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Monitorização

●Anestesias;

●UTI;

●UTI móvel / ambulância;

●Pronto socorro;

●Centro cirúrgico/salas sem anestesia;

●Consultórios (pneumologia, cardiologia);



Monitorização

●Anesthesiologist or anaesthetist:

– Physician trained in anesthesia and 
perioperative medicine.

●European diploma in anesthesiology and 

intensive care - EIDAC



Monitorização

●Anestesias:

●Básica:

– ECG;

– SpO2;

– PANI;

●Sugerida em situações especiais:

– EtCO2;

– Temperatura (vários sítios);



Monitorização

●Anestesias:

●Intermediária:

– Analisador de gases;

– Pneumotacografia / respirometria;

– EEG processado (ex: BIS);

– Aceleromiografia (TOF);



Monitorização

●Intermediária:

– PA invasiva;

– PVC;

– Sonar precordial;

– Pressão liquorica;



Monitorização

●Avançada

– PAP / POAP / Delta-pp;

– Ecocardio TE;

– Água pulmonar livre;

– SVjO2;

– PIC;

– DC/IC por contorno de pulso;

– Hb em tempo real;

– Tonometria gástrica / NIRS;



Oximetria de pulso

●Todas as anestesias, especialmente:

●Indução da anestesia;

●Sedação com opióides;

●Extubação;

●Detectar desconexões / problemas na ventilação;



Oximetria de pulso
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Oximetria de pulso

Proporção O2Hb arterial.





Oximetria de pulso



Oximetria de pulso



Oximetria de pulso



Oximetria de pulso



SaO2: gasometria ou oximetro?

Gasometria:

Invasiva: lesão de nervo, dissecção, hematoma, 

dor, coleta venosa;

Oximetria:

Necessário saber interpretar.

Padrão-ouro: co-oximetria



SaO2: gasometria ou oximetro?

Gasometria:
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Curva vermelha: Shunt em paciente com DPOC





Verde: obesos mórbidos, ventilação protetora, PEEP 8.
Azul: após recrutamento / PEEP 16 cm H2O



Azul: shunt fisiológico (10%)
Vermelho 97%: aparentemente normal porém com sunt 25%.



Avaliação clínica

Antes de induzir a anestesia, avaliar em ar 

ambiente a SpO2:

• >97% = normal

• 91-96% = anormalidade leve a moderada

• <90% = hipoxia



Avaliação clínica

Antes de induzir a anestesia, avaliar em ar 

ambiente a SpO2:

• >97% = normal

• 91-96% = anormalidade leve a moderada

• <90% = hipoxia

Efeito shunt:
Idade avançada, tabagismo, doenças 

pulmonares,
doenças cardiovasculares.



Avaliação clínica

Avaliar SpO2 em FiO2 próxima a 100%:

• Espera-se SpO2 100%, menos que isso indica 

problema  avaliar com FiO2 21% ou curva 

SpO2/FiO2



Avaliação clínica

Avaliar SpO2 em FiO2 próxima a 21%:

• >97% : nada

• 91-96%

• <90%



Avaliação clínica

Avaliar SpO2 em FiO2 próxima a 21%:

• >97% : nada

• 91-96%

• <90%

Efeito shunt:
Aumentar FiO2

PEEP
Manobras de recrutamento



















Oximetria de pulso

Erros:

Tamanho / posição inadequada;

Tremor;

Deslocamento;

Barreiras (ex: esmalte);

Vasoconstricção;

CO, corantes, MetHb



Oximetria de pulso



Oximetria de pulso



Oximetria de pulso



Oximetria de pulso

• CO: superestima SO2;

• MetHb: superestima ou subestima SO2;

•  SpO2  85%



Oximetria de pulso

• Co-oxímetro:

• MetHb, COHb, HHb, O2Hb





Oximetria de pulso

https://youtu.be/2v3rae-73jc



Oximetria de pulso



Oximetria de pulso

Tons universais: agudos  graves.

Alarmes;



Oximetria de pulso

Outras aplicações:

Frequência de pulso: falha de ECG, ECG difícil, 

FA;

Pulsos ectópicos, obstruções de ejeção 

dinâmicas;

Variabilidade de pressão de pulso* (alguns 

aparelhos);



Oximetria de pulso

Outras aplicações:

Índice de pulsatilidade (alguns equipamentos);

Hb em tempo real (alguns equipamentos).



