


Solução disponibilizada pronta para infusão epidural, na concentração de 2 mg/mL

preconizada em bula e recomendada em estudos científicos.5-7

Maior conforto e agilidade para o profissional de saúde, pois dispensa o preparo/diluição.2-4

Mais segurança para o paciente: diminui a possibilidade de contaminação e evita erros de diluição.2-3

Ganho de tempo com a ausência da etapa de diluição para o preparo de soluções.2-4

Referências Bibliográficas: 1. Ropi® Bolsa: cloridrato de ropivacaína. Bula do medicamento. 2. Fanikos J. Premixed products improve safe medication practice. Boston: Pharm Pract News; 2011. 3. Sanborn MD, Moody ML, Harder KA, Pepper GA, Scanlon M, 
Vaida AJ, Zugcic M. Second Consensus Development Conference on the Safety of Intravenous Drug Delivery Systems--2008. Am J Health Syst Pharm. 2009 Jan 15;66(2):185-92. 4. Nazzal M, Kastango ES. Ready-To-Use Products Now, the Future: Safety and 
Advantages [Internet]. United States: Xellia Pharmaceuticals. [citado 15 jul 2019]. Disponível em: https://xellia.com/us/resources-andwhitepapers/whitepapers/ready-to-use-products-now. 5. Aşik I, Göktug A, Gülay I, Alkş N, Uysalel A. Comparison of bupivacaine 
0.2% and ropivacaine 0.2% combined with fentanyl for epidural analgesia during labour. European Journal of Anaesthesiology. 2002;19:263 - 270. 6. Gerhardt MA, Gunka VB, Miller RJ. Hemodynamic stability during labor and delivery with continuous epidural 
infusion. J Am Osteopath Assoc. 2006 Dec;106(12):692-8. 7. Nogueira CS, Lima LC, Paris VC et al. Estudo Comparativo entre Bupivacaína (S75-R25) e Ropivacaína em Bloqueio Peridural para Analgesia de Parto. Rev Bras Anestesiol 2010; 60: 5: 484-494. 8.  Jayr 
C, Beaussier M, Gustafsson U, Leteurnier Y, Nathan N, Plaud B, Tran G, Varlet C, Marty J. Continuous epidural infusion of ropivacaine for postoperative analgesia after major abdominal surgery: comparative study with i.v. PCA morphine. Br J Anaesth. 1998 
Dec;81(6):887-92. 9. Klamt JG, Garcia LV, Stocche RM, dos Reis MP. Anestesia Peridural Contínua com Ropivacaína a 0,2% Associada a Anestesia Geral para Cirurgia do Abdômen Superior em Crianças. Rev Bras Anestesiol 2003; 53: 2: 160 – 168. 

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Anestésicos locais ou outras substâncias estruturalmente relacionadas com os anestésicos locais 
do tipo amida, inibidores potentes da CYP1A2. CONTRAINDICAÇÃO: Hipersensibilidade aos anestésicos locais do tipo amida.

ESCANEIE E ACESSE
A BULA DE ROPI BOLSA

Solução inovadora,
pronta para infusão epidural,
que garante mais agilidade,

conforto e segurança.1-4

APRESENTAÇÃO

EXCLUSIVA

CRISTÁLIA
1

No intra e pós-operatório de cirurgias de grande porte,
inovação na analgesia que só o Cristália tem.1,8,9
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PALAVRA DA PRESIDENTE

Gratidão! Esta é a primeira palavra em que penso ao tentar fazer um 

balanço da gestão 2020/2021. Sou muito grata a todos que participa-

ram dessa trajetória, sejam associados, colaboradores ou parceiros da 

indústria. Um especial agradecimento aos membros da atual Diretoria, 

que não se furtaram da sua missão em um período tão atípico da histó-

ria mundial, e outro à COOPANEST-BA, fiel companheira de caminhada 
nesses dois anos.

Nas palavras do nosso Diretor de Defesa Profissional e futuro pre-

sidente, Dr. Alexandre Pustilnik, “fomos atropelados por um tsunami”. 
Pois bem: absolutamente nenhum dos planos desta gestão foi cumprido 

de forma inalterada. Todas as metas do nosso planejamento inicial tive-

ram de ser canceladas, modificadas ou adaptadas. Neste processo, um 
esforço de transformação e adequação foi necessário, para que se pu-

desse alcançar o mínimo das expectativas dos nossos associados. 

Apesar de tudo, encerramos esta gestão com a Diretoria Científica 
realizando 13 webinários, quatro SAVAS, um Curso ETTI, uma JONNA e 

uma JORBA. Além disso, administrativamente, temos um novo site, um 

novo sistema de gestão de associados e a reforma de nossa sede, com 

previsão de conclusão para o início do ano. Aproveito e deixo o convite 

para que venham nos visitar! 

Na Defesa Profissional, houve o lançamento do Programa We Care - 
Bahia, voltado para a recuperação de anestesistas com Transtornos por 

Uso de Substâncias, e do Clube de Benefícios, que possibilita descontos 

aos associados em diversas empresas, a maior parte delas relacionadas 

ao autocuidado. 

Na Comunicação, houve o fortalecimento das mídias e o lançamento 

do nosso canal no YouTube, o SAEB Play, atualmente com mais de 40 

vídeos. Foi um trabalho intenso, mas gratificante!

Nesta última edição da Bahianest do ano, apesar do sentimento de 

frustração por não ter sido possível realizar o planejado, me despeço 

com a sensação de que o time da gestão 2021 se esforçou muito para 

realizar o que foi possível, diante das adversidades impostas pela pan-

demia, e que a SAEB conseguiu, sim, crescer, avançar e se fortalecer 

junto às outras regionais. 

Que venha a nova Diretoria, biênio 2022/2023, para nos alçar a 

voos ainda mais altos. 

Liana M. Torres Araujo Azi

CREMEB 18.383
Presidente da SAEB 2020/2021
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EDITORIAL BAHIANEST

Caros associados,

Nesta edição da Bahianest, trazemos um enfoque voltado, primordial-

mente, para o bem-estar e a saúde psíquica do anestesiologista. Já em 

nossa matéria de capa, destacamos a campanha do Setembro Amarelo, de 

prevenção ao suicídio, difundida pela SAEB em parceria com o CREMEB, 

COOPANEST-BA e ABM. Além disso, apresentamos uma nobre iniciativa da 

SAEB em parceria com a SAESP. Trata-se do Programa We Care que, com 
uma proposta de atuar desde a prevenção aos cuidados individualmente 

direcionados, tem o objetivo de combater o abuso de substâncias entre os 

anestesiologistas baianos, com atenção e discrição. Trazemos ainda, den-

tro desta temática, uma entrevista com o Dr. Ricardo Nicoletti, anestesista 

com vasta experiência que aborda a questão com a devida clareza, pro-

fundidade e sensibilidade. A revista apresenta, ainda, um riquíssimo relato 

sobre a importância da terapia musical em meio a tempos difíceis, como a 

pandemia atual.

Quanto à nossa agenda científica, ficamos muito satisfeitos em teste-

munhar o sucesso da primeira JORBA em plataforma virtual, com recorde 

de público, graças à brilhante contribuição dos palestrantes, moderadores 

e espectadores. Como ponto alto do evento, tivemos o imenso privilégio 

de aprender bastante com a palestra generosa do Dr. Altamirando Santa-

na, que compartilhou conosco um pouco da sua trajetória profissional e 
pessoal. Um verdadeiro exemplo a ser seguido. No evento, premiamos os 

médicos que se destacaram na prova nacional dos médicos em especia-

lização. Além da JORBA, promovemos dois cursos SAVA em Salvador e a 

primeira edição do curso ETTI módulo I fora da cidade sede da SBA, ini-

ciativas que promovem aperfeiçoamento dos profissionais e melhoria da 
qualidade da assistência em anestesiologia no nosso Estado.

Por fim, completando essa edição, trazemos um interessantíssimo arti-
go científico sobre o papel da ultrassonografia na abordagem das vias aé-

reas e as ações da COOPANEST-BA neste período, dentre as quais merece 

destaque a campanha solidária direcionada à instituição Lar Vida.

Desejamos a todos uma boa leitura!

Murilo Pereira Flores
CREMEB 20.564

Diretor Científico da SAEB 
Editor da Bahianest
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SAEB 
lança 
programa 
We Care 

Bahia

CUIDADO COM A SAÚDE

O lançamento do We Care Bahia 

aconteceu no dia 16 de outubro, 

durante a 32ª Jornada Baiana de 

Anestesiologia (JORBA 32), como 

parte da comemoração pelo Dia da 

Anestesia. A iniciativa é um braço 

do projeto originalmente planeja-

do e desenvolvido pela Sociedade 

de Anestesiologia do Estado de São 

Paulo (SAESP), em 2020, na gestão 

de Dra. Rita de Cássia Rodrigues. 

O programa busca encaminhar os 

anestesiologistas com transtornos 

por uso de substâncias (TUS) que 

solicitam apoio para tratamento.

A vulnerabilidade dos médicos 

ao TUS pode resultar de uma série 

de fatores, incluindo suas carrei-

ras de alto estresse, maior acesso 

e exposição a drogas psicoativas, 

tendência para se automedicar e 

capacidade de ocultar com suces-

so os sintomas e efeitos do uso de 

substâncias, dentre outros. Estudos 

comprovam que os transtornos por 

uso de substâncias afetam, em es-

pecial, os anestesiologistas que li-

dam com substâncias psicoativas 

durante sua prática profissional. 
Nos Estados Unidos, por exemplo, o 

TUS acomete 17,5% dos anestesistas, 

sendo o abuso do álcool o mais fre-

quente deles.

Todos os dados explanados, se-

gundo a Dra. Rita Rodrigues, mos-

tram claramente que palestras, au-

las, pesquisas sobre incidência, 

motivações para chegar aos TUS e 

as consequências do uso de dro-

gas não bastam para diminuir es-

ses números e suas graves conse-

quências. “É preciso muito mais. É 
preciso ter planos, tratamento, aco-

lhimento. Recorrer a esses estudos 

sobre causas, incidências e explica-

ções são passos iniciais essenciais, 

mas desprovidos de atitudes e de 

ações alicerçadas no conhecimen-

to e na experiência de profissionais 
especializados, ficaremos apenas às 
margens de um processo trágico, 

assistindo passivamente o número 

de adictos e de suicídios crescer em 

nossa sociedade. É com esta convic-
ção que a SAESP criou o We Care, 

um projeto que estimula o depen-

dente químico, familiar, chefe de 

serviço ou amigo a procurar orien-

tação e auxílio de profissionais es-
pecializados. O programa garante 

total confiabilidade e anonimato”, 
explica a presidente da SAESP.

O diretor de defesa profissio-

nal da SAEB, Dr. Alexandre Pustil-

nik, reconhece a fragilidade de mui-
tos médicos quando o assunto é 

saúde mental. “Ela é um dos gran-

des pilares da saúde integral do ser 

humano, assegura autoconfiança, 
bem-estar, afetividade, compaixão, 

lucidez de raciocínio, além da pre-

sença plena e inteira no ambiente 

familiar e de trabalho. Nos tempos 

atuais, uma série de transformações 

sociais, tecnológicas, de valores in-

dividuais e coletivos vêm modifi-

cando as atitudes, o comportamen-

to, as expectativas, as relações 

interpessoais, familiares e de traba-

lho, afetando de maneira indistinta 

todos os tipos de profissões. Não é 
diferente com o médico e, em parti-

cular, com o anestesiologista, já que 

as peculiaridades da especialidade 

- plantões, longas jornadas de tra-

balho, estresse laboral, etc., podem 

facilitar a ocorrência de transtornos 

psiquiátricos como a depressão e a 

ansiedade, os de maior prevalên-

cia. Alguns médicos, na tentativa de 

superar esse tipo de alteração do 

humor, acabam automedicando-se. 

O anestesiologista, que dentre ou-

tros fatores domina a farmacologia, 

encontra-se suscetível ao abuso de 

substâncias anestésicas, levando-o 

à dependência química que, lamen-

tavelmente, transforma o usuário 

num paciente psiquiátrico, com-
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prometendo seriamente sua saúde 

mental, a ponto de arriscar a pró-

pria vida e a daqueles sob seu cui-

dado”, esclarece.

A experiência iniciada na SA-

ESP servirá de inspiração para que 

a SAEB também passe a atuar no 

cuidado à saúde mental do médico 

anestesiologista. “Tendo conheci-
mento de alguns casos em vários es-

tados da federação e reconhecendo 

a existência desse grave problema, 

a SAEB resolveu criar o projeto We 

Care, inspirado na atitude pioneira 

da Dra. Rita Rodrigues, que genero-

samente compartilhou sua experi-

ência e nos permitiu usar o mesmo 

nome e filosofia do seu projeto, ou 
seja, servir como elo facilitador en-

tre o colega que precisa de ajuda e 

o tratamento especializado. Trata-se 

dos primeiros passos, uns tantos ou-

tros ainda serão necessários”, refor-
ça Dr. Alexandre Pustilnik.

Dra. Liana Azi, presidente da 

SAEB e grande entusiasta do proje-

to, salienta que é necessário que o 

TUS não seja visto como uma fra-

queza moral e que é muito impor-

tante que não sejamos coniventes 

com o problema. “Para ajudar um 
colega dependente, é necessário 

primeiramente a identificação deste 
transtorno e o estímulo à busca pelo 

tratamento. Precisamos encorajá-lo 

a permanecer no programa, pois as 

taxas de recuperação e reinserção, 

apesar de variáveis, são satisfató-

rias. Mas o sucesso do tratamento 

resulta também de fatores pessoais, 

recursos financeiros e apoio fami-
liar”, alerta.

Dependência química

“O programa We Care tem um 

papel importantíssimo para nós, 

anestesiologistas, pois trata de um 

tema sensível: a dependência quí-

mica. Nós da SAEB somos parceiros, 

entusiastas e apoiadores desse pro-

grama, pois como o próprio nome 

menciona, nós nos importamos com 

“ Os médicos 
identificados com TUS 
são encaminhados ao 
We Care para facilitar 
a avaliação formal 
das necessidades 
de tratamento pelo 
psiquiatra. As referências 
podem vir de colegas, 
chefes de serviço, 
familiares ou do próprio 
médico. O objetivo do 
Programa é ajudar o 
anestesista a obter uma 
recuperação a longo 
prazo, conservando 
sua carreira médica 
e salvaguardando a 
segurança dos pacientes”

Saiba mais sobre o programa em nosso site: https://www.saeb.org.br/we-care

Nós nos importamos!

nossos associados, colegas e amigos 

da anestesiologia que possam estar 

passando por um problema como 

esse. Esperamos contribuir e ajudar, 

seja com esclarecimentos ou apoio 

a cada um dos associados que nos 

procure. Para 2022, será implemen-

tado um programa de orientação 

junto aos CETs a fim de tentar pre-

venir que médicos em formação, os 

residentes, caiam na armadilha de 

experimentar psicofármacos”, con-

ta o Dr. Sammer Victor, membro da 

Comissão de Comunicação da SAEB.

