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TRANSCRIÇÃO DO PODCAST

LWW

Olá, aqui é Evan Kharasch, Editor-Chefe de 
ANESTESIOLOGY, com alguns destaques da edição 
de março de 2022, conforme selecionado pelos editores 
da revista. 

No podcast deste mês, veremos uma interven-
ção antioxidante para reduzir a lesão miocárdica. 
Exploraremos novas informações sobre a associação 
entre propofol e conectividade da rede cerebral. 
Discutiremos um estudo de como o CO2 expirado 
pode ajudar a identificar anafilaxia em pacientes com 
hipotensão pós-indução anestesica. E fecharemos este 
mês com uma revisão das últimas opiniões sobre o 

efeito da anestesia no cérebro em desenvolvimento.  
Vamos começar este mês com um estudo clínico de toxicidade potencial 

do oxigênio e uma intervenção antioxidante para reduzir a lesão miocár-
dica. Sabemos que o excesso de oxigênio pode levar à hiperóxia, mas não 
se sabe se há qualquer efeito clínico do excesso de oxigênio na função 
cardíaca. Pacientes com doença cardíaca podem teoricamente estar em risco 
adicional de complicações cardíacas a longo prazo devido a uma possível 
ligação com alta fração inspiratória de oxigênio perioperatória durante a 
anestesia. A Dra. Cecilie Holse e colegas da Universidade de Copenhague, 
na Dinamarca, realizaram um estudo randomizado para avaliar o efeito de 
diferentes frações de oxigenio perioperatória na lesão miocárdica. Eles tam-
bém avaliam o efeito do uso de um antioxidante versus placebo. Eles estu-
daram 600 pacientes com mais de 45 anos e usaram um fatorial de design 
2x2 para testar ambas as intervenções de uma só vez. Os pacientes foram 
randomizados para receber oxigênio a 80% ou 30%  no periodo periope-
ratório, e foram então randomizados para uma injeção de antioxidante ou 
placebo. Os pacientes randomizados para antioxidantes receberam vitamina 
C intravenosa antes da anestesia. Elas também receberam uma infusão de 
N-acetilcisteína durante 4 horas após a indução da anestesia. O desfecho 
primário foi lesão miocárdica, que foi definida como sensibilidade de área 
sob a alta da curva da troponina nos primeiros 3 dias após a cirurgia. O pri-
meiro grande resultado foi que não houve diferença significativa entre 30% 
e 80% de grupos de oxigênio no desfecho primário de lesão miocárdica. O 
segunda grande resultado foi que não houve diferença significativa entre os 
grupos antioxidante e placebo no desfecho primário de lesão miocárdica. O 
desfecho secundário, incluindo mortalidade por todas as causas em 30 dias 
foram semelhantes entre os grupos de oxigênio e entre os pacientes que 
receberam antioxidantes ou placebo. A incidência de infarto do miocárdio 
não fatal e eventos adversos graves não fatais em 30 dias também não foram 
diferentes entre os grupos. Os autores disseram que seus resultados não 
mostram diferença na segurança em diferentes concentrações de oxigê-
nio e nenhum benefício de uma intervenção antioxidante. Um editorial 
do Dr. Peter Nagele acompanha este artigo. Dr. Nagele observou vários 
pontos fortes do estudo, incluindo a grande tamanho amostral e inclusão 
de pacientes submetidos a cirurgias eletivas e de emergência. Também o 
desenho do estudo 2x2 permitiu a avaliação de duas intervenções, concen-
tração de oxigênio e administração de antioxidante. Embora o estudo não 
tenha mostrado efeito de nenhuma das intervenções, foi grande o suficiente 
para ser conclusivo. “Para estudos conclusivos, não importa se os resultados 
são positivos ou negativos – eles serão informativos”, disse o Dr. Nagele. 
Confira o artigo completo gratuitamente na edição deste mês.

