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TRANSCRIÇÃO DO PODCAST

LWW

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

No podcast deste mês, veremos os efeitos das epi-
durais no esvaziamento gástrico durante a gravidez 
e o parto. Exploraremos novas informações sobre 
complicações pulmonares pós-operatórias em pacientes 
de alto risco. Discutiremos um estudo de como o sexo 
do paciente afeta os resultados após a cirurgia. E fecha-
remos este mês com uma revisão das últimas pesquisas 
sobre endocardite infecciosa.

Vamos começar este mês com um estudo prospec-
tivo sobre os efeitos das epidurais no esvaziamento gástrico para mulheres 
grávidas em trabalho de parto. As diretrizes atuais sobre jejum para mulheres 
em trabalho de parto são inconsistentes devido à falta de bons dados sobre 
o esvaziamento gástrico. O Dr. Lionel Bouvet, da Universidade de Lyon, na 
França, e colegas observaram que as diretrizes europeias permitem alguns 
alimentos durante o trabalho de parto, enquanto as diretrizes americanas 
proíbem alimentos sólidos durante o trabalho de parto. Os pesquisado-
res compararam o esvaziamento gástrico após uma refeição leve entre 40 
mulheres: dez que não estavam grávidas, dez mulheres grávidas que não esta-
vam em trabalho de parto, dez mulheres em trabalho de parto sem epidural 
e dez mulheres em trabalho de parto com epidural. As mulheres consu-
miram uma pequena refeição de iogurte aromatizado e o esvaziamento 
gástrico foi avaliado por ultra-som aos 15, 60, 90 e 120 minutos depois. As 
mulheres em trabalho de parto que receberam anestesia peridural consumi-
ram suas refeições uma hora após o início da peridural. O desfecho primário 
foi a diferença na área antral gástrica entre 15 e 90 minutos após o iogurte. 
A fração de esvaziamento gástrico mediana foi significativamente maior para 
mulheres em trabalho de parto com epidural em comparação com aquelas 
que não receberam epidural. Os autores observaram que as epidurais podem 
afetar o esvaziamento gástrico de duas maneiras – proporcionando alívio da 
dor que reduz a gastroparesia e melhorando mais diretamente a motilidade 
gástrica. Os resultados podem informar decisões para permitir refeições 
leves para mulheres em trabalho de parto, de acordo com os autores. Um 
editorial dos Drs. Craig Palmer e Yandong Jiang acompanham este artigo. 
Eles escreveram que as antigas ordens contra alimentos sólidos para mulhe-
res em trabalho de parto são baseadas em pouca ciência. O uso generalizado 
de anestesia regional praticamente eliminou o risco de aspiração, disseram 
eles. A ideia de que a anestesia peridural durante o trabalho de parto facilita 
o esvaziamento gástrico pode ser considerada contraintuitiva, devido à longa 
história de desaconselhamento de refeições para mulheres em trabalho de 
parto, mas os autores do editorial a descreveram como encorajadora. Confira 
o artigo completo gratuitamente na edição deste mês.

 Em seguida, analisamos um estudo randomizado de anestesia geral 
versus sedação para pacientes submetidos a tratamento de acidente vascular 
cerebral. Sabemos que a terapia endovascular se tornou padrão para alguns 
pacientes com AVC, e que a rapidez do tratamento e o controle hemo-
dinâmico estão associados a bons resultados. Mas a melhor estratégia de 
anestesia para terapia endovascular ainda não está clara, e os resultados de 
estudos anteriores foram controversos. A Dra. Axelle Maurice do CHU 
Pontchaillou na França e colegas randomizaram 351 pacientes adultos com 
AVC para anestesia geral ou sedação consciente. O desfecho primário foi o 
resultado funcional três meses após o procedimento. O resultado funcional 
foi definido como uma pontuação de 2 ou menos na escala de Rankin 
modificada, uma medida da função neurológica após o acidente vascular 
cerebral. No geral, 40% no grupo de anestesia geral e 36% dos pacientes no 
grupo de sedação consciente atingiram esse resultado. Este resultado não foi 
significativamente diferente entre os grupos. Um desfecho secundário foi 
que os pacientes do grupo de anestesia geral tiveram mais episódios de hipo 
ou hipertensão intraoperatória e um tempo maior desde a chegada na sala 
de radiologia intervencionista até a punção arterial. A recanalização foi mais 
frequentemente bem sucedida para pacientes com anestesia geral, mas o 
tempo de recanalização foi semelhante entre os grupos. Os autores concluí-
ram que as diferenças observadas nos resultados secundários não afetaram os 
resultados funcionais em três meses. Os autores concluíram, portanto, que 
a escolha entre as técnicas deve ser personalizada para cada paciente. Este 
artigo está disponível gratuitamente na edição deste mês.