“Os médicos identificados com 
TUS são encaminhados ao We Care 

para facilitar a avaliação formal das 

necessidades de tratamento pelo 

psiquiatra. As referências podem 

vir de colegas, chefes de serviço, 

familiares ou do próprio médico. 

O objetivo do Programa é ajudar o 

anestesista a obter uma recupera-

ção a longo prazo, conservando sua 

carreira médica e salvaguardando 

a segurança dos pacientes”, reforça 
Dra. Liana Azi.

Estudos demonstram que o sui-

cídio relacionado à drogadição en-

tre anestesiologistas é maior que 

entre profissionais médicos de ou-

tras especialidades. “Esse é um as-
pecto que revela a importância das 

campanhas de incentivo junto aos 

responsáveis pelos CETs e pelos 

gestores/coordenadores dos cen-

tros cirúrgicos de hospitais sem 

CET. O tratamento do médico adic-

to depende da detecção o mais pre-

coce possível e de uma interven-

ção bem planejada, com o apoio e 

a experiência de especialistas no 

tratamento da drogadição. Eu, par-

ticularmente, presenciei desfechos 

trágicos de colegas queridos. Não 

podemos nos furtar de fazer tudo o 

que estiver ao nosso alcance”, ex-

plica o médico anestesiologista Dr. 

Paulo Medauar, ex-presidente da 

SAEB e SBA.

Saiba mais sobre o programa 

em nosso site: https://www.saeb.

org.br/we-care/  n
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Bahianest: Como se deu o processo 
inicial de drogadição?

Ricardo Nocoletti: Por causa de uma 
lesão aguda no joelho, fui medicado 
com dolantina 100mg IM. Era um re-
médio prescrito por um colega, com 
dose e tempo de uso pré-determi-
nado, mas com a cronificação da le-
são e novos episódios de dor, mais 
medicamentos passaram a ser pres-
critos por mim mesmo e aplicados 
pela enfermagem. Esse foi o curto 
período da automedicação, porque 
em pouco tempo não existia mais 
prescrição ou enfermagem fazendo 
a medicação. Eu mesmo fazia a apli-
cação, quando achava necessário, 
ainda ligado a quadros álgicos. Em 
pouco tempo, não precisava mais 
da dor para fazer o uso da substân-
cia, que não era mais remédio e sim, 

droga. Em pouco menos de um ano, 
o que deveriam ser doses separa-
das por meses evoluíram para do-
ses diárias, chegando a 5 ampolas/
dia. Muitas pessoas à minha volta 
sabiam que havia algo de errado, 
mas preferiam não se envolver, tal-
vez por medo, por desconhecimento 
ou até por aquela situação ser con-
veniente. Nessa época eu já tinha 
os critérios para transtorno do uso 
de substância grave (DSM-V), mas 
ainda era um dependente químico 
funcional, isto é, cumpria horários, 
não deixava furo na escala e, bem 
ou mal, fazia o trabalho. Minha vida 
e a dos pacientes estavam em risco 
constante.

B: Em que momento você teve 
consciência da necessidade de tra-
tamento?

R.N.:  Durante muito tempo, eu usa-
va as drogas sempre que podia e, 
como as pessoas preferiam estar 
longe de mim, havia poucos limites, 
internos ou externos. Com o passar 
do tempo, algumas poucas pessoas 
começaram a me pressionar para 
que eu assumisse o problema e pa-
rasse de usar. Isso resultava em fe-
rozes reações de negação da minha 
parte, mas me motivou a alguma 
mudança. Tentei trocar a dolantina 
pelo fentanil como forma de des-
mame e fui bem-sucedido na troca. 
Em pouco tempo não usava mais 
dolantina, mas agora estava preso 
no fentanil da mesma forma. E não 
conseguia desmamar dele pelas in-
tensas crises de abstinência. Eu não 
tinha força para parar sozinho. Na 
época, eu não tinha acesso fácil à 
metadona, caso contrário, certa-

ENTREVISTA COM DR. RICOLETTI

O médico e a automedicação 
é tema de palestra

A Comissão de Defesa Profissional da SAEB apresentou 
um tema de grande relevância no cenário do autocui-
dado médico: um alerta para os riscos da drogadição. 
Numa explanação transparente e emocionante, de co-
ragem e superação, o médico anestesiologista capixaba 
Dr. Ricardo Nicoletti compartilhou a sua experiência 
após oito anos de drogadição ativa numa palestra rea-
lizada no auditório da COOPANEST-BA, em 6 de novem-

bro. O evento contou com a moderação do Dr. Paulo 
Medauar e com a participação de sócios e diretores da 
SAEB.

Após superar e resgatar sua vida profissional, o Dr. Ni-
coletti passou a se dedicar à conscientização da classe 
médica sobre o problema, alertando para o alto risco de 
Burnout, dependência química e suicídio.

Em entrevista à Bahianest, o médico faz um relato detalhado dos 
riscos iminentes do uso inadequado de substâncias e os seus efeitos 
psíquicos, conta como encontrou ajuda, os desafios que enfrentou 
durante o tratamento e como conseguiu ressignificar sua vida. 
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mente teria tentado também. Eu 
achava que meu problema era de 
ordem apenas farmacológica.  Não 
tinha a mínima noção do que esta-
va enfrentando. Comecei a usar o 
midazolam para conseguir dormir e 
minimizar as crises de abstinência 
nas minhas tentativas de reduzir as 
doses de fentanil, o que não conse-
gui e, para piorar, agora o benzo-
diazepínico fazia parte da minha 
drogadição. Aos poucos fui perce-
bendo que não conseguiria parar de 
usar sozinho, mas não tinha forças 
para pedir ajuda. Estava completa-
mente à mercê da doença. Era como 
se estivesse em um transe psíqui-
co, tudo estava no automático, era 
um rolo compressor. O que deu um 
choque de lucidez em meio a esse 
desespero foi a abordagem do meu 
irmão Marcelo, também anestesis-
ta. Ele foi informado do que estava 
acontecendo e imediatamente me 
procurou e disse: “Ricardo, você é 
um dependente químico! Eu não sei 
o que fazer, mas estou aqui para te 
ajudar”. Foi uma abordagem firme e 
amorosa, feita por uma pessoa ex-
tremamente importante para mim. 
Esse foi meu fundo de poço, um 
lugar de muita dor onde finalmente 
aceitei ajuda. Dois dias depois, esta-
va internado em uma clínica no Rio 
de Janeiro.

B: Durante o processo de tratamen-
to, quais foram os maiores desafios?

R.N.: O primeiro grande desafio foi 
enfrentado por minha mulher: en-
contrar um bom local para trata-
mento, pois são poucos e bastante 
procurados, e ainda o impacto finan-
ceiro dessa internação. Mas fomos 
abençoados em encontrar uma du-
pla extremamente competente para 
cuidar do meu caso: uma psiquiatra 
e um psicólogo, especialistas em 
dependência química, trabalhando 
harmoniosamente. Meu sentimento 
inicial era de medo, principalmente 
de enfrentar a abstinência. Também 
senti espanto ao perceber que as 
instalações eram ostensivamente 
trancadas. Fui revistado antes de 
entrar. O tratamento era em regime 
fechado: eu passaria 28 dias tranca-
do ali. O tratamento farmacológico 
com metadona e antipsicóticos foi 
eficiente e confortável, permitindo 
ao psicólogo trabalhar na parte di-
fícil do processo: abrir uma mente 
fechada por anos de adicção ativa, 
protegida por negações, racionali-
zações, projeções e muito orgulho. 
Foi libertador descobrir que eu não 
era um marginal com um desvio 
moral, e sim portador de uma doen-
ça, a adicção, para a qual existe um 
tratamento trabalhoso, mas eficaz. 
O meu foi baseado nos métodos Mi-

“  Ricardo, você é um 
dependente químico! 
Eu não sei o que fazer, 
mas estou aqui para te 
ajudar”.

nessotta, nos 12 passos e na tera-
pia cognitivo-comportamental. Fe-
lizmente, me comportei bem como 
paciente e fiz o melhor que podia 
enquanto estava internado, o que 
resultou em sucesso no tratamen-
to e alta no 28º dia, como previsto. 
Deixei a clínica com um roteiro de 
tratamento a ser seguido, com um 
sentimento de liberdade e felicida-
de que nunca havia experimentado 
antes. Sensação incrível! Mas como 
um “bom adicto”, acabei não seguin-
do o roteiro prescrito. Preferi agir 
da forma como eu achava melhor. 
Lógico que não deu certo e em pou-
cos meses recaí no uso de drogas, 
experimentando um novo período 
de adicção ativa e uma nova in-
tervenção. Outra clínica, a mesma 
equipe profissional e mais despesas 
financeiras. A segunda internação, 
bem mais doída que a primeira, 
agora de 58 dias, foi acompanhada 
de muitas dúvidas de minha parte, 
não com relação à estratégia do tra-
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tamento, mas sobre minha capaci-
dade de recuperação. Estava nova-
mente no início dos 12 passos, me 
agarrando desesperadamente ao 
segundo: “... acreditar que um Poder 
Superior poderia me devolver a sa-
nidade...”. E devolveu, agora com a 
humildade de fazer o que tinha de 
ser feito para manter a recuperação 
em dia. Finalmente, entendi que era 
portador de uma doença para a qual 
só existem dois estados: ou se está 
em recuperação ou em recaída. Em 
cima do muro já é do lado de lá.

B: Qual o momento da virada de 
chave, em que voltou a tomar as ré-
deas de sua vida?

R.N.: Foi quando descobri que meu 
problema não era apenas o uso 
obsessivo e compulsivo de dro-
gas, era muito maior que isso. Meu 
problema era a doença da adicção, 
uma doença progressiva, incurá-
vel e fatal, que antes de matar, de-
grada completamente o indivíduo, 
além de contagiar aqueles que 
permanecem à sua volta. Não bas-
taria apenas parar de usar drogas 
para resolver o problema. Na lite-
ratura de alcoólicos anônimos, en-
contrei uma definição muito boa: 
“a raiz dessa doença é o egoísmo 
e egocentrismo que distorcem os 
instintos naturais dados a mim por 
Deus, transformando-os em defei-
tos de caráter”. Daí caiu a ficha 
de que precisava de uma reestru-
turação radical na vida, na forma 
de perceber e reagir ao mundo à 
minha volta. Aceitar que sou im-
potente perante essa doença e que 
precisaria da ajuda de um poder 

superior a mim para manter minha 
sanidade. Essa nova forma de vi-
ver tem como espinha dorsal os 12 
passos e as 12 tradições dos gru-
pos de mútua ajuda. É o programa 
de reestruturação da vida que deu 
funcionalidade ao meu “hardware” 
defeituoso. E está funcionando, só 
por hoje, para mim e para minha 
família. As pessoas que trabalham 
comigo não acreditam que eu era 
uma pessoa extremamente difícil 
de lidar, orgulhoso e mau humora-
do, guiado por essa doença. Hoje 
sou completamente outra pessoa e 
enquanto mantiver esse programa 
de recuperação em dia, tudo esta-
rá bem.

B: Como foi seu retorno ao centro 
cirúrgico?

R.N.: Foi mais apressado do que 
deveria ter sido. Éramos apenas 
três anestesistas naquela época 
e não conseguimos segurar mui-
to meu retorno efetivo ao centro 
cirúrgico. O que me ajudou muito 
foi criar uma rede de intervenção 
lá dentro. Reuni as pessoas que 
trabalhavam comigo, as coloquei 
a par de tudo o que estava acon-
tecendo, e expliquei os sinais de 
adoecimento, que são o prelúdio 
de recair no uso de drogas. Nin-
guém volta a usar droga do dia 
para a noite. Os sinais de adoeci-
mento são claros para quem sabe 
o que observar. Efetivamente, pas-
sei anos sem tocar um uma ampo-
la de dolantina e pedi ajuda na 
manipulação do fentanil por longo 
tempo. Meu cérebro precisava de 
tempo para encontrar um novo 

caminho para trabalhar e respon-
der a esses estímulos. A memória 
eufórica ao ver ou manusear a 
droga era muito forte e existe uma 
orientação de evitar lugares e há-
bitos de adicção ativa por causa 
disso. No meu caso, não consegui 
eliminar o lugar de ativa (centro 
cirúrgico), mas ajustei novos hábi-
tos o melhor que pude. Cada um 
tem uma história para criar e hoje 
entendo que se tivesse trocado de 
especialidade, meu caminho teria 
sido bem mais fácil.

B: Como surgiu a ideia de com-
partilhar sua experiência em pa-
lestras como forma de estímulo e 
inspiração a outros anestesistas?

R.N.: No processo de recuperação 
baseado nos 12 passos, essa é a 
missão final: levar a mensagem 
ao adicto que ainda sofre para 
que ele não precise morrer dos 
horrores da adicção ativa, sem 
antes conhecer um caminho de 
recuperação. Após cinco anos lim-
po e em recuperação, o terapeuta 
me sugeriu levar essa mensagem 
às instituições de recuperação, o 
que foi extremamente gratificante 
para mim, e por anos fiz isso regu-
larmente em uma clínica na minha 
cidade. Em 2018, o Dr. Erick Curi, 
amigo e ex-presidente da SBA, me 
convidou para compartilhar mi-
nha experiência com essa doença 
no Simpósio de Saúde Ocupacional 
(SISO), em Recife, o que foi bastan-
te impactante para mim, pois nun-
ca havia falado desse assunto para 
anestesistas antes. O resultado foi 
muito positivo! Várias pessoas de-



SALVADOR BAHIA  |  DEZEMBRO/2021

11

cidiram pedir ajuda para colegas 
e familiares. Eu acho que esse é 
o espírito: uma pessoa ajudando 
outra, falando desse assunto da 
forma mais clara possível, sem ta-
bus ou preconceitos, como se fos-
se uma vela acendendo outra na 
escuridão que ainda envolve essa 
doença. É muito gratificante saber 
que já temos colegas desfrutando 
da recuperação dessa doença em 
função de falarmos abertamente 
sobre esse tema.

B: Diante deste registro de vi-
vência e de tantos aprendizados, 
como você se define hoje?