Em seguida, examinamos um estudo clínico de anestésicos locais em 
anestesia regional. Este estudo comparou o bloqueio interescalênico do 
plexo braquial com bupivacaína lipossomal ao bloqueio interescalênico com 
bupivacaína padrão e dexametasona perineural. A dexametasona perineural 
é frequentemente usada para prolongar a duração dos bloqueios do nervo 
interescalênico e fornecer anestesia suficiente, minimizando uso de opióides. 
No entanto, os dados sobre a bupivacaína lipossomal, que é uma fórmula 
de liberação prolongada, são limitados, de acordo com o Dr. David Kim e 
colegas da Weill Cornell Medical College. Os autores testaram o hipótese 
de que os escores médios de dor nas primeiras 72 horas após a cirurgia não 
seriam inferiores para os pacientes que receberam bupivacaína lipossomal e 
os que receberam bupivacaína com dexametasona, em pacientes submetidos 
à cirurgia do ombro. Os autores descobriram que a pontuação da dor média 
foi de 2,4 no grupo de bupivacaína lipossomal e 3,4 no grupo de bupi-
vacaína mais dexametasona. Estes não foram significativamente diferentes. 
Outros fatores, incluindo a duração da analgesia, resoluções motora e senso-
rial e consumo de opióides não foram diferentes entre os grupos. Os autores 
concluíram que a bupivacaína com dexametasona pode ser usada de forma 

intercambiável com a bupivacaína lipossomal para analgesia da cirurgia do 
ombro. Este artigo está disponível gratuitamente na edição deste mês. 

Nosso próximo estudo clínico explorou a associação entre anestesia com 
propofol e alterações na conectividade da rede cerebral. Sabemos que o 
propofol diminui a conectividade cerebral ao longo de períodos de tempo 
de segundos a dezenas de segundos. No entanto, o efeito na dinâmica da 
rede cerebral por períodos mais curtos, como milissegundos e períodos 
mais longos, como minutos, permanecem obscuros. Mudanças abruptas 
na conectividade cérebral podem indicar transição de fase cerebral, o que 
indica perda de criticidade. Como acompanhamento de um estudo relatado 
anteriormente, a Dra. Rebecca Pullon, da Universidade de Auckland, Nova 
Zelândia, e colegas exploraram a criticidade do cérebro. Eles administraram 
propofol a 16 voluntários adultos em doses crescentes, para alcançar uma 
transição de fase cerebral. Eles mediram a conectividade da rede cerebral 
usando dados de eletroencefalograma de 31 canais. Métricas de conec-
tividade cerebral para escalas de tempo curtas de menos de 5 segundos 
incluíram índices de coerência e defasagem ponderada; métricas para escalas 
de tempo médio e longo foram calculadas usando informações mútuas. 
Durante a transição para a anestesia, por longas escalas de tempo de dezenas 
de segundos, a eficiência da rede global de 2Hz diminuiu e depois diminuiu 
abruptamente. Ao mesmo tempo, no entanto, a eficiência da rede global 
para conectividade de 10 Hz aumentou significativamente no curto espaço 
de tempo da escala do índice de atraso de fase ponderada. A complexidade 
da rede cerebral para 2 Hz assíncrona e os estados de rede hipersíncrona 
de 10 Hz diminuíram significativamente. Os autores usaram um modelo 
de uma rede de osciladores acoplados a fase ilustrativa de transição de fase 
ordem-desordem para interpretar os achados. Os resultados sugerem uma 
transição de fase da rede em torno da perda e retorno da responsividade 
comportamental associada à anestesia com propofol. O autores notaram que 
seu estudo da dinâmica da rede pode explicar a diversidade na conectivi-
dade do cérebro ao longo diferentes frequências e escalas de tempo quando 
o propofol é usado. Um editorial dos Drs. Jorge Mashour, Robert Sanders 
e UnCheol Lee acompanham este artigo. Os autores editoriais compararam 
o uso de Dados de EEG e atividade de diferentes eletrodos para cantores 
em harmonia de três partes. A atividade dos cantores é funcionalmente 
conectados, mesmo que não estejam influenciando diretamente uns aos 
outros, porque todos estão lendo a mesma partitura. Os autores enfatizam 
que a evidência de transição de fase reflete a dinâmica de um sistema maior 
além dos eventos de nível micro e sugerem que o cérebro não desce para a 
anestesia geral de forma linear. Você pode acessar este artigo gratuitamente 
na edição deste mês. 

