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CURETAGEM UTERINA 
 
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS OBRIGATÓRIAS 
 

 A solicitação para o procedimento anestésico com seu respectivo horário deve constar na folha de 
evolução médica acompanhada da identificação adequada do obstetra. 

 Consentimento pós-informação preenchido e assinado pela paciente ou seu representante legal e 
pelo anestesiologista responsável.  

 Preenchimento da ficha de anestesia. 
 
CUIDADOS PRÉ-ANESTÉSICOS NECESSÁRIOS 

 Certificar-se de que a aparelhagem de anestesia e as medicações eventualmente necessárias 
estejam acessíveis e em ordem. 

 Verificar as condições clínicas e os exames complementares da paciente. 
 Observar o jejum de 2 horas para líquidos claros e 6 horas para sólidos em caso de cirurgia eletiva. 
 Administração profilática de antieméticos (ondansetrona, metoclopramida ou bromoprida) e antiácido 

venoso (ranitidina) nas pacientes sob maior risco de aspiração. 
 Sempre que possível, a paciente deve realizar a higiene corporal previamente. 
 Monitorização com cardioscópio e oxímetro de pulso e pressão arterial não invasiva. 
 Venóclise. 
 Oxigenação sob máscara de Hudson. 
 Observar a adequação volêmica,com administração de fluidos visando estabilidade hemodinâmica 

desde o início da anestesia até a estabilização da paciente. 
 Administração de vasoconstritores para a estabilidade da pressão arterial próxima aos níveis iniciais. 

 
ANESTESIA GERAL (TÉCNICA PREFERENCIAL) 

 Usar nas pacientes com o jejum preconizado, utilizando agentes de curta duração: 
o Midazolan 2,5mg a 5mg. 
o Fentanil 25 a 50 mcg. 
o Propofol em infusão. 

 Cuidados pós-anestésicos 
o Encaminhar a paciente para a enfermaria ou para a recuperação pós-anestésica até a obtenção 

de Índice de Aldrete compatível com a alta. 
 

ANESTESIA RAQUIDIANA 
 Paciente em decúbito lateral ou sentada.  
 Assepsia com álcool a 70% ou clorexidina alcoólica 
 Anestesia da pele e tecido celular subcutâneo com lidocaína 1%. 
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 Punção do espaço subaracnóideo em L2-L3 ou em L3-L4 pelo acesso mediano ou para-mediano, 
com agulha descartável de calibre 25 ou 27. 

 Após a saída do líquor, administrar 10mg de bupivacaína hiperbárica 0,5%  e Fentanil 10 a 25 mcg 
(opcional). 

 Corrigir as alterações hemodinâmicas. 
 Cuidados pós-anestésicos 

o Encaminhar a paciente para a enfermaria ou para a recuperação pós-anestésica até a obtenção 
de Índice de Aldrete compatível com a alta. 

 
 Cefaléia pós punção meníngea 

o Leve 
 Repouso no leito 
 Hidratação venosa 
 Antinflamatórios não esteroidais.  

o Moderada  
 Repouso no leito 
 Hidratação venosa 
 Antinflamatórios não esteroidais. 
 Succinato de sumatriptana (Sumax) 50mg 8/8h. 
 Paracetamol 500 mg e Cafeína 65 mg (Excedrin) 1 comprimido de 6/6h. 
 Blood patch 10 a 20 ml no local da punção ou abaixo. Pode ser repetido na falha do 

tratamento. O procedimento envolve consentimento pós-informação. 
o Grave 
 Semelhante ao tratamento da cefaléia moderada, porém priorizando blood patch. 
 Considerar a necessidade de parecer neurológico. O acompanhamento pelo Setor de 

Anestesiologia deve perdurar até completa remissão dos sintomas. 
 
