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TRANSCRIÇÃO DO PODCAST

LWW

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

No podcast deste mês, veremos o uso potencial do 
ácido tranexâmico para reduzir a mortalidade precoce 
em paciente no trauma. Exploraremos novas infor-
mações sobre hipotensão e lesão renal aguda em bebês 
e crianças. Discutiremos o impacto da dor na mobili-
dade pós-operatória e o impacto potencial do uso de 
opioides. Apresentaremos uma revisão clínica em duas 
partes sobre o importante tópico da atelectasia pulmo-
nar perioperatória. E encerraremos, mencionando as 

diretrizes atualizadas da prática da Sociedade Americana de Anestesiologia 
para o manejo da via aérea difícil, e um artigo especial sobre a crise de 
opioides e administração de opioides.

Vamos começar este mês com um estudo randomizado que investiga as 
alterações do dióxido de carbono em diferentes taxas de fluxo de oxigênio 
a 100% em pacientes de cirurgias eletivas. Estudos anteriores de alto fluxo 
de oxigênio umidificado e aquecido usando cânulas nasais mostraram que 
ele pode eliminar o dióxido de carbono, mas estudos em crianças contestam 
esse achado. A capacidade do oxigênio nasal de alto fluxo de eliminar 
o dióxido de carbono permanece controversa. O Dr. Thomas Riva, da 
Universidade de Berna, na Suíça, e sua equipe randomizaram 125 pacientes 
adultos para cirurgia em cinco grupos de 25 pacientes cada. Eles receberam 
fluxo mínimo, fluxo baixo, fluxo médio e alto fluxo a 100% de oxigênio, 
entre 0,25 e 70 L / min, com impulso mandibular contínuo e laringoscopia, 
durante um período de apneia de 15 minutos. Também havia pacientes con-
troles que não receberam oxigênio nasal. O resultado primário foi a taxa de 
aumento da pressão parcial de dióxido de carbono durante este período. O 
estudo não mostrou nenhuma diferença significativa nos aumentos de dióx-
ido de carbono em qualquer uma das várias taxas de oxigênio nasal de baixo 
ou alto fluxo. Os autores concluíram que o oxigênio nasal de alto fluxo não 
teve efeito ventilatório adicional. Isso difere de estudos anteriores, mas este 
estudo se destaca como um estudo prospectivo e randomizado, em vez de 
uma revisão histórica. Em um editorial anexo, os drs. Allan Simpao e Martin 
London observaram que o estudo apóia as diretrizes da Sociedade Europeia 
de Cuidados Intensivos que recomendam cânula nasal de alto fluxo em 
pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica, mas não em pacientes 
durante a intubação. No entanto, eles concluíram que os achados do estudo 
atual podem ser úteis para os anestesiologistas na decisão de quando usar a 
terapia com cânula nasal de alto fluxo na sala de cirurgia. Este artigo está 
disponível gratuitamente na edição deste mês.

A seguir, daremos uma olhada em uma análise secundária de um estudo 
prospectivo de resultados adversos tardios em pacientes com trauma. Tanto 
a hiper quanto a hipofibrinólise estão associadas a eventos clínicos adversos 
após lesão traumática. Pacientes com trauma frequentemente recebem ácido 
tranexâmico para inibir a hiperfibrinólise, mas seu impacto não foi bem 
estudado no cenário de emergência. A Dra. Andrea Rosetto, da Queen 
Mary University, em Londres, e colegas revisaram dados de 731 pacientes 
que foram tratados em um centro de trauma no Reino Unido. Um total 
de 299 receberam ácido tranexâmico e 432 não. Os autores avaliaram os 
dados sobre a quebra do coágulo usando tromboelastometria rotacional 
(ROTEM). No geral, o ácido tranexâmico teve um impacto significativo 
nos padrões iniciais de transição fibrinolítica, mas não na mortalidade tardia. 
Entre os pacientes que sobreviveram até 24 horas, 28% dos tratados com 
ácido tranexâmico fizeram a transição da quebra de admissão normal-máx-
ima para quebra baixa-máxima, em comparação com apenas 12% dos 
pacientes não tratados. A mortalidade precoce foi de 14% em pacientes 
tratados com ácido tranexâmico, em comparação com 29% em pacientes 
não tratados. Os autores não encontraram nenhuma diferença significa-
tiva na mortalidade tardia associada ao ácido tranexâmico em quaisquer 
padrões de transição. No entanto, eles sugeriram que os padrões de transição 
iniciais podem fornecer dados únicos para prever os resultados clínicos. Um 
editorial dos drs. Paul Myles e Robert Medcalf acompanham este artigo. 
O editorial enfatiza os desafios de avaliar a fibrinólise funcional em tempo 
real no ambiente clínico. Eles acrescentaram que os dados não sugerem um 
efeito causal nos resultados do trauma. No entanto, eles concordaram com 
os autores do estudo que o ácido tranexâmico pode ser útil para reduzir a 
mortalidade precoce, principalmente em pacientes com evidência contínua 
de sangramento. E eles concordaram que o ácido tranexâmico deve ser 
usado em traumas maiores. Confira o artigo completo gratuitamente na 
edição deste mês.

