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TRANSCRIÇÃO DO PODCAST

LWW

Ola, aqui é Evan Kharasch, editor-chefe da 
Anesthesiology, com alguns destaques da edição de 
junho de 2022, conforme selecionado pelos editores 
da revista. 

No podcast deste mês, vamos dar uma olhada em 
como a hipotensão intraoperatória afeta os resultados 
em pacientes submetidos a cirurgia com bomba de cir-
culação extracorpórea. Vamos explorar novas informa-
ções sobre como introduzir o uso de n-acetilcisteína a 
amiodarona para reduzir o risco de fibrilação atrial após 
cirurgia torácica. Discutiremos como os bolus auto-
matizados superaram a infusão contínua para controle 

da dor após a cirurgia do pé e do tornozelo. E vamos fechar ESTE mês 
com uma revisão das pesquisas mais recentes sobre avanços de imagem para 
melhorar a neuroproteção em pacientes submetidos a cirurgia não cardíaca. 

 Vamos começar este mês com uma iniciativa de mudança de prática pro-
fissional. Especificamente, esta iniciativa pretendia mudar o comportamento 
do praticante, para documentar proporções do trem de quatro maiores ou 
iguais a 0,90 em todos pacientes. Sabemos que o bloqueio neuromuscular 
pós -operatório residual é comum em pacientes que receberam bloquea-
dores neuromusculares não -depolarizantes intraoperatórios. No entanto, 
os dados mostram que o monitoramento quantitativo é subutilizado, assim 
como a documentação adequada. Dr. Wade Weigel, da Virginia Mason 
Franciscan Health, em Seattle e colegas adotaram uma iniciativa de prática 
profissional, para que os profissionais alcancem e documentem proporções 
de trem de quatro maiores ou iguais a 0,90 para pacientes que receberam 
bloqueadores neuromusculares. Sua avaliação incluiu proporções de trem de 
quatro maiores ou iguais a 0,9 antes da extubação em pacientes submetidos 
a cirurgia entre 2016 e 2020. No geral, eles descobriram que a documen-
tação das proporções de trem de quatro em novembro de 2016 a dezem-
bro de 2020 foram de 93% dos casos revisados. Colocando um monitor 
quantitativo em cada sala de anestesia ajudou a aumentar a documentação, 
assim como os esforços educacionais em andamento. No entanto, Os autores 
observaram que o retorno da função e sua documentação é apenas um dos 
muitos fatores que influenciam Resultados dos pacientes. 

Em um editorial que acompanha este artigo, o Dr. Meghan Lane-Fall 
observou que adotar uma monitorização quantitativa rotineira afim de 
reduzir o bloqueio neuromuscular residual continua sendo um desafio. 
Ela observou que o estudo atual aponta para o potencial de estratégias de 
melhoria da qualidade do atendimento ao paciente. Dr. Lane-Fall acrescen-
tou que mudanças sustentadas na prática podem precisar de estratégias dife-
rentes ao longo do tempo, e que evidências baseadas na prática clinica não 
substituem os ensaios orientados a hipóteses para mostrar eficácia. Confira 
o Artigo gratuitamente na edição deste mês e não se esqueça de sintonizar 
com os autores enquanto eles fornecem um repartição abrangente de suas 
pesquisas no podcast “autor em destaque” deste artigo - agora disponível no 
site da Anestesiology ou no seu serviço de streaming de podcast preferido.

Nosso próximo estudo clínico explora o valor de adicionar n-acetilcisteína 
à amiodarona, para reduzir o risco de fibrilação atrial no pós -operatório de 
cirurgia torácica. Sabemos que fibrilação atrial pós -operatória pode identi-
ficar pacientes com maior risco de acidente vascular cerebral, e a n-acetil-
cisteína demonstrou algum sucesso reduzindo esse risco em pacientes com 
cirurgia cardíaca. No entanto, seu uso não foi estudado em cirurgia torácica. 
O Dr. David Amar, do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, e colegas 
conduziram um estudo randomizado em pacientes com risco aumentado de 
fibrilação atrial que foram submetidos a cirurgia torácica. Um total de 154 
pacientes foram randomizados para n-acetilcisteína mais amiodarona ou pla-
cebo mais amiodarona. O desfecho primário do estudo foi a fibrilação atrial 
sustentada nas primeiras 72 horas depois cirurgia ou outros sintomas que 
requerem intervenção dentro de uma semana após a cirurgia. A fibrilação 
pós -operatória ocorreu em 19% dos pacientes que receberam n-acetilcis-
teína mais amiodarona e 17% daqueles que receberam amiodarona mais 
placebo. Essas descobertas levaram os autores a interromper o estudo devido 
à futilidade. Os autores também acompanharam os pacientes 1 ano após 
a cirurgia para perguntar sobre fibrilação atrial recorrente. No geral, 25% 
dos pacientes com fibrilação atrial no pós -operatória tiveram episódios 
recorrentes. Marcadores de inflamação e estresse oxidativo foram seme-
lhantes entre os grupos. Os autores concluíram que a terapia dupla com 
n-acetilcisteína mais amiodarona em comparação com amiodarona sozinho, 
não mudou o risco de fibrilação atrial em pacientes submetidos a cirurgia 
torácica. Além disso, a atrial fibrilação recorrente permanece comum dentro 
de um ano da cirurgia torácica.

