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TRANSCRIÇÃO DO PODCAST

LWW

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

No podcast deste mês, exploraremos novas informa-
ções sobre como os anestesiologistas podem influenciar 
a emissão de carbono da sala de cirurgia. Veremos o 
tema sobre o tratamentos para pacientes com COVID-
19 gravemente enfermos. Também examinaremos 
se um bloqueio paravertebral pode reduzir a dor em 
pacientes de cirurgia mamária. E encerraremos este mês 
com dois artigos de revisão. Um aborda a prevenção de 

infecção na UTI; o outro aborda os desafios de gerenciamento de distúrbios 
neurocognitivos perioperatórios. 

Vamos começar este mês com um estudo prospectivo sobre a emissão 
de carbono associada à artrosplastia total do joelho. O sistema de saúde 
produz gases de efeito estufa de forma direta e indireta. Um estudo anterior 
de hospitais no Reino Unido, Estados Unidos e Canadá sugeriram que a 
anestesia poderia ter maiores emissões de dióxido de carbono do que todos 
os equipamentos cirúrgicos e todas as necessidades de energia associadas 
à sala de operação. Entender como as emissões equivalentes de dióxido 
de carbono acontecem no ambiente cirurgico pode ajudar os anestesiolo-
gistas a monitorar e reduzir a emissão de carbono no local de trabalho. O 
Dr. Forbes McGain, da Universidade de Melbourne, Austrália, e colegas 
coletaram dados de 29 pacientes submetidos a artrosplastia total de joelho 
em um único centro. Destes, 9 envolveram anestesia geral, 10 envolveram 
raquianestesia e 10 envolveram raquianestesia combinada com anestesia 
geral. Os pesquisadores avaliaram as emissões de dióxido de carbono equi-
valente, também conhecidas como emissões de CO2. As emissões de CO2 
foram semelhantes entre esses grupos. Eles tinham uma média de 15 kg para 
raquianestesia, 17 kg para anestesia geral e 18 kg para raquianestesia combi-
nada e geral. As principais fontes de emissões de CO2 em todos os grupos 
foram itens de uso único, incluindo eletricidade para aquecedores de ar de 
pacientes e produtos farmacêuticos, exceto gases anestésicos. Essas categorias 
de itens de uso único representaram aproximadamente 16%, 25% e 8% das 
emissões totais de CO2 nos grupos com raquianestesia, anestesia geral e 
raquianestesia combinada com anestesia geral. Nos grupos de anestesia geral 
e anestesia combinada, o uso de um anestésico volátil, especificamente o 
sevoflurano, neste caso, contribuiu com 32% e 17% das emissões totais de 
CO2. Nos grupos raquianestesia e combinado, a lavagem e esterilização de 
itens reutilizáveis contribuíram com 29% e 24% das emissões totais de CO2. 
Os autores também descobriram que o uso de oxigênio na raquianeste-
sia contribuiu significativamente para as emissões de CO2, com taxas de 
fluxo mais altas do que as abordagens geral e combinada. Embora o estudo 
tenha sido pequeno e limitado a um único centro, os autores encorajaram 
os médicos a estarem atentos às suas emissões de carbono e a procurarem 
formas, ainda que pequenas, de reduzi-las. Um editorial do Dr. Michel 
Struys e Matthew Eckelman acompanha este artigo. O editorial enfatiza 
que o estudo não fornece uma resposta definitiva sobre qual método de 
anestesia é o menos ecologicamente correto, mas eles observaram alguns 
pontos práticos, como o uso potencial de fluxo mínimo de gás fresco para 
otimizar o consumo de sevoflurano, se possível. Confira o artigo completo 
gratuitamente na edição deste mês. 

A seguir, daremos uma olhada em um ensaio clínico que examinou a 
profundidade anestésica e a ocorrência de delírio no pós-operatório. Alguns 
estudos anteriores sugeriram que a redução da profundidade da anestesia 
pode reduzir o risco de delirium, mas os resultados desses estudos foram 
inconsistentes. Além disso, muitos estudos envolveram anestesia geral ou 
pacientes com deficiência cognitiva. O Dr. Charles Brown, da Universidade 
Johns Hopkins, e sua equipe procuraram comparar a incidência de delírio 
no pós-operatório em pacientes que receberam sedação, com base nos 
valores do Índice Bispectral (BIS), em comparação com pacientes que 
receberam anestesia geral. Os autores randomizaram 217 pacientes com 65 
anos ou mais que foram submetidos à fusão da coluna lombar para receber 
raquianestesia com sedação direcionada ao BIS maior que 60-70, ou para 
anestesia geral em que os anestesiologistas não viram as leituras do BIS. O 
resultado primário foi delírio durante os primeiros três dias após a cirurgia, 
que foi avaliado usando o Método de Avaliação de Confusão padrão. Com 
base nessa métrica, os autores não encontraram diferença na incidência de 
delirium entre os grupos. Além disso, a maioria das análises de subgrupos, 
incluindo idade e comorbidades basais, também não mostraram diferenças 
no delírio entre os grupos de sedação e anestesia geral. A exceção foram os 