R.N.: Acho que a melhor definição 
é aquela da imagem no espelho 
quebrado. Antigamente, me enxer-
gava como se faltasse um pedaço 
do espelho, resultando em uma 
imagem distorcida de mim e do 
mundo à minha volta. Nasci com 
essa predisposição, esse “defeito 
no hardware”, e assim andei até 
próximo aos 40 anos, uma pes-
soa difícil e inadequada para o 
bom convívio social. O encontro 
com a droga anabolizou a doença, 
tornando os sinais e sintomas de 
mais fácil percepção. O uso obses-
sivo e compulsivo de drogas é só 
o mais evidente deles. A recupe-
ração foi uma benção na minha 
vida e na da minha família. Hoje 

me sinto feliz e realizado olhan-
do naquele espelho e enxergando 
uma imagem inteira, com defeitos 
e virtudes, pronto para aprender e 
servir ao próximo nessa caminha-
da maravilhosa da vida. Grato por 
ter encontrado um caminho, um 
propósito. 

B:  Qual seu olhar para projetos 
como o We Care?

R.N.: Fico muito feliz em ver nos-
sa classe se unindo para enfren-
tar esse desafio, aprendendo e 
passando a informação à frente, 
e se dispondo a ajudar o colega 
profundamente doente. A imagem 
trazida pelo Dr. Paulo Medauar 
transmite uma mensagem muito 
simbólica: “uma porta para o indi-
víduo bater e conseguir ajuda”. Na 
escuridão da adicção ativa reina o 
medo, a raiva e o desespero. Os 
mecanismos de defesa da doença 
impedem pensamentos mais ela-
borados para encontrar a solução, 
mas existirão vislumbres de luci-
dez, e esta é a oportunidade de si-
nalizar saídas, pegar na mão des-
se colega e puxá-lo para a luz do 
tratamento. Acredito que vamos 
amadurecer formas para melhor 
ajudar esse indivíduo adoecido, 
e capilarizar essas informações 
para nossa sociedade, principal-
mente nossos residentes, futuros 

formadores de opinião em nossa 
especialidade. Parabéns pelo pro-
jeto We Care. Tenho muito orgulho 
de pertencer a essa especialidade.

B: Qual sua mensagem para aque-
les que buscam na automedicação 
alívio para suas dores físicas e 
emocionais?

R.N.: Não faça! Não use! Evite 
passar perto dessa armadilha! As 
consequências podem ser danosas 
demais. Não estamos falando de 
dipirona ou chá de maracujá, mas 
de analgésicos opioides, benzodia-
zepínicos, drogas alteradoras do 
ânimo e humor, álcool etc. Entrei 
em contato com essas substâncias 
sem supervisão de uma colega e 
vivenciei a época mais escura de 
minha vida. Todos que estavam 
à minha volta sofreram com essa 
doença: família, amigos, colegas, 
pacientes, mas principalmente eu 
sofri os horrores da adicção ativa 
por anos e por isso posso falar de 
coração: não corra esse risco. A 
estrada é penosa demais e de di-
fícil retorno. 

No canal SAEB Play, está dis-
ponível em vídeo a entrevista 
com o Dr. Ricardo Nicoletti e Dr. 
Paulo Medaur: https://youtu.be/

XQ2YW9Y8zkI  n

“ Acho que a melhor 
definição é aquela da 
imagem no espelho 
quebrado. Antigamente 
me enxergava como se 
faltasse um pedaço do 
espelho, resultando em 
uma imagem distorcida 
de mim e do mundo a 
minha volta. Nasci com 
essa predisposição, esse 
“defeito no hardware”, e 
assim andei até próximo 
aos 40 anos, uma pessoa 
difícil e inadequada para 
o bom convívio social.”
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SAEB mobiliza  
entidades médicas em 
campanha de conscientização 
sobre o suicídio

Com o objetivo de 
chamar atenção para o 
tema da conscientização 
sobre o suicídio através 
de uma abordagem 
responsável e 
acolhedora, não somente 
do público médico, 
mas também de toda a 
sociedade, o Conselho 
Regional de Medicina do 
Estado da Bahia (Cremeb) 
e a Associação Bahiana 
de Medicina (ABM) 
uniram-se à COOPANEST-
BA e à Sociedade de 
Anestesiologia do 
Estado Bahia (SAEB) na 
campanha do Setembro 
Amarelo®️.

O assunto requer atenção pela 

necessidade de reconhecer os fato-

res que levam uma pessoa a desistir 

da vida. Falar sobre o suicídio ain-

da desperta tabus e estigmas, mas 

os dados mostram a importância da 

campanha Setembro Amarelo®️, uma 

iniciativa da Associação Brasilei-

ra de Psiquiatria (ABP), em parce-

ria com o Conselho Federal de Me-

dicina (CFM). O objetivo é prevenir 

e reduzir os casos de suicídio no 

país. Por isso, as entidades médicas 

baianas voltaram sua atenção para 

o problema, que também envolve 

os profissionais de saúde.

De acordo com dados da Orga-

nização Mundial da Saúde (OMS), no 

Brasil, cerca de 12 mil pessoas ti-

ram a própria vida por ano. O país 

só perde para os EUA. A cada 46 mi-

nutos, um brasileiro tira a própria 

vida. No mundo, são cerca de 800 

mil suicídios anuais. Trata-se de uma 

realidade alarmante, com números 

crescentes, principalmente entre os 

jovens. O suicídio é a quarta maior 

causa de morte entre pessoas de 15 

a 29 anos, tendo a depressão como 

um dos principais fatores desenca-

deantes, segundo especialistas. No 

entanto, a OMS afirma que o suicídio 
tem prevenção em 90% dos casos.

Quase a totalidade dos suicí-

dios está relacionada a distúrbios 

mentais e envolve pessoas porta-

doras de algum sofrimento psíqui-

co. Os transtornos de humor como 

a depressão respondem por cerca 

de 36% dos casos, seguida do trans-

torno de personalidade e abuso de 

substâncias, como explica o psi-

quiatra Lúcio Botelho. “A depressão 
tem alta prevalência na população 

mundial, com taxas que alcançam 

cerca de 6 a 8% ao ano. É uma doen-

ça crônica com tendência à recor-

rência. Isso significa que quem teve 
um episódio de depressão na vida 

pode vir a ter outros”. 
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Alguns dos sintomas comuns de 

depressão são tristeza constante; 

perda do interesse em atividades ro-

tineiras; redução do apetite com per-

da de peso ou o contrário, ou seja, 

aumento do apetite e ganho de peso; 

insônia ou necessidade aumentada 

de dormir; cansaço e fraqueza per-

sistentes; sensação de inutilidade e/

ou culpa; falta de esperança; irritação 

constante; dificuldade em concen-

trar-se, tomar decisões ou lembrar-se 

das coisas; além de pensamentos fre-

quentes de morte e suicídio.

O fator de risco isolado mais im-

portante para o autoextermínio é a 

história de tentativa prévia. “A pes-
soa que já tentou suicídio tem 5 a 6 

vezes mais chances de tentar nova-

mente. Sabemos ainda que a maioria 

dos suicidas portavam um transtorno 

mental não diagnosticado, não trata-

do ou tratado de maneira inadequa-

da. Dentre esses, os mais comuns são 

depressão, transtorno bipolar, trans-

tornos de personalidade, transtorno 

de abuso de substâncias lícitas ou ilí-

citas e esquizofrenia. Há, ainda, ou-

tros fatores de risco, como desespe-

rança, desespero, desamparo (os três 

“D”), impulsividade, idade, gênero, 
doenças clínicas graves e eventos ad-

versos na infância, como maus tratos, 

abuso sexual e fatores sociais como 

o desemprego”, explica o psiquiatra.

Com a pandemia de covid-19, 

o sinal de alerta requer ainda mais 

atenção. Um em cada quatro jovens 

no planeta está enfrentando sinto-

mas agudos de depressão, enquanto 

um em cinco tem sintomas fortes de 

ansiedade. As estimativas sugerem 

que esses problemas dobraram em 

crianças e adolescentes, na compa-

ração com o período anterior à crise 

sanitária. Essas são as conclusões de 

um artigo da Universidade de Cal-

gary, no Canadá, publicado no pe-

riódico JAMA Pediatrics em agosto 

deste ano.

No cenário da saúde, aqueles que 

direcionam suas vidas para cuidar 

também estão na faixa de vulnerabi-

lidade. Entre profissionais de saúde, 
a taxa de suicídio é de três a cinco 

vezes maior do que na população em 

geral. A exaustão pode ser fruto da 

cobrança inerente à profissão, à ro-

tina de trabalho ou ainda por ques-

tões individuais e sociais. O cenário 

da pandemia agravou a pressão so-

bre os médicos, que passaram a ter 

inúmeras demandas, atendimentos 

extenuantes, não só entre os que es-

tão na linha de frente no combate à 

covid-19, mas também para profissio-

nais de diversas especialidades.

De acordo com o presidente da 

Associação Bahiana de Medicina 

(ABM), Dr. César Amorim, a saúde 

mental de diversos médicos pode 

estar comprometida ou ameaça-

da. Segundo ele, isso pode ocorrer 

em função de diversos fatores, tais 

como rotina de trabalho, pressão 

diária da profissão e dos plantões, 
responsabilidade pela saúde dos pa-

cientes, além de questões pessoais. 

“Somada a todos esses fatores, exis-
te a falta de uma rede de apoio a 

esses profissionais, que seja capaz 
de auxiliá-los a identificar possíveis 
sinais que indicam a tendência sui-

cida, como uma mudança comporta-

mental ou uma tendência a passar a 

maior parte do tempo isolado. Isso 

pode indicar que algo não vai bem 

com a pessoa e que ela, talvez, este-

ja prestes a atentar contra a própria 

vida. Neste cenário, o necessário e 

talvez mais complicado passo seja 

admitir que você, médico, que cui-

da da saúde alheia, pode estar com 

a saúde abalada. A partir daí, o ca-

minho é procurar ajuda profissio-

nal”, afirma.

Apesar da urgência da covid-19, 

dos intermináveis e cansativos aten-

dimentos, sobretudo nas UTIs, não se 

pode negligenciar o lado emocional 

desses profissionais que estão so-

brecarregados e pressionados pelo 

acúmulo de funções, como afirma o 
presidente do Conselho Regional de 

Medicina do Estado da Bahia (Cre-

meb), Dr. Otávio Marambaia. “Há uma 
preocupação muito grande dos Con-

selhos Regional e Federal em relação 

à saúde do médico, principalmente 

à saúde mental. O médico tem sido 
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exposto a uma tensão, um estresse e 

uma carga de trabalho física extrema-

mente pesada e isso tem redundado 

em danos como a Síndrome de Bur-

nout, depressão e até casos de suicí-

dio. Com essa campanha, esperamos 

alertar os médicos que não demorem 

a procurar ajuda especializada, pois 

eles têm que se cuidar também, física 

e mentalmente. O médico deve evitar 

a automedicação e não pode achar 

que pode se tratar sozinho. É preciso 
buscar ajuda”, destaca.

Além dos sinais de depressão 

e ansiedade, é preciso ficar muito 
atento ao estresse, que é prejudi-

cial à saúde e pode trazer danos fí-

sicos e mentais. Por isso, nunca foi 

tão necessário conciliar a vida pes-

soal e profissional, explica Dr. Sam-

mer Victor, membro da Comissão 

de Comunicação da SAEB e um dos 

idealizadores da campanha. “Te-

mos que ter um olhar de carinho e 

compaixão para com todos os nos-

sos sócios. Sabemos que passamos 

por momentos muito difíceis nes-

tes últimos dois anos. A SAEB quer 

ser, além de uma sociedade de 

cunho científico, uma grande par-
ceira que incentiva e apoia os seus 

sócios nos momentos difíceis, em 

que eles mais precisam de amparo. 

Ajudar o próximo é um ato de amor 

com o ser humano”, ratifica o anes-

tesiologista.

Cuidar da saúde mental é a me-

lhor estratégia para a prevenção 

ao suicídio. “Alimentação saudá-

vel, sono regular, rotinas bem es-

truturadas e exercício físico são 

medidas não farmacológicas que 

diminuem as chances de depres-

são. No entanto, quando a pessoa 

estiver passando por um proble-

ma psiquiátrico como a depressão, 

apresentar desesperança, ideias 

de morte e pensamentos suicidas, 

o recomendado é que se procure 

ajuda imediata de um profissional. 
Cuidar da saúde mental é ser gentil 

consigo mesmo. É preciso se per-
mitir. Adoecer faz parte da condi-

ção humana. Não é demérito, nem 

vergonhoso, ter depressão. Não é 

sinal de fraqueza tomar remédios 

para se tratar. Precisamos comba-

ter o preconceito e os tabus que 

cercam a saúde mental. Só assim 

conseguiremos diminuir o impacto 

do suicídio em nossa sociedade”, 

salienta Dr. Lúcio Botelho. n
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A entrega de gêneros alimentí-

cios, material de limpeza e de higiene 

pessoal, além de fraldas, ao Lar Vida, 

aconteceu no dia 19 de outubro, com 

a presença do diretor de Defesa Pro-

fissional da SAEB, Dr. Alexandre Pus-
tilnik, que foi recebido pela diretora 
de Assistência Social, Sônia Argollo. 

A doação é fruto da Campanha Anes-

tesistas Solidários, que arrecadou um 

total de R$ 2.721,08 (dois mil sete-

centos e vinte e um reais e oito cen-

tavos) entre os anestesiologistas re-

gistrados na SAEB.

O Lar Vida é uma Organização 

da Sociedade Civil (OSC) sem fins 
lucrativos, que abriga e cuida de 

forma integral de 103 crianças, ado-

lescentes e adultos com deficiência, 
em sua maioria sem referência fa-

miliar e encaminhados pela Vara da 

Infância e Juventude.

A campanha

A Campanha Anestesistas Soli-

dários, desenvolvida pela Sociedade 

Brasileira de Anestesiologia, mobili-

zou anestesiologistas de todo o país, 

de maio a julho de 2021, com o obje-

tivo de arrecadar doações que foram 

revertidas para instituições carentes, 

casas de recolhimento de idosos, or-

fanatos e abrigos destinados a pesso-

as em situação de rua.

Do total do valor arrecadado, 50% 

foram distribuídos de forma igualitá-

ria aos 25 Estados onde a SBA possui 

regional reconhecida e os outros 50% 

serão divididos de acordo com o PIB 

per capita inversamente proporcio-

nal. A SBA disponibilizou uma conta 

corrente para receber doações.

Segundo a Diretoria da SBA, ges-

tão 2021, “os anestesistas são médi-
cos reconhecidos por proporcionarem 

alívio da dor aos seus pacientes. Es-

tamos vivendo um momento crítico, 

causado pela pandemia da covid-19, 

que gerou uma explosão de desem-

pregos e condições sub-humanas. 

Precisamos nos unir em prol de uma 

causa nobre e contribuir para o trata-

mento das dores na alma que geram 

sofrimento a milhares de brasileiros. 

