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TRANSCRIÇÃO DO PODCAST

LWW

Oi, aqui é Henrique Vale, traduzindo pra Evan 
Kharasch, editor-chefe da Anestesiology, com alguns 
destaques da edição de julho de 2022, conforme sele-
cionados pelos editores da revista.

No podcast deste mês, vamos dar uma olhada no 
uso de oxigênio nasal de alto fluxo para pacientes em 
pós-operatórios com histórico de apneia obstrutiva do 
sono não tratada. Vamos explorar novas informações 
sobre a atividade cerebral em crianças sob anestesia 
geral. Discutiremos como uma abordagem de risco de 
transfusão baseada no paciente é mais eficaz do que a 
abordagem baseada no tipo de procedimento. E fecha-

remos este mês com uma revisão da conexão entre o microbioma intestinal 
e a anestesiologia. 

Vamos começar este mês com uma olhada no problema da apneia do sono 
no período pós-operatório. Sabemos que a aceitação da pressão positiva 
contínua das vias aéreas em pacientes com apneia obstrutiva do sono 
durante o pós-operatórios é baixa. Em um estudo crossover randomizado 
e não cego, o Dr. Yuichi Sakaguchi da Universidade de Chiba, no Japão 
analisou a oxigenação nesses pacientes. O desfecho primário foi o efeito 
no índice de hipopnéia de apneia modificado de uma elevação de 30 graus 
na cabeceira da cama quando adicionada ao oxigênio nasal de alto fluxo. A 
população do estudo incluiu pacientes com apneia obstrutiva do sono que 
receberam terapia de cânula nasal de alto fluxo durante as duas primeiras 
noites após a cirurgia. Neste pequeno estudo, 12 pacientes foram rando-
mizados para oxigênio nasal de alto fluxo com uma elevação da cabeceira 
da cama de 30 graus e 11 foram randomizados para oxigênio nasal de alto 
fluxo sem cabeceira elevada da cama. A elevação da cabeceira da cama com 
oxigênio nasal de alto fluxo resultou em um índice de hipopnéia significa-
tivamente menor em comparação com o oxigenoterapia nasal de alto fluxo 
sozinho, sem elevação do leito. O número de eventos obstrutivos parciais 
ou completos foi de 12 eventos por hora versus 21 eventos por hora. Um 
editorial que acompanha este artigo, o Dr. David Hillman observou que 
a elevação da cama pode ser uma alternativa pós-operatória digna para 
pacientes que não podem ou não toleram pressão positivas nas vias aéreas de 
forma contínuas. Confira o artigo gratuitamente na edição deste mês. 

Em seguida, damos uma olhada na dinâmica da atividade cerebral em 
crianças que recebem anestesia geral antes da cirurgia. Sabemos que os 
padrões de conectividade cerebral entre diferentes regiões mudam durante 
anestesia geral em adultos. No entanto, esses padrões não foram bem estuda-
dos em pacientes pediátricos. Para preencher essa lacuna de conhecimento, 
o Dr. Michael Puglia e colegas da Universidade de Michigan usaram dados 
de um estudo prospectivo anterior para investigar a atividade cerebral em 
crianças durante a anestesia geral. o O estudo incluiu 50 crianças saudáveis 
de 8 a 16 anos que fizeram cirurgia sob anestesia geral em um centro único. 
Dados eletroencefalográficos sem fio foram coletados desde o período 
pré-operatório até os pacientes recuperarem a consciência. Os autores 
descobriram que as mudanças na conectividade funcional foram associa-
das a transições de estados anestésico, mas os padrões de conectividade 
eram muito mais estáticos do que aqueles vistos em adultos. Os maiores 
efeitos foram aumentos no alfa pré-frontal e teta, e diminui nas regiões alfa 
parieto-occipitais. Os autores observaram que as conectividades restritas 
aos padrões podem resultar do desenvolvimento do cérebro imaturo, mas 
são necessárias mais pesquisas. Em um editorial que acompanha o artigo, o 
Dr. Jamie Sleigh abordou a utilidade clínica das descobertas. Ele enfatizou 
a desconexão potencial entre concentrações hipnóticas de drogas e estados 
cerebrais e as limitações de um EEG único como um guia para a dosagem 
hipnótica de drogas. No entanto, o presente estudo sugere que os monitores 
atuais podem ser mais confiáveis em pacientes mais jovens que têm ativi-
dade cerebral mais estável sob anestesia. O Dr. Sleigh propôs que “se o EEG 
do paciente estiver preso em uma rotina, pode ser tomado como um sinal 
de que um bom cérebro está respondendo bem a um anestésico ideal.” Este 
artigo está disponível gratuitamente na edição deste mês.