pacientes com pontuações basais inferiores a 27 no Miniexame do Estado 
Mental, que apresentaram menos delírio se receberam raquianestesia em 
comparação com a anestesia geral. Em um editorial anexo, os drs. Pratik 
Pandharipande, Elizabeth Whitlock e Christopher Hughes observaram 
que os resultados dos estudos relatados corroboram trabalhos anteriores 
que não mostram impacto da profundidade da anestesia nos resultados do 
delirium. Eles especularam se os esforços para reduzir o delirium poderiam 
se concentrar em intervenções direcionadas para pacientes com fatores de 
risco modificáveis conhecidos. Este artigo está disponível gratuitamente na 
edição deste mês. 

Nosso próximo estudo clínico enfoca a função pulmonar após a cirurgia. 
Ele avaliou os efeitos de diferentes abordagens ventilatórias durante o 
despertar da anestesia sobre os resultados pulmonares. O estudo comparou 
a ventilação mecânica com pressão de suporte e a ventilação espontânea, 
durante a emergência, na atelectasia pós-operatória. A ventilação com 
pressão de suporte tornou-se amplamente utilizada para desmamar pacientes 
da ventilação mecânica na UTI, mas não foi bem estudada no ambiente de 
anestesia no centro cirurgico. O Dr. Heejoon Jeong, da Escola de Medicina 
da Universidade Sungkyunkwan, em Seul, Coreia do Sul, e colegas testaram 
a hipótese de que a pressão de suporte resultaria em menos atelectasia 
pós-operatória em adultos submetidos à cirurgia laparoscópica. Os pesqui-
sadores randomizaram 100 pacientes submetidos à colectomia laparoscópica 
ou à prostatectomia assistida por robô. Metade foi submetida à ventilação 
mecânica com suporte de pressão e a outra metade à ventilação espontânea 
com assistência manual intermitente com duração média de 8-9 minutos, 
no despertar. A determinação da atelectasia foi baseada na ultrassonografia 
pulmonar na sala de recuperação pós-anestésica. O estudo constatou que 
a incidência de atelectasia pós-operatória foi de 33% em pacientes que 
tiveram pressão de suporte, em comparação com 57% naqueles que tiveram 
ventilação espontânea durante o despertar da anestesia. Essa diferença foi 
estatisticamente significativa. Na unidade de recuperação, a PaO2 no grupo 
de suporte de pressão foi maior do que no grupo de ventilação espontânea, 
mas a incidência de dessaturação de oxigênio durante as 48 horas de pós-
-operatório não foi diferente entre os grupos. Os autores observaram que o 
estudo foi limitado a pacientes com baixo risco de atelectasia, mas os resul-
tados foram consistentes com estudos anteriores. Em um editorial anexo, os 
drs. Luca Bigatello e Erland Ostberg observaram que as intervenções para 
prevenir a atelectasia durante e após o despertar da anestesia valem a pena 
prosseguir. Eles escreveram que, embora o estudo atual não tenha mostrado 
impacto significativo da pressão de suporte da saturação de oxigênio ou 
outros resultados clínicos, ele mostrou a importância de uma pressão positiva 
consistente durante o despertar da anestesia. Eles acrescentaram que mais 
evidências clínicas são necessárias, assim como um sistema de pontuação 
padronizado para ultrassom pulmonar e atelectasia para poder realizar uma 
avaliação melhorada. Você pode acessar este artigo gratuitamente na edição 
deste mês.