É com este espírito humanitário que 
propomos darmos as mãos, arregaçar 

nossas mangas e mostrar que a soli-

dariedade pode transformar uma his-

tória de vida”.  n

SOLIDARIEDADE EM AÇÃO

Campanha 
Anestesistas 
Solidários leva 
donativos ao  
Lar Vida
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ARTIGO CIENTÍFICO

Uso da Ultrassonografia no 
Manejo da Via Aérea Difícil
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RESUMO

O manejo adequado da via 

aérea é fundamental para a se-

gurança do paciente e prevenção 

de complicações graves durante o 

ato anestésico. A avaliação pré-a-

nestésica ajuda a identificar pre-

ditores de risco para via aérea 

difícil e, desta maneira, contribui 

na escolha da técnica anestésica 

mais adequada ao paciente. Nes-

te contexto, o uso da ultrassono-

grafia como um método acessível, 

não-invasivo e prático, vem como 

ferramenta adicional à avaliação 

da via aérea. Este artigo trata-se 

de uma revisão da literatura que 

tem como objetivo apresentar os 

fundamentos teóricos e aspectos 

práticos do uso da ultrassonogra-

fia como ferramenta auxiliar no 
manejo da via aérea potencial-

mente difícil. Foram descritas as 

técnicas para identificação das 
diferentes estruturas anatômicas 

envolvidas na abordagem das vias 

aéreas, suas aplicações práticas, 

bem como as evidências cientí-

ficas que as fundamentam. Além 
disso, a ultrassonografia também 
tem aplicabilidade na confirma-

ção do adequado posicionamen-

to do tubo endotraqueal e másca-

ra laríngea, localização de nervos 

periféricos para guiar bloqueios 

anestésicos úteis para intubação 

acordado e na avaliação de resí-

duo gástrico para prever o risco 

de broncoaspiração. Assim sendo, 

a ultrassonografia, apesar de ser 
um instrumento relativamente re-

cente na avaliação da via aérea, 

tem se mostrado um método útil 

e rápido para auxiliar na predição 

de via aérea difícil e, desta manei-

ra, prevenir algumas complicações 

durante o ato anestésico. Apesar 

da necessidade de estudos maio-

res para reforçar as medidas ul-

trassonográficas consideradas de 

Daniela Nunes Oliveira, Catharina Borges de Oliveira, Murilo Pereira Flores 
Key-words: airway management; ultrasonography; difficult airway
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risco, a associação de parâmetros 

clínicos aumenta a acurácia do 

método e resulta em maior segu-

rança para o paciente.

Introdução

A abordagem da via 

aérea faz parte da rotina dos 

anestesiologistas e, apesar dis-

so, incidentes críticos durante a 

anestesia são, geralmente, rela-

cionados ao manejo da via aé-

rea. De acordo com o 4º Relató-

rio do National Audit Project of 

the Royal College of Anaesthe-

tists and Difficult Airway Socie-

ty (NAP4), a incidência de com-

plicações graves relacionadas à 

via aérea foi de 1 a cada 22000 

anestesias gerais. Admissão não 

programada em unidade de tra-

tamento intensivo aconteceu em 

1 a cada 29000 e necessidade de 

via aérea cirúrgica, em 1 a cada 

50000 anestesias gerais. Morte ou 

lesão cerebral ocorreram em 1 a 

cada 180000 anestesias. 1

A avaliação acurada da via aé-

rea sempre deveria ser realizada 

no preparo pré-anestésico, de for-

ma a identificar pacientes com po-

tencial via aérea difícil e planejar 

a forma mais segura e adequada 

de abordagem da mesma. Via aé-

rea difícil não prevista permanece 

um desafio para o anestesiologis-

ta, especialmente quando associa-

da à ventilação difícil. Apesar da 

existência de vários parâmetros 

clínicos (Classificação de Mallam-

pati, distância interincisivos, dis-

tância tireomentoniana, índice de 

massa corpórea), isoladamente, 

os mesmos têm apresentado bai-

xas sensibilidade e especificida-

de, com limitado valor preditivo. 

Melhoria na capacidade de predi-

ção ocorre com a associação des-

ses múltiplos parâmetros.2

O uso da ultrassonografia para 
a avaliação da via aérea tem sido 

proposto recentemente como uma 

Imagem 1: Identificação da língua: A) Posição do transdutor; B) Posição da língua.

Imagem 2: Identificação da epiglote e cordas vocais: A) Posição do transdutor; B) Epiglote; 
C) Cordas vocais.

ferramenta adicional para melho-

rar a identificação e abordagem à 
via aérea difícil. Os principais pon-

tos positivos dessa ferramenta são 

a relativa simplicidade, disponibi-

lidade à beira do leito e por tra-

tar-se de método não-invasivo.2 

Vários estudos têm sido realizados 

para identificar medidas ultrasso-

nográficas específicas associadas à 
ocorrência de via aérea difícil. 

Este artigo trata-se de uma re-

visão da literatura com o objeti-

vo de apresentar os fundamentos 

teóricos e aspectos práticos do 

uso da ultrassonografia como uma 

ferramenta auxiliar no manejo da 

via aérea potencialmente difícil.

Identificação das 
Estruturas Anatômicas

Língua
Com o paciente em decúbito 

dorsal e o pescoço estendido, man-

tendo a boca fechada e a língua to-

cando os dentes incisivos, posicio-

na-se o transdutor sob o queixo no 

plano sagital mediano.3 

Epiglote e cordas vocais

Com o transdutor posiciona-

do transversalmente na região da 

membrana tireóidea e deslocan-

do-se caudalmente sobre a carti-

lagem tireoide, visualiza-se a epi-

glote (estrutura linear hipoecóica) 

e as cordas vocais (estruturas hi-

perecóicas em forma de V). Mano-

bras como a protrusão da língua 

e deglutição ajudam na identifica-

ção da epiglote, assim como mo-

vimentos respiratórios e fonação 

facilitam a identificação das cor-

das vocais2. 

Membrana 
cricotireóidea

Abordagem Transversa: técnica 
TACA (“cartilagem Tireoide - Ar - 
cartilagem cricóide - Ar”)4

Espaço Pré-
epiglótico

Área pré-
Cordas Vocais

Ponta da língua
Base da língua

Pele

A B
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Imagem 3: Identificação da Membrana Cricotireóidea – Abordagem Transversa (Técnica TACA).

Posiciona-se transversalmen-

te o transdutor na região anterior 

do pescoço, ao nível da cartilagem 

tireoide, movendo-o até que a 

mesma seja visualizada como uma 

estrutura triangular hiperecóica 

(“branca”). Direciona-se caudal-
mente o transdutor até a identi-

ficação da membrana cricotireói-

dea (estrutura linear hiperecóica 

resultante da interface ar-tecido). 

O transdutor é direcionado mais 

caudalmente até a identificação 

da cartilagem cricóide (“faixa pre-

ta em formato de C” com uma li-
nha branca em sua curvatura). 

Por fim, desloca-se novamente o 

transdutor em direção cefálica até 

identificação da membrana crico-

tireóidea. (Imagem 3)

2 - Abordagem Longitudinal - 
Técnica do “Cordão de Pérolas”4

a. Palpa-se o nó supraesternal e, 
no pescoço, acima do mesmo, 
posiciona-se o transdutor trans-
versalmente para visualização 
da traqueia (estrutura hipoecói-
ca em formato de ferradura com 
uma linha hiperecóica posterior-
mente);

b. Desloca-se o transdutor 
à direita da traqueia, de forma 
que a borda direita do transdu-
tor esteja posicionada sobre a 
linha média da mesma;

c. Mantendo a borda direita do 
transdutor sobre a linha mé-
dia, faz-se uma rotação de 90° 
na borda esquerda, com conse-
quente posicionamento longitu-
dinal do transdutor sobre a li-
nha média da traqueia. Os anéis 
traqueais serão vistos como es-
truturas pretas (hipoecóicas) lo-
calizados à frente de uma linha 
branca (hiperecóica) formando 
uma estrutura semelhante a um 
cordão de pérolas;

d. Desloca-se cefalicamen-
te o transdutor, mantendo-o na 
posição longitudinal, até a visu-
alização da cartilagem cricóide 
e a porção distal da cartilagem 
tireoide. A membrana cricotirói-
dea localiza-se entre essas duas 
estruturas. 

Imagem 4: Identificação da Membrana Cricotireóidea – Técnica do “Cordão de Pérolas”: A) 
Identificação da traqueia; B) Lateralização do transdutor; C) Visualização longitudinal da 
traqueia (“Cordão de Pérolas”); D) Membrana cricotireóidea (vermelho) entre a cartilagem 
tireóidea (roxo) e a cartilagem cricóide (azul).

D

A

B

C

Cartilagem 
Tireóide

Membrana 
Cricotireóidea

Cartilagem 
Cricotireóidea

Membrana 
Cricotireóidea
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Avaliação 
Ultrassonográfica 
da Via Aérea Difícil: 
Quais as evidências 
científicas?

Baseados no pressuposto de 

que o aumento da espessura da lín-

gua dificulta a laringoscopia e a in-

tubação traqueal, com consequen-

te aumento do risco de via aérea 

difícil, Yao et al3 realizaram medi-

das ultrassonográficas da espessu-

ra lingual em 2480 pacientes e as 

correlacionaram com dificuldade 
de intubação e laringoscopia. Eles 

concluíram que a espessura da lín-

gua avaliada por ultrassonografia 
foi um preditor independente para 

intubação traqueal e laringosco-

pia difíceis, assim como o aumen-

to da razão entre espessura da lín-

gua e distância tireomentoniana. 

Espessura da língua maior que 6,1 

cm foi associada à intubação difí-

cil com sensibilidade de 75% e es-

pecificidade de 72% (Odds ratio 
igual a 7,7), enquanto a razão en-

tre espessura da língua e distância 

tireomentoniana superior a 0,87 

apresentou sensibilidade de 84% e 

especificidade de 79% (Odds ratio 
de 20).

Gupta et al5 demonstraram 

correlação entre a razão das dis-

tâncias do espaço pré-epiglótico 

e epiglote-cordas vocais [Pre-E/E-

VC] e a classificação de Cormack-
Lehane (CL).  Valores [Pre-E/E-

VC] maiores que 0 e menores 

que 1 correlacionaram-se com CL 

grau 1; [Pre-E/E-VC] entre 1 e 2 

correlacionaram-se com CL grau 

2; e valores [Pre-E/E-VC] entre 2 e 

3 com CL grau 3. A sensibilidade 

desse método foi de 67%-68%, com 

rápida aquisição ultrassonográfica 
das imagens e medidas (aproxima-

damente 30 segundos).

Rana et al6 reforçaram esse 

achado ao concluir que a medida 

ultrassonográfica [Pre-E/E-VC] é 
um bom preditor para avaliar larin-

goscopia fácil ou difícil no pré-ope-

ratório, com boa correlação com a 

Classificação de Cormack-Lehane. 
A [Pre-E/E-VC] tem alta previsibili-

dade com um ponto de corte > 1,77 

para laringoscopia difícil. 

Estudo conduzido por Falcetta 

et al2 evidenciou medidas ultras-

sonográficas da espessura dos te-

cidos moles, na face anterior do 

pescoço, em dois níveis: membra-

na tireoidea (espaço pré-epiglóti-

co) e cordas vocais, as quais cor-

relacionam-se fidedignamente com 
a Classificação de Cormack-Leha-

ne, com consequente predição de 

via aérea difícil. Medidas do espa-

ço pré-epiglótico superiores a 2,54 

cm tiveram sensibilidade de 82% e 

especificidade de 91% para predi-
zer laringoscopia difícil (CL>2b).

A cricotireoidotomia é con-

siderada o último recurso para o 

manejo da via aérea difícil. Ape-

sar disso, as taxas de sucesso 

para identificação dessa estrutu-

ra através de inspeção e palpa-

ção, por parte dos anestesiolo-

gistas, são extremamente baixas, 

principalmente em indivíduos 

obesos. Kristensen et al7 compa-

raram o método de palpação di-

gital e o uso de ultrassonografia 

para identificação da membrana 

cricotireóidea em paciente obesa 

mórbida. Quando o método con-

vencional de palpação digital foi 

utilizado, 13 dos 35 anestesiolo-

gistas participantes (37%) foram 

capazes de localizar a membrana 

cricotireóidea com sucesso em 2 

minutos enquanto 29 dos 35 par-

ticipantes (83%) identificaram cor-

retamente a estrutura com auxílio 

do ultrassom. Esses mesmos au-

tores8 compararam duas técnicas 

ultrassonográficas para a locali-

zação da membrana cricotireói-

dea: a técnica transversal (TACA) 

e a técnica longitudinal (“Cordão 
de Pérolas”), e concluíram que a 
técnica transversal foi mais rápi-

da (média= 24s) do que a longitu-

dinal (média= 37,6s). 38 (90%) dos 

42 anestesiologistas que partici-

param deste estudo identificaram 

corretamente a membrana crico-

tireóidea usando cada uma das 

técnicas. Todos os participantes 

acertaram a localização dessa es-

trutura com, ao menos, uma das 

técnicas. Devido à velocidade de 

identificação, a técnica transver-

sal parece ser útil também em si-

tuações emergenciais, assim como 

em casos em que não há espaço 

suficiente para o adequado posi-

cionamento longitudinal do trans-

dutor (exemplo: pacientes com 

pescoço curto ou deformidade 

que impossibilite a extensão do 

pescoço). 

Corroborando essa aplicabili-

dade, Okano e colaboradores9 re-

lataram o caso de uma paciente 

com grande abscesso cervical des-

viando lateralmente a traqueia. A 

localização da membrana cricoti-

reóidea, para realização de crico-

tireoidotomia, foi possível apenas 

com o uso da técnica ultrassono-

gráfica transversal (TACA). Devido 

a situações como essa, Kristensen 

sugere, em revisão, que a mem-

brana cricotireóidea seja identifi-

cada em todos os pacientes antes 

da indução anestésica e em to-

dos os pacientes com comprome-

timento da via aérea se o tempo 

permitir, inicialmente através da 

inspeção, seguida pela palpação e, 

em caso de falha ou dúvida, atra-

vés da ultrassonografia. 