Nosso próximo estudo avalia o efeito do tipo de anestesia em desfechos 
potencialmente relacionados ao câncer.Estudos experimentais atuais con-
duzidos juntamente com ensaios clínicos mostraram resultados conflitantes 
para o efeitos antitumorais de diferentes modos de anestesia. No entanto, 
alguns dados sugerem que o propofol pode tem uma vantagem. Este foi 
um estudo prospectivo e randomizado para avaliar o efeito potencial do 
propofol versus sevoflurano nos perfis de expressão de células imunes 
antitumorais circulantes durante cirurgias de câncer. Dr. Chung-Sik Oh 
do Konkuk University Medical Center em Seul, Coréia, e colegas usaram 
análise de citometria de fluxo para avaliar células imunes. O desfecho 
primário foi a mudança na frações de células natural killer circulantes, 
linfócitos T circulantes e células imunes circulantes. Foram relacionados para 
para o estudo; 153 pacientes com câncer colorretal, destes, 76 receberam 
propofol e 77 receberam sevoflurano durante a cirurgia. O resultado foi que, 
em geral, a fração de células natural killer circulantes não foi significativa-
mente diferente entre os grupos propofol e sevoflurano até 24 horas após 
a cirurgia. Também não houve diferenças significativas na taxa de apoptose 
de células natural killer circulantes, ou as frações de circulantes tipo 1 e tipo 
17, ou a fração de células T citotóxicas circulantes, ou as frações de CD39+ 
e CD73+ células T reguladoras circulantes. Os autores notaram limitações 
em seu estudo, incluindo a falta de dados sobre resultados de câncer, e a 
avaliação de células imunes apenas até 24 horas após a cirurgia. Elas concluí-
ram que os efeitos do propofol e do sevoflurano nas células imunes não são 
diferentes, e os efeitos dos anestésicos no estado imunológico perioperatório 
são mínimos. Confira este artigo gratuitamente na edição deste mês emitir.

Passamos para outro estudo sobre anestesia e câncer. Este foi um estudo 
de coorte retrospectivo de analgesia peridural e recorrência após cirurgia 
de câncer colorretal. Embora a cirurgia seja a principal tratamento para 
câncer colorretal, a recorrência é comum e muitas vezes é a principal causa 
de morte nestes pacientes. O estresse do sistema imunológico associado 
à cirurgia pode contribuir para a progressão do câncer, de acordo com o 
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Dr. Rune Hasselager e colegas do Centro de Ciências Cirúrgicas, Hospital 
Universitário da Zelândia, Dinamarca. Dada a capacidade da anestesia 
epidural para mitigar a resposta ao estresse, os autores testaram a hipótese 
de que o uso epidural pode resultar em menor recorrência do câncer. Eles 
identificaram mais de 11.000 pacientes de um banco de dados de câncer 
dinamarquês que se submeteram a cirurgia para câncer colorretal entre 2004 
e 2018. Destes, aproximadamente 30% tiveram um cateter peridural inserido 
antes cirurgia. A recorrência do câncer colorretal foi relatado como desfecho 
primário. Ao longo de um seguimento médio de 58 meses, o câncer recidi-
vou em 19% dos pacientes que receberam epidurais e 20% daqueles que não 
receberam epidurais, que não era estatisticamente diferente. A mortalidade 
foi de aproximadamente 32% em ambos os grupos. Os autores notaram que 
o achados foram fortalecidos pelo grande tamanho da amostra, mas as limita-
ções incluíram a falta de dados sobre o exato momento, duração e dosagem 
da anestesia peridural. Seus achados contrastaram com outros estudos na 
qual a sobrevida foi maior e a recorrência foi menor entre os pacientes que 
receberam epidurais. No entanto, os autores também citaram outros estudos 
que não mostraram diferença na recorrência com base na região anestesia. Os 
autores concluíram que na cirurgia de câncer colorretal, a analgesia peridural 
não foi significativamente associado com menor recorrência do câncer. Este 
artigo está disponível gratuitamente na edição deste mês.

