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TRANSCRIÇÃO DO PODCAST

LWW

Olá, aqui é Evan Kharasch, editor-chefe de 
Anestesiologia com alguns destaques da edição de 
agosto de 2022 selecionados pelos editores da revista. 
Este mês destacamos uma pesquisa sobre opióides de 
longa duração em pacientes cirúrgicos e variações nas 
prescrições médicas; analizaremos um estudo sobre 
burst suppression em crianças; sangramento descontro-
lado em pacientes no trauma e novos resultados poten-
ciais para melhorar a recuperação após cesariana. O 
artigo de revisão deste mês se concentra nas infecções 
do sítio cirúrgico e na microbioma do paciente.

Começamos com um estudo clínico que explora se o 
comportamento das prescrições de opióides de um cirurgião esta associado 
ao preenchimento de prescrição de opióides de longo prazo pelos pacientes. 
Especificamente, o estudo testou a hipótese de que pacientes de cirurgiões 
com maior propensão a prescrever opioides são mais propensos a utilizar 
opióides por longo prazo no pós-operatório. Os pesquisadores da Escola 
de Medicina da Universidade de Stanford usaram dados do Medicare para 
identificar 600.000 pacientes submetidos à artroplastia total do joelho entre 
2011 e 2016. Caracterizaram os cirurgiões como estando em um dos 4 
níveis de prescrição de opióides, variando de baixa intensidade a alta inten-
sidade, dependendo de quantos opióides eles prescreveram. Os cirurgiões de 
alta intensidade prescreveram uma média de 36 equivalentes de morfina por 
via oral por dia durante o período perioperatório imediato, em comparação 
com uma média de 17 equivalentes de morfina oral por dia para o outros 
cirurgiões. Os pacientes dos cirurgiões de “alta intensidade” apresentaram 
taxas mais altas de preenchimento de prescrição no pós-operatório inter-
mediário (até 90 dias pós-operatório) do que os de outros cirurgiões, mas a 
diferença foi muito pequena 11 vs 9 mg/dia. Contudo, a longo prazo, eles 
apresentaram taxas mais baixas de preenchimento de prescrição de opióides, 
4 vs 3 mg. Essas diferenças não foram clinicamente significativas. Em um 
editorial que acompanha, os Drs Daniel McIsaac e Karim Ladha escrevem 
que esta pesquisa oferece uma oportunidade única para os anestesiologistas 
encontrarem um equilíbrio entre o tratamento individual de pacientes com 
dor pós-operatória persistente e desenvolvendo novas estratégias para pre-
venir o uso prolongado de opióides. Leia o artigo gratuitamente na edição 
deste mês ou no editorial que acompanha. Ouça também o podcast do 
artigo em destaque, uma discussão com o estudo autor e editorialista.  

Nosso próximo estudo clínico explora a prevalência de eventos de 
eletroencefalografia isoelétricos intraoperatórios ou burst suppression na 
população pediátrica. Enquanto burst suppression tem sido associada com 
hipotensão e delírio no pós-operatório em adultos, sua prevalência em lac-
tentes e crianças pequenas submetidas a cirurgias de rotina não é conhecida. 
Um estudo transversal observacional prospectivo englobando 15 centros 
recrutou 708 pacientes, com idade de 36 meses ou menos submetidos à 
cirurgia com sevoflurano ou propofol. Esse estudo liderado por Ian Yan no 
Children’s Hospital da Filadélfia e colegas em todo o mundo, descobriram 
que eventos isoelétricas ocorreram em um terço dos pacientes, mas variaram 
entre os locais. Os eventos foram mais frequentes durante a pré-incisão e 
manutenção cirúrgica. Eventos isoelétricos foram mais prováveis em bebês 
menores de 3 meses, com o uso de tubo endotraqueal e bolus de propofol 
no manejo da via aérea após indução de sevoflurano. Não foi encontrada 
associação entre eventos isoelétricos e delírio no pós-operatório. Embora 
com 36 meses ou menos, os pacientes podem ser muito jovens para apre-
sentar delírio ao despertar, os autores levantam questões sobre as práticas 
anestésicas atuais em lactentes e crianças. Para um mergulho mais profundo, 
confira a pesquisa gratuitamente na edição deste mês ou ouça o podcast de 
áudio com o autor do estudo.