 Nosso próximo estudo explora a relação entre o poder mecânico da 
ventilação intraoperatória e a Insuficiência respiratória pós-operatória. A 
energia mecânica durante a ventilação incorpora pressões inspiratórias, pres-
são positiva no final das vias aéreas, volume de corrente e frequência. Nós 
sabemos que quanto maior, maior o risco de mortalidade e lesão pulmonar 
em cuidados intensivos. No entanto, não é claro o efeito de maior poder 
mecânico durante a ventilação intraoperatória nos resultados adversos. O Dr. 
Peter Santer, de Beth Israel Deaconess Medical Center e colegas condu-
ziram um estudo retrospectivo de mais de 200.000 registros de pacientes 

submetidos a cirurgias eletivas para adultos em dois centros médicos. O 
resultado primário foi a associação ajustada ao risco entre o poder mecânico 
intraoperatório mediano e Insuficiência respiratória no pós-operatória que 
exigiu reintubação dentro de 7 dias. Insuficiência respiratória no pós-ope-
ratório ocorreu em 0,9% dos pacientes. O poder mecânico intraoperatório 
mediano foi significativamente maior naqueles com insuficiência respira-
tória pós-operatória em comparação com aqueles sem. Em revisão mais 
aprofundada, os autores descobriram que o componente elástico dinâmico 
da energia mecânica estava associado a reintubação, mas os componentes 
resistentes estáticos e dinâmicos não foram. Os autores concluíram que 
os resultados suportam a necessidade de atenção ao poder mecânico. No 
entanto, é importante lembrar que o estudo é apenas retrospectivo e não 
implica causalidade. Um editorial dos drs. Marcelo Gama de Abreu e Daniel 
Sessler acompanha este artigo. Os autores observam que o estudo avança a 
compreensão de lesão pulmonar induzida por ventilador. Eles sugerem que 
a energia mecânica pode ser um melhor marcador de lesão pulmonar do 
que componentes individuais. No entanto, eles enfatizam a estreita diferença 
no resultado primário entre os quintis mais baixo e mais alto e a necessidade 
de pesquisas adicionais para avaliar se existe alguma relação causal entre 
potência mecânica e resultados pulmonares. Você pode acessar este artigo 
gratuitamente na edição deste mês.   

Agora, vamos passar a um estudo de como uma abordagem de risco de 
transfusão baseada no paciente e mais eficaz do que a abordagem baseada no 
tipo de procedimento. Atualmente, os métodos mais comuns para avaliar o 
risco de transfusão cirúrgica são baseados em taxas de transfusão específicas 
do procedimento. Dr. Sunny Lou, da escola de medicine da Universidade 
de Washington, St. Louis, liderou uma equipe na criação de um algoritmo 
baseado em aprendizado de máquina que incluía fatores relacionados ao 
paciente. As variáveis específicas do paciente eram dados demográficos, 
como idade, altura, peso e sexo, bem como comorbidades como hipertensão 
e insuficiência cardíaca congestiva. Variáveis específicas da cirurgia incluídas 
status da cirurgia eletiva e transfusão específica do procedimento histórico. 
Os autores usaram os registros cirúrgicos nacionais de mais de 4 milhões 
de pacientes para validar o modelo centrado no paciente. A variável de 
resultado para o modelo foi a presença de transfusão de células vermelhas 
no dia da cirurgia. Com um Sensibilidade fixa de 96%, a porcentagem 
de pedidos de tipagem sanguínea e reserva de sangue para pacientes na 
validação interna a coorte foi de 57% dos pacientes no grupo centrado 
no procedimento, em comparação com 36% para o grupo centrado no 
paciente. Na coorte de validação externa, a percentagem de pedidos de 
tipagem sanguínea e reserva de sangue foi de 45% para o modelo específico 
do procedimento e 30% para os modelos centrados no paciente. O modelo 
do paciente teve um valor positivo preditivo de 0,06 e 0,21 para coortes de 
validação interna e externa. Por outro lado, o procedimento modelo teve 
valores preditivos positivos de 0,04 e 0,14. Os autores observaram que o 
modelo era limitado por ajustar o risco com base no procedimento plane-
jado e nos valores de laboratório, que estão sujeitos a alterações. Porem, é 
necessária validação, mas os dados sugerem que o modelo do paciente supe-
rou um modelo de linha de base usando informações cirúrgicas sozinhas. Os 
autores concluíram que o modelo tem o potencial de melhorar a segurança 
do paciente e reduzir os custos de saúde. Em um editorial que acompanha 
o artigo, os drs. Michael Mathis, Karandeep Singh e Sachin Kheterpal escre-
veram que os resultados do estudo representam um avanço importante na 
prevenção do risco de transfusão. Eles observaram que porque o resultado 
primário é a decisão do clínico para transfusão, o algoritmo está sujeito aos 
vies da tomada dessa decisão clínica. No entanto, eles concluíram que os 
algoritmos personalizados têm o potencial de ajudar pacientes e médicos em 
ambientes clínicos. Confira este artigo gratuitamente na edição deste mês. 