Nosso próximo estudo clínico explora a inalação profilática de penehy-
clidina (PHC) para prevenir complicações pulmonares pós-operatórias 
em pacientes de alto risco. As complicações pulmonares após cirur-
gias são especialmente comuns em idosos, que são mais vulneráveis à 

hiperresponsividade das vias aéreas. Sabemos que a anestesia geral também 
contribui para complicações nesses pacientes. Agonistas muscarínicos de 
ação prolongada são tratamentos de primeira linha para a DPOC para 
reduzir a resistência das vias aéreas e melhorar a função pulmonar. Em um 
estudo duplo-cego, randomizado, o Dr. Ting Yan, do Primeiro Hospital 
da Universidade de Pequim, na China, e colegas designaram mais de 800 
pacientes submetidos à cirurgia com mais de 50 anos de penehyclidina pro-
filática ou placebo. Os pacientes foram submetidos a cirurgias abdominais 
superiores ou torácicas não cardíacas de grande porte. A intervenção medi-
camentosa começou na noite anterior à cirurgia e durou até o 2º dia de 
pós-operatório, em intervalos de 12 horas. O desfecho primário foi a inci-
dência de complicações pulmonares em 30 dias. Estas complicações incluem 
infecção respiratória, insuficiência respiratória, derrame pleural, atelectasia, 
pneumotórax, broncoespasmo e pneumonite aspirativa. Estas complicações 
ocorreram em 19% dos pacientes com penehyclidina, o que foi significa-
tivamente menor do que os 26% dos pacientes que receberam placebo. O 
broncoespasmo foi significativamente menos comum nos pacientes com 
penehyclidina em comparação com os pacientes com placebo. Nenhuma 
das outras complicações pulmonares individuais foi significativamente dife-
rente entre os grupos. Eventos adversos, incluindo boca seca e delírio não 
foram significativamente diferentes entre os grupos. Os autores observaram 
a limitação de incluir apenas pacientes de alto risco de um único centro. No 
entanto, eles concluíram que a inalação de penehyclidina pode ter valor na 
redução de complicações pulmonares em pacientes de alto risco. Você pode 
acessar este artigo gratuitamente na edição deste mês.

Agora vamos voltar a um estudo da função diafragmática após o bloqueio 
interescalênico na cirurgia do ombro. Sabemos que os bloqueios interesca-
lênicos proporcionam alívio da dor, mas podem causar paralisia do nervo 
frênico. A bupivacaína lipossômica tem potencial para maior controle da 
dor, mas seu efeito na função do nervo frênico não foi bem estudado. O 
Dr. Aaron Berg da Universidade de Minnesota e sua equipe compararam 
os efeitos do nervo frênico dos bloqueios interescalênicos com a combina-
ção de bupivacaína padrão mais bupivacaína lipossomal versus bupivacaína 
padrão isolada. Eles randomizaram 26 adultos maiores de 18 anos subme-
tidos à artroplastia total do ombro para qualquer um dos dois grupos. O 
desfecho primário foi a alteração percentual entre a linha de base e 24 horas 
na excursão diafragmática com um suspiro. No geral, não houve diferença 
clinicamente significativa na excursão do diafragma com suspiro em 24 
horas entre o grupo de bupivacaína lipossomal e o grupo de bupivacaína, 
com excursões médias de 2,5 cm e 3,6 cm, respectivamente. No entanto, os 
pacientes com bupivacaína lipossomal mostraram um percentual maior de 
diminuição na excursão diafragmática com um suspiro em 24 horas do que 
os pacientes apenas com bupivacaína, com uma diminuição mediana de 24% 
e um aumento mediano de 9%, respectivamente. Além disso, cinco pacientes 
no grupo de bupivacaína lipossomal - mas nenhum paciente com apenas 
bupivacaína - tiveram uma redução na excursão diafragmática de mais de 
25% em 24 horas. Ambos os grupos apresentaram diminuição da função 
respiratória, capacidade vital forçada e pico de fluxo expiratório. Os pacien-
tes com bupivacaína lipossomal apresentaram reduções estatisticamente 
significativamente maiores na alteração percentual da excursão do diafragma 
e nas medidas de espirometria do que os pacientes apenas com bupivacaína. 
No entanto, essas diferenças podem não ser clinicamente significativas, 
com base na ausência de evidência clínica de dispneia ou dessaturação de 
oxigênio, segundo os autores. Em um editorial que acompanha este artigo, 
os Drs. Lei Xu, Ban CH Tsui e Jean-Louis Horn enfatizaram que minimizar 
as paralisias do nervo frênico continua sendo um desafio. Eles observaram 
que a bupivacaína lipossomal pode ser uma opção atraente para anestesia 
prolongada sem a manutenção de um cateter de bloqueio nervoso contínuo. 
No entanto, eles aconselharam os médicos a estarem atentos antes de usar 
bupivacaína lipossomal em pacientes com doenças pulmonares. Confira este 
artigo gratuitamente na edição deste mês. 