Outras aplicações

Confirmação 
do adequado 
posicionamento do 
tubo endotraqueal e da 
máscara laríngea 

A confirmação da intubação 

traqueal pode ser feita diretamen-

te, através de escaneamento em 

tempo real, durante a intubação, 
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ou indiretamente, através da ob-

servação da expansão pulmonar 

e diafragmática. Visualização 

direta da passagem da cânula 

traqueal tem a vantagem de 

reconhecimento imediato de 

intubação esofágica, antes que 

a ventilação seja iniciada com 

consequente insuflação de ar para 

o estômago, reduzindo o risco de 

êmese e broncoaspiração. Ambas 

as técnicas são superiores à cap-

nografia em situações de muito 

baixo fluxo sanguíneo.10

A técnica direta pode ser rea-

lizada longitudinalmente ao nível 

da membrana cricotireóidea ou 

através da visualização da tra-

queia, com o transdutor posicio-

nado transversalmente acima do 

nó supraesternal. Essa técnica 

apresentou uma sensibilidade de 

97% para o correto diagnóstico de 

intubação esofágica quando reali-

zada durante a intubação, dinami-

camente. Quando realizada após a 

intubação, a sensibilidade foi con-

sideravelmente menor.10

A máscara laríngea é um dis-

positivo supra-glótico utilizado 

para manter a ventilação pulmo-

nar durante procedimentos cirúr-

gicos, diagnósticos ou como téc-

nica de resgate em caso de falhas 

na intubação.  Apesar da fácil in-

serção, o inadequado posiciona-

mento da máscara laríngea com 

ventilação insuficiente pode pio-

rar a hipoxemia, sendo necessário 

reposicionamento e substituição 

do dispositivo, aumentando, desta 

forma, as taxas de complicações.11 

A avaliação do posicionamento da 

máscara laríngea com a ultrasso-

nografia simultânea se mostrou 

como método eficaz e não-invasi-

vo, com taxa de sucesso de 79,3%, 

após confirmação com métodos 

clínicos e laringoscópio de fibra 

ótica. 11

O posicionamento da másca-

ra laríngea com a ultrassonografia 

pode ser feito através da visuali-

zação do manguito e das estrutu-

ras anatômicas relacionadas utili-

zando-se um transdutor linear em 

dois planos de imagem padrão: 

transversal e parassagital. No pla-

no transversal, entre o osso hioi-

de e a cartilagem tireoidiana, o 

posicionamento adequado é obti-

do quando há visualização da bor-

da do manguito lisa e arredonda-

da com sombra acústica simétrica. 

Em caso de assimetria, o disposi-

tivo deve ser reposicionado com 

leve rotação para o lado oposto. 

No plano parassagital, a borda do 

manguito é claramente visível e o 

manguito e esôfago são vistos no 

mesmo plano. 11

A técnica indireta é realizada 

por meio de ultrassonografia pul-

monar, através da visualização da 

linha pleural. Sua principal van-

tagem é a identificação de intu-

bação seletiva. O movimento sin-

crônico de “deslizamento pleural” 
é visualizado durante a ventila-

ção espontânea ou controlada. Em 

contrapartida, durante períodos 

de apneia, nenhum deslizamento 

pleural é observado, mas sim pe-

quenos movimentos sincrônicos 

ao batimento cardíaco, chamado 

de “pulso pulmonar”. A distinção 
entre intubação traqueal ou en-

dobrônquica pode ser feita atra-

vés de ultrassonografia em ambos 

os pulmões. Se há deslizamento 

pleural de um lado e pulso pul-

monar do outro, isso indica que 

o tubo está posicionado no brôn-

quio fonte do lado que é observa-

do o deslizamento pulmonar.10

Bloqueios anestésicos 
úteis para intubação 
acordada

A ultrassonografia tem sido 

largamente usada para localiza-

ção de vários nervos e realização 

de bloqueios anestésicos. Redu-

ção da quantidade de anestésicos, 

aumento das taxas de sucesso e 

redução do número de complica-

ções são os principais benefícios 

do uso da ultrassonografia nesse 

contexto. Na abordagem da via 

aérea, a realização de bloqueios 

anestésicos é importante no 

preparo para intubação acordada, 

técnica padrão ouro para intuba-

ção de pacientes com via aérea 

difícil e jejum incompleto.

Manikandan et al12 descre-

veram o uso da ultrassonografia 
para guiar o bloqueio do nervo la-

ríngeo superior bilateralmente no 

preparo para intubação acordada 

em paciente que se submeteria a 

artrodese cervical de urgência. O 

corno maior do osso hioide e a ar-

téria laríngea superior foram loca-

lizados e anestésico local foi inje-

tado entre essas duas estruturas.

A identificação da membrana 
cricotireóidea descrita previamente 

torna-se útil ainda para a adminis-

tração transtraqueal de anestésicos 

para anestesia da traqueia e laringe 

abaixo das cordas vocais.

Avaliação de resíduo 
gástrico

A ultrassonografia também 

tem validação e aplicabilidade 

na avaliação do resíduo gástrico. 

Sabe-se que a presença de con-

teúdo gástrico durante a indução 

anestésica (pela perda do reflexo 

de proteção de via aérea e rela-

xamento do esfíncter esofagiano 

inferior) aumenta o risco de bron-

coaspiração e, consequentemente, 

a morbi-mortalidade associada ao 

ato anestésico.

Neste contexto, o uso da ultras-

sonografia, por se tratar de um mé-

todo de baixo custo, portátil e prá-

tico, permite o exame do conteúdo 

gástrico à beira do leito e, desta 

maneira, ajuda na escolha da me-

lhor técnica anestésica para o ma-

nejo das vias aéreas, reduzindo o 

risco de broncoaspiração13.
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Apesar das limitações do mé-

todo, como o fato de ser operador 

e aparelho dependentes e de não 

avaliar o pH do conteúdo gástrico, 

a ultrassonografia permite a 

avaliação do volume e natureza 

do material contido no estômago.

A técnica utilizada compreen-

de uma análise quantitativa (área 

da secção transversa do antro 

gástrico e volume total do estô-

mago) e qualitativa. Nesta última 

é feita uma avaliação do antro 

gástrico e o estômago é classifi-

cado como: a) vazio (se paredes 

anterior e posterior justapostas); 

b) endocavidade com conteúdo lí-

quido (paredes distendidas e con-

teúdo hipoecoico); c) endocavida-

de com conteúdo sólido (paredes 

distendidas com imagem em “vi-
dro fosco” ou semelhante ao pa-

rênquima hepático)13,14.

Conclusão

A aplicabilidade da ultrasso-

nografia em anestesiologia tem 
sido expandida, tornando-se um 

instrumento extremamente im-

portante no cotidiano do aneste-

siologista. Seu uso na abordagem 

da via aérea, apesar de relativa-

mente recente, tem se mostra-

do seguro, rápido e reproduzível. 

Está bem estabelecida a adequa-

da identificação da membrana cri-
cotireóidea 7,8,9, importante refe-

rência para abordagem cirúrgica 

emergencial da via aérea, assim 

como a confirmação do adequa-

do posicionamento da cânula tra-

queal e da máscara laríngea, tanto 

de forma direta como indireta10,11. 

Além disso, a ultrassonografia 
também é validada no contexto da 

avaliação de resíduo gástrico com 

o objetivo de prevenir a broncoas-

piração através da escolha da téc-

nica anestésica e manejo de via 

aérea adequados ao paciente13,14.

Em relação à capacidade de 

predição de via aérea difícil pelas 

medidas ultrassonográficas apre-

sentadas acima, faz-se necessária 

a realização de estudos maiores 

para reforçarem esses achados. A 

associação dessas medidas diag-

nósticas com os parâmetros clíni-

cos já utilizados para avaliação da 

via aérea podem melhorar a acu-

rácia da avaliação perioperatória 

para a identificação de via aérea 
difícil. Isso resultará em maior se-

gurança, ao evitar surpresas de-

sagradáveis durante a abordagem 

da via aérea na sala operatória.  n
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A minha relação com a música 

começou quando eu ainda era pe-

queno, tendo meu pai como refe-

rência. Em Ilhéus, onde nasci e vivi 

a minha adolescência, a música alta 

e de boa qualidade, colocada por 

ele, era comum nos finais de sema-

na. Foi daí que comecei a me en-

cantar pelos solos de guitarra, ten-

do como minha primeira referência 

a banda Queen. De lá pra cá, nunca 

mais abandonei a música.

A experiência musical inicia-se 

na criança com a captação sensó-

rio-motora das vibrações atmosfé-

ricas, através da escuta das canções 

de ninar, no íntimo relacionamen-

to com a mãe e na totalidade dos 

sons que marcarão sua vida adulta, 

moldando seu cérebro por meio das 

diversas modalidades de relações 

melódicas, de harmonia e ritmo.

A sensação musical durante a 

infância, inicialmente, resulta de 

uma emoção de prazer puramente 

auditiva, a qual evolui integrando-

-se a outras áreas cerebrais, prin-

cipalmente entre os núcleos táctil 

cinestésico, visual e motor. Dessa 

forma, compõem-se os esquemas 

amplificadores que envolvem re-

giões integrativas do cérebro, des-

de a cóclea até as áreas pré-fron-

tais, aí incluída a participação 

subcortical do hipocampo-memó-

ria, bem como os centros límbicos 

de recompensa: amígdala, septo e 

nucleus accumbens, facilitadores 

da produção de neurotransmisso-

res como a dopamina, serotonina, 

norepinefrina e endorfina, cujos 
efeitos podem levar à alegria, à 

felicidade e ao êxtase.

Maria Bethânia foi mais longe e 

afirmou: “Música é perfume”. Como 
o perfume, a música nos invade, 

preenchendo todos os recantos do 

nosso ser, elevando-nos a planos 

ainda indecifráveis de luz, criação, 

inspiração e, às vezes, angústia.

Diferentes tipos de música des-

pertam emoções e evocam lem-

branças, provocando uma série de 

respostas no corpo humano. Assim, 

escutar música não é apenas lazer: 

a música pode ter efeitos terapêu-

ticos e ser parte das estratégias de 

estímulo de áreas do cérebro que 

despertam os potenciais de apren-

dizagem. Até mesmo a música “tris-
te” pode induzir emoções positivas. 
Um bom exemplo é o fato de pesso-

as que ouvem canções melancólicas 

sentirem mais empatia, porque se 

identificam com a tristeza expressa 
pelo artista.

MÚSICA
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Terapia 
musical 
em meio à 
pandemia

“ A música acaba 
funcionando como 
uma farmácia natural 
da qual todo mundo 
deveria abusar, sem 
contraindicação”, 
Fernando Gomes, 
Neurocientista.
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Uma pesquisa da Georgia Tech 

University mostrou que a suavi-

zação de iluminação e música en-

quanto as pessoas comem as leva a 

consumir menos calorias e a desfru-

tar mais das suas refeições. De um 

lado, está a neurociência, que trata 

da objetividade dos dados e dos si-

nais que mapeiam o funcionamen-

to cerebral. De outro, está a música, 

“que não pode ser entendida sem 
levarmos em conta a subjetividade, 

o envolvimento lúdico e a transiti-

vidade que caracterizam a arte”, ex-

plica Muszkat*.

Quando escutamos música, 

nosso batimento cardíaco, nossa 

frequência respiratória e nossos 

ritmos elétricos cerebrais mudam 

conforme o ritmo e a melodia, em 

outras palavras, “dançam conforme 
a música”. Ela não apenas é pro-

cessada no cérebro, mas afeta seu 

funcionamento.

O pesquisador da Unifesp expli-

ca que as crianças normalmente se 

expressam melhor pela música do 

que pelas palavras, verificando-se 
que o som pode ser uma ferramenta 

única para crianças com déficit de 
atenção, dislexia, autismo, depres-

são, esquizofrenia e outras disfun-

ções cerebrais. Transtornos como 

a demência, por exemplo, não afe-

tam os talentos musicais e até con-

tribuem para suavizar o problema. 

A música pode, também, “facilitar a 
intimidade e a aproximação física 

dos indivíduos com seus cuidado-

res, com maior engajamento em ta-

refas e melhor modulação positiva 

do humor”, comenta o neurologista.

A inteligência musical é um tra-

ço compartilhado e mutável que 

pode estar presente em grau até 

acentuado, mesmo em crianças com 

deficiência intelectual.

Música x terapia

Existem diversos estudos com-

provando os benefícios proporcio-

nados pela musicoterapia. Segundo 

um review publicado pela Cochra-

ne Library, uma organização sem 

fins lucrativos parceira de pes-

quisas da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), o simples ato de ou-

vir música pode melhorar as fre-

quências cardíaca e respiratória, 

além da pressão sanguínea em pa-

cientes com Doença Arterial Coro-

nária (DAC).

Apesar da musicoterapia já 

ter sido usada de maneira persis-

tente para tratar diversos proble-

mas psicológicos, foi somente nos 

anos 1980 que pesquisas empíri-

cas (apoiadas em experimentos) 

começaram a ser feitas nesse cam-

po. Desde então, diversos estudos 

na área vêm sendo desenvolvidos, 

levando-se em conta várias pato-

logias. Até hoje, a musicoterapia 

se mostra cada vez mais eficaz no 
tratamento de sintomas negativos, 

como a ansiedade e o isolamento.

 A música age em diversas áre-

as do cérebro, razão pela qual se 

mostra tão efetiva no tratamento 

de vítimas de derrames. Isso acon-

tece porque ela é capaz de desper-

tar emoções e estimular interações 

sociais, auxiliando na recuperação 

do paciente. É justamente por ati-

var tantas áreas do cérebro e de 

maneira tão intensa que a música 

serve como via terapêutica para 

tratar sintomas como a demência, 

tão comum em doenças como o mal 

de Alzheimer e outras doenças neu-

rodegenerativas.

Ao escutar música, o paciente 

consegue ativar diversos padrões 

neuronais (sinapses) que não eram 

estimulados há muito tempo, le-

vando a pessoa que está sofrendo 

a “acordar”, de certa forma. Esse 
tipo de terapia tem sido muito 

empregada nos Estados Unidos e 

vem ganhando bastante populari-

dade nos últimos anos. Alguns sin-

tomas da amnésia foram ameniza-

dos com diversas interações com 

a música, seja quando o pacien-

te toca algum instrumento, seja 

quando está passivo, somente ou-

vindo uma canção. 

Existe uma técnica usada por 

musicoterapeutas e fonoaudiólo-

gos chamada Terapia da Entonação 

Melódica, que serve para ajudar 

pessoas com distúrbios de comuni-

cação causados por danos no he-

misfério esquerdo do cérebro. A 

técnica busca envolver habilida-

des de canto, estimulando as re-
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giões não danificadas do hemisfé-

rio direito a “aprenderem” a falar. 
Nessa técnica, frases comuns são 

transformadas em frases melódi-

cas. No início, o paciente fala qua-

se que cantando e aos poucos vai 

reaprendendo a entonação típica e 

os padrões rítmicos comuns da fala 

do dia a dia.

Crianças com autismo podem 

se beneficiar bastante da musico-

terapia, pois a utilização de ins-

trumentos pode servir como uma 

importante ferramenta para in-

centivar a comunicação e a auto-

expressão, trazendo qualidade de 

vida para o portador do transtorno 

do espectro autista.

