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TRANSCRIÇÃO DO PODCAST

LWW

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

No podcast deste mês, exploraremos novas evidên-
cias relacionadas ao tempo de esvaziamento gástrico 
em neonatos, tendências na concentração de cirurgia 
pediátrica em pacientes internados e a segurança dos 
agentes de reversão do bloqueio neuromuscular. Outros 
estudos destacados examinam os fatores de risco para 
hemorragia pós-parto e abordagens de ventilação 
mecânica ideais para pacientes obesas. Também discuti-
remos alguns insights científicos básicos e novas análises 

clínicas que ajudarão na sua prática.
Vamos começar este mês com um estudo clínico observacional avaliando 

o tempo de esvaziamento gástrico em neonatos alimentados com fórmula. 
O estudo, que usou ultrassom em série para avaliar 46 recém-nascidos a 
termo saudáveis, descobriu que o esvaziamento gástrico era inferior a 2 
horas com alimentação com fórmula. Isso é significativamente mais rápido 
do que a diretriz atual de jejum pré-procedimento de 6 horas da Sociedade 
Americana de Anestesiologistas e muito mais do que os intervalos de 2,5 a 
3 horas em que os bebês são tipicamente alimentados. A Dra. Jennifer Lee, 
da Columbia University, conduziu o estudo com colegas da Universidade 
de Pittsburgh, da Universidade da California em San Francisco e do hospital 
Monte Sinai de New York. Os pesquisadores realizaram ultrassom antes e 
depois da alimentação em intervalos de 15 minutos até o retorno à linha 
de base. Imagens de ultrassom do antro gástrico foram usadas para estimar 
os volumes gástricos. Em média, o tempo de esvaziamento gástrico foi de 
93 minutos, variando de um mínimo de 45 minutos a um máximo de 150 
minutos. Os pesquisadores apontam que as diretrizes atuais da ASA não 
levam em consideração o potencial de desidratação e hipoglicemia. Os 
pesquisadores concluíram que as diretrizes atuais de jejum para neonatos ali-
mentados com fórmula que requerem anestesia e sedação são mais rigorosas 
do que o necessário, por mais de 3 horas. Leia o estudo completo gratuita-
mente na edição deste mês. Além disso, consulte o editorial do Dr. Laszlo 
Vutskits, que afirma que os benefícios da redução dos tempos de jejum 
provavelmente superam qualquer risco potencial para neonatos saudáveis.

Nosso próximo estudo explora a tendência de crescente consolidação 
dos serviços de cirurgia pediátrica de patientes internados nos Estados 
Unidos em um pequeno número de hospitais selecionados. O Dr. Michael 
McManus e o Dr. Urbano Franca, ambos do Boston Children’s Hospital, 
conduziram esta avaliação em duas partes. Eles descobriram que o aten-
dimento cirúrgico pediátrico já estava altamente concentrado em certos 
centros, mesmo antes da implementação do Programa de Verificação de 
Cirurgia Infantil do American College of Surgeons. O estudo analisou 
o período imediatamente anterior ao lançamento desse programa. Na 
primeira parte, os investigadores avaliaram os dados de todos os encontros 
de 6 estados. Na parte dois, eles avaliaram a generalização dos dados do 
estado em relação ao Banco de Dados de Pacientes do Projeto de Utilização 
e Custo de Saúde de 2016. As descobertas dos dois conjuntos de dados 
foram surpreendentemente semelhantes. Na avaliação de dados estaduais, 
eles descobriram que hospitais infantis, hospitais especializados e grandes 
hospitais gerais com recursos semelhantes aos hospitais infantis representa-
vam menos de 7% de todos os hospitais. No entanto, eles realizaram 83% 
de todos os procedimentos pediátricos. Ao olhar para o conjunto de dados 
nacional, eles descobriram que menos de 9% dos hospitais que admitem 
crianças representavam 90% de todos os procedimentos pediátricos. Os 
autores concluíram que o atendimento cirúrgico pediátrico já era altamente 
concentrado antes do lançamento do Programa de Verificação de Cirurgia 
Infantil. Eles observam que a consolidação da assistência cirúrgica pediátrica 
tem uma série de implicações importantes, que vão desde a distribuição 
da força de trabalho ao acesso geral à assistência médica. O artigo está 
disponível gratuitamente na edição deste mês. Leia o editorial anexo para 
obter mais informações sobre o que essas tendências significam para o 
treinamento pediátrico em residências de anestesia, preparação educacional 
de subespecialistas em anestesia pediátrica e as implicações para bolsas de 
anestesia pediátrica.