Nosso próximo estudo clínico enfoca nossos pacientes mais jovens. 
Sabemos que a hipotensão intra-operatória é comum em bebês e crianças 
pequenas, mas as informações de referência publicadas carecem de limiares 
de dano para a pressão arterial intra-operatória nesta população. A hipo-
tensão durante a cirurgia não cardíaca foi associada a lesão renal aguda em 
adultos, e a hipotensão é comum após cirurgia cardíaca em crianças. Porém, 
menos se sabe sobre a relação entre hipotensão e lesão renal em pacientes 
pediátricos de cirurgia não cardíaca. O Dr. Nadav Schacham, da Cleveland 
Clinic, Ohio, e colegas exploraram a relação entre hipotensão intra-oper-
atória e lesão renal aguda em bebês e crianças após cirurgias não cardíacas. 
Esta análise retrospectiva incluiu aproximadamente 4.000 crianças de até 18 
anos, cujas concentrações de creatinina sérica foram avaliadas antes e após 
a cirurgia. A incidência geral de lesão renal aguda foi de 11%. A incidência 
foi de 17% em crianças menores de 6 anos, mas os autores escreveram que 
esse achado pode ser devido aos desafios da coleta de sangue em crianças 
pequenas. Os autores definiram hipotensão absoluta como a menor pressão 
arterial média intra-operatória sustentada por pelo menos 5 minutos. Eles 
definiram hipotensão relativa como a maior redução da pressão arterial 
média sustentada por pelo menos 5 minutos. Eles não encontraram asso-
ciação entre hipotensão intra-operatória e lesão renal pós-operatória. Os 
resultados contrastaram com os achados em pacientes adultos. Os autores 
concluíram que curtos períodos de hipotensão não devem ser a principal 
preocupação na prevenção de lesão renal intraoperatória em crianças. Um 
editorial do Dr. Andrew Davidson acompanha este artigo. O Dr. Davidson 
escreveu que embora a taxa de 11% de lesão renal possa parecer alta, aproxi-
madamente três quartos das crianças tiveram lesão renal de grau 1. Ele acres-
centou que é prematuro desconsiderar a hipotensão como um problema 
para a função renal em crianças. Mas é importante lembrar, como ele disse, 
que “rins infantis não são pequenos rins de adultos”. Você pode acessar este 
artigo gratuitamente na edição deste mês.

