. Autoestima
em pacientes submetidas à blefaroplastia. São Paulo, 2012;
1:34-8. 13- MENIGAUD JP, LANTIERI L, BERTRAND JC. Rhinoplasty: An outcome research. Plast Reconstr Surg, 2008;
1:251-7. 14- PATROCÍNIO LG, PATROCÍNIO JÁ, COUTO HG,
SAOUZA HM, CARVALHO PMC. Ritidoplastia subperiosteal:
Cinco anos de experiência. São Paulo, 2006; 5:72. 15- KELLEY P, HOLLIER L, STAL S. Otoplasty: evaluation, technique,
and review. J. Craniofac Surg,, 2003; 5:643-53. 16- LIMANDJAIA GC, BREUGEM CC, VAN DER MM, KON M. Complications of otoplasty: A literature review. J Plast Reconstr
Aesthet Surg,2009; 1:19-27. 17- CAOUETTE-LABERGE L,
GUAY N, BORTOLUZZI P, BELLEVILLE C. Otoplasty: Anterior
scoring technique and results in 500 cases. Plast Reconstr
Surg, 2000; 2:504-15. 18- CHAPMAN CR, GAVRIN J. Suffering: the contribuitions of persistent pain. The Lancet. 1999
Jun; 353:2233-37. 19- FAEF S, PEREIRA LV, HORTENSE P.
Avaliação e mensuração da percepção da dor. In: ALVES
CMC, SIQUEIRA JTT, TEIXEIRA MJ et al. Dor: Princípios e
prática. Porto Alegre-RS: Artmed, 2009. 20- PALOMBO PAV,
MEDEIROS VVC. Controle da dor aguda no pós-operatório
imediato. Rev Enferm UNISA, 2001; 2:57-61. 21- SANTOS
EMM; PIMENTA CAM. Contradições entre o relato de dor no
pós-operatório e a satisfação do doente com analgesia. Rev.
Bras. Cancerol, 2000; 1:93-04. 22- RIGOTTI MA, FERREIRA
AM. Intervenções de enfermagem ao paciente com dor. Rev.
Arq. Ciênc. Saúde, 2005; 1:50-4. 23- FARIES JE, MILLS DS,
GOLDSMITH KW, PHILLIPS KD, ORR J. Systematic pain re-
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cords and their impacto n pain control. A pilot study. Cancer
Nurs, 1991; 6:306-13. 24- RESENDE SMFS, CHIANCA TCM.
Relacionamento da equipe de enfermagem com o paciente.
Rev. SOBECC, 1998; 4:20-26. 25- TEIXEIRA MJ, CORREA
CF, PIMENTA CAM. Dor, conceitos gerais. São Paulo: Limay,
1994. 26- CARDOSO ROS. Descritores de dor crônica: Um
estudo psicofísico [tese]. Ribeirão Preto:.Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo; 2004. 27- ROSSI
AR, TORRATI GF, CARVALHO EC, MANFRIN A, SILVA DF.
Diagnóstico de enfermagem do paciente no pós-operatório
imediato. Rev. Esc. Enf. USP, 2000-Jun. 28- KOEPPE T, CONSTANTINESCU MA et al. Current trends in local anesthesia
in cosmetic plastic surgery of the head and neck: Results of
a German National Survey and Observations on the Use of
Ropivacaine. Plastic & Reconstructive Surgery, 2005; 6:172330. 29- LOEFFER PM. Oral benzodiazepines and conscious
sedation: a review. J Oral Maxillofac Surg, 1992; 9:989-97. 30WEBER R, BARBOZA JLCM, Jurado JRP: avaliação da dor
e amnésia intra-operatórias com anestesia local e sedação
em pacientes submetidos à rinoseptoplastias. Arq. Int. São
Paulo:Otorrinolaringol, 2010; 1:60-65. 31- FONSECA JNL,
LUCCI LMD, BADESSA MPSG, REHDER JRL. Comparação
entre duas soluções modificadas de lidocaína para uso em
anestesia localna blefaroplastia. Arq Bras Oftalmol, 2009;
2:211-14. 32- CHATAIGNIER GV. A cultura de segunda mão
e o resgate cultural da memória brasileira. In: CASTILHO K,
GALVÃO D (organizadores). A moda do corpo e o corpo da
moda. São Paulo: Esfera, 2002; 9:22. 33- SAÇA CS, CARMO
FAC, ARBULEIA JPA, SOUZA RCX, ALVES SA, ROSA BA. A
dor como 5º sinal vital: Atuação da equipe de enfermagem
no hospital privado com gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS). Rev. do Inst. de Ciênc. da Saúde, 2010; 1:35-41.

134 - AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA
AMITRIPTILINA SOBRE A HIPERALGESIA
INDUZIDA POR CONSTRIÇÃO DO NERVO
CIÁTICO EM RATOS.
DOR002 - Artigo Científico.
AUTORES:
Walfredo Ernesto Monteiro Neto; Diego Maciel Floriano;
Marcelo Cristo de Souza; Oscar Cesar Pires; Breno Fernandes Pascoal Torquato do Rego.
INSTITUIÇÃO:
Universidade de Taubaté.
Introdução: a dor é uma das mais importantes e complexas experiências humanas e apresenta características
individuais e culturais. Os fármacos antidepressivos são
comumente utilizados para o tratamento da dor prolongada,
promovendo modulação das vias aferentes nociceptivas.
Objetivo: o trabalho teve como objetivo verificar o efeito
da administração de amitriptilina sobre a hiperalgesia induzida por constrição do nervo ciático em ratos. Material e
método: após aprovação pelo Comitê de Ética da Universidade de Taubaté, realizou-se o estudo utilizando 16 ratos
Wistar machos. Os animais foram aleatoriamente divididos
em dois grupos: grupo constricção do ciático sem amitriptilina – GC (n=6); e grupo amitriptilina 5 mg.Kg-1 via oral – GA
(n=10). Todos os animais foram submetidos à ligadura do nervo ciático direito e ao teste para percepção da sensibilidade
(hiperalgesia). O teste consiste no toque da região plantar

da pata traseira direita (tratada) e esquerda (controle) dos
animais, com filamentos de espessura padronizada de Von
Frey. O levantar da pata ao toque indica sensibilidade. A espessura do filamento é anotada, e os resultados são analisados estatisticamente. Os testes foram realizados quinze dias
após a ligadura do ciático. Foram feitas duas medidas em
intervalos de três dias. Para análise estatística dos resultados
obtidos, utilizou-se o software JMP® 9.0.2 do SAS e aplicou-se análise de variância seguida do teste de Dunnett’s. Resultados: as médias e desvio-padrão das espessuras dos
filamentos de Von Frey que geraram resposta nos animas
foram maiores no grupo com o uso de amitriptilina (5,084
no grupo controle e 5,387 no amitriptilina). Discussão:
os resultados encontrados evidenciaram que a amitriptilina
aumentou o limiar álgico, com possível efeito sobre a hiperalgesia produzida por constrição do nervo ciático em ratos.
Conclusão: observou-se diminuição da resposta álgica
nos ratos tratados com amitriptilina, sugerindo ser uma opção indicada para tratamento da dor neuropática. Outros
estudos clínicos deverão comprovar os achados e utilidades
do fármaco. Conflito de interesse: nenhum. Referências: 1- ABBOTT FV, FRANKLIN KBJ, WESTBROOK RF.
The formalin test: Scoring properties of the first and second
phases of the pain response in rats. Pain, 1995; 60:91-102. 2BALDESSARINI RJ. Drugs and treatment of psychiatric disorders. In: GILMAN AF, RALLTW, NIES AS, TAYLOR P. The farcological basis of therapeutics. New York: Pergamon Press,
1990; p.383-435. 3- D’ARMOUR FE, SMITH D. A method for
determining loss of pain sensation. J. Pharmacol. Exp. Ther,
1941; 72:74-9. 4- DUBUISSON D, DENNIS SG. The formalin
test: A quantitative study of analgesic effects of morphine,
meperidina, and brain stem stimulation in rats and cats. Pain,
1977; 4(2):161-74. 5- DURMAN EN, KESIM M, KADIOGLU M,
et al. Possible envolviment of opioidergic and serotoninergic
mechanisms in antinociceptive effect of paroxetine in acute
pain. Journal of Pharmacological Sciences, 2004; 94:161-165.
6- DRUMMOND JP. Neurofisiologia. In: DRUMMOND JP,
editor. Dor neuropática: Fisiologia, clínica e terapêutica. São
Paulo: Atheneu, 2000; p: 1-23. 7- GIORDANO J, SHULTEA
T. Serotonin 5-HT3 receptor mediation of pain and antinociception: Implications for clinical therapeutics. Pain Physician,
2004; 7: 141-147. 8- GRANADOS–SOTO V, RUFINO MO,
LOPES LDG et al. Evidence for the involvement of the nitric
oxide-cGMP pathway in the antinociception of morphine in
the formalin test. European Journal of Pharmacology, 1997;
340:177-80. 9- HENRY JL, YASHPAL K, PITCHER GM et al.
Physiological evidence that the “interfase” in the formalin test
is dua to active inhibition. Pain, 1999; 82:57-63. 10- HONORÉ P, BURITOVA J, BESSON JM. Intraplantar morphine
depresses spinal c-fos expression induced by carragenin
inflammation but not by noxious heat. Br. J. Pharmacol, 1996;
118:671-80. 11- IADAROLA MJ, DOUGLASS J, CIVELLI O
et al. Differential effects activation of spinal cord dynorphin
and enkephalin neurons during hiperalgesia: Evidence using
cDNA hybridization. Brain Res., 1988b; 455:205-12. 12- JALES Jr LH, TEIXEIRA MJ. Antidepressivos no tratamento da
dor. In: TEIXEIRA MJ, BRAUM F, MARQUEZ JO, LIN TY (editores). Curitiba: Dor contexto interdisciplinar, 2003-Maio; p:
613-31. 13- JUVER JPS, FIGUEIREDO NV, LOUIS B, MAURÍCIO AT. Methadone to treat non-oncologic neuropathic pain.
Revista Brasileira Anestesiologia, 2005; 55: 4: 450 – 459.
14- KESIM M, DUMAN EN, KADIOGLU M et al. The different
roles of 5-HT2 and 5-HT3 receptors on antinociceptive effect
of paroxetine in chemical stimuli in mice. Journal of Pharmacological Sciences, 2005; 97:61-66. 15- MERSKEY H et al.
Pain therms: A list with definition and note on usage. Rec-