A seguir, temos uma análise retrospectiva do registro avaliando a taxa de 
complicações pulmonares pós-operatórias associadas ao uso de diferentes 
medicamentos para reversão do bloqueio neuromuscular. O estudo foi 
conduzido por Gen Li e colegas da Universidade Vanderbilt em Nashville. 
Os pesquisadores avaliaram os dados de 7.800 pacientes cirúrgicos que rece-
beram neostigmina e quase 2.700 pacientes que receberam o agente mais 

novo, sugamadex. Isso refletiu uma mudança generalizada de neostigmina 
para sugamadex, em um único centro acadêmico de atendimento terciário. 
Eles examinaram especificamente um composto de complicações pulmona-
res que incluiu pneumonia, ventilação mecânica prolongada e intubação não 
planejada, dentro de 30 dias após a cirurgia. No geral, a taxa de complica-
ções pós-operatórias em todos os pacientes foi de 5,5%, com uma taxa ligei-
ramente superior para neostigmina, 5,9%, e uma taxa ligeiramente inferior 
para sugamadex, 4,2%. Após os ajustes, não houve diferença estatisticamente 
significativa na ocorrência de complicações pulmonares pós-operatórias 
entre os dois agentes reversores do bloqueio neuromuscular. Os autores 
concluíram que a troca de agentes de reversão do bloqueio neuromuscular 
não foi associada a uma diferença na ocorrência de complicações pulmona-
res pós-operatórias. Este artigo está disponível gratuitamente na edição deste 
mês. Certifique-se de verificar também o editorial relacionado, que destaca 
os dados conflitantes a respeito da associação entre o uso de antagonistas 
neuromusculares e os resultados pulmonares. E que explora o panorama de 
evidências atuais e os custos associados a agentes de reversão de drogas de 
bloqueio neuromuscular e complicações pulmonares pós-operatórias.

Nosso próximo estudo lança luz sobre um possível novo fator de risco para 
hemorragia pós-parto. Pesquisadores liderados pelo Dr. Alexander Butwick 
da Escola de Medicina da Universidade de Stanford e colegas nos EUA 
e na Suécia encontraram uma associação significativa entre o nascimento 
pós-termo e o risco de hemorragia pós-parto. Os pesquisadores examina-
ram dados de partos vivos para mais de 2 milhões nascimentos na Califórnia 
e cerca de 300.000 na Suécia. Eles observaram diferenças significativas na 
taxa de hemorragia pós-parto nas duas coortes, com uma taxa de 3,2% na 
Califórnia e 7,1% na Suécia. Eles também encontraram um risco aumen-
tado de hemorragia em ambas as coortes para partos entre 41 e 42 semanas, 
quando comparados aos partos a termo. Também houve um risco elevado 
observado entre 22 e 27 semanas, mas apenas para partos na coorte da 
Califórnia. Os autores do estudo aconselharam os médicos a estarem cientes 
dessa evidência ao avaliar o risco de hemorragia e sugeriram que isso infor-
masse as diretrizes clínicas. O artigo está disponível gratuitamente na edição 
deste mês. Um editorial relacionado observa que a avaliação aprimorada do 
risco de hemorragia pós-parto é uma prioridade nacional para a segu-
rança materna. Também explora o que se sabe sobre o risco de hemorragia 
pós-parto e sugere que pode ser o momento certo para considerar a idade 
gestacional pós-termo como um fator de risco, especialmente se outros 
grandes estudos mostrarem uma forte associação.

A seguir, temos uma análise secundária mostrando superioridade para 
pressão expiratória final positiva individualizada - ou PEEP - sobre PEEP 
fixa para ventilação mecânica intraoperatória de pacientes obesos. O estudo 
foi conduzido pelo Dr. Philipp Simon e os investigadores do PROBESE da 
Rede de Ventilação Protetora e da Rede de Ensaios Clínicos da Sociedade 
Europeia de Anestesiologia. O estudo reúne dados sobre pacientes obesos de 
dois estudos publicados anteriormente: o ensaio multicêntrico PROBESE 
e um ensaio clínico de centro único no Centro Médico da Universidade 
de Leipzig, na Alemanha. Todos os pacientes avaliados foram submetidos 
à cirurgia abdominal laparoscópica eletiva e tinham um índice de massa 
corporal de pelo menos 35. Eles foram randomizados para PEEP baixa - 4 
a 5 cm H20, ou para uma manobra de recrutamento seguida por PEEP de 
12 cm H2O ou PEEP individual que foi determinada por tomografia de 
impedância elétrica. A análise descobriu que os níveis medianos de PEEP 
individualizados eram de 18 cm H2O e resultaram em melhor oxigena-
ção intraoperatória, menores pressões de condução e redistribuição da 
ventilação, em comparação com PEEP fixa em níveis altos e baixos. Mas 
o estudo também descobriu que os benefícios da PEEP individualizada 
desapareceram após a extubação. A PEEP individualizada também resultou 
em melhorias na função pulmonar, mas a análise não foi potencializada para 
mostrar melhorias nos resultados clínicos. Os autores concluem que, embora 
os resultados intraoperatórios tenham sido melhores com PEEP individuali-
zada, o impacto no resultado do paciente não é claro. O artigo está disponí-
vel gratuitamente na edição deste mês. Um editorial relacionado nos leva ao 
longo do caminho para entender a seleção da PEEP e explora algumas das 
principais questões não respondidas. Isso sugere que níveis muito altos de 
PEEP, maiores que 10-12 cm H2O, não devem ser implementados rotinei-
ramente na prática clínica antes de obtermos evidências mais definitivas de 
que esta abordagem de ventilação está associada com melhora nos resultados 
pulmonares.