Nosso próximo estudo clínico examinou a eficiência das trocas gasosas 
pulmonares durante a anestesia geral, como refletido no desenvolvimento 
de gradientes de pressão parcial. Esses gradientes surgem principalmente 
de variação das relações ventilação-perfusão alveolar em todo o pulmão, 
mas gradientes de pressão também podem contribuir. No entanto, não está 
claro qual contribuição surge da limitação da difusão na fase gasosa pela 
árvore respiratória (estratificação longitudinal) ou na barreira alvéolo-capilar, 
especialmente para gases de alto peso molecular como voláteis anestésicos. 
Dr. Philip Peyton da Universidade de Melbourne, na Austrália, testou se o 
gradiente de pressão de expiração para pressão arterial para desflurano seria 
maior do que para óxido nitroso em 17 pacientes. O manejo da aneste-
sia consistiu na rotina do monitoramento cardiovascular do paciente. O 
volume corrente foi ajustado em 7 a 10 ml/kg com 5 cm H 2 0 de PEEP, e 
a frequência respiratória foi ajustada para atingir um nivel de pressão parcial 

de dióxido de carbono expirado de 25 a 35 mmHg. Todos os pacien-
tes receberam 2 a 3% de desflurano e 10 a 15% de N 2 O em oxigênio. 
O gradiente de parcial da expiração para a pressão arterial em relação à 
concentração inspirada foi significativamente menor para desflurano do que 
para óxido nitroso. No entanto, após o ajuste, as diferenças entre as drogas 
não eram fisiologicamente importantes. Os autores concluíram que não há 
uma limitação de difusão adicional clinicamente significativa para a captação 
pulmonar de desflurano em relação ao óxido nitroso.  

Nosso próximo estudo clínico se concentra no sangramento descontro-
lado, a causa mais comum de morte evitável em pacientes poli-traumati-
zados. Ensaios como tromboelastometria rotacional (ROTEM) são usados 
para orientar o tratamento da coagulopatia induzida por trauma. Esse 
estudo de coorte observacional de longo prazo foi realizado em seis centros 
europeus de trauma nível 1 em no Estados Unidos. Entre eles destacamos: 
Londres, Estados Unidos, Noruega; Dinamarca; Reino Unido; Alemanha; 
e Holanda. Pesquisadores, liderados por Romein Dujardin do Hospital 
OLVG na Holanda coletou informações , incluindo dados demográficos 
do paciente, modo de lesão; gravidade da lesão pontuação; sinais vitais, 
resultados de exames laboratoriais na admissão, bem como mortalidade em 
12 e 24 horas. Eles também coletaram informações sobre as quantidades 
de fluidos de transfusões de glóbulos vermelhos, plasma fresco congelado e 
unidades de plaquetas transfundidos. O estudo descobriu que os níveis dos 
fatores de coagulação e a mortalidade no grupo com prolongamento isolado 
do tempo de coagulação foi semelhante ao dos pacientes com ROTEM 
normal. Distúrbios adicionais do ROTEM foram associados à mortalidade 
e refletiram uma depleção de fibrinogênio e fator V. A fibrinólise pode 
estar presente após 30 minutos, apesar do teste de tromboelastometria 
estar normal para os parâmetros de fibrinólise. Esta pesquisa reforça que os 
desarranjos do ROTEM são frequentemente observados na apresentação do 
trauma. Este artigo é gratuito para revisão. Veja o vídeo que acompanha a 
página do artigo no site da revista. 

O controle da dor após a cirurgia continua a ser um problema prevalente 
– afetando cerca de 50 a 100 milhões de adultos nos EUA. E o desenvolvi-
mento de novos analgésicos é difícil, principalmente aqueles sem potencial 
de abuso. Nosso próximo artigo examinou os resultados e parâmetros 
de 469 programas de desenvolvimento farmacêutico da dor entre 2000 
e 2020. Os autores liderados por Dermot Maher da Escola de Medicina 
da Universidade Johns Hopkins e colegas da Massachusetts Institute of 
Technology caracterizaram os compostos em desenvolvimento como com 
alto ou baixo potencial de abuso. Eles extraíram metadados de ensaios 
clínicos do Bancos de dados de Projetos Farmacêuticos Citeline e Trial 
Trove para identificar programas de desenvolvimento de medicamentos. 
Os dados foram filtrado para incluir apenas programas de desenvolvimento 
clínico marcados como desenvolvidos para dor nociceptiva ou neuropática. 
Medicamentos para tratar a dor nociceptiva tiveram uma probabilidade de 
desenvolvimento bem sucedido de 13%, e medicamentos para tratar a dor 
neuropática tiveram uma probabilidade de sucesso de 7%. Desde 2010, o 
desenvolvimento de medicamentos com alto potencial de abuso dimi-
nuiu, nesse mesmo tempo os estudos aumentaram em medicamentos com 
baixo potencial de abuso. Isto representa uma mudança de paradigma no 
tratamento da dor, concluem os autores. Em um acompanhamento editorial, 
os autores Michael Sinha e Kelly Gillespie concordam que os médicos 
precisam de opções farmacêuticas para tratar pacientes com segurança. 
Eles lembram os leitores que a investigação no desenvolvimento de novas 
drogas ocorrem não apenas no setor privado, mas também no setor público, 
que precisa de maior financiamento. As descobertas dos autores enfatizam 
a necessidade de reformas mais substantivas em nível federal. Leia o artigo 
gratuitamente ou confira o editorial que o acompanha. 