Avançamos para um estudo retrospectivo sobre se o sexo do paciente 
afeta os resultados adversos após cirurgias intra-abdominais. Diferenças nos 
resultados foram observadas com base no sexo em cirurgia cardíaca, trauma 
e sepse, mas as diferenças nos resultados para cirurgias intra-abdominais não 
foram bem estudadas. Jennifer Wei He, estudante da Western University 
Schulich School of Medicine and Dentistry em Toronto, Canadá, e colegas 
identificaram mais de 200.000 adultos com 18 anos ou mais submetidos 
a cirurgias intra-abdominais entre abril de 2009 e abril de 2016 em um 
banco de dados administrativo canadense em que 52% dos pacientes eram 
mulheres. O desfecho primário composto foi morte por todas as cau-
sas, readmissão hospitalar ou complicação maior dentro de 30 dias após 
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a cirurgia. O desfecho primário ocorreu em aproximadamente 22% dos 
pacientes do sexo feminino e aproximadamente 25% dos pacientes do sexo 
masculino, para uma diferença de risco estatisticamente significativa de 2,8%. 
Os homens também apresentaram proporções significativamente maiores 
de todas as complicações pós-operatórias, exceto acidente vascular cerebral 
e eventos tromboembólicos venosos. No entanto, em uma análise ajustada, 
a taxa absoluta de eventos foi de aproximadamente 23% para homens e 
mulheres, sem diferença significativa no desfecho primário. Além disso, após 
o ajuste, os homens tiveram um risco significativamente menor do que as 
mulheres para os desfechos secundários de morte por todas as causas em 30 
dias e complicações maiores em 30 dias. Os autores observaram que os estu-
dos anteriores sobre este tema foram inconsistentes. Em contraste com seus 
achados, um grande estudo multicêntrico recente mostrou que os homens 
tiveram maior mortalidade pós-operatória e maior tempo de internação do 
que as mulheres. Os autores concluíram que suas descobertas sobre cuidados 
equitativos podem ter maior importância no nível do sistema de saúde cana-
dense e podem não ser generalizáveis para a população cirúrgica dos Estados 
Unidos. Este artigo está disponível gratuitamente na edição deste mês.

 Em seguida, temos uma Revisão de Foco Clínico liderada pelo Dr. Daniel 
Larach da Vanderbilt University em Nashville sobre a importante questão 
dos opioides perioperatórios e da crise de opioides. Entre abril de 2020 
a abril de 2021 pela primeira vez a mortalidade por overdose de opioides 
ultrapassou 75.000 em um período de 1 ano. Dados sobre o uso indevido e 
abuso de opióides continuam a ganhar as manchetes, mas muitos anestesio-
logistas podem não reconhecer o papel potencial da anestesia perioperatória 
na redução dos danos relacionados aos opióides, de acordo com os autores. 
Eles começam observando as taxas persistentes de prescrição de opióides 
no pós-operatório em quase todos os tipos de cirurgia e que a prescri-
ção excessiva de opióides após a cirurgia pode resultar em mais pílulas 
disponíveis para uso indevido ou desvio. Os autores também observam que 
o opioide usado no pré-operatório é um fator de risco significativo para o 
uso crônico no pós-operatório. Os autores citaram dados de 2015 em que 
47% dos adultos que relataram uso indevido de opióides ou transtorno do 
uso de opióides receberam a medicação por prescrição de um amigo ou 
parente. A prevenção do uso e uso indevido de opióides é um problema 
sério, assim como o gerenciamento da dor pós-cirúrgica. Quando possível, 
os autores recomendaram os serviços de uma clínica especializada em dor 
para pacientes com dor crônica ou em risco para dor crônica pós-operató-
ria. Os médicos desses centros podem fazer recomendações de manejo da 
dor para cirurgiões e anestesiologistas. A administração de opioides durante 
os cuidados anestésicos pode modificar o risco de danos relacionados aos 
opioides, mas a anestesia sem opioides nem sempre é viável. Nenhum 
estudo disponível sugere como as práticas de anestesia perioperatória afetam 
os resultados de opióides a longo prazo. Mas os anestesiologistas podem 
ajudar a reduzir o risco de abuso e uso indevido de opióides em pacien-
tes cirúrgicos, identificando os fatores de risco. Veja a análise completa na 
edição deste mês para mais detalhes.