Nosso próximo artigo relata pesquisas científicas básicas que examinam 
a função mitocondrial e a sensibilidade aos anestésicos na medula espinhal 
de camundongos com uma mutação na proteína Ndufs4 que os torna 
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hipersensíveis à anestesia. O experimento revelou uma ligação entre a 
sensibilidade do anestésico, a função mitocondrial e a atividade pós-sináptica 
do canal que poderia ter implicações clínicas relacionadas à concentração 
alveolar mínima, ou CAM. O estudo foi conduzido por Christian Woods 
do Instituto de Pesquisa Infantil de Seattle e colegas da Universidade de 
Washington. Os pesquisadores testaram a hipótese de que os anestésicos volá-
teis interromperiam a função pré-sináptica ou outras características neuronais 
nos neurônios da medula espinhal de camundongos com uma mutação que 
derrubou a proteína Ndufs4. Embora sua hipótese inicial estivesse incor-
reta, o que eles descobriram foi interessante. As funções pré-sinápticas nas 
medulas espinhais de camundongos com mutação não eram hipersensíveis 
ao isoflurano. Em vez disso, a hipersensibilidade nos camundongos mutantes 
foi mediada por interneurônios no corno ventral. O manuscrito conclui 
que os dados vinculam a sensibilidade anestésica, a função mitocondrial e a 
atividade pós-sináptica do canal. Além disso, confira o editorial relacionado, 
que explora a questão do MAC e as novas questões levantadas por esta 
pesquisa básica. Isso nos lembra que os anestésicos são drogas sujas - tendo 
múltiplos efeitos em vários órgãos. E que diferentes mecanismos são a base 
da “anestesia” nesses diferentes sistemas, como o cérebro, a coluna e o sistema 
nervoso autônomo. E, por último, por causa disso, não pode haver uma 
medida universal de “profundidade da anestesia”.

A seguir, nosso artigo de Revisão de Foco Clínico examina o manejo 
perioperatório de pacientes para os quais a transfusão não é uma opção. 
A Dra. Nicole Guinn, do Duke University Medical Center, e colegas da 
Johns Hopkins Medical Institutions foram os autores deste relatório. Os 
autores enfatizam a necessidade de planejamento cuidadoso, documentação 

e envolvimento de equipe multidisciplinar para a conservação do sangue 
nas fases pré-operatória, intra-operatória e pós-operatória. Essas técnicas 
variam do diagnóstico precoce e tratamento da anemia, ao uso de selantes 
tópicos e agentes hemostáticos, para minimizar os testes laboratoriais. Visto 
que os pacientes Testemunhas de Jeová constituem uma parte significativa 
dos pacientes que não podem ser transfundidos, é fundamental determinar 
quais outras terapias são aceitáveis. Alguns desses pacientes podem aceitar 
frações menores, como crioprecipitado, albumina, imunoglobulinas e fatores 
de coagulação individuais. Para mais detalhes e sugestões de protocolos, veja 
o artigo completo na revista.

Encerrarei este mês com um Artigo de Revisão que descreve os vários 
sistemas de pontuação para ultrassom pulmonar quantitativo e como eles 
podem ser usados em diferentes configurações. A revisão foi escrita pela Dra. 
Silvia Mongodi do Hospital San Matteo em Pavia na Itália, e colegas em toda 
a Europa. O artigo analisa o uso de sistemas de pontuação para o paciente 
gravemente enfermo, o paciente criticamente enfermo e pacientes no con-
texto perioperatório, bem como para pacientes pediátricos e neonatais, e seu 
uso como uma ferramenta no manejo de doenças crônicas. A revisão ainda 
aborda como a ultrassonografia pulmonar pode ser usada para prever com 
precisão a gravidade da doença em pacientes com COVID-19. Confira o 
artigo completo para obter detalhes e informações sobre como a tecnologia 
auxiliada pela computação pode tornar as avaliações ainda mais rápidas.

Obrigado pelo seu interesse e apoio ao jornal e podcast de Anestesiologia. 
Espero que as informações fornecidas ajudem a orientar e melhorar sua 
prática clínica. Estou ansioso para compartilhar mais pesquisas importantes 
com você no próximo mês. 