Agora, vamos voltar para um estudo prospectivo que explorou se o blo-
queio paravertebral poderia prevenir a dor crônica em pacientes de cirurgia 
de mama. A dor crônica pós-operatória tem um impacto significativo na 
qualidade de vida de muitas pacientes de cirurgia mamária, e os médicos 
continuam a buscar maneiras de controlá-la. Estudos anteriores mostraram 
reduções na dor crônica após o uso de bloqueios paravertebrais, mas os 
dados permanecem limitados. A Dra. Aline Albi-Feldzer da PSL Research 
University, Saint Cloud, França, e colegas conduziram um estudo multi-
cêntrico, randomizado e controlado por placebo em mulheres submetidas 
a mastectomia parcial ou completa, com ou sem dissecção de linfonodo. 
Eles randomizaram 178 pacientes para ropivacaína e 174 para solução salina. 
Após 3 meses, a dor crônica era semelhante entre os grupos: 52% no grupo 
de bloqueio paravertebral e 48% no grupo de controle. Nenhuma diferença 
significativa na dor foi observada em 6 ou 12 meses. Os autores observaram 
que suas descobertas estavam de acordo com alguns estudos anteriores, mas 
não com outros. Eles acrescentaram que o bloqueio paravertebral pode ser 
insuficiente para o controle da dor após uma grande cirurgia mamária em 
particular, porque não consegue bloquear os nervos supraclaviculares, os 
nervos peitorais ou outros ramos do plexo braquial. Este artigo está disponí-
vel gratuitamente na edição deste mês.

Seguimos para o tema do COVID-19, com uma olhada em um estudo 
retrospectivo de um ano de mais de 2.000 pacientes com COVID-19. 
Embora as estratégias gerais de tratamento para pacientes gravemente 
enfermos com COVID-19 tenham evoluído e melhorado, a mortalidade 
permanece alta. Os médicos continuam a trabalhar para identificar os 
tratamentos associados a uma mortalidade mais baixa. O Dr. Xu Zhao, da 

 



dezembro 2021 ANeSTHeSIoLoGY, V 135   •   No 6

Universidade de Yale, liderou uma equipe no exame dos registros de pacien-
tes hospitalizados com COVID-19 com 18 anos ou mais admitidos em UTIs 
em seis hospitais em Connecticut. O período do estudo foi de fevereiro de 
2020 a março de 2021. Os autores revisaram 23 tratamentos para COVID. 
Os tratamentos administrados aos pacientes incluíram antivirais, anticoagu-
lantes, antiplaquetários, esteróides, imunomoduladores, imunossupressores, 
vasopressores e outros medicamentos não categorizados, como azitromicina. 
O desfecho primário foi mortalidade hospitalar, com média de 29%. Após 
análise multivariada seguida de correção de múltiplos testes, eles descobriram 
que apixabana ou aspirina estavam associados a mortalidade significativa-
mente menor do que os pacientes que não receberam esses tratamentos. Os 
autores também realizaram uma análise de correspondência de escore de pro-
pensão. Os pacientes tratados com apixabana e aspirina ainda apresentaram 
taxas de mortalidade mais baixas em comparação com os pacientes que não 
os receberam. A análise de correspondência do escore de propensão mostrou 
menor mortalidade para os pacientes tratados com enoxaparina, que foi o 
anticoagulante de escolha na população do estudo. Tanto as doses profiláticas 
quanto as terapêuticas de enoxaparina foram associadas a uma mortalidade 
mais baixa. Os autores notaram que os resultados podem não ser aplicáveis a 
casos futuros devido a variáveis como mutações virais e mudanças em popu-
lações vulneráveis. Eles acrescentaram que a otimização da dosagem exata, 
tempo e duração de qualquer um dos tratamentos para COVID-19 exigiria 
um estudo mais aprofundado. Este artigo está disponível gratuitamente na 
edição deste mês.

A seguir, passamos a uma análise exploratória da eliminação do anestésico 
inalado em um modelo animal. Embora a captação do anestésico inalado 
tenha sido bem estudada, a eliminação não o foi, apesar de sua potencial 
importância na prática clínica. O Dr. James Baumgardner, da Universidade 
de Pittsburgh, e seus colegas desenvolveram um modelo matemático de 
eliminação de anestésicos para mostrar como a cinética de washout depende 
da ventilação pulmonar em relação à perfusão. Os autores descobriram que a 
relação ventilação perfusão modifica a constante de tempo para a lavagem do 
anestésico do tecido durante toda a fase de eliminação do anestésico. E que 
a depuração fracionária do anestésico pelos pulmões normais torna-se cons-
tante, após um declínio inicial curto e rápido na pressão parcial do anestésico 
alveolar. O modelo dos autores também mostrou que, quando a depuração 
pulmonar incompleta retarda a lavagem do anestésico, esse processo é mais 
pronunciado em taxas de ventilação e perfusão mais baixas. Os autores afir-
maram que a compreensão da eliminação do anestésico pode ser tão valiosa 
na prática clínica quanto a captação, em parte devido à falta de opções para 
acelerar a eliminação.