A música nunca deixou de ge-

rar interesse em médicos, mas só 

começou a ser estudada e aplicada 

de forma sistematizada pelo De-

partamento de Defesa dos Estados 

Unidos, que passou a utilizá-la em 

hospitais para ajudar na recupera-

ção de soldados

 que voltavam da guerra, sen-

do especialmente benéfica para 
pacientes com transtornos mentais 

e emocionais. Dentro desse aspec-

to, e diante das incertezas da vida 

no período da pandemia recente, a 

música se fez presente mais uma 

vez.

Com a redução da carga de tra-

balho em anestesia, resolvi apro-

fundar meus estudos na guitarra, 

usando essa estratégia como forma 

de oxigenar a mente inundada por 

um sentimento melancólico e pesa-

do, gerado pelas notícias pessimis-

tas e cenário de guerra, presencia-

do nos hospitais ou nos noticiários 

pelo mundo.

Durante a pandemia, conver-

sando com meu professor de gui-

tarra, Eric Assmar, a quem reve-

rencio como um ídolo musical, eis 

que surgiu a ideia de compartilhar 

algo fora da medicina, que trouxes-

se algum tipo de estímulo aos ami-

gos médicos que estavam em meio 

à batalha contra a covid-19, mesmo 

que fossem trechos de músicas mal 

executadas por um aluno em pleno 

aprendizado.

A partir de um desses víde-

os lançados no Instagram, rece-

bi a ligação de Maurício Pimentel, 

médico ortopedista, me convidan-

do para participar de um projeto 

musical. Daí começamos uma ban-

da virtual e a fazer vídeos amado-

res com outros médicos amantes 

da música, com um único objetivo: 

usar a música como forma de tera-

pia em meio a uma pandemia sem 

fim.

Formamos, então, a banda Doc-

tor Soul, composta por cinco médi-

cos: eu, Maurício Pimentel, Eduar-

do Gil, Marcus Thadeu e Guilherme 

Queiroz, três ortopedistas e um 

cirurgião plástico. Impressionan-

te como a pandemia passava mais 

rapidamente quando nos encontrá-

vamos para tocar. Da mesma for-

ma, a tristeza e a solidão também 

passam mais rápido quando usa-

mos a música como forma de tera-

pia. Ela traz vida!

Ouvir uma boa música ou tocar 

um instrumento musical é como se 

você estivesse em um mundo para-

lelo, em uma sessão de meditação. 

De fato, é uma companheira em 

qualquer situação na vida huma-

na, seja nos bons ou nos maus mo-

mentos, na união ou na solidão, na 

alegria ou na tristeza. Sem dúvida 

e de maneira perceptível individu-

almente, quando ouvimos ou toca-

mos uma boa música, melhoramos 

nosso humor, aumentamos nos-

so desempenho físico e ganhamos 

imunidade. Vale a pena frisar que 

a escolha do gênero musical é algo 

individual e muito pessoal, assim 

como as preferências da culinária.

A música nos leva a lugares 

onde não podemos chegar fisica-

mente. Ela catalisa o tempo, de 

uma maneira única, independente 

de fatores externos, internos ou de 

doenças. O tempo realmente passa 

mais rápido quando se tem a músi-

ca presente.

Hoje, com a velocidade da in-

formação, sobretudo pelas plata-

formas digitais, conseguimos em 

fração de segundos ter um álbum 

icônico, histórico, independente de 

onde estivermos, pronto para ser 

ouvido. A tecnologia estreitou nos-

sa relação com a música. 

Por fim, fica a dica para todos 
os amigos e colegas, médicos ou 

não: usem e abusem da música! Ja-

mais a ignore...

 “A música acaba funcionando 
como uma farmácia natural da qual 

todo mundo deveria abusar, sem 

contraindicação” (Fernando Gomes, 
neurocientista).  n

 
Fábio Goulart Maron 

Médico anestesiologista da CAS

*MUSZKAT, M. Música e Neurodesenvolvimento: em busca de uma poética musical inclusiva. Literartes, São Paulo, v. 1, n. 10, p. 233-243, 2019. 
ISSN: 2316-9826. DOI: https://doi.org/10.11606/issn.2316-9826.literartes.2019.163338. Disponível em: http:// www.revistas.usp.br/literartes/
article/view/163338.
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ANESTESIOLOGIA NA PANDEMIA

A instabilidade do cenário da 

pandemia foi decisiva para tornar 

100% on-line a 32ª edição da JOR-

BA – Jornada Baiana de Aneste-

siologia. A diretoria da SAEB, mais 

uma vez, mostrou sua capacidade 

de superação e dinamismo ao rea-

lizar um evento tão tradicional no 

calendário da anestesia baiana em 

novo formato. Durante todo o dia 

16 de outubro, emblemático pela 

comemoração do Dia Mundial da 

Anestesia, anestesiologistas de di-

versos estados do país atualiza-

ram os seus conhecimentos.

“A 32ª Jornada Baiana de 
Anestesiologia foi marcada, em 

função do contexto histórico, por 

uma série de incertezas quanto 

à adequação do seu formato e à 

possibilidade de atingir de forma 

satisfatória os nossos associados 

dentro das suas expectativas de 

conteúdo e qualidade. Reconhece-

mos que perdemos um pouco pela 

falta de interação social dentro 

Primeira versão 100% virtual 
da JORBA surpreende em 
número de participantes

dos moldes habituais da JORBA. 

Entretanto, o novo formato nos 

trouxe um retorno muito positivo, 

tanto dos palestrantes convidados 

quanto dos demais participantes. 

Certamente, esta jornada pode ser 

considerada um marco, por criar 

um horizonte de ainda mais pos-

sibilidades de entrega e comparti-

lhamento de conhecimento para o 

futuro da SAEB”, comemora o Di-
retor Científico da SAEB, Dr. Muri-
lo Flores.

A jornada aconteceu, excepcio-

nalmente, no mesmo ano em que 

a Bahia sediou a JONNA, mais um 

motivo de reconhecimento e valor 

de sua realização. “Com o adiamen-

to da JONNA 2020 para 2021, não 

teríamos JORBA neste ano, mas não 

parecia justo que se passassem dois 

anos sem a nossa Jornada Baiana. 

No entanto, após os dois cancela-

mentos da JONNA de forma presen-

cial, pareceu muito arriscado nos 

lançarmos a uma JORBA presencial. 

Nesse sentido, o apoio da indústria 

foi fundamental para que pudésse-

mos ter a primeira JORBA gratuita 

a todos os associados adimplentes 

da SAEB. Foram mais de 700 inscri-

tos!”, celebrou Dra. Liana Azi, presi-
dente da SAEB. n



26

bahianest

Apesar de toda a programação 

científica estar contemplada so-

mente em formato virtual, a Ses-

são Solene da 32ª JORBA – Jornada 

Baiana de Anestesiologia aconteceu 

de forma presencial na noite do dia 

16 de outubro, no auditório da Asso-

ciação Bahiana de Medicina (ABM).  

A cerimônia contou com a presen-

ça de diretores, sócios da SAEB, do 

presidente e do vice-presidente da 

Sociedade Brasileira de Anestesio-

logia (SBA), Dr. Augusto Takachima 
e Dr. Marcos Albuquerque, além de 

representantes de entidades médi-

cas baianas. O momento de reen-

contros e homenagens seguiu os 

protocolos de segurança exigidos 

pela pandemia, e teve um tom fes-

tivo, com a premiação dos médicos 

da Bahia em especialização que ob-

tiveram as melhores notas na prova 

nacional da SBA.

Premiações e 
homenagens

Receberam prêmios o Dr. Valdir 

Cavalcante Medrado, pelo melhor 

desempenho no estado da Bahia na 

Prova Nacional ME1/2020; os resi-

dentes Dr. Luís Henrique Martins 

Gonçalves, das Obras Sociais Irmã 

Dulce; Dr. Raphael de Souza Silva, 

do Hospital Universitário Professor 

Edgard Santos; e Dra. Luiza Mendes 

Costa Lino, do Hospital Geral Rober-

to Santos. 

O prêmio Dr. Roberto Rochael 

da Rocha Alcântara, pelo melhor 

desempenho no estado da Bahia na 

Prova Nacional ME2/2020, foi en-

tregue ao Dr. Lucas Archanjo dos 

Santos, do Hospital Universitário 

Professor Edgard Santos. Já o prê-

mio Dr. Eduardo Lins Ferreira de 

Araújo Filho, pelo melhor desem-

penho no estado da Bahia na Pro-

va Nacional ME3/2020, foi destina-

do ao Dr. Ricardo Sampaio Dourado 

Gonçalves, do Hospital Santa Izabel; 

e à Dra. Melissa Alves de Carvalho, 

outra integrante do corpo clínico do 

Santa Izabel.

Outro momento especial da Ses-

são Solene da JORBA 32 foi marca-

do por homenagens e reconheci-

mento daqueles que contribuíram 

para o fortalecimento da aneste-

siologia baiana. Receberam o título 

de Sócio Honorário da SAEB o vi-

ce-presidente da SBA, Dr. Marcos 

Albuquerque, e a ex-presidente da 

SAEB, Dra. Vera Fernandes de Aze-

vedo.

Palestra magna

Como parte da programação 

presencial da JORBA 32, após a 

Sessão Solene, a palestra magna 

sobre o tema “O anestesiologista e 
sua trajetória pessoal e profissio-

nal” foi ministrada com maestria 
pelo anestesiologista Dr. Altamiran-

do Santana, ex-presidente da SAEB 

(por duas gestões) e ex-presidente 

da SBA (em 1982). 

Dr. Altamirando iniciou sua fala 

recitando uma poesia. “Chego aos 
87 anos gostando cada vez mais da 

afirmação de Gabriel Garcia Marquez 
– ‘Envelhecer é como escalar uma 

grande montanha: enquanto escala, 

as forças diminuem, mas o olhar é 

mais livre, a visão mais ampla e mais 

serena’. No meu caso, em particular, o 

envelhecer abriu minha visão no sen-

tido pleno da vida, social e espiritual. 

Entendida a espiritualidade como um 

despertar da nossa divindade inter-

na, um estado de consciência que me 

trouxe mais leveza. É uma sensação 
de caminhada com sentido. Não digo 

isso para me vangloriar, mas para 

deixar uma mensagem, sobretudo 

para os mais jovens, de que quando 

temos um propósito, o nosso trabalho 

torna-se gratificante, fonte de satis-
fação e alegria”.

HOMENAGENS  JORBA

Homenagens e premiações marcam 
a Sessão Solene da JORBA 32

Dr. Altamirando Santana - presidente da SBA (1982) e ex-
presidente da SAEB

Dra. Liana Azi, presidente da SAEB
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Dr. Macius Pontes entregou o título de 
Sócio Honorário da Saeb à Dra. Vera 
Azevedo (ambos ex-presidentes da Saeb)

Dra. Liana Azi entregou o título de Sócio 
Honorário ao Dr. Marcos Albuquerque 
(vice-presidente da SBA)

Dr. Luís Henrique Martins Gonçalves com 
Dra. Vera Azevedo, coordenadora do CET/
SBA Obras Sociais Irmã Dulce

Dr. Raphael de Souza Silva do CET/SBA 
Hospital Professor Edgard Santos com 
Dr. Carlos Eduardo Araújo, presidente da 
COOPANEST-BA

Dr. Lucas Archanjo dos Santos do CET/SBA 
Hospital Professor Edgard Santos com 
Dr. Carlos Eduardo Araújo, presidente da 
COOPANEST-BA.

Dr. Ricardo Sampaio Dourado Gonçalves 
com o Dr. Jedson Nascimento, coordenador 
do CET/SBA Santa Casa de Misericórdia da 
Bahia

Dra. Melissa Alves de Carvalho com o Dr. 
Jedson Nascimento, coordenador do CET/
SBA Santa Casa de Misericórdia da Bahia

Dra. Luiza Mendes Costa Lino com Dr. 
Ricardo Azevedo, coordenador do CET/SBA 
Hospital Geral Roberto Santos Dr. Altamirando e Dra. Dalva Santana
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Dr. Altamirando fez uma reflexão sobre a sua aptidão 
para a vida associativa. “A minha vocação para as ativida-

des associativas aflorou já nos cursos ginasial e colegial, 
nos grêmios estudantis, culminando com a Presidência do 

Diretório Acadêmico da Faculdade de Medicina da Uni-

versidade Federal da Bahia, com passagens também pelas 

vice-presidências do DCE, Diretório Central dos Estudan-

tes, e da UEB, União dos Estudantes da Bahia”.

A vocação pela medicina estava também alinhada a 

uma visão administrativa de sua vida profissional. “No 
início, logo que entrei no mercado de trabalho como 

médico, após a residência, senti necessidade de adqui-

rir conhecimentos na área financeira e administrativa. 
Fiz cursos de extensão em administração financeira e 
hospitalar na Universidade Federal da Bahia, no IDORT 

– Instituto de Organização Racional do Trabalho. O meu 

objetivo era me preparar para ser um médico aneste-

siologista, capaz de atuar, também, na organização da 

prestação dos nossos serviços, com a preocupação de 

melhorar sempre na qualidade e na entrega de valores”.

Dr. Altamirando foi um dos fundadores da COOPA-

NEST-BA. “Participei ativamente da transição do SAS 
para a COOPANEST-BA. Nossa cooperativa nasceu na 

data magna da Bahia, 2 de julho, com a energia dos he-

róis da independência e as bênçãos de nossos Orixás”, 
disse. O momento de maior emoção ficou para o final. Ao 
falar da família, Dr. Altamirando trouxe o brilho no olhar, 

o embargo nas palavras e a revelação de quem desfruta 

de uma vida equilibrada. 

“Eu e Dalva nos casamos em 22 janeiro de 1966, 
quando ela estava no quarto ano do curso de medicina. 

Tínhamos um projeto de vida a dois: evoluir profissional 
e espiritualmente, constituir uma família e ser felizes. 

Desta união nasceram, nos quatro anos subsequentes, 

Adriana, Andrea, Daniela e Luciana. No meio dessa cami-

nhada, adotamos Francisco e Renato, 6 e 4 anos, órfãos e 

irmãos de Dalva por parte de pai. Aos 71 anos, deixei de 

trabalhar como anestesista. Foi uma decisão bem plane-

jada e bem pensada. Estava preparado financeira e emo-

cionalmente para me dedicar ao ócio criativo, com boas 

leituras, boa música, atividades físicas e lúdicas, regular-

mente. Temos, eu e Dalva, uma boa afinidade intelectual 
e social. Frequentamos os mesmos ambientes culturais 

com prazer e alegria, seja em viagens ou em nossa cida-

de. Gostamos de viajar, um bom hotel, bons restaurantes 

e um bom vinho”.