Agora, vamos voltar ao tópico de dor e mobilidade pós-operatória. A 
mobilização precoce é uma parte essencial da recuperação após a cirurgia, 
mas persistem preocupações de que o uso de opioides para o alívio da dor 
pode reduzir a mobilidade dos pacientes. A Dra. Eva Rivas, da Cleveland 
Clinic, Ohio, liderou colegas em uma análise de dois estudos randomiza-
dos, incluindo mais de 600 pacientes submetidos à cirurgia abdominal. Os 
autores testaram a hipótese de que a dor pós-operatória e o consumo de 
opioides estavam inversamente relacionados à mobilidade. Neste estudo, 
mobilidade foi definida como a fração do tempo monitorado sentado ou 
em pé. Pacientes com escores médios de dor de 3 ou menos tiveram 1,9 
horas móveis por dia, enquanto aqueles com escores de 6 ou mais tiveram 
apenas 1,2 horas móveis por dia. Aumentos nos escores de dor foram 
significativamente associados a diminuições na mobilização. O consumo 
de opioides variou amplamente, mas não houve associação entre o uso de 
opioides no pós-operatório e a mobilidade diária dos pacientes. Os autores 
observaram que o tempo geral de mobilização foi baixo e que todas as 
complicações pós-operatórias ocorreram em pacientes nos quais tiveram 
menores tempos de mobilização. Os autores não encontraram associação 
entre dor e mobilização, mas sugeriram que melhorar a analgesia pós-oper-
atória pode aumentar a mobilização. Confira este artigo gratuitamente na 
edição deste mês.

Seguimos para o tema quente da oclusão das vias aéreas centrais e os 
cuidados com os pacientes com massa mediastinal anterior. Sabemos que o 
colapso das vias aéreas centrais e o colapso cardiovascular são riscos graves 
para pacientes com grandes massas mediastinais submetidos à anestesia 
geral. As recomendações atuais são manter a respiração espontânea e evitar 
o bloqueio neuromuscular nesses pacientes. No entanto, isso carece de 
evidências diretas, apesar de ser apresentado como mais seguro do que a 
ventilação com pressão positiva e a paralisia. Em um estudo prospectivo 
observacional, uma equipe liderada pelo Dr. Philip Hartigan, do Beth Israel 
Deaconess Medical Center, fez uma abordagem única para comparar o 
impacto de diferentes intervenções anestésicas. A equipe usou gravações 
de vídeo em tempo real para avaliar os efeitos da anestesia geral, ventilação 
com pressão positiva e bloqueio neuromuscular na permeabilidade das vias 
aéreas. Sua população de 17 adultos apresentava grandes massas mediasti-
nais e foram submetidos à intubação em vigília. As alterações no diâmetro 
ântero-posterior das vias aéreas em relação à linha de base foram avaliadas 
por 7 broncoscopistas em comparações lado a lado as cegas e embaralhadas. 
Alterações superiores a 50% foram consideradas clinicamente significativas. 
Os autores não encontraram alterações significativas desde o início nos 
escores médios de permeabilidade das vias aéreas após a anestesia geral. No 
entanto, os escores médios de permeabilidade das vias aéreas aumentaram 
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significativamente após a adição de ventilação com pressão positiva e blo-
queio neuromuscular. Em seu artigo, os autores incluíram links para imagens 
de vídeo de pacientes, que eles disseram fornecer evidências visuais diretas 
dos efeitos da anestesia geral, ventilação com pressão positiva e bloqueio neu-
romuscular na permeabilidade das vias aéreas. Eles concluíram que seus acha-
dos desafiam as recomendações prevalecentes contra ventilação com pressão 
positiva e bloqueio neuromuscular em pacientes com massas mediastinais, 
mas reconheceram o desafio de separar o efeito do bloqueio neuromuscu-
lar da fase anterior de ventilação com pressão positiva. Os autores também 
enfatizaram que os achados não comprovam a segurança das induções não 
estagiadas para pacientes com massas mediastinais. Este artigo está disponível 
gratuitamente na edição deste mês.

Nosso próximo estudo clínico examina a fração de espessamento do 
diafragma e a pressão transdiafragmática. A pressão transdiafragmática é 
freqüentemente usada como substituto da função do diafragma, mas vemos o 
ultrassom sendo usado mais comumente para medir as mudanças na função 
do diafragma com base na fração de espessamento do mesmo. No entanto, a 
relação entre esses métodos não é clara. Para explorar esta relação, pesquisa-
dores liderados por Thomas Poulard do Laboratório de Avaliação e Fisiologia 
Neuromuscular, Paris, França, avaliaram dados de 14 indivíduos saudáveis 
e 25 pacientes ventilados mecanicamente de dois estudos anteriores. As 
mudanças na pressão transdiafragmática e no índice tempo-pressão do 
diafragma foram moderadamente correlacionadas à fração de espessamento 
do diafragma. Em pacientes sob ventilação mecânica, os autores encontraram 
fraca correlação entre a pressão transdiafragmática e a fração de espessamento 
do diafragma. Eles não encontraram correlação entre o índice de pressão-
tempo do diafragma e a fração de espessamento do diafragma. Um total de 8 
de 14 indivíduos saudáveis e 2 de 25 pacientes ventilados tiveram uma cor-
relação significativa nas alterações entre as alterações da pressão transdiafrag-
mática e a fração de espessamento do diafragma. De acordo com os autores, 
os achados mostraram que a fração de espessamento do diafragma era um 
refletor pobre da pressão transdiafragmática e deveria ser usada com cautela, 
se for o caso, como um substituto.