PANI

• Motivos:

• Cirurgia / trauma: hipovolemia, choque;

• Vasodilatação / inibição SNA anestésicos;

• Anafilaxias;

• Pressão de perfusão cerebral, renal, etc.



PANI



PANI



PANI



PANI



PAI













Analisadores de gases

• Motivos:

• Hipertermia maligna!

• Acidose respiratória..

• Alcalose respiratória!

• Estados hipermetabólicos / hipometabólicos 

agudos;

• Distúrbios mecânicos da ventilação.



Analisadores de gases



Analisadores de gases



Analisadores de gases



ECG

• Motivos:

• Arritmias / Isquemias / PCR.



ECG

• Importante:

• Modo monitorização: 0,5Hz a 40Hz

• Modo diagnóstico: 0,5Hz a 150Hz (250Hz ped)

• Causas de interferência



ECG



ECG



ECG



Caso clínico

• Colocação de cateter totalmente implantável 

guiado por escopia.

• Cirurgião afirma que qualquer eletrodo no tórax 

irá atrapalhar sua visão.

• Pontos alternativos?

• Como diminuir o ruído no ECG do 

eletrocautério?













Caso clínico

• Você está com dúvida se há onda p mesmo 

após adenosina e manobras vagais.

• Como ampliar a onda?



Caso clínico

• Aumentar velocidade do traçado (alarga pqrs);

• Aumentar ganho;

• Diminuir impedância;

• Desativar filtros;

• Tela de múltiplas derivações;

• Derivações especiais!



S5

• Monitorar DI

• (RA-LA)



• Lewis: RA em 2EICD e LA em 4EICD

• Golub: RA em 2EICD e LA em 4EICE

• Barker: RA em fúrcula esternal, LA em 

processo xifóide

• MCL1: RA em MSE e LA em 4EICD

• Monitore DI



Paciente ASA I, 90kg, submetido a 

colecistectomia videolaparoscópica, em hospital 

particular. Indução com rocurônio 50mg, propofol

200mg, fentanil 100mcg. Manutenção com 

sevoflurano a 2%.

Duração 30min. 15min após desligar o 

sevoflurano, com EtSevo=0 há 5min, paciente 

ainda não respira, está taquicardico e hipertenso.



O anestesista usou sugammadex meia ampola IV 

(resto de outra cirurgia). Paciente em 2min 

respirou, acordou, foi extubado e levado à RPA 

aparentemente bem.

Após poucos minutos de RPA você é chamado. 

Paciente cianótico.

Causas?



Miller 2015 página 1022



• Você decide monitorar um paciente submetido 

a uma gastrectomia com bloqueador 

neuromuscular guiado por aceleromiografia, 

mantendo TOF zero em adutor do polegar.

• Após 50min de cirurgia o cirurgião reclama que 

o paciente está respirando e você desdenha 

porque o TOF no momento é zero.



Após 5min de desdenhar o paciente começa a 

respirar contra o ventilador.

O que aconteceu?



Miller 2015 página 975













Você recebe RNPT com meia hora de vida para 

correção cirúrgica de onfalocele. Após a 

intubação e início da VM você nota a curva de 

capnografia abaixo. Conduta?

























• Pacientes críticos
• BNM



• Idosos



ECG











Miller 8th (2015) capítulos:
• 45: Cardiovascular Monitoring. 46 páginas;

• 47: Electrocardiography, Perioperative Ischemia. 30 páginas;

• 49: Neurologic Monitoring. 32 páginas;

• 50: Monitoring Brain State During General Anesthesia and Sedation. 
16 páginas.

• 51: Respiratory monitoring. 48 páginas;

• 53: Neuromuscular monitoring. 17 páginas;

• 54: Temperature monitoring. 30 páginas.
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Monitoring in Anesthesia and Perioperative Care. 

437 páginas.

Bibliografia - Intermediário



• Capnography – Second Edition. 490 páginas.

• Complete BIS handbook. 141 páginas.

• Pulse Oximetry - Second Edition. 190 páginas.

• Chou’s Electrocardiography. 736 páginas.
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