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TRANSCRIÇÃO DO PODCAST

LWW

Olá, aqui é Evan Kharasch, Editor-Chefe da 
Anesthesiology, com alguns destaques da edição de 
agosto de 2021, selecionados pelos editores da revista.

No podcast deste mês, exploraremos novas informa-
ções sobre a combinação de anestesia peridural e geral. 
Vamos dar uma olhada mais de perto no gerencia-
mento hemodinâmico assistido por computador. 
Também discutiremos alguns detalhes dos fatores de 
risco associados à aspiração gástrica que levaram a ale-
gações de negligência médica. E encerraremos este mês 
destacando uma revisão clínica de novas descobertas 
relacionadas ao prurido induzido por opióides.

Vamos começar este mês com uma visão de como a anestesia peridural e 
geral combinadas pode reduzir a incidência de delirium em pacientes mais 
velhos após uma cirurgia de grande porte, em comparação com a anestesia 
geral sozinha. O delirium pós-operatório continua sendo um problema 
comum em pacientes idosos submetidos a cirurgias de grande porte e está 
associado a complicações de curto e longo prazo. A anestesia peridural é 
freqüentemente usada em pacientes submetidos a grandes cirurgias torácicas 
ou abdominais, mas seu papel na prevenção do delirium não foi bem estu-
dado. Em um estudo prospectivo conduzido pelo Dr. Ya-Wei Li, do Peking 
University First Hospital, Pequim, China, mais de 1.800 adultos com idades 
entre 60 e 90 anos foram randomizados para anestesia geral isolada, seguida 
de opioides intravenosos ou para anestesia geral combinada com uma peri-
dural seguida de analgesia peridural pós-operatória. O desfecho primário 
foi a incidência de delirium, avaliada duas vezes ao dia durante a primeira 
semana após a cirurgia. Delirium foi significativamente menos comum 
no grupo de combinação de anestesia peridural / geral do que no grupo 
de apenas anestesia geral. O delirium correu em 1,8% dos pacientes que 
receberam anestesia geral / peridural em comparação com 5% daqueles que 
receberam anestesia geral. No entanto, houve uma compensação, pois 49% 
dos pacientes no grupo da combinação peridural desenvolveram hipotensão 
intra-operatória, em comparação com 33% do grupo apenas com anestesia 
geral. Um editorial que acompanha este artigo observa que a analgesia 
epidural pode ajudar a reduzir o risco de delirium, reduzindo a própria 
dor, mas também reduzindo o uso de opioides, que podem prejudicar a 
cognição. Os revisores acrescentam que a analgesia peridural também pode 
reduzir a inflamação, incluindo os processos neuroinflamatórios que podem 
impactar o delirium. Confira o artigo completo gratuitamente na edição 
deste mês.

Continuamos a explorar o potencial da abordagem combinada de anestesia 
geral / peridural em um estudo envolvendo pacientes de cirurgia onco-
lógica. Esse Estudo foi liderado pelo Dr. Ya-Ting Du, também do Peking 
University First Hospital, Pequim, China. Algumas pesquisas preliminares 
haviam sugerido anteriormente que a anestesia peridural-geral combinada 
pode melhorar a sobrevida em longo prazo em pacientes com câncer após 
a cirurgia, possivelmente reduzindo o uso de anestésicos e opioides no pós-
-operatório e controlando a inflamação pós-cirúrgica. O Dr. Du e colabo-
radores conduziram um estudo prospectivo com mais de 1.700 adultos com 
idade entre 60 e 90 anos que foram randomizados para anestesia peridural-
-geral combinada com analgesia peridural pós-operatória ou para anestesia 
geral isolada com analgesia intravenosa pós-operatória. Os pacientes foram 
submetidos a cirurgias torácicas ou abdominais. O resultado primário 
de sobrevida global não foi significativamente diferente entre os grupos; 
42% dos pacientes no grupo da combinação morreram em comparação 
com 38% dos pacientes no grupo apenas com anestesia geral. As taxas de 
sobrevida específica do câncer e sobrevida livre de recorrência também não 
foram diferentes entre os grupos. De acordo com os autores, esses achados 
sugerem que qualquer um dos protocolos pode ser usado de acordo com a 
preferência do paciente e do médico. Este artigo está disponível gratuita-
mente na edição deste mês.

Em seguida, temos um ensaio clínico randomizado e controlado de 
manejo hemodinâmico individualizado assistido por computador. O manejo 
hemodinâmico individualizado tem o potencial de reduzir a hipotensão 
intra-operatória e possivelmente complicações perioperatórias associadas. 
Inovações recentes em tecnologia assistida por computador tornaram o 
processo de titulação precisa de vasopressores e fluidos mais fácil para os 
provedores de anestesia. O Dr. Alexandre Joosten, da Université Libre de 
Bruxelles, Bruxelas, Bélgica, e colegas identificaram prospectivamente 38 
pacientes submetidos à cirurgia abdominal ou ortopédica e os randomiza-
ram para o manejo hemodinâmico por titulação manual ou com assistência 
de computador para infusão de norepinefrina e mini bolus de fluidos. 