Nossa revisão clínica deste mês é uma exploração em duas partes da 
atelectasia pulmonar perioperatória. Sabemos que a atelectasia pulmonar 
é um desafio contínuo no cenário perioperatório. Isso é causado pelo 
desequilíbrio das forças físicas em ação nos pulmões sob anestesia. Na Parte 
I de nossa revisão, o autor principal, Dr. Congli Zeng, do Massachusetts 
General Hospital, Boston, e colegas discutiram a biologia e os mecanismos 
da atelectasia e como o conhecimento da fisiologia pode guiar os anestesiol-
ogistas na prática. Os autores começam revisando os princípios da expansão 
bronquiolar e alveolar. Eles explicaram os três principais estresses que atuam 
nas paredes bronquiolar e alveolar. Estes são a pressão do fluido, o estresse 
de amarração e a tensão superficial. Eles enfatizaram que o recuo elástico 
pulmonar é o principal mecanismo fisiológico da expiração passiva. Sabemos 
que os mecanismos de atelectasia no período perioperatório podem ser des-
encadeados por anestesia geral, ventilação mecânica e intervenções cirúrgicas. 
Esses mecanismos produzem fatores biofísicos que promovem o colapso do 
tecido pulmonar. Três fatores de colapso inter-relacionados - aumento da 
pressão pleural, baixa pressão alveolar e comprometimento do surfactante 
- contribuem para o fechamento das vias aéreas e alveolar. Em uma seção 
sobre os efeitos fisiopatológicos da atelectasia pulmonar, os autores explicam 
as relações entre a atelectasia e várias respostas inflamatórias. Eles observam 
que a resposta biológica associada à atelectasia pode piorar a lesão pulmonar. 
Os autores concluíram afirmando que o impacto presumido da atelectasia 
pulmonar intra-operatória em desfechos, incluindo lesão pulmonar aguda e 
pneumonia, requer um estudo mais aprofundado. Eles também propuseram 
que o manejo futuro da atelectasia pode envolver estratégias de nível celular 
e molecular por meio do uso de medicamentos perioperatórios. O artigo 
inclui figuras detalhadas que ilustram esses processos complexos.

A parte 2 de nossa revisão clínica deste mês aborda as implicações clínicas 
da atelectasia pulmonar perioperatória. O autor principal, Dr. David Lagier, 
do Massachusetts General Hospital, Boston, apresenta fatores de risco, abor-
dagens diagnósticas e estratégias de gerenciamento. Os autores exploraram 
os fatores de risco clínicos em três categorias: relacionados ao paciente, 
relacionados à anestesia e relacionados à cirurgia. Os fatores relacionados ao 
paciente incluíram obesidade, idade, disfunção diafragmática, hipertensão 
intra-abdominal e condições pulmonares, incluindo tabagismo. Os fatores 
de risco relacionados à anestesia incluíram o uso de medicamentos de 
anestesia geral, anestesia regional e transfusão de sangue. Os fatores de risco 
relacionados à cirurgia incluem posição corporal, pneumoperitônio, cirurgia 