ommended by the IASP subcommittee on taxonomy. Pain,
1979; 6:249-52. 16- OBATA H, SAITO S, SASAKI M, ISHIZAKI
K, GOTO F. Antiallodinic effect of intrathecally administered
5-HT2 agonists in rats with nerve ligation. Elsevier Science,
2001. 17- OLIVEIRA IR, LIMA PAP. Depressão e transtornos
bipolares. In: Stahl SM. Psicofarmacologia: base neurocientífica e aplicações práticas. Rio de Janeiro: Medsi, 2002; 2
ed;p: 130-89. 18- ROCHA APC, LEMONICA L, BARROS
GAM. Intrathecal drugs for chronic pain control. Revista Brasileira Anestesiologia, 2002; 52: 5: 628 – 643. 19- STAUD R,
Spaeth M. Psychophysical and neurochemical abnormalities
of pain processing in fibromyalgia. CNS Spectr, 2008; 13(3
Suppl 5):12-7. 20- TERMAN GW, BONICA JJ. Spinal mechanisms and their modulation. In: Bonica’s – management of
pain. Philadelphia:Lippincott Willians & Wilkins, 2001; 3 ed;
73-152. 21- WILCOX GL, SEYBOLD V. Pharmacology of spinal afferent processing. In: YAKSH TL, LINCH III, C, ZAPOL
WM et al. Anesthesia – biologic foundations. Philadelphia
– New York: Lippincott – Raven, 1997; 557-76. 22- WOOLF
CJ, SALTER MW. Neuronal plasticity: Increasing the gain in
pain. Science, 2000; 288(5472):1765-9. 23- YOKOGAWA F,
KIUCHI Y, ISHIKAWA Y, OTSUKA N, MASUDA Y, OGUCHI Y,
HOSOYMADA A. An investigation of monoamine receptors
involved in antinocicepitive effects of antidepressans. Anesth
Analg, 2002; 95:163-8.

135 - TRATAMENTO DA SÍNDROME
DOLOROSA COMPLEXA REGIONAL
ATRAVÉS DE BLOQUEIO DO GÂNGLIO
ESTRELADO, ABORDAGEM SEGURA
GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA.
DOR003 - Relato de Casos.
AUTORES:
Francisco Juarez Filho; Fábio André da Fonseca Corrêa.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Porto Dias.
Introdução: a Síndrome Dolorosa Complexa Regional
(SDCR) é uma entidade debilitante que apresenta acometimento neurológico crônico, caracterizado pela presença de
dor espontânea, hiperalgesia, edema, instabilidade vasomotora, alteração da função motora e anormalidades autonômicas. A idade média de acometimento é de 41 anos, com
predomínio em mulheres (3:1). Uma das opções terapêuticas
é o bloqueio simpático, onde o bloqueio do gânglio estrelado está indicado para o acometimento de membro superior.
Apesar do bloqueio do gânglio estrelado ser tecnicamente de
fácil execução, pode apresentar efeitos adversos, tais como:
síndrome de Horner, rouquidão, raquianestesia total, aplicação inadvertida de anestésico em estruturas próximas do
gânglio estrelado, como artérias subclávia e vertebral. O uso
de tecnologia adicional, como a ultrassonografia, é medida
redutora de risco de efeitos adversos e acidentes. Relato
do caso: paciente do sexo feminino, 38 anos, apresentou
lesão do músculo trapézio direito após realizar a abertura de
uma ampola de medicamento, vindo a realizar cirurgia para
correção da lesão há dois anos, com manutenção das dores e
perda de força motora no pós-cirúrgico. Outras duas cirurgias
foram realizadas, sem sucesso, na reabilitação do membro
afetado. Após diagnóstico de SDCR, iniciou-se tratamento
com analgésicos, amitriptilina e anti-inflamatórios associaTemas Livres 2015 - 12º COPA |
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dos a fisioterapia, também sem sucesso. Após quatro meses
da última cirurgia, realizou-se bloqueio do gânglio estrelado
à direita, com monitorização, acesso venoso, cuidados de
assepsia e antissepsia e botão anestésico, punção guiada
por ultrassonografia, visualizando o processo transverso de
C6, tubérculo de Chassignac, e tubérculo de C7, punção com
extracate 20 G, injeção de 20 ml de Bupivacaína 0,25% com
epinefrina e clonidina 150 ug. Após procedimento, a paciente
referiu melhora das dores e iniciou fisioterapia com melhora da função motora. Conclusão: o bloqueio do gânglio
estrelado como auxiliar no tratamento da SDCR ainda é
uma opção eficaz, podendo ser realizado com o auxílio da
ultrassonografia, sem uso de radiação, que se faz cada vez
mais presente nos centros cirúrgicos e serviços de urgência,
sendo utilizado tanto para realização de acessos centrais,
avaliação de via aérea, estudo de conteúdo gástrico como
bloqueio de nervos periféricos, trazendo segurança aos procedimentos, com diminuição de acidentes e efeitos adversos. Conflito de interesses: nenhum. Fonte de fomento:
nenhuma. Referências: 1- EIJS FV, GEURTS J, KLEEF M,
FABER CG, PEREZ RS, KESSELS AGH, ZUNDERT JV. Predictors of pain relieving response to sympathetic blockade
in complex regional pain syndrome type 1. Anesthesiology,
2012; 116:113–21. 2- ALVARES JF, PAZL NM, VIÇOSO TM,
ABRANTES WL. Síndrome dolorosa regional complexa. Rev
Med Minas Gerais, 2009; 19(4 Supl 3): S111-S115. 3- OLIVEIRA TR, ANDRADE EMF. Total spinal anesthesia after stellate
ganglion block in complex regional painful sybdrome patient.
Case report. São Paulo: Rev Dor, 2013-abr/jun; 14(2):151-3.

quadro álgico, sem resposta ao aumento das infusões de
morfina e DEX. Optou-se por bloqueio do plexo braquial por
via infra-clavicular, guiado por US, com ropivacaína 0,5% 15
mL/lado, seguido de ótima resposta analgésica e redução
das infusões IV. No D7, foi indicada a colocação de cateteres em ambos os plexos braquiais, com início de infusão de
ropivacaína 0,2% com clonidina 1 mcg/mL 4 mL/h/lado. Tal
conduta possibilitou a interrupção da infusão da morfina e
a redução da DEX para 0,2 mcg/kg/h. Manteve as infusões
até D10 com controle eficiente da dor, inclusive após novo
desbridamento (D9). No D10, perdeu o cateter direito e o
esquerdo foi retirado no D11, quando teve alta do CTI. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma.

EQUIPAMENTOS E
MONITORIZAÇÃO
137 - CONCORDÂNCIA DA
MONITORIZAÇÃO NÃO-INVASIVA DA
HEMOGLOBINA ATRAVÉS DA COOXIMETRIA DE PULSO COM MEDIDAS
LABORATORIAIS INVASIVAS.
EMON001 - Artigo Científico.