 Em um editorial que acompanha este artigo, os drs. Sergey Karamnov e 
Jochen Muehlschlegel escrevem que uma abordagem anti-inflamatória pode 
não ser a estratégia ideal para reduzir a fibrilação atrial pós-operatória. Os 
autores explicaram que a falta de benefícios para adicionar n-acetilcisteína 
à amiodarona em pacientes submetidos a cirurgia torácica, comparados aos 
efeitos na cirurgia cardíaca, podem resultar de diferenças entre cirurgias car-
díaca e torácicas. Notavelmente, outros fatores além da inflamação podem 
gerar risco de fibrilação atrial apos cirurgia torácica, incluindo desregulação 
do sistema nervoso autonômico, fibrose excitada pela idade, alongamento 
atrial agudo e pericardite local. Você pode acessar este artigo gratuitamente 
na edição deste mês.  

Agora, vamos recorrer a outro estudo clínico - de como os bolus automa-
tizados superaram a infusão contínua para controle da dor após a cirurgia de 
pé e do tornozelo. A infusão basal é frequentemente usada para bloqueios 
nervosos em ambientes ambulatoriais, porem essa estratégia freqüentemente 
esgota o reservatório anestésico antes da resolução da dor no pós-operató-
rio. A evolução da tecnologia de bomba de infusão portátil permite os dis-
positivos a fornecer bolus em intervalos automáticos. O Dr. John Finneran 
e sua equipe na Universidade da Califórnia, San Diego, hipotetizaram que 
os bolus automatizados e um cronômetro de atraso de partida resultariam 
em um período mais longo de analgesia efetiva antes do fornecimento do 
anestésico acabar. Os autores recrutaram 70 adultos que foram submetidos 
a cirurgias no pé e tornozelo. Todos os pacientes receberam uma injeção de 
ropivacaína 0,5% com epinefrina. Eles eram randomizados para ropiva-
caína (0,2%) como infusão contínua de 6 ml por hora iniciada antes da alta 
hospitalar, ou como bolus automatizados de 8 ml a cada 2 horas a partir 
de 5 horas após a alta hospitalar. Um cronômetro era usado para os bolus 
automatizados. Um dia após a cirurgia, os pacientes do grupo automatizado 
relataram uma pontuação medianada dor de zero em comparação com uma 
pontuação mediana de 3 no grupo de infusão contínua. O consumo total de 
opióides foi significativamente menor no grupo automatizado. Além disso, 
o reservatório de anestésico durou uma mediana de 119 horas no grupo 
automatizado em comparação com 74 horas no grupo contínuo. Os autores 
concluíram que as descobertas representam potencialmente uma mudança 
de paradigma no manejo da dor, embora seja necessária mais pesquisas para 
replicar os resultados e ensaios maiores. 

Em um editorial que acompanha o artigo, o Dr. Ellen Soffin concordou 
que as descobertas deste estudo são atraentes e fornecem um ponto de par-
tida para pesquisas sobre o uso específico de procedimentos com aplicações 
de cateteres periféricos. No entanto, ela enfatizou que a adoção mais ampla 
do cateter é necessário para otimizar os benefícios para mais pacientes. 
Confira este artigo gratuitamente na edição deste mês.