Nós nos movemos a um estudo de coagulopatia e hipoxemia em casos de 
covid-19 grave. Nós sabemos que o COVID-19 está associado a hipercoa-
gulabilidade e eventos trombóticos. Para pacientes em terapia intensiva, a 
associação entre coagulopatia e desconforto respiratório não foi explorado. 
Dr. Kristin Corey da Duke University e colegas conduziram um estudo 
prospectivo de coorte observacional de 55 doentes críticos com Covid-
19. Eles examinaram a associação entre biomarcadores, como o inibidor 
do ativador do plasminogênio Inibidor da fibrinólise 1 (PAI1) e resultados 
clínicos. Os autores testaram a hipótese de que a coagulopatia mais grave 
estaria associada a piores resultados. Esse estudo abrangeu um total de 53 
pacientes em uso de ventilação mecânica e 9 em uso de oxigenação por 
membrana extracorpórea (ECMO). Os autores descobriram que as eleva-
ções em PAI1, D-Dimero e Factor VIII foram significativamente maiores 
em pacientes em ECMO com grandes eventos trombóticos. Eles também 

 



Julho 2022 ANESThESIoloGY, V 137   •   No 1

descobriram que os pacientes sobreviventes apresentaram menos reagentes 
de fase aguda procoagolagem. Além disso, as concentrações de PAI1 eram 
significativamente mais elevados em períodos de sofrimento respiratório 
grave. Os autores concluíram que o aumento de marcadores inflamatórios 
e pró-coagulantes estão associados a hipoxemia grave e eventos trombó-
ticos em Covid-19. Seus resultados sugerem que a supressão fibrinolítica 
na micro-circulação contribui para esses resultados. Em um editorial que 
o acompanha, os drs. David Douin e Ana Fernandez-Bustamante escreve-
ram sobre a relação entre hipóxia e hipercoagulabilidade no covid-19. Eles 
explicam que os microtrombos capilares pulmonares e endoteliais associados 
ao covid-19 contribuem para a hipóxia. No entanto, a própria hipóxia pode 
promover trombose promovendo a inflamação. Os autores escrevem que a 
relação de causa e efeito entre hipercoagulabilidade e hipoxemia não é claro, 
mas o presente estudo apóia o uso de ensaios de biomarcadores. Este artigo 
está disponível gratuitamente na edição deste mês. 

Em seguida, nos voltamos para revisar um artigo clássico. Dr. Thomas 
Hornbein, da escola de medicina da Universidade de Washington discu-
tiu a inspiração para seu estudo de 1961, “Quantificação da atividade de 
quimiorreceptores: inter-relação de hipóxia e hipercapnia.” Dr. Hornbein 
compartilhou como a semente para sua pesquisa sobre o controle químico da 
respiração foi semeada durante suas experiências de infância em um acampa-
mento de verão no Colorado, onde ficou fascinado pela fisiologia envolvida 
na escalada de montanhas. Em escola de medicina, ele leu a mais recente lite-
ratura científica sobre como os humanos se adaptam à alta altitude. Depois, 
durante a residência da anestesiologia, o Dr. Hornbein trabalhou com o 
fisiologista respiratório Albert Roos. Como ele mesmo lembrou: “Durante 
vários dias, fui transfundido com cinco unidades de sangue para aumentar 
meu hematócrito de 45% a 60%. O hematócrito mais alto realmente resultou 
em uma menor ventilação minuto, especialmente durante cargas de trabalho 
mais altas e uma concentração inspirada de oxigênio de 14%, equivalente a 
cerca de 10.000 Altitude dos pés”, ele descreveu. Mais tarde, o Dr. Hornbein 
e os colegas produziram descrições quantitativas de “como o corpo carotídeo 
responde à hipóxia, acidose hipercapnica e a interação entre os dois.” Elas 
descobriram o efeito potente da retenção da respiração ou asfixia na descarga 
corporal carótida em comparação com hipóxia sozinha. O artigo resultante, 
publicado no Jornal de Neurofisiologia em 1961, foi designado como um 
clássico de citação com base na frequência com que ele foi citado em rela-
tórios científicos desde então. Você Pode acessar este artigo gratuitamente na 
edição deste mês.  