136 - BLOQUEIO DE PLEXO BRAQUIAL
BILATERAL CONTÍNUO PARA CONTROLE
DA DOR EM GRANDE QUEIMADO.
DOR004 - Relato de Casos.
AUTORES:
Mariana Mafra de Oliveira Junqueira; Pedro Paulo Vanzillotta; Raphael Callado Campos; Grace Haber; Marina Sevilha
Balthazar dos Santos.
INSTITUIÇÃO:
Serviço de Medicina da Dor / Hospital Vitória / Americas
Medical City - RJ.
Introdução: o controle da dor no paciente grande queimado, normalmente, é feito com a associação de diversos
fármacos (opioides, anti-inflamatórios, dipirona etc). O presente relato refere-se a um paciente em que o controle foi
ineficiente, mesmo com altas doses de opioides, tendo sido
indicada a anestesia regional contínua. Relato do caso:
paciente do sexo masculino, 28 anos, 90 kg, admitido no
CTI após queimadura por explosão em sistema elétrico na
face, pescoço e membros superiores. Relatava alergia grave a anti-inflamatórios, dipirona e AAS. Na admissão, referia
dor importante (EVA=8), agravada após o primeiro desbridamento cirúrgico, quando foi iniciada infusão contínua de
morfina (1 a 2 mg/h), com boa resposta (EVA=1). Iniciou-se
ainda pregabalina VO 75 mg duas vezes por dia. Após o
segundo desbridamneto (D3), houve piora importante da
dor, principalmente em MSS, sem resposta satisfatória às
doses crescentes de morfina IV, quando foi associada dexmedetomidina (DEX) IV (0,5 a 0,6 mcg/kg/h), obtendo-se
analgesia satisfatória (EVA 1) e sedação leve (Ramsay 3). No
PO imediato do terceiro desbridamento (D6), nova piora do

76 | Temas Livres 2015

- 12º COPA

AUTORES:
Juliana Laís Carneiro; José Francisco Cursino de Moura
Junior; Pedro Freitas Mortatti; Osni Lalier Junior; Edmundo
Pereira de Souza Neto.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Regional de Presidente Prudente.
Introdução: a hemoglobina pode ser acompanhada
continuamente por um método não invasivo usando a espectrofotometria, chamado CO-Oximetria de Pulso (SpHb). Comparamos a concordância absoluta e a tendência do SpHb e
da hemoglobina obtida através da gasometria arterial (HbGas)
com o método de referência de análise hematológica (HbXE).
Materiais e métodos: após aprovação pelo Comitê de
Ética, e com consentimento informado, foram incluídos 33
pacientes adultos submetidos a cirurgias hemorrágicas. Todos os pacientes foram monitorados com oxímetros de pulso
Radical 7 ® (Sensor K, Masimo SET 7.8.0.1, Portable R7.7.4.8,
D-Station (DC) R5.1.4.0. Masimo Corp., SpHb). Amostras
de sangue arterial foram coletadas 15 minutos após incisão
cirúrgica, depois de cada episódio de perda sanguínea (acima de 400 ml em um período de 40 minutos) e ao final da
cirurgia. As amostras foram submetidas a um analisador hematológico como método de referência (XE-2100 ®, Sysmex
Corporation, HbXE) e a um analisador de gases sanguíneos
(COBAS B221®, Roche Diagnostics, HbGas). Os valores de
SpHb foram anotados no momento de cada coleta de amostra sanguínea. O viés e os limites de concordância entre os
métodos foram calculados pelo método de Bland e Altman. A
porcentagem de valores anômalos (diferença de ±1 g.dL-1 ou
mais em relação a HbXE) foi calculada. O teste de Wilcoxon foi
utilizado para determinar a diferença entre os métodos. Para
avaliar a acurácia da tendência, determinou-se a sensibilidade
da SpHb e da HbGas em detectar a tendência correta da hemoglobina. Os resultados são expressos em media ± desvio

padrão.P < 0,05 foi considerado como significativo. Resultados: foram coletadas 138 amostras de sangue (69 para
HbXE e 69 para HbGas), simultaneamente, com 69 valores
de SpHb de 33 pacientes. A HbXE variou de 7,8 a 15,4 g/
dL. Não houve diferença estatística entre os dois métodos
utilizados, com relação à acurácia absoluta (p=0,08) nem
na tendência da acurácia (p=0,6). Discussão:a análise da
acurácia absoluta mostrou menor viés, porém maior desvio
padrão com a SpHb em relação à HbGas, comparados ao
HbXE. As medidas de SpHb resultaram em menor número
de valores anômalos que a gasometria e uma sensibilidade
semelhante em seguir a mesma tendência de cada amostra, como determinado pelo método de referência.Estudos
com maior amostragem são necessários para confirmar
estes resultados e mostrar diferenças potenciais entre as
medidas da hemoglobina pela gasometria e pela CO-Oximetria de pulso. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de
fomento: nenhuma. (Monitores e sensores utilizados para
a pesquisa foram cedidos pela Massimo Corporation.). Referências: LAMHAUT L et al. Anesthesiology. 2011; 115
(3):548-54.

138 - VALIDAÇÃO DA PRESSÃO NO
BALONETE DA SONDA OROTRAQUEAL
PELA AUSCULTA.

de padronização pode ter contribuído para diferentes volumes
de ar injetado no balonete em pacientes de similares portes
e complacências. Ainda, o tamanho amostral relativamente
pequeno torna o poder das análises estatísticas inferior ao
desejado. Conclusões: com os resultados apresentados,
pode-se concluir que a insuflação cautelosa do balonete pode
servir como substituto ao manômetro para se chegar a uma
faixa adequada e segura de pressão no mesmo. No entanto, se fazem necessários estudos comparativos com espaço
amostral maior para melhor comprovação da técnica. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma.
Referências: 1- BRAZ JRC et al. Endotracheal tube cuffpressure: Need for precise measurement. São Paulo Medical
Journal, 1999; 117(6), 243-247. 2- SULTAN P et al. Endotracheal
tube cuff pressure monitoring: a review of the evidence. Journal of Perioperative Practice, 2011; 21(11), 379-386.

139 - AS PRESSÕES DE BALONETES DOS
TUBOS ENDOTRAQUEAIS EM HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO E SUA RELAÇÃO COM
O NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO DO
PROFISSIONAL QUE O INSUFLA.
EMON003 - Artigo Científico.

EMON002 - Artigo Científico.

AUTORES:
Vivian Camargo Schraiber; Juliana Wiestel.
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Mariana Cardoso Kuwahara; Maurício Gimenez Pissutti Modolo; Gabriella Graziani Pioli; Hélio Marcio Mamede; Cândido Amaral Sanchez.

INSTITUIÇÃO:
Universidade Federal do Paraná.

INSTITUIÇÃO:
CET Integrado de Campinas.
Introdução: é sabido quea sonda orotraqueal com balonete (cuff) pode causar lesões na traqueia, sendo as mais
comuns o comprometimento de sua integridade, isquemia da
mucosa da via aérea, edema traumático, lesão nervosa e dor
no pós-operatório. Na prática anestésia, pouca atenção se
dá ao volume de ar injetado e pressão gerada no balonete,
aumentando as complicações e morbidade. O presente estudo comparou o refluxo de ar sob ausculta direta durante a
insuflação do balonete da sonda orotraqueal e valores pressóricos aceitáveis pela literatura. Método: foram avaliados 69
pacientes submetidos a cirurgias eletivas de diversas especialidades, sob anestesia geral balanceada. Após entubação
orotraqueal, o balonete era insuflado com ar ambiente, lentamente, a cada 1 mL, sob ausculta direta em região anterior do
pescoço até a cessação completa de sons de refluxo de ar,
após ventilação compressão positiva e aferição da pressão do
balonete através de um manômetro aneroide. Resultados:
dos pacientes avaliados, 84% achavam-se em conformidade
com a faixa estabelecida como aceitável para pressão no
balonete, através da técnica utilizada (20-30 mmHg). Houve
correlação moderada e positiva entre volume de ar injetado e
pressão adequada no balonete. Não houve diferença estatisticamente significativa da pressão final do balonete, quando
comparado entre as especialidades cirúrgicas. As cirurgias
ortopédicas e o volume injetado de ar tiveram forte associação
com o insucesso em manter a pressão adequada no balonete.
Discussão: como limitações ao estudo, pode-se citar o fato
de não ter havido protocolo de diâmetro de sonda orotraqueal
usada para intubação destes pacientes. Desta forma, a falta