Em seguida, vamos visitar uma análise retrospectiva da influência da 
hipotensão intraoperatória em pacientes submetidos a circulação extracor-
pórea. A associação entre hipotensão e resultados adversos durante diferentes 
fases intraoperatórias da cirurgia cardíaca permanecem incertas. Miguel 
Armengol de la Hoz, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, liderou 
uma equipe ao examinar a associação entre hipotensão e resultados adversos 
durante e fora da circulação extracorpórea. Seu resultado primário deste 
estudo retrospectivo foi um composto de acidente vascular encefálico, lesão 
renal aguda e/ou mortalidade durante hospitalização para cirurgia utili-
zando CEC. Este resultado foi avaliado para uma associação com hipotensão 
durante e fora da cirurgia. A hipotensão foi definida como uma pressão 
arterial média menor de 65 mm Hg. A população do estudo incluiu quase 
5.000 pacientes adultos. Destes, aproximadamente 5% experimentou o 
resultado primário. A cada 10 minutos de hipotensão a qualquer momento 
antes, durante ou depois da cirurgia aumentou significativamente o risco 
de desfecho primário. Os autores observaram que suas descobertas refletem 
estudos anteriores. Eles sugeriram que a diminuição da reatividade vasomo-
tora após o bypass cardiopulmonar na presença de hipotensão pode promo-
ver resultados adversos, mas os riscos de maus resultados permanecem altos 
ao longo do período intraoperatório. Os autores reconheceram que esse 
estudo não incluiu dados sobre hipotensão pós-operatória e outros fatores 
relacionados a perfusão tecidual e mais pesquisas sobre como esses fatores 
afetam os pacientes são necessários. Este artigo esta disponível gratuitamente 
na edição deste mês. Para mais informações do raciocínio dos autores, con-
fira o podcast “autor em destaque” deste artigo no site de Anestesiology ou 
seu serviço de streaming de podcast preferido. 

Em seguida, passamos para um estudo mostrando referências aumen-
tadas para hipertermia maligna (MH) como resultado de sequencia-
mento genético. Sabemos que a MH é desencadeada por anestésicos e/
ou relaxantes musculares em pacientes suscetíveis. A suscetibilidade ao 
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MH é frequentemente associada a variantes no gene receptor Ryanodine 
Ryr1 também como o canal de cálcio CACNA1S e o gene STAC3. Em 
2015, uma diretriz publicada pelo grupo Europeu de hipertermia maligna 
recomendou o encaminhamento para uma unidade MH para pacientes 
com potencial genético de suscetibilidade. O Dr. Luuk van den Bersaar, 
do Hospital Canisius Wilhelmina, em Nijmegen, na Holanda e colegas 
realizaram um estudo retrospectivo para examinar mudanças nas indicações 
para o encaminhamento de pacientes com MH antes e após a introdução da 
diretriz. Eles suspeitavam que a diretriz possa ter aumentado o encaminha-
mento em pacientes sem histórico pessoal ou familiar de eventos anestésicos 
adversos. O estudo incluiu 520 registros médicos, paciente mediano de 37 
anos, que foram encaminhados para Centros referências de MH entre janeiro 
de 2010 e dezembro de 2019. Os pacientes referidos com suspeitas de MH 
foram divididos em dois grupos, aqueles com ou sem histórico pessoal ou 
familiar de eventos anestésicos adversos. No geral, aproximadamente 40% dos 
pacientes encaminhados para centros referências de MH tinham um histórico 
pessoal de um evento adverso anestésico, e 37% não. Entre os pacientes 
referidos entre 2010 e 2014, 28% não tinham histórico pessoal ou famíliar 
de eventos anestésicos adversos, em comparação com 44% dos mencionados 
entre 2015 e 2019. O próximo sequenciamento de geração foi usado para 
avaliar 49% dos pacientes encaminhados entre 2010 e 2014, que aumentou 
para 68% dos pacientes entre 2015 e 2019. O objetivo declarado dos autores 
era melhorar o aconselhamento para pacientes com possível MH. Com base 
em suas descobertas, eles concluíram que a suscetibilidade ao diagnóstico de 
MH são também valiosos para os geneticistas e outros pesquisadores. Este 
artigo está disponível gratuitamente na edição deste mês.   

Em seguida, temos um estudo de laboratório, que examinou os subti-
pos de receptores alvos do midazolam. Especificamente, os receptores que 
afetam especificamente a potenciação a longo prazo na região CA1 do 
hipocampo. Nós sabemos que essa potenciação pode estar relacionada à 
aprendizagem e memória de longo prazo, mas o efeito sobre os subtipos de 
receptores GABA-A, conforme definido por alfa 1, 2, 3 ou 5, não foram bem 
estudados. Uma equipe de Pesquisadores liderados por Xènia Puig-Bosch 
da Universidade Técnica de Munique, Alemanha, usaram um modelo de 
ratos para examinar os subtipos de receptores direcionados por midazolam 
que afetam a potenciação a longo prazo no hipocampo. Eles estudaram 
fatias cerebrais de camundongos masculinos e femininos nos quais várias 
combinações de subtipos alfa foram tornados insensíveis ao benzodiazepinico 
em comparação com os controles. No geral, os autores descobriram que o 
midazolam deprimiu a potenciação de longo prazo do hipocampo em con-
centrações maiores que 3 nm. Eles também descobriram que concentrações 
maiores que 10 nm de midazolam bloqueou significativamente a potenciação 
a longo prazo, sugerindo um efeito dependente da dose. Quando os autores 
exploraram diferentes subunidades GABA-A, eles descobriram que os efeitos 
de midazolam em baixas concentrações foram mediadas principalmente pela 
subunidade alfa 1. Eles também encontraram que os efeitos de midazolam 
foram mediados por receptores alfa 1 GABA-A em concentrações hipnóticas 
de 50 para 500 nm.  