Nossa revisão de foco clínico este mês aborda o tópico da avaliação de 
formas de onda do ventilador mecânico para o diagnostico de fisiopatologias 
pulmonares. O Dr. Brigid Flynn, da Universidade de Kansas, e colegas apre-
sentam uma abordagem para ajudar os médicos a desenvolver uma hipótese 
da fisiopatologia do pulmão de pacientes. Os autores começam a enfatizar 
que uma patologia não é a mesma coisa que fisiopatologia. Uma patologia, 
como edema pulmonar, pode ter mais de um processo fisiopatológico, como 
por exemplo aumento da resistência das vias aéreas. Os autores descrevem 
um modelo pulmonar de compartimento com uma resposta linear a uma 
variedade de volumes corrente. Eles explicam a equação de movimento em 
que o a pressão aplicada ao sistema respiratório de um paciente é a soma 
da pressão do ventilador e pressão muscular respiratória do paciente. As 

mudanças nos dois lados desta equação aparecem como mudanças nas formas 
de onda, de pressão e fluxo nas vias aéreas. Os autores também observaram 
como formas de onda de fluxo expiratórias passivas mostram decaimento 
exponencial para a linha de base. O período passivo reflete variáveis apenas 
no lado direito do equação de movimento. Esse período passivo pode ajudar 
os médicos a avaliar a fisiopatologia pulmonar intrínseca. A revisão inclui 
abordagens práticas para o uso de formas de onda de fluxo para avaliar assín-
cronias e identificar o que as desencadeia. Os autores também incluem uma 
série de ilustrações de vários padrões de forma de onda. Confira a revisão 
completa na edição deste mês.   

Vou fechar este mês com um artigo de revisão sobre a relação entre o 
microbioma intestinal e anestesiologia e medicina da dor. Sabemos que o 
microbioma intestinal está criticamente envolvido na saúde e doença em 
humanos, mas evidências recentes também sugerem uma associação com dor 
crônica e resultados da dor no pós-operatório. Dr. Amir Minerbi, do Instituto 
de Medicina da Polícia, em Haifa, Israel e Dr. Shiqian Shen do Hospital 
Geral de Massachusetts, Boston, resumem as últimas descobertas importantes 
que os anestesiologistas devem saber sobre as interações entre o microbioma 
intestinal e o corpo. o Os autores enfatizam como o microbioma humano 
varia não apenas entre os indivíduos, mas entre diferentes sistemas corporais 
de uma única pessoa. A pesquisa de microbiomas intestinais expandiu-se com 
o uso de tecnologias de última geração de sequenciamento. Essas tecnologias 
apoiam uma associação entre o microbioma humano e várias patologias. O 
interesse está crescendo no eixo intestinal-cérebro, uma conexão bidirecional 
bioquímica entre o trato GI e o sistema nervoso central. Os mecanismos 
pelos quais o microbioma intestinal pode afetar o sistema nervoso central 
permanecendo desconhecido. No entanto, a elegante ilustração esquemá-
tica fornecida pelos autores fornece alguma perspectiva. A ilustração mostra 
mecanismos através dos quais o microbioma intestinal pode afetar a nocicep-
ção, a modulação da dor e resultados pós-operatórios. De particular interesse 
à anestesiologia, os autores observaram que estudos em modelos de roedores 
mostraram uma associação entre o microbioma intestinal e distúrbios neu-
rocognitivos perioperatório. Eles também citaram evidências clínicas iniciais 
de uma associação entre níveis mais altos de Staphylococcus e Pseudomonas 
no microbioma intestinal e alucinações visuais durante o pós-operatório. 
Esses dados vieram de um estudo observacional prospectivo de 21 pacien-
tes submetidos a cirurgias cardíacas. Os autores também enfatizaram que as 
mudanças no microbioma intestinal ocorrem em pacientes em terapia inten-
siva e a composição do microbioma tem sido usado para melhorar a previsão 
da morte hospitalar. Confira o completo artigo para mais detalhes.  

Você sempre pode encontrar novos estudos e comentários no site da revista, 
www.pubs.asahq.org/anesthesiology. Se você estiver interessado em aprender 
mais sobre como submeter um estudo à Anestesiology, visite nossa página 
de aconselhamento no site da revista, Anesthesiology.org. A página oferece 
informações sobre as expectativas de nossos editores e um plano de como 
criar manuscritos de sucesso. 

Como sempre, obrigado por ouvir este podcast e obrigado por seu apoio à 
Anestesiology. Eu espero que as informações apresentadas ajudem a orientar 
e melhorar sua prática clínica. Eu olho ansioso para compartilhar mais pes-
quisas importantes com você no próximo mês.