cardíaca, ventilação monopulmonar, duração da cirurgia e procedimentos 
minimamente invasivos. Os autores enfatizam que um diagnóstico preciso 
de atelectasia deve ser feito diretamente, usando métodos de imagem de 
tomografia computadorizada, ultrassom, ressonância magnética ou radiografia 
de tórax. Eles também resumiram as técnicas de avaliação fisiológica indireta, 
incluindo oxigenação do sangue e tomografia de impedância elétrica. Por 
fim, os autores revisaram as estratégias de manejo terapêutico da atelectasia 
perioperatória nos períodos pré, intra e pós-operatório. No pré-oper-
atório, uma meta-análise recente apoiou o valor do treinamento muscular 
inspiratório pré-operatório antes da cirurgia, mas o tamanho do estudo era 
pequeno e mais pesquisas são necessárias. Durante o período intraoperatório, 
o volume corrente continua sendo uma intervenção importante, mas os 
dados atuais sugerem que os efeitos protetores podem não estar no volume 
corrente em si, mas na limitação pulmonar resultante. No pós-operatório, 
suporte ventilatório não invasivo, analgesia e oxigenoterapia são opções para 
prevenir atelectasia pulmonar, segundo os autores. As evidências são mais 
fracas para o uso pós-operatório de oxigenoterapia e mucolíticos, disseram 
eles. Os autores concluíram que precisamos de um melhor entendimento 
e mais informações para explorar a estratificação de risco para atelectasia 
pulmonar grave. Eles também recomendaram uma maior exploração do uso 
de estratégias baseadas em fisiologia tituladas e a extensão do recrutamento 
pulmonar. Este artigo inclui um algoritmo útil para o manejo intraoperatório 
de atelectasia pulmonar. Se você quiser se aprofundar, você também encon-
trará uma tabela resumindo os ensaios clínicos randomizados sobre estratégias 
de expansão alveolar durante a anestesia geral.

Além desses artigos de pesquisa e revisões originais, há 2 artigos especiais na 
edição de janeiro.

Um artigo especial são as diretrizes de prática atualizadas da American 
Society of Anesthesiologists para o manejo da via aérea difícil. Essas diretrizes 
foram desenvolvidas por uma força-tarefa internacional de anestesiologistas 
que representam várias associações de anestesiologia, vias aéreas e outras 
associações médicas. Eles substituem as diretrizes publicadas anteriormente e 
fornecem novas evidências obtidas na literatura científica recente, juntamente 
com descobertas de novas pesquisas de consultores especializados, membros 
da ASA e 10 organizações participantes. As diretrizes atualizam o equipa-
mento para o manejo padrão e avançado das vias aéreas difíceis, recomendam 
a administração de oxigênio suplementar antes de iniciar e durante o manejo 
das vias aéreas difíceis e outras alternativas não invasivas e invasivas. Estas 
Diretrizes Práticas estão disponíveis gratuitamente.

O outro artigo especial é sobre o uso de opióides. Todos nós estamos 
perfeitamente cientes da crise de opióides nos Estados Unidos e do número 
rapidamente crescente de overdoses fatais de opióides. A prescrição de 
opioides nos Estados Unidos diminuiu 38% na última década, mas as mortes 
por opioides aumentaram 300%. Este paradoxo opioide é mal reconhecido. 
As abordagens atuais para o manejo de opióides não estão funcionando e 
novas abordagens são necessárias. O Artigo Especial analisa os resultados e 
deficiências das políticas e estratégias de opioides recentes dos EUA que se 
concentram principalmente ou exclusivamente na redução ou eliminação 
da prescrição de opioides. Ele apresenta os conceitos de um ecossistema de 
opióides de prescrição e de um pool de opioides e discute como o pool 
pode ser influenciado por fatores de retorno do lado da oferta e do lado da 
demanda. Ele ilumina as necessidades políticas urgentes para um ecossistema 
de opióides que permite a administração adequada de opióides, identifica as 
responsabilidades associadas e enfatiza a necessidade de tornar os retornos de 
opióides tão fáceis e comuns quanto a prescrição de opióides, a fim de mini-
mizar o tamanho do reservatório de opióides disponível para possível desvio, 
uso indevido, overdose e morte. As abordagens são aplicáveis à prescrição de 
opióides em geral e à prescrição de opióides após a cirurgia.

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 se inscrever para a 
Anestesiology, visite nossa página de Conselhos sobre Submissão no site da 
Revista, anesthesiology.org. A página oferece uma visão sobre as expectativas 
de nossos editores e um plano para a criação de manuscritos de sucesso.

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


