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Introdução: 
A técnica POINT OF CARE usada inicialmente na terapia intensiva, tomou mais força e 
aplicabilidade na anestesiologia por conta da facilidade, eficácia e diagnóstico precoce no pré, 
intra e pós  operatório. Tornando-se obrigatório o aprendizado e aperfeiçoamento nestas 
técnicas, que se mostram cada dia mais benéficos nos desfechos da morbimortalidade dos 
pacientes. 
 
Objetivos: 
Demostrar a eficácia e eficiência da técnica point of care, especificamente da ultrassonografia 
de pulmão para diagnóstico precoce na sala de recuperação anestésica. 
 
Relato de caso: 
Paciente feminina de 45 anos, ASA I, mets 4 -10, assintomática do ponto de vista 
cardiovascular, fisioterapeuta de profissão, foi submetida a uma adenoamigadalectomia.A  
cirurgia teve 1 hora de duração,foi realizada indução e manutenção endovenosa com 
remifentanil e propofol, analgesia multimodal e mínima perda sanguínea e volume de 1000ml 
de ringer lactato. Procedimento realizado sem intercorrências, paciente extubada e levada à 
recuperação anestésica consciente. Na recuperação anestésica foi evidenciada dessaturação, o 
que tornava a paciente dependente de O2 para manter saturação acima de 90%.A mesma 
encontrava-se taquipnéica e taquicárdica. Referia fadiga e dificuldade respiratória. Na ausculta 
evidenciavam-se roncos generalizados com predomínio nas bases ++++/++++ . A ausculta no 
pescoço descartava obstrução alta. Foi levantada suspeita de broncoespasmo inicialmente, e 
instituída terapia com nebulização de salbutamol, terbutalina EV e hidrocortisona. Após10 
minutos paciente foi reavaliada sem melhora da dispnéia e mantinha dependência de O2. À 
ausculta pulmonar mantinha roncos generalizados, apresentando sonolência associada. Foi 
colhida gasometria arterial com acidose respiratória com SaO2 Arterial 80% e feito 
ultrassonografia pulmonar com probe curvo, em 3 pontos bilaterais, evidenciando 
deslizamento pleural normal, usado protocolo Pink e protocolo Blue, evidenciando linhas B 
com áreas menores de 3mm, sugestivo de edema alveolar, confirmado no modo M. Iniciado 
precocemente tratamento com furosemida, morfina e oxigênio suplementar, monitorizada 
diurese e colhida enzimas cardíacas. Houve melhora após 2 minutos de terapia instaurada, 
paciente foi encaminhada para UTI para continuar ventilação não invasiva e vigilância 
monitorizada. Alta após 2 dias da UTI sem sequelas. 

Conclusão: 
Os métodos ultrassonográficos de pacientes críticos em Uti também podem ser utilizados na 
anestesiologia. Protocolos clássicos como Blue e Pink são de fácil acesso e utilização, e podem 
ser adaptados à recuperação anestésica permitindo melhores desfechos e menores 
complicações em nossos pacientes. Em nosso caso foi evidenciado o porquê da utilidade e 
aprendizado da técnica e as vantagens do ultrassom pulmonar.  
 



 

 