Introdução: o tubo traqueal permanece como forma
mais efetiva de assegurar o domínio da via aérea durante a
anestesia geral. Pode vir com balonete, que auxilia na vedação da traqueia. Ao longo dos anos, foi-se percebendo que
a pressão de vedação utilizada poderia ser responsável por
danos, tais como estenose subglótica, ulcerações, hemorragia. Método: após aprovação do comitê de ética, foram
coletadas informações de 100 cirurgias realizadas do Hospital
das Clínicas. Os pacientes e procedimentos foram escolhidos
de forma aleatória. A insuflação do balonete foi subjetiva. A revisão de literatura foino site do Pubmed, utilizando os termos:
tubo endotraqueal, endotracheal tube cuff. Resultados: os
responsáveis pelo enchimento dos balonetes foram divididos
em: 24% para cada ano de ME e 28% foram anestesistas. A
média das pressões de insuflação dos balonetes foi de 35,21
mmHg. Os procedimentos com pressão maior ou igual a 30
mmHg totalizaram 53%. Dentre os 53 balonetes com excesso
de pressão, 13 (24,5%) foram preenchidos por ME1, 11 por
ME2 (20,75%), 12 por ME3 (22,64%) e 17 (32,07%) por anestesistas. Conclusões: os dados apontam que tanto os
iniciantes quanto o profissional já habilitado cometem erros
na mesma proporção. A inserção do manômetro na prática
diária, bem como o uso de tubos com válvulas limitadoras de
pressão e outros dispositivos, são ferramentas que vêm para
melhorar a prática da anestesia. Discussão: a pressão de
perfusão da mucosa traqueal situa-se em torno de 30 mmHg
e pressões superiores acarretam em lesão. A pressão do balonete é transmitida para a mucosa traqueal, podendo causar isquemia dos vasos e outras importantes alterações, tais
como: perda ciliar, ulceração, hemorragia, estenose subglótica e granulomas. Em contrapartida, ela deve ser suficiente
para vedar a traqueia e impedir bronco e microaspirações.
Ainda não existe consenso sobre o valor máximo e seguro da
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pressão no balonete. Pressões tão baixas quanto 5 mmHg
são capazes de obstruir vasos linfáticos, causando edema
e perda de coordenação ciliar. Acima de 18 mmHg, causam
obstrução venosa, agravando o edema e congestionando a
mucosa. Maior que 30 mmHg, é possível ocluir o fluxo arterial.
Há alguns autores que preconizam a insuflação do balonete
do tubo traqueal apenas com a pressão mínima de vedação.
A insuflação adequada do tubo endotraqueal é de vital importância para garantir uma ventilação adequada e prevenir as
complicações da intubação. Conflito de interesse: nenhum.
Referências: 1- PEÑA ELC et al. Determinação de volumes
e pressões de balonetes de tubos traqueais insuflados com ar
ambiente ou óxido nitroso. Rev Bras Anestesiol, 2004; 54: 3:
335-342. 2- CASTILHO EC et al.Efeitos da pressão limite (25
cmH2O) e mínima de “selo” do balonete de tubos traqueais
sobre a mucosa traqueal do cão. Rev Bras Anestesiol, 2003;
53: 6: 743–755. 3- ARANHA AGAA.Estudo das pressões no
interior dos balonetes de tubos traqueais. Rev Bras Anestesiol,
2003; 53: 6: 728–736. 4- Estudo comparativo das Pressões
dos balonetes de tubos traqueais contendo ou não válvula
reguladora de pressão de lanz. Rev Bras Anestesiol, 2001; 51:
1:17–27. 5- Volume e pressão do balonete do tubo traqueal
para oclusão da traqueia. Rev Bras Anestesiol, 1996; 46: 2:
103–106. 6- Volume mínimo de oclusão: Variação na pressão
intrabalonete de tubos e traqueóstomos. Rev Bras Anest,
1990; 40: 4:277-279. 7- Traqueomalácia com tubos traqueais
de alta complacência. Rev Bras Anest, 1989; 39:1:47-49. 8Accuracy of endotracheal tube cuff pressure adjustment by
fingertip palpation after training of intensive care unit nurses
iranian red. Crescent Medical Journal. 9- Linear correlation of
endotracheal tube cuff pressure and volume. Western Journal
of Emergency Medicine, 2009-Aug;vol. X (n.3). 10- Tracheal
stenosis after tracheostomy or intubation - Stenosis after tracheostomy or intubation. Heart Institute Journal, 2005; vol. 32;
(n. 2). 11- NEGRO MSDel et al.Effectiveness of the endotracheal tube cuff on the trachea: physical and mechanical aspects.
Rev Bras Cir Cardiovasc, 2014; 29(4):552-8. 12- The changes of
endotracheal tube cuff pressure by the position changes from
supine to prone and the flexion and extension of head. Korean
Journal of Anesthesiology. 13- ARANHA AGA et al. Estudo das
pressões no interior dos balonetes de tubos traqueais.Rev
Bras Anestesiol, 2003; 53: 6: 728-736. 14- COELHO RM ET
AL.Avaliação in vitro da eficácia de método para limitar a pressão de insuflacão dos balonetes das cânulas endotraqueais.
Science Direct, 2014. 15- Pediatric cuffed endotracheal tubes
Neerja Bhardwaj. Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology, 2013- Jan/Mar; vol. 29 | Issue 1. 16- Evaluation of an
intervention to maintain endotracheal tube cuff pressure within
therapeuticrange. American Journal of critical care, 2011-Mar;
vol. 20; n. 2.

140 - BRONCOFIBROSCÓPIO COMO
ABORDAGEM INICIAL DE VIA AÉREA EM
PACIENTE PORTADOR DE DESORDEM
TEMPOROMANDIBULAR (DTM).
EMON004 - Relato de Casos.
AUTORES:
André Menezes Baranda; Daniel Wajnperlach; Wagner de
Paula Rogério; Larissa de Oliveira Cruz.
INSTITUIÇÃO:
Fundação Hospital Adriano Jorge.
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Introdução: as desordens da articulação temporomandibular (DTM), causando limitação da abertura bucal e dor, podem estar relacionadas com a restrição do deslocamento para
diante do côndilo mandibular. A via aérea difícil (VAD) representa uma interação entre os fatores do paciente e as habilidades
do anestesiologista, devendo, por isso, se ter uma estratégia
pré-formulada para a intubação da VAD. Relato do caso:
paciente do sexo feminino, 35 anos, estado físico P1, IMC 28,3,
peso 68 kg, Mallampati IV, com abertura bucal menor que 5 cm
e distância esternomento menor que 12,5 cm, com diagnóstico
de DTM. Após monitorização padronizada com eletrocardioscopia nas derivações DII e V5, oximetria de pulso e pressão
arterial não invasiva, foi realizada indução anestésica venosa
com alfentanil 1500 mcg, propofol 150 mg e succinilcolina 60
mg. Baseado nas condições de via aérea do paciente e visando minimizar o trauma que uma laringoscopia direta acarretaria
para a via aérea, após planejamento na abordagem da VAD
pelos anestesiologistas em sala, optou-se, como abordagem
inicial, pela técnica de intubação com auxílio de fibroscópio.
Procedida a introdução oral do broncofibroscópio e progressão do aparelho até visualização da carina, utilizado o aparelho
como guia e introduzido sob o mesmo o tubo orotraqueal com
assistência de outro anestesiologista no posicionamento do
paciente e no manejo do fibroscópio. Durante o procedimento,
a epiglote e as cordas vocais foram identificadas rapidamente, e houve apenas dificuldade na progressão do tubo devido
à abertura bucal do paciente ser bem diminuída, mas não
interferiu no êxito da entubação. Discussão: o manejo da
VAD apresenta conceitos e seus preditores, sendo todos eles
relacionados ao exame físico e à história clínica do paciente,
que, quando combinados, podem sugerir a probabilidade de
uma entubação difícil. Tendo uma situação clínica relevante e
de potencial perigo para o paciente e para o anestesiologista,
é importante a consideração do broncofibroscópio como uma
abordagem inicial no manejo da VAD. Atualmente, o broncofibroscópio está bem indicado nos pacientes com preditores
de VAD e possivelmente pode mudar todo o paradigma de
entubação traqueal que ainda temos. A melhor maneira de se
lidar com uma situação que pode se encaminhar rápido para
um desfecho desfavorável é avaliar previamente o paciente,
planejar o procedimento e utilizar drogas, equipamentos e métodos que você está familiarizado. Referências: 1- ractice
guidelines for management of the difficult airway an updated
report by the American Society of Anesthesiologists. Task force
on management of the difficult airway. Anesthesiology, 2013;
118:251–270. 2- LYRIO MCN et al. Uso de hialuronidato de sódio para tratamento de deslocamento anterior de disco articular com travamento bucal. Rev. cir. traumatol. buco-maxilo-fac..
Camaragibe, 2010-Mar; v.10; n.1.

141 - PROTOCOLO DE MANEJO
HEMODINÂMICO COM MONITOR
DE ÍNDICE DE VARIABILIDADE
PLETISMOGRÁFICA PARA PACIENTES
DE ALTO RISCO CIRÚRGICO: RELATO DE
CASO.
EMON005 - Relato de Casos.
AUTORES:
Paulo Henrique Colchon; Oscar Lazzarin Alonso; Rosangela
Galhardo Contiero; Alfredo Guerato Neto; Sanderland José
Tavares Gurgel.