Hipotensão foi definida como a porcentagem de tempo intraoperatório 
que os pacientes passaram com uma pressão arterial média inferior a 90% 
da pressão arterial média basal. Para os pacientes no grupo assistido por 
computador, a hipotensão foi de 1,2%, em comparação com 22% no grupo 
de titulação manual. A incidência de complicações pós-operatórias menores 
não foi diferente entre os dois grupos. Um editorial relacionado destaca a 
necessidade de estudos maiores para examinar o impacto nos resultados cen-
trados no paciente. Além disso, será importante identificar quais pacientes se 
beneficiariam ou não com o uso de tecnologias avançadas como parte da 
consideração de custos. Este artigo está disponível gratuitamente na edição 
deste mês.

Nosso próximo estudo é uma análise retrospectiva dos eventos adversos. 
Ele identifica os resultados e os fatores de risco do paciente e os fatores 
de risco do processo de atendimento associados às alegações de aspiração 
gástrica em um banco de dados de prática incorreta. A aspiração pulmonar 
perioperatória do conteúdo gástrico continua sendo uma causa significa-
tiva de morbidade grave e morte, apesar das intervenções e das diretrizes 
atualizadas. Pesquisadores liderados pelo Dr. Mark Warner da Mayo Clinic, 
Rochester, Minnesota, analisaram quase 2.500 alegações no Projeto de 
Reivindicações Fechadas da Sociedade Americana de Anestesiologistas que 
estavam associadas a um evento de aspiração entre 2000 e 2014. Eles des-
cobriram que 5% das reivindicações relacionadas a aspiração do conteúdo 
gástrico durante o período de estudo atendeu aos critérios de inclusão. 
Isso incluiu 115 reivindicações. Óbito diretamente relacionado à aspiração 
pulmonar ocorreu em 57% das 115 reclamações. Outros 14% das reclama-
ções tinham lesões graves permanentes documentadas. Além disso, os autores 
descobriram que 61% dos pacientes que aspiraram apresentavam obstrução 
gastrointestinal ou outro tipo de processo intra-abdominal agudo. No geral, 
59% das reclamações julgaram o manejo anestésico abaixo do padrão. No 
entanto, em 93% das reivindicações, os pesquisadores encontraram pelo 
menos um fator de risco para aspiração e 77% tinham mais de um fator de 
risco. Os fatores de risco mais comuns foram procedimentos de emergência 
em 45% dos casos, obstruções gastrointestinais em 36% e outros processos 
intra-abdominais agudos em 25%. Em um editorial relacionado, dois autores 
explicam como o estudo fornece insights sobre o valor da identificação de 
fatores de risco para melhorar a segurança do paciente.

 O artigo está disponível gratuitamente na edição deste mês.
A seguir, nos voltamos para uma revisão sistemática atualizada e meta-

-análise da eficácia dos medicamentos sistêmicos para prevenir a dor 
pós-cirúrgica crônica. Gerenciar e principalmente prevenir a dor crônica 
pós-cirúrgica continua sendo um desafio. A pesquisa sobre a eficácia de 
vários métodos, incluindo a administração perioperatória de medicamentos 
sistêmicos, está em andamento. Meg Carley e colegas da Queen’s University, 
Kingston, Ontário, Canadá, conduziram uma revisão retrospectiva de 70 
novos estudos publicados desde que sua revisão original sobre este tópico 
apareceu em 2013. O estudo atual também incluiu 40 estudos daquele 
artigo de 2013. Todos os estudos incluídos foram duplo-cegos, controlados 
com placebo, ensaios clínicos randomizados de pacientes com 18 anos ou 
mais que foram submetidos a cirurgias planejadas. O desfecho primário da 
revisão foi a porcentagem de pacientes que relataram dor 3 meses ou mais 
após a cirurgia no local do procedimento, ou dor referida, ou ambos. Os 
principais medicamentos incluídos nos estudos foram cetamina, pregabalina, 
gabapentina, lidocaína intravenosa e antiinflamatórios não esteroidais. No 
geral, a superioridade da droga sobre o placebo foi relatada em nenhuma das 
15 metanálises de cetamina, 5 de 17 metanálises de pregabalina e nenhuma 
de 4 metanálises de gabapentina. O artigo está disponível gratuitamente 
na edição deste mês. Verifique o editorial relacionado de David Clark, da 
Universidade de Stanford, para uma perspectiva sobre como as melhorias no 
desenho do estudo podem abordar algumas das limitações da pesquisa no 
tratamento da dor crônica.