Por fim, o ex-presidente da SAEB e da SAB encerrou 
sua palestra com uma poesia de quem encontrou na vida 

razões para ser feliz. “Quero concluir a minha fala com 
versos do poema Envelhecer, de Manoel Bastos Tigre:

“Do que tiveres no pomar plantado, 
Apanha os frutos e recolhe as flores;
Mas lavra ainda e planta o teu eirado,

Que outros virão colher quando te fores.

Não te seja a velhice enfermidade.

Alimenta no espírito a saúde.

Luta contra as tibiezas da vontade. 

Que a neve caia, o teu ardor não mude.

Mantém-te jovem, pouco importa a idade; 

Tem cada idade a sua juventude! … ”  n

Dr. Augusto Takaschima - presidente da 
SBA

Dr. Fabrício Tobias, Dr. Carlos Eduardo Araujo, Dr. Augusto Takaschima, Dr. Altamirando 
Santana, Dr. Marcos Albuquerque e Dr. Jedson Nascimento

Dr. Marcos Albuquerque, Dra. Liana Azi e 
Dr. Augusto Takaschima
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ELEIÇÕES SAEB

Votação eletrônica é destaque 
nas eleições da SAEB

O processo eleitoral para a es-

colha dos novos integrantes da Di-

retoria da SAEB e das Comissões 

Científica, de Defesa Profissional 
e de Comunicação Social, do Con-

selho Superior, além de dois mem-

bros titulares e dois suplentes para 

o Conselho Fiscal na gestão 2022-

2023, com mandatos de três e dois 

anos, aconteceu no dia 15 de ou-

tubro. Pela primeira vez utilizando 

o Sistema Eleitoral com uma plata-

forma de votação eletrônica, a So-

ciedade conquistou a maior parti-

cipação de todos os tempos: 417 

votantes (412 virtuais, 1 postal e 4 

presenciais). 

O formato, certamente, será 

utilizado nas próximas eleições, de 

acordo com o Dr. Altamirando San-

tana, presidente da Comissão Elei-

toral da SAEB. “Durante mais de 
meio século, tenho acompanhado a 

vida da SAEB, suas atividades as-

sociativas e científicas. Por várias 
vezes, presidi a Comissão Eleitoral 

e tenho constatado o crescente in-

teresse dos associados na escolha 

de seus dirigentes. Na última elei-

ção, realizada de forma híbrida, 

com voto presencial e eletrônico, 

tivemos uma votação expressiva 

pela via eletrônica, validando a sua 

implantação exclusiva para os pró-

ximos pleitos”, ressalta o ex-presi-
dente da SAEB e da SBA.  n

DIRETORIA SAEB 2022-2023

Presidente
Dr. Alexandre Goulart Pustilnik

Vice-Presidente
Dr. Murilo Pereira Flores

Secretária Geral
Dra. Bianca Valéria G. Nobre dos Santos

Diretor Financeiro
Dr. Fábio Goulart Maron

Diretor Administrativo
Dr. Pablo Brito Detoni

Diretor Científico
Dr. Diogo Medeiros Bahia

Diretor de Defesa Profissional
Dr. Sammer Victor de Almeida
       
Comissão de Comunicação Social
Diretor: Dr. Pablo Britto Detoni 
Membro: Dr. Victor Sampaio de Almeida  
Membro: Dra. Giselli Azevedo Lujan 

Comissão Científica 
Diretor: Dr. Diogo Medeiros Bahia       
Membro: Dr. Abdias Carlos de Oliveira Filho 
Membro: Dr. Marcelo de Jesus Martins 

Comissão de Defesa Profissional
Diretor: Dr. Sammer Victor de Almeida
Membro: Dr. Daniel Veloso Viana Bomfim
Membro: Dr. Elio Ferreira de Oliveira Júnior 
  
Conselho Superior
Dr. Jedson dos Santos Nascimento 
Dr. José Abelardo Garcia de Meneses 
Dra. Liana Maria Torres de Araújo Azi
Dr. Márcio Henrique Lopes Barbosa 
Dr. Macius Pontes Cerqueira 
Dr. Ricardo Almeida de Azevedo
Dra. Vera Lúcia Fernandes de Azevedo

Conselho Fiscal
Efetivos:
Dr. Fabrício Tobias Duarte Carneiro 
Dr. Daniel Regis D’Albuquerque     

Suplentes:
Dr. Elson Alberto Fernandes de Araújo Filho 
Dr. Lucas Coutinho de Sá Oliveira      
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A 24ª edição do Curso de Ecocar-

diografia Transesofágico Intraope-

ratória da Sociedade Brasileira de 

Anestesiologia (ETTI/SBA) aconte-

ceu nos dias 23 e 24 de outubro, no 

Grand Hotel Stella Maris, em Salva-

dor. O curso foi realizado em versão 

inédita fora do Rio de Janeiro, sede 

da SBA, como fruto da profícua par-

ceria entre SAEB e SBA.

De acordo com o coordenador 

do ETTI/SBA, Dr. Marcello Salgado, o 

relacionamento das regionais com a 

SBA é fundamental para que o pla-

nejamento estratégico do grupo ETTI 

seja colocado em prática no próximo 

ano. “O ponto principal do Grupo ETTI 
para 2022 é descentralizar, capilari-

zar e aumentar o número de aneste-

siologistas aptos a utilizarem o eco 

transtorácico e o eco transesofágico 

como monitor hemodinâmico. Nós 

aumentamos o número de instruto-

res no país e hoje temos muitos anes-

tesiologistas capacitados para atuar 

como instrutores do grupo ETTI. En-

tão vamos conseguir quase dobrar 

o número de cursos para o próximo 

ano e descentralizar. Até então todos 

eram realizados no Rio de Janeiro e 

com poucos instrutores. Nosso proje-

to agora é realizar cursos a cada dois 

meses em regionais pelo Brasil, como 

ocorre com o SAVA, para capilarizar 

e aumentar o número de associados 

treinados, principalmente utilizando 

o ECO em cirurgia não cardíaca como 

monitor hemodinâmico”.

Este programa tem como objeti-

vo definir os princípios e aplicações 
do ecocardiograma transesofágico 

(ETE). É composto por 10 aulas ex-

positivas, casos clínicos, laboratório 

de anatomia com coração porcino e 

um simulador de ETE, onde é possí-

vel realizar o treinamento dos cortes 

ecocardiográficos. Durante o curso, 
o participante tem um melhor en-

tendimento da fisiologia e anatomia 
valvular, função do VE e doenças da 

aorta. Ao final dos dois dias de curso, 
os participantes estão aptos a apli-

car os princípios físicos na obtenção 

de imagens anatômicas do ETTI; utili-

zar as diferentes modalidades de Do-

ppler; avaliar a qualidade da imagem 

do ETTI; dissecar um coração porcino; 

correlacionar a anatomia do coração 

porcino com o ETTI; e iniciar o racio-

cínio para a tomada de decisão com a 

equipe cirúrgica.

De acordo com um dos instru-

tores, Dr. Raffael Zamper, que mora 

nos EUA, apesar da técnica do ECO 

ser muito bem estabelecida na Amé-

rica do Norte, no Brasil ainda não 

está em plena utilização como um 

recurso de apoio à anestesia. “No 
mundo todo, o ECO é uma realida-

de para o anestesista, isso não tem 

volta. É uma ferramenta que tende 
a ser utilizada com cada vez mais 

frequência daqui para frente. O fu-

turo de um projeto como esse junto 

às sociedades é extremamente pro-

missor para melhorar os resultados 

cirúrgicos para os pacientes. Ter a 

visão do ECO como uma ferramenta 

auxiliar, associando a sua utilização 

com todos os conhecimentos que 

estamos acostumados no ambiente 

perioperatório, melhora significati-
vamente a nossa atuação, trazendo 

benefícios aos nossos pacientes”.

Dr. Raffael explica também os 

aspectos positivos preponderantes 

para o desfecho positivo na cirur-

gia cardíaca. “Nas cirurgias cardía-

cas estruturais, quando há substi-

tuição de válvulas, reparo de lesões, 

ressecção de um músculo, tanto do 

lado direito quanto do esquerdo, 

sem o recurso do ECO, o paciente 

tem a cirurgia concluída, onde o co-

ração é fechado e entra em circu-

lação espontânea. Só depois de ser 

Bahia recebe curso ETTI, 
realizado fora da cidade sede 
da SBA pela primeira vez

CALENDÁRIO CIENTÍFICO



SALVADOR BAHIA  |  DEZEMBRO/2021

31

levado para UTI, ele fará um novo 

exame para verificar as estruturas. 
Isso pode acontecer em algumas 

horas ou até mesmo em alguns dias. 

Com o ECO no perioperatório, nós 

conseguimos avaliar o procedimen-

to imediatamente, podendo inclusi-

ve fazer uma nova abordagem, caso 

necessite de reparo, o que implica 

de forma decisiva num melhor re-

sultado. Nos procedimentos de co-

ração fechado, como as cirurgias de 

aorta, de revascularização do mio-

cárdio e cirurgias de alta complexi-

dade não cardíacas, o ECO funciona 

como um monitor hemodinâmico. 

Através dele, é possível identificar 
a condição do coração, se está va-

zio, se não está batendo bem ou se 

está batendo contra uma resistência 

muito baixa. Com essa resposta que 

o recurso nos apresenta de forma 

imediata, é possível otimizar o pa-

ciente com drogas vasoativas, dro-

gas que ajudam o coração a contrair 

melhor ou mesmo com o volume e, 

de alguma forma, guiar a terapia 

por uma meta objetiva que no pós-

-operatório imediato ou nas próxi-

mas horas vai oferecer um melhor 

resultado ao paciente”, explica Dr. 
Zamper.

Desde 2010, a SBA tem busca-

do investir de forma pragmática na 

educação continuada de seus sócios, 

formando mais de 1.000 anestesio-

logistas. “Como ocorre nos EUA e na 
Europa, nós temos que trazer o ECO 

para uma matriz de competência da 

anestesia dentro da residência mé-

dica. Hoje nós temos que falar não 

somente em ECO intraoperatório, 

temos que falar em monitorização 

com ultrassom. Nós estamos falan-

do dos bloqueios regionais, do ECO 

transtorácico focado, do ultrassom 

pulmonar e do eco transesofágico, 

como monitor hemodinâmico em ci-

rurgias cardíacas e não cardíacas”.

Atualmente, a ultrassonogra-

fia é uma ferramenta do aneste-

siologista que engloba todo esse 

cenário. A SBA possui núcleos es-

pecíficos sobre cada competência 
apresentada, está atualizada e na 

vanguarda da anestesia mundial.  

Nosso propósito é manter esse 

crescimento e isso será conquista-

do de forma exponencial quando 

inserirmos essas competências na 

formação oficial dos nossos resi-
dentes. O uso do ultrassom como 

ferramenta para avaliação de blo-

queios nos CTEs já é uma realida-

de quase nacional. Infelizmente, a 

ecocardiografia focada e transeso-

fágica ainda não, somente em al-

guns centros. Felizmente, muitos 

CETs já dispõem de treinamento 

formal em São Paulo, Rio de Janei-

ro e Bahia, embora isso ainda não 

esteja sedimentado dentro da ma-

triz de competência”, salienta Dr. 
Marcello Salgado.   n
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Nos meses de novembro e de-

zembro, a SAEB sediou duas edições 

do SAVA - Suporte Avançado de Vida 

em Anestesia, no Instituto de Ensino 

e Simulação em Saúde (INESS), na Pu-

pileira, no bairro de Nazaré. O curso 

teórico-prático, com duração de 18 

horas, é um projeto educacional da 

Sociedade Brasileira de Anestesiolo-

gia, subordinado ao Departamento 

Científico da SBA, desenvolvido por 
meio de um curso presencial para 

qualificação em prevenção, diagnós-
tico e tratamento de situações críti-

cas em anestesia.

Entre os objetivos do SAVA es-

tão: 1) proporcionar treinamento teó-

rico-prático para anestesiologistas ou 

médicos em formação na especiali-

dade, por meio do desenvolvimento 

de habilidades técnicas e abordagem 

dos aspectos humanos no gerencia-

mento de crises que ameaçam a vida 

durante o período perioperatório;

2) reduzir a morbidade e a morta-

lidade relacionadas à prática da espe-

cialidade; 3) capacitar os participan-

tes, por meio de treinamento para o 

controle de crises, a desenvolver ha-

bilidades comuns em múltiplos even-

tos; e 4) proporcionar ao egresso do 

curso excelência no aprendizado da 

prevenção, diagnóstico e tratamento 

de situações críticas em anestesia e 

relativas à parada cardiorrespiratória 

(PCR).   n

SAEB realiza duas 
edições do SAVA

CALENDÁRIO CIENTÍFICO
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A obra do ex-conselheiro do CRE-

MEB traz relatos de situações de 

caráter ético e legal contra anes-

tesiologistas. Muitas delas, segun-

do o autor, poderiam ser evitadas 

caso os colegas envolvidos tives-

sem mais conhecimento sobre a 

ética médica. A publicação traz luz 

sobre este tema.

Em entrevista à Bahianest, Dr. Ale-

xandre Figueiredo, que também é 

autor de publicações do universo 

infantil, conta detalhes do livro 

que está disponível para aces-

so gratuito na Biblioteca Virtual 

do CREMEB e passou a compor o 

acervo digital da área do conheci-

mento da Sociedade Brasileira de 

Anestesiologia.

Bahainest: O que o livro traz nes-

ta segunda edição?

Alexandre Figueiredo: Nosso or-

denamento ético e jurídico é deri-

vado do Direito Romano, que tem 

como um dos princípios funda-

mentais a verdade de que ninguém 

pode se escusar de cumprir a lei 

alegando não a conhecer. Então, 

devemos conhecer elementos bá-

sicos da ética médica e, para isso, 

precisamos nos informar sobre os 

principais pareceres e resoluções 

do Conselho Federal e Regionais 

de Medicina, além do conhecimen-

to do Código de Ética Médica. Há 
pouco menos de 5 anos, a primei-

ra edição do livro Dilemas Éticos 
na Prática Anestésica – Discussão 

de Casos foi lançada e de lá para 

cá surgiram algumas mudanças 

importantes, como o novo Código 

de Ética Médica e a Resolução do 
CFM nº 2174/17, que dispõe sobre 

a prática anestésica (leitura in-

dispensável e obrigatória a todos 

os anestesiologistas brasileiros); 

além de outros pareceres. Nessa 

nova edição, ocorreu a atualiza-

ção dessas informações, além da 

inclusão de novos casos clínicos.

B: Como você avalia a repercussão 

de sua obra desde a primeira edi-

ção?