INSTITUIÇÃO:
Hospital Santa Rita - Maringá, PR
Introdução: pacientes de alto risco cirúrgico possuem
reserva fisiológica baixa e uma alta taxa de morbimortalidade. A monitorização da responsividade ao volume acoplado a um protocolo de manejo terapêutico pode melhorar
os resultados pós-operatórios. O objetivo é descrever um
protocolo de manejo hemodinâmico perioperatório escrito,
baseado na infusão de dobutamina associada à reposição
de fluídos através da monitorização não invasiva do índice
de variabilidade pletismográfica (IVP). Relato do caso:
paciente do sexo masculino, 62 anos, portador de DPOC,
desnutrição importante (IMC: 18,8), portador de neoplasia
maligna de estômago com quadro de disfagia completa
e em uso de nutrição parenteral total há 15 dias. Na sala
de cirurgia, foi monitorizado com pressão arterial invasiva
e monitor para mensuração do IVP. Passado cateter peridural para analgesia pós-operatória. Indução feita com
propofol, fentanil e atracúrio e manutenção com isoflurano
e atracúrio. Foi utilizado um protocolo de manejo hemodinâmico previamente determinado. Realizada gastrectomia
total, colectomia parcial e jejunostomia com tempo de 300
minutos. O paciente foi extubado na sala e encaminhado à
UTI estável, sob uso de dobutamina (mantida na dose fixa
de 3 mcg/kg/min por 24hs de pós-operatório). Permaneceu cinco dias na UTI e, no 14º dia pós UTI, obteve alta
hospitalar com nutrição através da jejunostomia. Não apresentou disfunções orgânicas no pós-operatório. Discussão: embora exista evidência do benefício da utilização
perioperatória de protocolos de manejo hemodinâmico, a
adoção desta prática ainda é baixa. Têm sido disponibilizados monitores minimamente invasivos e até não invasivos
de variáveis hemodinâmicas. A monitorização da volemia
é fundamental para a manutenção da perfusão tecidual.
Tanto a hipovolemia quanto a hipervolemia estão associadas a complicações importantes. O IVP utiliza o princípio
da inter-relação entre o pulmão e o coração, e vem sendo
validado para avaliação da responsividade ao volume com
boa acurácia, desde que alguns quesitos estejam presentes
no paciente (ritmo sinusal, ausência de esforço respiratório
e presença de pressão positiva intratorácica). A utilização
de um protocolo escrito de otimização do débito cardíaco
com dobutamina em uma dose fixa, associada à infusão de
volume intraoperatório baseado na avaliação não invasiva
de fluidorresponsividade, é factível e foi associada a um
melhor resultado pós-operatório. Conflito de interesse:
nenhum. Fonte de fomento: nenhuma. Referências:
1- GURGEL ST, NASCIMENTO PJr. Maintaining tissue perfusion in high-risk surgical patients: A systematic review of
randomized clinical trials. Anesth Analg, 2011; 112:1384-91.
2- HAMILTON MA, CECCONI M, RHODES A. A systematic
review and meta-analysis on the use of preemptive hemodynamic intervention to improve postoperative outcomes
in moderate and high-risk surgical patients. Anesth Analg,
2011; 112:1392-402. 3- KERN JW, SHOEMAKER WC. Meta-analysis of hemodynamic optimization in high-risk patients. Crit Care Med, 2002; 30:1686-92. 4- PEARSE RM,
HARRISON DA, JAMES P, WATSON D, HINDS C, RHODES
A, GROUNDS RM, BENNETT ED. Identification and characterisation of the high-risk surgical population in the United
Kingdom. Critical care, 2006; 10:R81. 5- SLIM K, VICAUT E,
PANIS Y, CHIPPONI J. Meta-analysis of randomized clinical
trials of colorectal surgery with or without mechanical bowel
preparation. Br J Surg, 2004; 91:1125-30. 6- MICHARD F,
CANNESSON M, VALLET B. Perioperative hemodynamic
therapy: Quality improvement programs should help to re-

solve our uncertainty. Critical care, 2011; 15:445. 7- MICHARD F, TEBOUL JL. Using heart-lung interactions to assess
fluid responsiveness during mechanical ventilation. Critical
care, 2000; 4:282-9.

142 - IMPORTÂNCIA DA MONITORIZAÇÃO
HEMODINÂMICA INTRAOPERATÓRIA EM
CIRURGIA DE BENTALL DE BONO.
EMON006 - Relato de Casos.
AUTORES:
Rebeca Santiago Duarte; Guilherme de Holanda Cota; Chiari Teixeira de Mendonça; Flávia Helena Santos de Carvalho;
João Manoel da Silva Junior.
INSTITUIÇÃO:
Hospital dos Servidores Públicos Estaduais de São Paulo.
Introdução: os crescentes avanços na monitorização
perioperatória tornaram os grandes procedimentos mais
seguros. Descrevemos um relato de caso em que percebemos a importância da monitorização hemodinâmica.
Relato do caso: paciente do sexo feminino, CSC, 60
anos, 70 kg, ASA P4 (Diabetes Melittus tipo II) procurou assistência médica com quadro de dispneia em tratamento
com broncodilatadores, sem melhora. Após realização de
ecocardiograma, foi verificado aneurisma de aorta torácica ascendente, em concordância à angiotomografia. Foi
então submetida à cirurgia e monitorizada com: pressão
arterial invasiva (PAI), cardioscópio, oxímetro, capnógrafo,
índice biespectral (BIS), avaliação de débito cardíaco com
monitorização não invasiva, temperatura esofágica e pressão venosa central (PVC). A paciente recebeu medicação
pré-anestésica. Foi realizada indução sob pressão arterial
média (PAM) de 85 mmHg com etomidato 20 mg, fentanil 450 mcg, rocurônio 40 mg. Intubação orotraqueal sob
laringoscopia direta, Cormack I, TOT 7,5 com cuff, ventilação no modo assistido/controlado. Manutenção da anestesia com sevofurano, propofol e remifentanil. A paciente
estava apresentando variação do volume sistólico (VVS)
de 14%, IC de 2,5l/min/m², com realização de prova volêmica satisfatória com 500 ml de cristaloide. O valor da VVS
foi desconsiderado, em função do tórax estar aberto. A
circulação extra corpórea (CEC) apresentou 135 minutos,
sendo 72 minutos de pinçamento, resfriado até 28 ºC e na
saída de CEC estava com 37 ºC. No período intra-operatório manteve BIS entre 4-50, IC foi sustentado e PVC entre
6-10 mmHg. A saída de CEC foi realizada com dobutamina
e nitroprussiato de sódio, devido à avaliação da PAM e à
saturação venosa central de oxigênio (SvcO2) de 49%, o
conteúdo arterial de oxigênio (CaO2) era de 15,1mg/dl e a
diferença do conteúdo arteriovenoso de oxigênio (avDO2)
de 3,7 ml/dl. Após o término do procedimento, a paciente
foi encaminhada à UTI em uso de dobutamina e manteve
IC acima de 3,5 l/min/m2, SVcO2 acima 70%. Foi extubada
no mesmo dia e permaneceu com noradrenalina até o segundo PO, com retirada da dobutamina pela melhora do IC
e SVcO2. A paciente recebeu alta hospitalar após 12 dias.
Discussão: os constantes avanços em monitorização
perioperatória são de vital importância, principalmente em
procedimentos de grande porte, devido à necessidade do
melhor controle hemodinâmico e o manejo desses pacientes. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de fomento:
nenhuma. Referências: 1- SCHROEDER RA et al. CarTemas Livres 2015 - 12º COPA |
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diovascular monitoring. In: MILLER RD. (Ed). Anesthesia,
2009; 7 ed.; Philadelphia: Churchill livngston, 2009; vol.1;
p. 1267-1328. 2- SKUBAS NJ et al. Anesthesia for cardiac
surgery. In: BARASH, P. G. (Ed). Clinical Anesthesia. Philadelphia: Lippincot Williams e Wilkins; 2013; 7 ed. P: 10761111. 3- SUEHIRO K et al. The Vigileo-FloTracTM System:
Arterial waveform analysis for measuring cardiac output
and predicting fluid responsiveness: A clinical review.
Osaka: Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia,
2014-Oct; v.28; n.5; p. 1361-1374.

ESTUDOS EXPERIMENTAIS
143 - EFEITO DO O PRÉCONDICIONAMENTO ISQUÊMICO
REMOTO SOBRE A DOR AGUDA PÓSOPERATÓRIA.

grupos no decorrer do tempo (p<0,0001), sendo maior no
grupo Controle. Conclusões: o pré-condicionamento
isquêmico remoto promoveu analgesia satisfatória e redução do consumo de morfina nos pacientes submetidos
à colecistectomia convencional, sem, entretanto, alterar
a presença de hiperalgesia mecânica primária aferida no
sítio de lesão ou os níveis séricos de mediadores da inflamação. Discussão: o artigo é fundamental para compor
mais uma fonte de consulta que auxilie o entendimento
da técnica do PCIR e suas implicações. Referências:
1- VEIGHEY K, MACALLISTER RJ. Clinical applications
of remote ischemic preconditioning. Cardiol Res Pract,
2012, 2012:620681. 2- MEMTSOUDIS SG, VALLE AG,
JULES-ELYSSE K, POULTSIDES L, REID S, STARCHER B,
MA Y, SCULCO TP. Perioperative inflammatory response in
total knee arthroplasty patients: Impact of limb preconditioning. Reg Anesth Pain Med, 2010-Sep/Oct; 35(5):412-6.
3- MEMTSOUDIS SG, STUNDNER O, YOO D, GONZALEZ DELLA VALLE A, BOETTNER F, BOMBARDIERI AM,
JULES-ELYSEE K, POULTSIDES L, MA Y, SCULCO TP.
Does limb preconditioning reduce pain after total knee
arthroplasty? A randomized, double-blind study. Clinical
Orthopaedics and Related Research, 2014: 472: 1467-1474.