Em seguida, temos um estudo de caso-controle retrospectivo do uso de 
CO2 expirado para o diagnóstico de anafilaxia em pacientes com hipotensão 
pós-indução. Suspeita-se frequentemente de anafilaxia quando a hipotensão 
grave ocorre logo após a indução da anestesia, mas tal hipotensão pode ter 
várias causas. A pesquisa sugeriu que uma rápida diminuição no CO2 expi-
rado pode sinalizar anafilaxia e permitir um rápido tratamento. No entanto, 
a capacidade do CO2 expirado em distinguir entre anafilaxia e não reações 
de hipersensibilidade em pacientes hipotensos é desconhecida. Dr. Clémence 
Erlich da Universidade de Lille, na França, e colegas testaram essa hipótese 
e compararam o CO2 expirado em pacientes com anafilaxia alérgica ou 
não alérgica com o  CO2 corrente em pacientes com hipotensão grave de 
qualquer outra causa após a indução da anestesia. Eles identificaram pacientes 
com 18 anos ou mais que operados entre 2010 e 2018 em um único centro. 
Destes, 49 passaram por um período perioperatório de hipersensibilidade 
imediata e 555 experimentaram hipotensão pós-indução. No geral, o autores 
encontraram que tanto o CO2 expirado quanto a pressão arterial sistólica 
foram significativamente menores na anafilaxia comparado ao grupo hipo-
tensão. Os autores acrescentaram que as medidas de débito cardíaco foram 
relativamente não afetadas no grupo de hipotensão, mas diminuiu no grupo 
da anafilaxia. As descobertas foram limitadas em parte pelo desenho retros-
pectivo e pela incapacidade de tirar conclusões sobre fatores de confusão. 
No entanto, os autores concluíram que o CO2 expirado foi um marcador 
sensível, específico e independente de anafilaxia que poderia ser utilizada na 
prática clínica. Confira este artigo gratuitamente na edição deste mês.  

Nosso primeiro artigo de revisão deste mês aborda o manejo pós-ope-
ratório de pacientes transplantados de pulmão. O número de transplantes 
pulmonares está aumentando em todo o mundo e os resultados continuam a 
melhorar. As taxas de sobrevivência de cinco anos são de aproximadamente 
60%. No entanto, a revisão identifica fatores associados a risco perioperatório 
aumentado, incluindo fatores de risco e características de doadores e recepto-
res. Dr. Matteo Di Nardo, do Hospital Infantil Bambino Gesù, em Roma, e 
colegas forneceram uma atualização do manejo pós-operatório de pacientes 
submetidos a transplantes pulmonares na unidade de terapia intensiva. Os 
autores abordaram seis áreas principais: manejo da ventilação mecânica; 
gestão de fluidos e hemodinâmica; terapias imunossupressoras; prevenção e 
gestão de complicações neurológicas; terapia antimicrobiana; e manejo do 
suporte nutricional e complicações abdominais. Eles revisaram as principais 