A.F.: O livro tem a característica 

inovadora de discutir temas li-

gados à ética em anestesiologia 

em formato de casos clínicos, de 

maneira objetiva, aplicada à práti-

ca diária e de fácil leitura. Então, 

houve uma enorme aceitação por 

parte dos anestesiologistas bra-

sileiros. Desde a primeira edição, 

o livro está presente e disponível 

para download na biblioteca virtu-

al do CREMEB, e essa nova versão 

passou a incluir o acervo digital da 

área do conhecimento da Socieda-

de Brasileira de Anestesiologia. As 

discussões dos casos clínicos são, 

em grande parte, fundamentadas 

com base em pareceres e resolu-

ções que precisam ser conhecidos 

e cumpridos pelos profissionais.

B: Como você avalia a importân-

cia dessa discussão para a prática 

anestésica segura?

A.F.: Muitos pontos relacionados 

à segurança dos pacientes estão 

presentes nas questões éticas. São 

temas que se confundem com fre-

quência. Os anestesiologistas têm 

a tarefa diária de bem assistir, 

informar, registrar e acompanhar 

seus pacientes. Bem assistir não 

significa apenas aplicar a técnica 
anestésica mais adequada. Signifi-

ca aplicá-la da melhor forma pos-

sível: é diagnosticar; pedir ajuda 

sempre que necessário; solicitar 

todos os recursos disponíveis; ser 

Anestesista lança 
2ª edição de livro 
sobre ética na 
prática anestésica 

CALENDÁRIO CIENTÍFICO

Uma nova edição atualizada do livro Dilemas Éticos na 
Prática Anestésica – Discussão de Casos, de autoria do 
médico anestesiologista e sócio da SAEB, Dr. Alexandre 
Vieira Figueiredo, foi lançada no dia 30 de novembro, 
no auditório da COOPANEST-BA. O encontro contou com 
a participação de conselheiros do CREMEB, diretores e 
sócios da SAEB.
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cuidadoso, educado e atencioso; 

ter um bom relacionamento com 

toda equipe de assistência; obe-

decer aos protocolos institucio-

nais; e atender aos pedidos dos 

pacientes sempre que possível. A 

informação sobre o processo da 

assistência aos pacientes e seus 

familiares é um ponto de enorme 

importância na boa relação médi-

co-paciente, que deve ser mantida 

sempre, principalmente nos casos 

em que ocorrerem mal resultado, 

complicação ou, até mesmo, erro. 

O registro completo em prontuário 

médico deve ser um hábito, já  que 

num processo de apuração sobre 

qualquer denúncia em desfavor 

do médico é o primeiro documen-

to a ser solicitado e aquilo que 

não está registrado considera-se 

que não foi feito. Acompanhar os 

pacientes até o momento da alta 

hospitalar também é um dos pon-

tos de grande importância da ta-

refa diária do anestesiologista. No 

próprio Código de Ética Médica, 
existem dispositivos recomendan-

do a boa assistência, a informação, 

o registro e o acompanhamento de 

todos os casos.

B: Quais os maiores impasses no 

exercício da ética na prática anes-

tésica?

A.F.:  Alguns fatores influenciam 
de maneira determinante as ques-

tões éticas na anestesiologia. En-

tre eles destaco:

• O efeito despersonalizante da 
especialização;

• Excessiva carga horária de tra-
balho e o estresse associado;

• Relativa diminuição de conceitos clí-
nicos frente ao avanço tecnológico;

• O aumento excessivo do legalis-
mo; 

• Relação médico-paciente pouco 
desenvolvida;

• Diferente disponibilização de re-
cursos em diferentes instituições;

• Precarização de vínculos traba-
lhistas;

• O hábito de realizar poucos re-
gistros em prontuário;

• Pressão por aumento de produ-

tividade.

B: Quais são suas considerações fi-

nais?

A.F.: O conhecimento básico das 

questões éticas é fundamental 

para a sobrevivência do profis-

sional médico. Consideram-se 

básicos para o anestesiologista a 

resolução do CFM nº 2174/17 e o 

Código de Ética Médica. Quando 
diante de algum conflito ético ou 
dúvida, recomenda-se a pesquisa 

de resoluções e pareceres refe-

rentes ao tema no site do CFM. É 
fácil e rápido. O cumprimento do 

ordenamento ético da profissão, 
por certo, promove a proteção 

também contra demandas admi-

nistrativas, cíveis e penais e, prin-

cipalmente, possibilita uma assis-

tência mais segura e humanizada 

aos pacientes.  n
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No ano de 2021, a COOPANEST-

-BA realizou atividades fundamen-

tais para o desenvolvimento da ins-

tituição. Ao verificar a necessidade 
de um reposicionamento estratégi-

co para fortalecer a nossa relação 

com o cooperado e a sociedade ci-

vil, foi feita, inicialmente, uma ava-

liação da visão, missão e valores 

da cooperativa. Após muita discus-

são, o reposicionamento foi impor-

tantíssimo, pois deixou claro que o 

objetivo da cooperativa é proteger 

a sociedade civil por meio da valo-

rização do trabalho do anestesio-

logista. O que nós fazemos é muito 

sério e temos que ser mais sérios 

ainda na valorização das nossas ati-

vidades.

Outro ponto relevante foi a in-

tensificação das atividades nas re-

des sociais. Estamos reforçando o 

contato com os cooperados e outros 

públicos, para trazer uma ideia do 

volume de atividades, esclarecer 

dúvidas e promover educação. Que-

remos uma aproximação responsá-

vel e robusta para que cada indiví-

duo receba os esclarecimentos que 

deseje.

A contínua atividade de nego-

ciação e renegociação dos contra-

tos com as diversas operadoras de 

saúde e a busca pela melhoria dos 

honorários médicos têm sido funda-

mentais para a satisfação dos nos-

sos cooperados. Todos querem essa 

evolução e, apesar das dificuldades 
inerentes à pandemia de covid-19, 

que muito limitou a nossa econo-

mia e dificultou muitas negociações, 
avançamos e continuamos imbuídos 

nesses objetivos. 

Um último ponto diz respeito à 

busca da unidade entre os diversos 

cooperados. O segredo do nosso 

sucesso está no respeito e na va-

lorização de cada cooperado, gru-

po e instituição. Continuamos im-

buídos neste objetivo: a unidade. 

Diretoria da COOPANEST-BA 
celebra um ano de avanços e 
conquistas

VISÃO, MISSÃO E VALORES

Sem isso, não existe cooperativis-

mo, consequência desta unicidade 

e respeito mútuo. Sem união, não 

conseguiremos vencer. Esta deve 

ser a nossa tônica, esse deve ser o 

nosso caminho. n

Jedson Nascimento
Secretário-geral da COOPANEST-BA
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COOPANEST Solidária  
vai ao Lar Vida

SOLIDARIEDADE EM AÇÃO

O impacto social e econômico 

trazido pela covid-19 toma propor-

ções avassaladoras em todo o mun-

do. Sendo o Brasil um dos países 

com grandes índices de desigualda-

des, era esperado que a pandemia 

acentuaria ainda mais os desafios 
enfrentados pelo menos favorecidos 

no país e causaria danos irremediá-

veis.

Diante dessa realidade, o ter-

ceiro setor precisou apresentar uma 

resposta imediata. As empresas 

comprometidas com o social se dis-

puseram a renunciar à integralidade 

dos seus lucros, a fim de amenizar 
o sofrimento de famílias carentes e 

instituições assistenciais. Conforme 

o Monitor das Doações da Covid-19, 

ferramenta criada pela Associação 

Brasileira de Captadores de Recur-

sos (ABCR), as doações no país para 

enfrentar a pandemia ultrapassaram 

a marca histórica de R$ 7 bilhões. O 

setor da saúde foi o que recebeu o 

maior volume de doações.

Iniciativas que chegam em boa 

hora diante de um cenário tão ad-

verso. Uma pesquisa promovida 

pelo Datafolha indicou que metade 

das organizações sem fins lucrativos 
brasileiras enfrentarão dificuldades 
para se manter no pós-pandemia. 

Desafios já vivenciados por muitas 
instituições, como o Lar Vida, esco-

lhido para receber o apoio de mais 

uma ação do projeto COOPANEST 

Solidária.

O presidente Dr. Carlos Eduardo 

Araujo, o vice-presidente, Dr. Aurino 

Gusmão, o secretério geral, Dr. Jed-

son Nascimento, e o 2º secretário, 

Dr. Eron Santana estiveram no Lar 

Vida para conhecer o trabalho de-

senvolvido, desde 1985, abrigando e 

cuidando de forma integral de crian-

ças, adolescentes e adultos com de-

ficiências. Atualmente, a instituição 
acolhe 103 pessoas com problemas 

como a Síndrome de Down, Hidroce-

falia, Paralisia Cerebral, Deficiências 
Múltiplas, além de enfermidades 

mentais e deformidades variadas.

Desde o início da pandemia, o 

Lar Vida vem sofrendo com a que-

da no número de doações que possi-

bilitam manter a instituição funcio-

nando e recebendo pessoas que não 

possuem o apoio e o suporte familiar 

para viver com as suas limitações. 

De acordo com o gerente Reinaldo 

Cardoso, que há 21 anos trabalha na 

instituição, as doações respondem 

por mais de 70% dos recursos neces-

sários para a manutenção do espaço 

e dos acolhidos que, em sua maioria, 

necessitam de acompanhamento 24 

horas, tomam remédio controlado 

e alimentação especial. “Temos um 
convênio com a Prefeitura Municipal 

de Salvador que nos ajuda a cuidar 

das 40 crianças menores de idade, 

mas isso, infelizmente, não contem-

pla às necessidades do restante dos 

acolhidos e nem cobre os custos com 

uma assistência prestada em regime 

de plantão”, lamenta.

A doação da COOPANEST Soli-

dária garantiu, por algum tempo, a 

alimentação enteral dos acamados. 

Ação que deve acontecer com maior 

frequência, de acordo com o vice-

-presidente da cooperativa. “Precisa-

mos mobilizar esforços de contribui-

ções permanentes para sermos mais 

efetivos no apoio a instituições sérias 

e comprometidas como o Lar Vida. 

O trabalho que vimos aqui merecem 

respeito, admiração e contribuição”, 
reforça Dr. Aurino Gusmão.  n
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A pandemia da covid-19 que aco-

meteu todo o planeta, desde 2020, 

acumula consequências de diversas 

naturezas. Milhares de pessoas têm 

enfrentado 

transtornos com colapsos emo-

cionais em decorrência da privação 

das relações, escassez de trabalho 

e redução de ganhos financeiros, 
sem falar do número avassalador 

de mortes de conhecidos, amigos e 

familiares. Diante desse cenário, as 

instituições mais comprometidas 

com o bem-estar de seus colabora-

dores estão atentas e imbuídas em 

cuidar da saúde mental. Foi justa-

mente por entender a relevância e 

urgência de tratar o tema que a di-

retoria da COOPANEST-BA, com o 

apoio e incentivo do departamen-

to de Recursos Humanos, mobilizou 

seus colaboradores numa palestra 

sobre Colapso Mental, Emocional e 

Psicológico, no mês de Conscientiza-

ção e Combate ao Suicídio, o Setem-

bro Amarelo®️.

 O convidado a tratar de um 

tema tão sensível e prevalente foi 

Jordan Campos, escritor, Psicotera-

peuta Transpessoal Sistêmico (TTS) 

e iridólogo especialista em Fisiologia 

e Comportamento. Numa palestra 

leve, dinâmica e objetiva, o pales-

trante abordou vivências, orienta-

ções e conceitos que estimulam a 

transformação do ser com base nos 

valores morais e no fortalecimento 

individual como forma de construir 

Saúde mental é 
tema de palestra 
para diretores e 
colaboradores

Jordan Campos

bahianest
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relações interpessoais mais saudá-

veis, inclusive no ambiente de tra-

balho.

“Em tempos de confinamento, 
temos uma grande oportunidade de 

autoconhecimento e proteção psí-

quica urgente. A atenção psicote-

rapêutica é de imensa importância 

neste momento de pandemia, sendo 

crucial para ajudar no ajuste emo-

cional, comportamental, somático 

e familiar. Sabemos que ansiedade, 

descontrole, medo, melancolia e es-

tados depressivos são ainda mais 

comuns neste momento e não po-

demos parar. O trauma atual pode 

se transformar em forte estresse 

pós-traumático com repercussões 

tão graves à vida como o cenário 

atual”, alerta o autor dos livros Mu-

ros de Vento, Entrevista com o Pâ-

nico e Fora da Caixa.

A saúde mental dos trabalhado-

res piorou durante a pandemia. Um 

estudo desenvolvido pela Rede Bra-

sil do Pacto Global, da Organização 

das Nações Unidas (ONU), idealizada 

pela InPress Porter Novelli, com o en-

dosso científico da Sociedade Brasi-
leira de Psicologia, aponta que 70% 

dos homens e mulheres que ocupam 

um posto de trabalho no Brasil estão 

nervosos, tensos ou preocupados e 

sem apoio profissional. A tristeza, o 
estresse e a ansiedade também afe-

tam os colaboradores, com a ansie-

dade acentuada sendo citada por 

55%, o estresse por 51% e a tristeza 

por 49%, respectivamente. Os jovens 

de até 34 anos acumulam mais sin-

tomas, segundo o levantamento.

“A palestra do terapeuta Jor-
dan Campos traz para a luz a im-

portância da atenção à saúde men-

tal, a qual precisa ser preservada 

diante das adversidades e deman-

das diárias.  Além de reunir escla-

recimentos sobre nossas crenças e 

programações mentais, o palestran-

te destacou a  importância do la-

zer, dos amigos e familiares como 

coadjuvantes tanto no tratamento 

como na preservação desses trans-

tornos. Nosso maior bem se resume 

ao nosso bem-estar mental e físico, 

conquistado através de estratégias 

capazes de nos blindar diante de 

uma realidade que impõe mudan-

ças além das perspectivas reais, o 

que acaba impactando no estado 

mental das pessoas”, ressaltou Da-

niel Magalhães, do departamento 

de Auditoria de Contas Médicas da 

cooperativa.

“A palestra de Jordan Campos 
foi muito impactante e serviu para 

iniciar uma reflexão sobre para onde 
queremos ir depois de tantos sofri-

mentos e necessidades causados 

pela pandemia. Os caminhos que es-

colhemos ou as decisões que pro-

crastinamos se refletirão em nosso 
‘eu’ e terão impactos sobre o nosso 

futuro. Por isso, seguindo os conse-

lhos do palestrante, vamos desatar 

os nós e seguir em frente!”, eviden-

ciou Dr. Jedson Nascimento, Secretá-

rio Geral da COOPANEST-BA.   n
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