EEXP001 - Artigo Científico.
AUTORES:
Lucas Arnaud; Amanda Lopes Linhares; Jéssica Sodré
Cardoso; Francisco Elano Carvalho; Josenília Maria Alves
Gomes.
INSTITUIÇÃO:
Universidade Federal do Ceará.
Introdução: o pré-condicionamento isquêmico remoto
(PCIR) prevê, na sua execução, uma série de curtos períodos não-letais de isquemia, intercaladas com períodos de
reperfusão, em tecidos distantes. Estudos experimentais
e clínicos foram publicados nos últimos anos demonstrando a relação entre analgesia e pré-condicionamento
isquêmico. Este estudo objetiva avaliar a ação do pré-condicionamento isquêmico sobre a dor aguda pós-operatória. Métodos: Estudo prospectivo, onde 20
(vinte) pacientes foram aleatoriamente divididos em dois
grupos: grupo Controle e grupo Garrote. O grupo Garrote
foi submetido a um episódio de isquemia no membro inferior antes do procedimento cirúrgico. Foram avaliados:
o consumo de analgésicos opioides no pós-operatório, a
presença de hiperalgesia mecânica secundária, os escores de dor pós-operatória através da Escala Visual Analógica e os níveis plasmáticos TNF-alfa e interleucinas (IL-6,
IL-1β). Resultados: não houve diferenças significativas
na análise das variáveis: idade, peso, tempo cirúrgico e
classificação do estado físico pela American Society of
Anesthesiology (ASA) entre os dois grupos. O consumo foi
significativamente menor na dose total de morfina em 24
horas no grupo Garrote, em relação ao grupo Controle (p
= 0,0156). A análise da avaliação da intensidade da dor
em repouso, durante a tosse e na respiração profunda,
demonstrou escores da Escala Visual Analógica (EVA) significativamente menores no grupo Garrote, em relação ao
grupo Controle, com “p” igual a 0,0087, 0,0119 e 0,0015,
respectivamente. A presença ou ausência de hiperalgesia
mecânica na área demarcada próxima à ferida pós-operatória não foi diferente entre os grupos (p = 0,0704). Não
houve diferenças significativas na dosagem de TNF-alfa (p
= 0,0724) e IL-1β (p = 0,0532) entre os dois grupos. Houve
diferenças significativas na dosagem de IL-6: entre os dois
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GESTÃO, QUALIDADE E RISCO
144 - O MODELO EDUCACIONAL COMO
PROCESSO DE CONSTANTE MUTAÇÃO
GQER001 - Artigo Científico.
AUTORES:
Bruno Francisco de Freitas Tonelotto; Adeli Lino Alfano;
Claudia Marquez Simões; Enis Donizetti Silva; Joanna Andrade.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Sírio Libanes.
Introdução: muitas são as aspirações e necessidades
de contentamento quando iniciamos o programa de residência em anestesia. Por ser uma especialidade de peculiaridades únicas, o “mundo” anestésico é pouco conhecido e vivenciado durante o ensino superior. Desta forma,
em muitas vezes há falhas no processo de transição entre
essas duas realidades tão diferentes. Metodologia: durante as avaliações periódicas do programa de residência
médica, imaginou-se a criação de um conjunto de vídeos
educacionais a fim de “treinar” os residentes nas situações
menos conhecidas por eles. Por meio desta iniciativa,
iniciou-se a produção de vídeos educacionais de curta duração. Resultados: o envolvimento dos corresposáveis
e coordenadores da residência médica foi empolgante. Todos participaram com afinco durante a gravação e edição
dos vídeos. Desde que a plataforma de ensino à distância
foi incorporada às atividades dos médicos em especialização, ela tem sido cada vez mais utilizada, disponibilizando
o conteúdo gerado interna e externamente. O desempenho
acadêmico dos residentes apresentou melhora sensível,
tanto no interesse das atividades práticas do programa de
residência quanto no desempenho acadêmico em notas
teóricas. Conclusão: o sucesso no inicio da carreira
anestésica não depende somente de trabalho, método e

dedicação, mas também de atitudes por parte dos coordenadores do programa de ensino com o intuito de promover
adequadamente a transição entre o ensino superior e o
programa de anestesia. A parceria entre corresponsáveis
e coordenadores tem papel essencial no desenvolvimento
do programa de formar o especialista. “Pessoas-chave”
podem reforçar conhecimentos ehabilidades recém-adquiridas através do apoio e responsabilização. A intensidade
dessa parceria se correlaciona diretamente à melhoria do
desempenho com resultados positivos. Conflito de interesse: nenhuma. Fonte de fomento: nenhum.

145 - FACEBOOK, TWITER E INSTAGRAM
BASTAM?
GQER002 - Artigo Científico.
AUTORES:
Bruno Francisco de Freitas Tonelotto; Adeli Lino Alfano;
Claudia Marquez Simões; Enis Donizetti Silva; Ivo Carelli
Neto.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Sírio Libanês
Introdução: as mídias sociais têm várias características que as diferem fundamentalmente das mídias tradicionais, como jornais, televisão, livros ou rádio. Antes de
tudo, dependem da interação entre pessoas, porque a
discussão e a integração entre elas constroem conteúdo
compartilhado, usando a tecnologia como condutor. Foi
pensando nisso que os autores desde trabalho resolveram
criar um aplicativo para smartphone para o gerenciamento
de um programa de residência médica. Metodologia:
com o intuito de inovar sempre, pensou-se qual seria o
próximo passo após a integração de quase todas as mídias sociais disponíveis com o programa de residência
médica de um hospital terciário. Desta forma, idealizou-se
um aplicativo para smartphone que dispusesse de todas
as funcionalidades necessárias ao gerenciamento diário
dos residentes. Além disso, pretendia-se constituir um
canal diário de comunicação. Foram realizados inúmeros
testes, tendo chegado à fórmula atual composta de: contatos, aviso de faltas, aviso de trocas de plantão, artigo da
semana, calendário de plantões, conexão à plataforma à
distância e acesso direto a vídeos educativos. Resultados: percebeu-se que, após a implantação desta nova
tecnologia, o envolvimento dos residentes possibilitou
uma evolução muito favorável do ponto de vista organizacional e prático. Não houve dificuldade, já que o aplicativo
é muito intuitivo, possuindo botões grandes, em destaque
e de fácil acesso. Conclusão: o sucesso no inicio não
depende somente de trabalho, método e dedicação, mas
também de atitudes e inovação. As mídias sociais não são
finitas: não existe um número determinado de páginas
ou horas. Faz-se importante, sempre, manter o vínculo,
envolver o residente e seduzi-lo com o conteúdo programático. As mídias sociais são espaços de interação entre
usuários. Nestes canais, o diálogo e o compartilhamento
de informações são as principais premissas. O conteúdo
de uma mídia social tende sempre ao infinito, uma vez que
qualquer membro pode contribuir a qualquer momento.
Este diálogo entre usuários constitui blocos colaborativos
de opinião. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma.

146 - ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
NO PROCEDIMENTO ANESTÉSICO:
PROTOCOLO PARA SEGURANÇA DO
PACIENTE.
GQER003 - Artigo Científico.
AUTORES:
Cassiane de Santana Lemos; Lemos, CS; Peniche, ACG.
INSTITUIÇÃO:
Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo.
Introdução: o procedimento anestésico é essencial
para o desenvolvimento da cirurgia. Para diminuir os riscos e aumentar a segurança do paciente, a equipe cirúrgica deve planejar os cuidados durante o perioperatório.
No Brasil, a anestesia é privativa do anestesiologista,
que recebe auxílio da equipe de enfermagem sem uma
diretriz que estabeleça as condutas. Um protocolo de
procedimentos de enfermagem em anestesia pode uniformizar as condutas nas instituições de saúde e melhorar a qualidade da assistência. Método: após revisão
integrativa da literatura, parte integrante de dissertação
de mestrado, elaborou-se um protocolo composto de
40 itens, divididos em três períodos: antes da indução
anestésica, indução e reversão da anestesia. Cinco juízes
validaram o protocolo, com quatro itens de avaliação: validade de conteúdo, clareza, pertinência e abrangência.
Cada item foi pontuado de 1 a 5, de acordo com a escala
de Likert, sendo: (1)discordo totalmente, (2) discordo, (3)
nem concordo/discordo, (4) concordo, (5) concordo totalmente.Os resultados foram analisados pelo índice de
validade de conteúdo e o coeficiente de concordância de
Kendall’s. Resultados: três anestesiologistas e duas
enfermeiras de centro cirúrgico analisaram o protocolo.
Antes da indução anestésica, o índice de validade foi de
60 a 100% no item validade; 40 a 100% no item clareza;
80 a 100% no item pertinência; e 60 a 80% no item abrangência. Na indução anestésica, o índice variou de 40 a
100% nos itens validade, clareza e abrangência de conteúdo; e de 20 a 100% no item pertinência. No período de
reversão da anestesia, os itens validade e abrangência
tiveram concordância de 80 a 100%; e de 60 a 100% nos
itens clareza e pertinência.O coeficiente Kendall’s, antes
da indução anestésica, foi de 0,15 a 0,62; na indução
anestésica, de0,39 a 0,43;e na reversão da anestesia, de
0,60 a 0,75. Discussão: os resultados indicaram a participação da enfermagem durante a anestesia. Os juízes
tiveram maior concordância nos itens antes da indução
e na reversão da anestesia. O período de indução apresentou a maior divergência, pois alguns juízes citaram
que orientações sobre o procedimento devem ser feitas
na visita pré-anestésica, e ações como punção venosa,
registro de sinais vitais e avaliação da ventilação são cuidados do anestesiologista. Conclusão: a equipe de
enfermagem auxilia durante a anestesia, exigindo definir
padrões de assistência para o cuidado com qualidade
e conforme o exercício legal da profissão. Conflito de
interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma. Referências: 1- SMELTZER SC, BARE BG. Brunner &
Suddarth: Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. Rio
de Janeiro-Guanabara: Koogan, 2005; 10 ed; p: 445. 2JUNIOR J, CARMONA MJC, TORRES MLA, RAMALHO
AS. Anestesiologia Básica. São Paulo: Manole, 2011; p:
437-440. 3- CANET J, GOMAR C, CASTRO A, MONTERO
A. Survey of nursing roles in anesthesiology, postoperTemas Livres 2015 - 12º COPA |
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ative recovery, care and pain management in Catalonia,
Spain: Analysis of the current situation. Rev. Esp. Anestesiol. Reanim, 2006-jun/jul; 53 (6): 337-45. 4- Práticas
recomendadas. São Paulo: SOBECC / Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação
Anestésica e Centro de Material e Esterilização, 2009;
5 ed.