Nosso próximo estudo compara a farmacocinética dos comprimidos de 
cetamina de liberação prolongada com a cetamina intravenosa. A cetamina é 
amplamente utilizada, mas apresenta efeitos colaterais psicoativos conheci-
dos. A cetamina tem vários metabólitos, que podem ser farmacologicamente 
ativos e mediar alguns dos efeitos da cetamina. Um metabólito de interesse 
é a 2,6-hidroxinorketamina, que é formada no fígado. A cetamina oral sofre 
mais metabolismo do que a cetamina intravenosa, e um comprimido oral de 
liberação prolongada pode ser convertido em ainda mais 2,6-hidroxinorke-
tamina. Pesquisadores liderados pelo Dr. Mahmoud Hasan, da Universidade 
de Greifswald, Alemanha, levantaram a hipótese de que um comprimido 
oral de liberação prolongada aumentaria a exposição a 2,6-hidroxinorke-
taminas de forma mais eficaz do que uma infusão intravenosa. Os autores 
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avaliaram prospectivamente doses crescentes orais únicas de 10 mg, 20 mg, 40 
mg e 80 mg de cetamina e compararam as doses orais à infusão intravenosa 
de 5,0 mg. A população do estudo incluiu 15 adultos saudáveis. No geral, a 
exposição sistêmica às hidroxinorketaminas foi 10 a 11 vezes maior depois 
que os indivíduos receberam um comprimido de 40 mg em comparação 
com uma infusão IV de 5 mg. Os comprimidos eram seguros e bem tole-
rados, sem relatos de eventos adversos graves ou reações adversas graves aos 
medicamentos. Os resultados sugerem que os comprimidos de cetamina de 
liberação prolongada podem ser uma opção segura e eficaz para pacientes 
com dor neuropática crônica.

A revisão de foco clínico deste mês revisita o impacto dos testes viscoelás-
ticos no local de atendimento na tomada de decisão clínica. Os dois ensaios 
mais comuns usados durante o período perioperatório são baseados em 
tromboelastografia (TEG) e baseados em tromboelastometria rotacional 
(ROTEM), mas eles têm suas limitações. Essas limitações incluem sensibi-
lidade e especificidade inadequadas para detectar a inibição plaquetária. O 
Dr. Gabor Erdoes, da University of Bern, Switzerand, e colegas examinaram 
quais questões de atendimento ao paciente poderiam ser tratadas usando 
esses ensaios. Apesar das limitações dos testes, os autores concluíram que, com 
base na literatura mais recente, o teste viscoelástico é mais eficaz do que o 
teste laboratorial padrão e que a terapia guiada por esses testes pode reduzir 
a necessidade de hemoderivados em pacientes que apresentam sangramento 
perioperatório. Eles também observaram que os dois ensaios foram mais 
eficazes do que o julgamento clínico sozinho na redução da exposição a 
produtos sanguíneos alogênicos e sangramento pós-operatório. Embora 
novos instrumentos de diagnóstico e ensaios continuem a chegar ao local, os 
ensaios TEG e ROTEM mantêm seu status como uma base para a tomada de 
decisão clínica, concluíram os autores.

Nossa revisão abrangente deste mês aborda o prurido induzido por 
opióides e descreve descobertas recentes de mecanismos de ação para essa 
condição onerosa. Os mais recentes tratamentos surgem dos avanços nos 
circuitos da medula espinhal e na biologia dos mastócitos. Esta revisão foi 
escrita por Eileen Nguyen e colegas da University of Pittsburgh School 
of Medicine. Os autores explicaram que os mastócitos podem contribuir 
para o prurido induzindo a liberação de histamina, mas um mecanismo 
dependente dos mastócitos não explica a prevalência e disseminação do 
prurido induzido por opioides no neuroeixo. Em vez disso, o prurido 
induzido por opióides neuraxial ocorre como resultado da desinibição 
neuronal no corno dorsal da medula espinhal. Os autores descreveram 
pesquisas emergentes sugerindo que a desregulação das vias sensíveis aos 
opióides, especificamente aquelas envolvendo a sinalização do receptor 
mu e kappa-opióide, pode causar prurido. Eles concluíram enfatizando 
a necessidade de buscar as causas do prurido induzido por opióides para 
construir uma base para o desenvolvimento de terapias que pudessem 
controlar a dor sem a coceira.

A Anestesiology possui duas chamadas de trabalhos atuais, ambas relacio-
nadas às sessões da Reunião Anual. O primeiro tópico é SARS-CoV2 e 
COVID-19: Novos Paradigmas e Desafios para Anestesiologistas que serão 
apresentados no Simpósio Anual de Jornal. A segunda é a chamada anual 
de artigos sobre os resultados iniciais dos Ensaios Clínicos. Para obter mais 
informações sobre qualquer uma dessas sessões, visite o centro do autor no 
site da revista.

Como sempre, obrigado por ouvir este podcast e seu apoio da 
Anesthesiology. Espero que as informações apresentadas ajudem a orientar 
e melhorar sua prática clínica. Estou ansioso para compartilhar mais pesquisas 
importantes com você no próximo mês.