potenciais complicações pós-operatórias que ocorrem nesses pacientes na 
UTI. Destes, a disfunção primária do enxerto é a mais relevante, explicaram. 
Esta forma de desconforto respiratório está associada a morbidade e mortali-
dade a curto e longo prazo. Se você quiser se aprofundar nos fatores de risco 
para disfunção primária do enxerto, os autores incluíram uma ilustração útil 
dos fatores do doador, fatores do receptor, e os fatores de risco associados à 
interação doador/receptor. Exemplos de fatores relacionados aos doadores 
incluem circulação brônquica, tipo de doação de órgãos e dados demográfi-
cos. Exemplos de fatores de risco do destinatário incluem comorbidades do 
receptor e diagnóstico pulmonar. Fatores de risco de interação doador-recep-
tor incluíram lesão de isquemia e reperfusão, incompatibilidade de tamanho e 
correspondência imunológica e sensibilização. Outras complicações comuns 
em pacientes transplantados de pulmão incluem insuficiência cardíaca, 
taquiarritmias e pericardite, delírio e aspiração do conteúdo gástrico. A revi-
são inclui uma tabela detalhada descrevendo estratégias para ventilação mecâ-
nica e uma ilustração de monitoramento de funções do aloenxerto pulmonar 
. Os autores basearam sua revisão principalmente em pesquisas publicadas nos 
últimos 10 anos.  Eles enfatizaram que o manejo perioperatório e pós-ope-
ratório de pacientes transplantados de pulmão requer cuidados integrados de 
intensivistas, cirurgiões torácicos, pneumologistas, infectologistas, enfermeiros, 
farmacêuticos clínicos, fisioterapeutas, assistentes sociais e psicólogos. Você 
pode acessar esta revisão gratuitamente na edição deste mês.  

Encerramos este mês com um segundo artigo de revisão, este sobre a 
relação entre anestesia e o cérebro em desenvolvimento. Modelos animais 
mostram neurodesenvolvimento interrompido em resposta a anestésicos, 
mas qualquer evidência disso em humanos é inconsistente. Dr. Caleb Ing da 
Universidade de Columbia liderou uma equipe revisando os últimos con-
sensos e desacordos entre os especialistas. Os autores notaram que exposições 
precoces breves ou únicas ao anestésico em crianças não está associada a 
déficits no desenvolvimento neurológico. Eles também explicam que identi-
ficar um fenótipo para lesão é um desafio contínuo. Os autores apresentaram 
vários possíveis abordagens de pesquisa para abordar a questão de saber se a 
anestesia causa qualquer problemas de neurodesenvolvimento em crianças. 
Notavelmente, o estudo T-REX, atualmente em andamento, compara crian-
ças expostas a baixas doses de sevoflurano mais remifentanil e dexmedeto-
midina a crianças expostas a uma dose tradicional mais alta de sevoflurano. 
A hipótese da pesquisa é que a combinação de sevoflurano terá menos efeito 
sobre os resultados do estudo do que a dose mais alta de sevoflurano sozinho. 
Inteligência em escala total quociente é o resultado primário, e outros aspec-
tos do neurodesenvolvimento serão medidos como resultados secundários. 
Os autores observam outras áreas de pesquisa, incluindo o uso de biomar-
cadores, com o estudos de imagens cerebrais e ensaios baseados em soro, 
na tentativa de identificar quais crianças são vulneráveis a quaisquer efeitos 
neurodesenvolvimentais da anestesia, e os possíveis efeitos da exposição à 
anestesia no pré-natal. Apesar dos desafios de realizar estudos de neurotoxi-
cidade em crianças, mais pesquisas são necessárias para informar a tomada de 
decisão clínica para crianças submetidas a cirurgia e anestesia. Você sempre 
pode encontrar novos estudos e comentários no site da revista, www.pubs.
asahq.org/anesthesiology.

Se você estiver interessado em saber mais sobre como submeter um estudo 
à Anestesiology, visite nosso página de aconselhamento pra submissão no 
site do Journal, anesthesiology.org. A página oferece informações sobre as 
expectativas dos nossos editores e um plano para a criação de manuscritos 
de sucesso. Como sempre, obrigado por ouvir este podcast e obrigado por 
seu apoio à ANESTESIOLOGY. Eu espero que as informações apresenta-
das ajudem a orientar e melhorar sua prática clínica. Eu espero ansioso para 
compartilhar pesquisas mais importantes com você no próximo mês.