147 - QUALIDADE DA RECUPERAÇÃO
DA ANESTESIA EM PACIENTES
SUBMETIDOS À ANESTESIA GERAL
BALANCEADA OU VENOSA TOTAL.
ENSAIO CLÍNICO PROSPECTIVO E
RANDOMIZADO.
GQER004 - Artigo Científico.
AUTORES:
Fabio Caetano Oliveira Leme; Eduardo T. Moro; Bernardo
R. Noronha; Gustavo Farinha Pinto Saraiva; Nathália Vianna
de Matos Leite;
INSTITUIÇÃO:
PUC - Sorocaba.
Introdução: apesar da grande quantidade de estudos
que procuram determinar qual a melhor técnica – inalatória ou venosa –, vantagens pontuais são observadas
em ambas. Recentemente, tem aumentado o número de
autores que avaliam a percepção do paciente como critério para comparar diferentes técnicas anestésicas. O
objetivo do estudo foi avaliar a qualidade da recuperação
da anestesia, por meio do emprego do questionário QoR40, em pacientes submetidos a cirurgias otorrinolaringológicas sob anestesia geral balanceada ou venosa Total.
Métodos: foram avaliados 130 pacientes distribuídos
da seguinte forma: grupo V - indução e manutenção com
remifentanil. Bolus de propofol seguido de infusão contínua; grupo I - indução e manutenção com remifentanil.
Bolus de propofol seguido de manutenção com sevoflurano 2% diluído em fluxo de O2 /ar (60%). Para ambos os
grupos foi administrado rocurônio antes da entubação
traqueal. Após o fim do procedimento, os pacientes foram encaminhados à sala de recuperação da anestesia
(SRPA) e permaneceram no setor até a obtenção do
critério para a alta. Durante a permanência nesse setor,
foram registrados os dados referentes à presença de dor,
náuseas, vômitos, temperatura abaixo de 36 o, tempo de
permanência e outras complicações. No dia seguinte, os
pacientes foram submetidos ao questionário QoR -40 por
alunos do curso de Medicina. A qualidade da recuperação, graduada de 40 a 200 pontos, foi comparada entre
os grupos. Resultados: participaram do estudo 110
pacientes. Os grupos foram homogêneos quanto à idade,
sexo, estado físico e duração da anestesia. do total, 56
pacientes foram submetidos à anestesia inalatória, e 54 à
anestesia venosa. Não houve diferença significativa entre
os valores totais ou entre a pontuação obtida para cada
um dos domínios do QoR40. Conclusão: em pacientes submetidos à anestesia geral inalatória ou venosa
para cirurgias otorrinolaringológicas, não houve diferença significativa na qualidade da recuperação anestésica,
segundo a percepção do paciente. Conflito de interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma.
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148 - CONHECIMENTOS E
PRÁTICAS DE PROFILAXIA DE
INFECÇÕES RELACIONADOS AO
ATO ANESTÉSICO ENTRE MÉDICOS
RESIDENTES, ANESTESIOLOGISTAS
E COLABORADORES DO PROGRAMA
DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM
ANESTESIOLOGIA DE UM HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO.
GQER005 - Artigo Científico.
AUTORES:
Francisco Juarez Filho; Francisco Juarez Filho; Regina Rego
Almeida; Raissa Rachid Amin; Luis Fellipe Ciraulo; Rafael
Arraes.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Universitário João de Barros Barreto.
Introdução: no Brasil, estima-se que 5% a 15% dos
pacientes internados contraem alguma infecção hospitalar.
As infecções no sítio cirúrgico representam uma das causas mais comuns de complicações cirúrgicas. Apesar de
ser inerente ao ato cirúrgico, a não adesão a práticas anti-infecciosas recomendadas pode facilitar a transmissão de
patógenos do profissional de saúde para o paciente. Método: estudo descritivo transversal, no qual participaram 37
médicos, divididos em dois grupos: um contendo 14 médicos residentes e outro formado por 23 médicos anestesiologistas. Foram aplicados questionários estruturados de forma
voluntária e anônima para avaliar o conhecimento e suas
medidas de prevenção de infecções relacionadas à prática
anestésica. Na análise bioestatística, foi utilizado teste Qui-quadrado; e quando não foi possível aplicar esse método,
alternativamente, foi utilizado o teste G para amostras independentes. As variáveis quantitativas foram avaliadas pelo
teste T de Student. Resultados: na amostra estudada,
a faixa etária entre 23 a 29 anos corresponde a 78,6% dos
médicos residentes e 56,5% dos anestesiologistas possuem
idade igual ou superior a 40 anos. O tempo de especialidade entre os 52,2% dos anestesiologistas foi de 21 anos ou
mais. Observa-se que 4,3% dos residentes e 30,4% dos
anestesiologistas leram o manual da Comissão de Controle
de Infecção Hospitalar (CCIH) da sua instituição de trabalho.
Nos dois grupos, 100% dos entrevistados utilizam máscara
cirúrgica e luvas. Verificou-se uma alta prevalência de acidentes perfuro-cortantes, 64,3% e 73,9%, respectivamente,
no grupo dos residentes e anestesiologistas. Apenas um entrevistado optou acertadamente pela opção diretor técnico
como o responsável por assegurar condições adequadas de
trabalho. Conclusão: este estudo abordou a importância
do conhecimento e das medidas profiláticas de infecções no
contexto da anestesiologia. Porém, deve haver um melhor
esclarecimento sobre o assunto através da implantação de
campanhas educativas periódicas. Discussão: a associação entre os médicos residentes e anestesiologistas quanto
à percepção do seu papel na transmissão de infecção para o
paciente foi vista com significância estatística, sendo as médias, respectivamente, de 5,7% e 3,6%. A busca por precauções universais, programas educacionais de prevenção de
acidentes e treinamento deve ser atividade constante das comissões de controle de infecções hospitalares. Referências: 1- BRAZ JRC, VANE LA, SILVA AE. Risco profissional
do anestesiologista. In: CANGIANI LM, POSSO IP, POTÉRIO

GMB, NOGUEIRA CS (editores). Tratado de anestesiologia
SAESP. São Paulo: Atheneu, 2006; 6 ed; p: 69-76. 2- PERDIGOTO PAB. Riscos no bloco operatório - realidades que
podem influenciar a gestão. 2012. Disponível em: <https://
bibliotecadigital.ipb. pt/handle/10198/8233>. [Acesso em 20
set 2014.] 3- ROY RAC, BRULL SJ, EICHHORN JH. Surgical
site infections and the anesthesia professionals’ microbiome:
We’ve all been slimed! Now what are we going to do about it?
Anesthesia & Analgesia, 2011; v.112, n.1, p: 4-7.

Burnout, despersonalização de Burnout e ansiedade traço.
Conflito de interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma. Referências: 1- LIMA FD, BUUNK AP, ARAÚJO MBJ
et al. Síndrome de Burnout em residentes da Universidade
Federal de Uberlândia – 2004. Rev Bras Educ Med, 2007;
31:137-46. 2- MAGALHÃES E, OLIVEIRA ACMS, GOLVÊIA
CS et al. Prevalência de síndrome de burnout entre os anestesiologistas do Distrito Federal. Rev Bras Anestesiol, 2015;
65:104-10.

149 - ASSOCIAÇÃO ENTRE SÍNDROME
DE BURNOUT E ANSIEDADE EM
AMOSTRA DE ANESTESIOLOGISTAS DO
DISTRITO FEDERAL.