Nossa revisão clínica deste mês aborda os desafios perpétuos da prevenção 
de infecções na unidade de terapia intensiva. As infecções associadas aos 
cuidados de saúde afetam quase um terço dos pacientes de UTI em países 
desenvolvidos, de acordo com o autor principal, Dr. Michael Mazzefi, da 
George Washington University. A revisão incluiu quatro estratégias baseadas 
em evidências para reduzir infecções na UTI, começando com a profilaxia 
antibiótica perioperatória apropriada. O artigo destacou dados que sugerem 
que a profilaxia antibiótica de rotina não deve ser continuada além de 24 
horas na ausência de uma infecção suspeita. O artigo a seguir enfatizou 
a importância da higiene das mãos e precauções baseadas na transmissão, 
de acordo com as orientações atuais do Centro de Controle de Doenças 
dos Estados Unidos. A transmissão por contato continua a ser a fonte mais 
comum de infecções associadas aos cuidados de saúde na UTI. No entanto, 

essa transmissão de infecções pode ser limitada por estratégias, incluindo 
higiene das mãos, uso de quartos com um único paciente, uso adequado de 
equipamentos de proteção individual e equipamentos médicos descartáveis 
e desinfecção adequada dos quartos entre os pacientes. Outras áreas onde a 
melhoria da qualidade pode reduzir as infecções incluem o manejo da pneu-
monia associada ao ventilador, infecções da corrente sanguínea associadas ao 
cateter de acesso profundo central e infecções por Clostridium difficile. O 
artigo conclui que a prevenção de infecções associadas à assistência médica 
representa uma oportunidade para os anestesiologistas assumirem a liderança 
nos esforços para melhoria da qualidade, desenvolvimento de políticas e 
pesquisa.

Nosso último artigo deste mês é um artigo de revisão sobre o tema sono, 
dor e cognição e sua influência nos distúrbios neurocognitivos periopera-
tórios. A prevenção de distúrbios neurocognitivos perioperatórios é uma 
prioridade, especialmente para pacientes mais velhos. Os dados mostraram 
que aproximadamente metade dos pacientes mais velhos experimentam 
delírio pós-operatório, de acordo com o Dr. Brian O’Gara, da Harvard 
Medical School. Dra. O’Gara e colegas discutiram o valor das intervenções 
multicomponentes na prevenção do delírio pós-operatório e outras questões 
neurocognitivas pós-operatórias. Sono e distúrbios do sono são fatores de 
risco importantes para as doenças neurodegenerativas, mas a extensão, a 
natureza e o momento de seu impacto permanecem obscuros. Os padrões de 
sono crônicos, as questões ambientais e outros fatores do sono se sobrepõem 
à dor e à cognição. A relação entre dor e distúrbios neurocognitivos periope-
ratórios é complicada. A ligação entre dor e inflamação pode desempenhar 
um papel no desenvolvimento de distúrbios neurocognitivos perioperató-
rios, se a inflamação do sistema nervoso central ou periférico levar a lesão 
neuronal e disfunção cerebral. O artigo também observa a ligação entre os 
neurônios colinérgicos e os sinais de dor, e que a deficiência colinérgica foi 
implicada na hipersensibilidade à dor e no delírio. Ele tambem acrescenta 
que a dor pré-operatória também deve ser considerada. Por fim, discute os 
esforços para promover a melhor recuperação funcional possível, incluindo a 
recuperação cognitiva dos pacientes, por meio da chamada “pré-reabilitação” 
na forma de saúde física, nutricional e psicológica. Essas estratégias podem 
assumir a forma de programas de exercícios domiciliares ou aconselhamento 
dietético. O artigo também cita o uso potencial do treinamento cognitivo 
para prevenir distúrbios neurocognitivos perioperatórios, mas também admite 
que faltam evidências de alta qualidade. E conclui com a advertência de que 
precisamos identificar melhor os pacientes de alto risco e escolher as inter-
venções e planos de cuidados mais eficazes.

Se você estiver interessado em saber mais sobre como se inscrever para a 
Anestesiology, visite nossa nova página de Conselhos sobre Submissão no site 
do Journal, anesthesiology.org. A página oferece uma visão sobre as expecta-
tivas de nossos editores e um plano para a criação de manuscritos de sucesso.

Com o ano de 2021 chegando ao fim, espero que todos vocês continuem 
engajados e explorando os tópicos mais recentes em nosso campo diversi-
ficado. Você sempre pode encontrar novos estudos e comentários no site da 
revista, www.pubs.asahq.org/anesthesiology.

Como sempre, obrigado por ouvir este podcast e obrigado pelo seu apoio a 
Anestesiology. 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.