Agora vamos nos voltar para um artigo de revisão sobre os avanços nas 
estratégias de reversão da toxicidade respiratória induzida por opióides. Uma 
equipe liderada por Rutger van der Schrier, do Leiden University Medical 
Center, na Holanda, apresentou várias alternativas experimentais à naloxona 

para a reversão da depressão respiratória induzida por opióides. A análise 
incluiu 34 artigos publicados desde agosto de 2016. Os estimulantes respi-
ratórios foram agrupados com base nas características e mecanismo de ação. 
Eles incluíram substâncias não opióides controladas, hormônios, agonistas de 
receptores nicotínicos de acetilcolina, ampacinas, agonistas de receptores de 
serotonina, antioxidantes, peptídeos diversos, drogas que atuam nos corpos 
carotídeos, técnicas de sequestro e opióides. Estudos de substâncias controla-
das não opióides envolveram anfetaminas, agonistas dos receptores canabi-
nóides 2, cocaína e cetamina. Todos eles mostraram um efeito estimulador 
respiratório, mas todos têm efeitos colaterais indesejados. Os estudos hormo-
nais incluíram agonistas do receptor do hormônio liberador de tireotropina e 
agonistas do receptor de oxitocina. Os autores da revisão também descreve-
ram o uso de agonistas de receptores nicotínicos de acetilcolina, ampacinas, 
agonistas de receptores de serotonina, antioxidantes e peptídeos diversos. Eles 
observaram estudos de bloqueadores dos canais de potássio que atuam nos 
corpos carotídeos, como doxapram e ENA001. Eles descreveram técnicas de 
sequestro envolvendo moléculas purificadoras e imunofarmacoterapia. Eles 
concluíram citando o uso de opioides de ação prolongada, como a buprenor-
fina, para depressão respiratória induzida por opioides. Em última análise, os 
autores concluíram que nenhuma dessas terapias foi bem estudada quanto à 
segurança e eficácia. Eles propuseram estratégias de reversão que combinam 
naloxona com estimulantes respiratórios e defenderam a necessidade de gru-
pos de pesquisa trabalharem juntos para desenvolver tais estratégias. Confira a 
resenha completa na edição deste mês.

 Vou encerrar este mês com um artigo de revisão que aborda o tema da 
endocardite infecciosa. A revisão foi escrita pelo Dr. Henning Hermanns da 
Universidade de Amsterdã, Holanda, e colegas. O artigo resume o conheci-
mento atual da endocardite infecciosa relevante para o anestesiologista clínico 
no manejo perioperatório. A endocardite infecciosa, uma infecção rara da 
válvula cardíaca, está aumentando e aproximadamente metade dos pacientes 
com endocardite infecciosa precisa de cirurgia. Isso significa que os anestesio-
logistas os encontrarão no ambiente perioperatório. A maioria dos casos de 
endocardite infecciosa é causada por cocos gram positivos. Para aprofundar os 
patógenos por trás da endocardite infecciosa, confira a tabela detalhada incluída 
no artigo completo. Os dados sobre o manejo perioperatório de pacientes 
com endocardite infecciosa são limitados, mas as principais causas de morte 
nesses pacientes são insuficiência cardíaca, sepse, embolia cerebral e arritmias. 
O momento da cirurgia para pacientes com endocardite permanece incerto e 
pode ser complicado por eventos cerebrovasculares. Confira o artigo completo 
para obter mais detalhes sobre essa condição desafiadora, incluindo pontuações 
de avaliação de risco que foram usadas para prever resultados negativos.

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 nossa página de Conselhos de Submissão no site da 
Revista, anesthesiology.org. A página oferece informações sobre as expectati-
vas de 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 ANESTESIOLOGIA. Espero que as informações apresentadas ajudem 
a orientar e melhorar sua prática clínica. Estou ansioso para compartilhar 
pesquisas mais importantes com você no próximo mês.