ANESTESIA PERIDURAL CONTÍNUA 

 Paciente em decúbito lateral ou sentada.  
 Assepsia com álcool a 70% ou clorexidina alcoólica 
 Anestesia da pele e tecido celular subcutâneo com lidocaína 1% 
 Punção do espaço peridural, pelo acesso mediano ou paramediano, com agulha de Tuohy 

descartável, em L2-L3 ou L3-L4, pela perda da resistência à injeção de ar e/ou água. 
 Introdução do cateter peridural, observando a presença de dor, parestesia, aspiração negativa para 

sangue ou líquor.  
 Administração de anestésico local 

o Lidocaína 2% com vasoconstrictor 60 mg (como dose teste). 
o Bupivacaína 0,5% ou lidocaína 1% com epinefrina, em volume suficiente para bloqueio.  
o Fentanil 25 a 50 mcg (opcional) 

 
BLOQUEIO PARACERVICAL 

 Lidocaína 1% 3 a 5 ml bilateralmente . 
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CIRURGIAS NÃO OBSTÉTRICAS 
São exemplos: neurocirurgias, laparoscopias, laparotomias e outras intervenções. 
 
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS OBRIGATÓRIAS 

 A solicitação para o procedimento anestésico, com seu respectivo horário, deve constar na folha de 
evolução médica, acompanhada da identificação adequada do obstetra. 

 Consentimento pós-informação preenchido e assinado pela paciente ou seu representante legal e 
pelo anestesiologista responsável.  

 Preenchimento da ficha de anestesia. Enfatizar os riscos envolvidos para o bem estar fetal e 
evolução obstétrica, como a teratogenicidade e o trabalho de parto prematuro. 

 
CUIDADOS PRÉ-ANESTÉSICOS NECESSÁRIOS 

 Certificar-se de que a aparelhagem de anestesia e as medicações eventualmente necessárias 
estejam acessíveis e em ordem, incluindo agentes tocolíticos. 

 Verificar as condições clínicas e os exames complementares da paciente. 
 Observar o jejum de 2 horas para líquidos claros e 6 horas para sólidos em caso de cirurgia eletiva. 
 Administração profilática de antieméticos (ondansetrona, metoclopramida ou bromoprida) e antiácido 

venoso (ranitidina) nas pacientes sob maior risco de aspiração. 
 Sempre que possível a paciente deve realizar a higiene corporal previamente. 
 Monitorização com cardioscópio e oxímetro de pulso e pressão arterial não invasiva. 
 Venóclise. 
 Oxigenação sob máscara de Hudson. 
 Manter o deslocamento uterino para esquerda no perioperatório, nas cirurgias realizadas no terceiro 

trimestre.  
 Considerar as alterações fisiológicas decorrentes da idade gestacional, a teratogenicidade e efeitos 

dos agentes anestésicos sobre o fluxo úteroplacentário.  
 Preferir o bloqueio regional quando não houver contraindicação. Planejamento da analgesia pós-

operatória. 
 Se não houver interferência com o campo operatório, a monitorização fetal intermitente ou contínua 

deve ser realizada para assegurar a otimização do ambiente intrauterino no período perioperatório . 
 Quando necessária, sedação cautelosa. 
 Mobilização precoce no pós-operatório, se possível, ou heparinização profilática. 
 Observar a adequação volêmica, com administração de fluidos visando estabilidade hemodinâmica, 

desde o início da anestesia até a estabilização da paciente. 
 Administração de vasoconstritores para a estabilidade da pressão arterial próxima aos níveis iniciais. 

 
ANESTESIA RAQUIDIANA 

 Vide descrição acima. 
 
ANESTESIA PERIDURAL CONTÍNUA 

 Vide descrição acima. 
 

ANESTESIA GERAL  
 Usar nas pacientes com o jejum preconizado, utilizando agentes de curta duração 

o Midazolan 2,5 a 5 mg. 
o Fentanil 25 a 50 mcg. 
o Propofol em infusão. 

 Manuseio adequado das vias aéreas na dependência do tipo de procedimento e sua respectiva 
duração. 
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 Cuidados pós-anestésicos 
o Encaminhar a paciente para a enfermaria ou para a recuperação pós-anestésica até a obtenção 

de Índice de Aldrete compatível com a alta. 
 
 

 
LEMBRETE  
Na AMIU com anestesia local, o anestesiologista deverá estar presente, confeccionando a ficha de 
anestesia e relatando o acompanhamento. Na opção por utilização de sedação ou anestesia, utilizar o 
protocolo de curetagem uterina. 
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