150 - A (SUB) UTILIZAÇÃO DO CATETER
TROCADOR DE TUBO TRAQUEAL.

GQER006 - Relato de Casos.
AUTORES:
Denismar Borges de Miranda; Tiago Tolentino Mendes da
Cruz; Catia Sousa Govêia; Gabriel Magalhães Nunes Guimarães; Fernanda D’Ávila Sampaio Tolentino.
INSTITUIÇÃO:
Hospital Universitário de Brasília.
Introdução: até o presente momento, não há na literatura estudos sobre a associação entre a síndrome de burnout e ansiedade entre anestesiologistas. A identificação da
associação entre essas duas patologias é de fundamental
importância para a prevenção, acompanhamento e tratamento desses pacientes. Assim, avaliamos a associação
entre síndrome de Burnout e ansiedade nos anestesiologistas e residentes em anestesiologia do Distrito Federal.
Método: trata-se de um estudo transversal, descritivo com
abordagem quantitativa. Utilizou-se amostra por conveniência composta por residentes e anestesiologistas do Distrito
Federal. Correlações entre ansiedade (escala STAI) e síndrome de Burnout (Maslach Burnout Inventory) foram testadas a
partir da análise de regressão linear múltipla, considerando
nível de significância de 5%. Resultados: dos 78 formulários respondidos, houve predominância de indivíduos do
sexo masculino (57,69%), com média de idade de 42 ± 9,7
anos para os anestesiologistas e de 30 ± 2,9 anos para os
residentes. A síndrome de Burnout apresentou prevalência
de 2,43% entre os anestesiologistas e 2,70% entre médicos
residentes, enquanto o alto risco para sua manifestação nos
anestesiologistas foi de 21,95% e para médicos residentes
de 29,72%. Observou-se correlação entre ansiedade estado
e as variáveis exaustão emocional de Burnout, despersonalização de Burnout e ansiedade traço. Em relação à ansiedade
traço, não houve correlação estatisticamente significante entre as demais variáveis. Discussão: este estudo apresenta
uma correlação entre ansiedade estado e duas dimensões
da síndrome de Burnout: exaustão emocional e despersonalização. A literatura demonstra que a síndrome de Burnout
está associada a algumas variáveis (características pessoais,
organizacionais, do trabalho e social), não sendo estas necessariamente desencadeantes da síndrome, mas sim facilitadoras ou inibidoras da reação aos agentes estressores.
A ocorrência de ansiedade pode influenciar negativamente
a maneira como uma pessoa enfrenta os fatores estressores cotidianos, o que pode estar relacionado à utilização de
ineficazes estratégias de enfrentamento diante do estresse.
Conclusão: este estudo encontrou uma correlação entre
ansiedade estado e as dimensões exaustão emocional de

GQER007 - Relato de Casos.
AUTORES:
Marcelo Sperandio Ramos; Patricia Cardoso Imperatriz.
INSTITUIÇÃO:
Cancer Center A. C. Camargo.
Introdução: independente da dificuldade prevista ou encontrada na entubação, o momento da extubação é frequentemente tratado com atenção incompatível com o real risco
que ele carrega. A dificuldade inicial de intubação nunca é
melhorada no decorrer da cirurgia, mas pode ser piorada
no decorrer desta, seja por edema e distorção de estruturas
anatômicas ou por cirurgia próxima à via aérea. Agrava-se o
risco porque a extubação é sempre realizada quando ainda
existe resíduo de ação de anestésicos e relaxantes musculares. Nos casos em que, por medida de segurança, a intubação tenha sido realizada previamente à indução, contando
com a colaboração do paciente, esta colaboração é perdida
no momento da extubação. Uma eventual reintubação é muito facilitada usando o guia trocador como trilho, de maneira
similar a um endoscópio. O trocador, por ser canulado, permite a oxigenação na eventualidade de edema (ou paralisia)
de corda vocal e/ou estruturas peri-laríngeas. Relato do
caso: levantamos o uso de uma medida de segurança amplamente embasada na literatura: o uso de trocador de tubo
AirwayExchange Catheter colocado por dentro do tubo na
traqueia como parte da estratégia de extubação. A análise
das fichas de anestesia e das de complicações detectou em
2013/14 a ocorrência de 60 e 84 casos de via aérea difícil
(VAD), com relação entre VAD prevista/inesperada 16/44
e 25/59, respectivamente. O trocador foi utilizado em 26
(43,3%) e 48 (57,1%) dos casos encontrados de via aérea difícil (independente de prevista ou inesperada), somando-se os
usos no centro cirúrgico e UTI. Conclusão: ressaltamos
que se num hospital onde as equipes de anestesia e UTI são
especialmente bem-treinadas no manuseio avançado de via
aérea, a adesão a este simples mecanismo de segurança
na extubação em pacientes (cuja intubação é sabidamente
difícil) não é universal; podemos estimar que em outros ambientes, onde a cultura da segurança é menos enfatizada,
o uso deste dispositivo deve ser muito inferior. Nos outros
hospitais onde atuamos, o uso deste dispositivo é impossibilitado por não ser disponível, ou por total desconhecimento
do dispositivo entre anestesiologistas e intensivistas, o que
nos motivou a divulgar o uso desta técnica segura de extubação neste estudo e nossa experiência extremamente positiva com o uso deste dispositivo. Em todos os casos onde o
trocador foi utilizado, não foram encontradas complicações
relacionadas ao uso. Conflito de interesse: nenhum. Fonte
de fomento: nenhuma.
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TERAPIA INTENSIVA
151 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DA
SÍNDROME DE REPERFUSÃO APÓS
REIMPLANTE DE MEMBRO SUPERIOR.
TINT001 - Relato de Casos.
AUTORES:
Chrystiano Arraes Castelo Branco; Marcelo Antunes; João
Paulo Furlan Placco; Ricardo Cezar Cardozo de Medeiros
Junior; Layana Vieira Nobre.
INSTITUIÇÃO:
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina / Ribeirão
Preto.
Introdução: o reimplante após amputação traumática
é uma tentativa de manter a funcionalidade e estética das
vitimas desse tipo de trauma. O sucesso do tratamento
está relacionado ao tempo de reimplante e massa muscular do membro. A sindrome da reperfusão é a maior
complicação, e está associada à alta mortalidade e comorbidade. Relato do caso: paciente do sexo masculino, 24 anos, pardo, 1,70 cm de altura, 70 kg, admitido no
centro cirúrgico após amputação traumática de membro
superior esquerdo em nível distal do úmero por serra. Proposto reimplante de membro com tempo de isquemia fria
de cinco horas. Paciente apresentava-se acordado e estável hemodinamicamente. Realizada anestesia geral, indução sequencial rápida (fentanil, succinilcolina e etomidato),
mantido com sevoflurano e cisatrácurio. Monitorizado com
oximetria, capnografia, temperatura, PAM, cardioscopio,
PVC, variação de pressão de pulso e diurese. Durante todo
o preparo das anastomoses, o paciente manteve estabili-
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dade somente com cristaloides e infusão intermitente de
metaraminol. Trinta minutos após a realização das anastomoses vasculares, evoluiu com choque caracterizado
por taquicadiae pressão sistólica baixa, sem resposta à
expansão volêmica com cristaloide e coloides e infusão
de metaraminol, necessitando de transfusão sanguínea e
noradrenalina com resposta satisfatória. A cirurgia foi concluída, e o paciente foi levado ao CTI, onde evoluiu com
acidose metabólica, hipercalemia, mioglobinúria, choque
e distúrbio de coagulação e sangramento volumoso pela
ferida cirúrgica nas três primeiras horas do pós-operatório. Sem melhora com tratamento clínico, optou-se por
amputação cirúrgica do reimplante pela caracterização
de síndrome reperfusional grave. Paciente evoluiu bem
com melhora clinico-laboratorial e alta do CTI 48 horas
depois. Discussão: a síndrome de reperfusão é um
evento esperado após reimplantes, fasciotomia e cirurgias
vasculares. O anestesiologista deve estar preparado para
os sinais iniciais de apresentação e, por vezes, prever as
alterações. Muitas vezes, as alterações ocorrem ainda no
intraoperatório, devendo monitorizar da forma mais segura
possível. O seguimento rigoroso deve ser uma conduta tomada pelo profissional, que deve ser apto a tratar choque,
coagulopatias, distúrbios ácido-básico, alterações eletrolíticas. As alterações são mais graves dependendo do
tempo de isquemia e tamanho do reimplante. O sucesso
do procedimento depende também do dialogo entre cirurgião e anestesiologista e do manejo anestésico. Conflitos
de interesse: nenhum. Referências: 1- THRIVIKRAMA
PT, KADAM MDD, SUNIL S, SANATH B, KARUNAKARA
K, AADDAPA MD. Perioperative evaluation and outcomes
of major limb replantations with ischemia periods of more
than 6 hours. Journal of Reconstructive Microsurgery,
2013; 29: 165-172. 2- MCCUTCHEON C, HENNESSY B.
Systemic reperfusion injury during arm replantation requiring intraoperative amputation. Anaesth Intensive Care,
2002; 30 (1): 71-3.
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