Nosso próximo estudo ocorreu no laboratório. Estudos atuais suge-
rem que a exposição a agentes anestésicos durante o desenvolvimento 
pós-natal precoce em roedores podem levar a deficiências cognitivas. Mas 
os mecanismos subjacentes a esses déficits neurológicos são desconheci-
dos. Swati Agarwal da Universidade Johns Hopkins e colegas expuseram 
camundongos no 7 dia pós-natal a 1,5% de isoflurano por 4 horas. Eles 
descobriram que em camundongos neonatos, uma exposição de 4 horas ao 
isoflurano interrompeu as interações entre as subunidades NR2 do receptor 
N-metil-D-asparato e o domínio da proteína de densidade 95 PSD-95 
PDZ2 pós-sináptica. Esta ruptura levou a uma diminuição na atividade da 
proteína-quinase dependente de monofosfato de guanosina cíclica, a sinap-
togênese prejudicada e à disfunção cognitiva persistente. Esses resultados 
sugerem que a introdução de um doador de óxido nítrico ou análogo de 
CGMP in vitro previne a perda nas espinhas dendríticas e sinapses. Sua 
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pesquisa oferece caminhos potenciais para intervenções no tratamento dessas 
disfunções neurológicas, incluindo comprometimento cognitivo relacionado 
à anestesia inalatória.

Passamos agora para outro problema comum, o parto cesáreo, que é a 
cirurgia com internação mais realizado em todo o mundo. Protocolos de 
recuperação aprimorada após cesariana estão cada vez mais sendo usado. No 
entanto, há uma falta de consenso sobre os principais resultados necessários 
para avaliar e comparar os estudos de recuperação avançada. Pervez Sultan 
da Escola de Medicina da Universidade de Stanford e outros, incluindo 
médicos, pacientes e um diretor de obstetrícia e o serviço de enfermagem 
realizaram um exercício de consenso internacional para desenvolver um 
núcleo de  recuperação aprimorada após o conjunto de resultados de parto 
cesariana. Uma abordagem Delphi modificada foi usada para a realização 
desse estudo. Das 64 pacientes abordadas, 32 concordaram em participar. 
Dessas 32 que concordaram, todas as 32 completaram a primeira rodada, 31 
completaram a segunda rodada  e 26 completaram a terceira rodada. Houve 
15 resultados principais, incluindo duração de internação hospitalar, cum-
primento de protocolo de recuperação aprimorado, morbidade materna, 
fornecimento de analgesia ideal, tempos de jejum, sucesso da amamentação 
e tempos de mobilização. Esses os resultados podem ser usados para projetar 
futuros estudos de recuperação aprimorada.  

Por fim, nos voltamos para a Revisão de Foco Clínico deste mês, que se 
concentra em paradigmas emergentes na prevenção de infecção do sítio 

cirúrgico. O Programa Nacional de Melhoria da Qualidade Cirúrgica classi-
fica a infecção do sítio cirúrgico como a segunda complicação cirúrgica 
mais frequente. Infecções no local cirúrgico tornaram-se a principal causa 
de readmissão pós-operatória e carregam o maior custo econômico de 
todas as infecções associadas à assistência à saúde. As taxas de infecção do 
sítio cirúrgico tiveram pouco progresso ao longo dos anos e por algu-
mas paramêtros até mesmo pioraram. Esta avaliação de Dustin Long, da 
Universidade de Washington, Seattle e colegas examinaram as limitações dos 
métodos tradicionais das medidas de prevenção de infecções e potenciais 
novos de modelos conceituais. Os autores observam que dois paradigmas 
emergentes são o papel do microbioma do paciente e a disseminação de 
antimicrobianos resistência na população em geral. Sua revisão abrange a 
prevenção da infecção do sítio cirúrgico, abrangendo novas evidências cien-
tíficas de patogênese e mudando as abordagens clínicas para prevenção.

Você sempre pode encontrar novos estudos e comentários no site da 
revista, anesthesiology.org. Se você estiver interessado em saber mais sobre 
como submeter um estudo à Anestesiologia, visite nosso página de conse-
lhos na submissão no site do Journal, anesthesiology.org. A página oferece 
informações sobre as expectativas de nossos editores e um plano para a 
criação de manuscritos de sucesso. Estou feliz por poder compartilhar com 
vocês os destaques da edição deste mês e obrigado por ouvir nosso podcast. 
Junte-se a mim no próximo mês, quando destaco as pesquisas publicadas na 
edição de setembro.