Um editorial do Dr. Stuart Forman acompanha este artigo. Dr. Forman 
enfatizou que as descobertas do estudo dos camundongos “implicaram 
receptores alfa-1”, mas também sugerem interação entre outros receptores 
GABA-A do hipocampo em diferentes circuitos neurônais que merecem 
estudos adicionais. Dr. Forman observou que os dados atuais representam 
progresso científico em direção ao objetivo de mapear o GABA. No entanto, 
ele acrescentou que os dados também apóiam o potencial dos receptores 
GABA-A como alvos de drogas. Você pode acessar este artigo gratuitamente 
na edição deste mês.

Nossa revisão de foco clínico este mês aborda o tópico da concentração 
anestésica final. Monitorar os pacientes que são mantidos com um anestésico 
volátil durante a anestesia geral envolve a medição em tempo real da pressão 
parcial no final da expiração. Esta medida é frequentemente exibida como 
Mac e a fração do Mac, conhecida como FMAC. No entanto, o moni-
toramento do paciente com Mac e FMAC pode ser complicado. Dr. Jan 

Hendrickx do Onze-Lieve-Vrouw Hospital, na Bélgica, e Dr. Andre de Wolf, 
na Northwestern University, em Chicago, explicaram como a compreensão 
adequada do MAC e do FMAC ajudará os médicos a titularem os anestésicos 
voláteis. Eles observaram que o anestésico volátil media principalmente a 
imobilidade no nível da medula espinhal e a inconsciência no nível cortical. 
Os autores observam que as relações de concentração-resposta entre os 
constantes FMAC do estado de anestésicos voláteis e vários efeitos clínicos, 
incluindo inconsciência, requer pontos de extremidades clínica definidos em 
termos de um par de estímulos-resposta. Os autores explicam que a pequena 
variabilidade no FMAC em termos de resposta à concentração faz do 
FMAC um indicador útil da probabilidade sem resposta. Consequentemente, 
eles afirmam que para otimizar o uso clínico de anestésicos baseados no 
monitoramento do FMAC, os médicos precisam escolher probabilidades de 
destino para diferentes pontos de extremidade clínicas, como inconsciente, 
imobilidade e embotamento da resposta adrenérgica. Na revisão, os autores 
propõem que a anestesia geral no espaço de probabilidade requer probabili-
dades de 99,99 % ou probabilidade superior pra atingir inconsciência, 95 % 
de probabilidade de imobilidade e 85 % de probabilidade de Respostas adre-
nérgicas embotadas. Os autores também abordam a influência dos opióides 
no FMAC. Para maior aprofundamento, confira os isobologramas no artigo 
completo, que mostram possíveis combinações do sítio de efeito concen-
tração e pressão parcial. Para ilustrar a influência dos opióides no FMAC, 
os autores destacam a interação entre o sevoflurano e uma concentração do 
local do efeito fentanil de 2 ng/ml. Acesse o revisão completa na edição deste 
mês. 

Um editorial que escrevi acompanha este artigo. O editorial revisa a his-
tória de 60 anos do Mac, as várias maneiras pelas quais o Mac foi definido e 
usado e a correção de tais definições. Isto conclui que a definição tradicional, 
da concentração alveolar mínima, está incorreta. Em vez disso, a definição 
correta, que todos devemos começar a usar, clinicamente, em publicações e 
livros didáticos, é Concentração Alveolar Mediana. 

Vou fechar este mês com um artigo de revisão sobre avanços de imagem 
para melhorar a neuroproteção nos pacientes submetidos a cirurgia não 
cardíaca. Sabemos que a cirurgia não cardíaca está associada ao risco de 
disfunção e lesão de órgãos secundário, mas novas evidências mostram que 
a disfunção neurocognitiva também inclui formas de disfunção de órgãos 
perioperatórios nesses pacientes. Dr. Jonathon Fanning do Universidade de 
Queensland em Brisbane, Austrália, e seus colegas explicam que o risco e a 
gravidade destas Lesões cerebrais perioperatórias podem ser aumentadas por 
fatores, incluindo disfunção hemodinâmica, hipoperfusão tecidual e falha 
em reconhecer complicações precoces. Os autores continuam descrevendo 
como avanços na imagem permitem avaliação não invasiva à beira do leito 
da perfusão cerebral, reserva vascular, metabolismo e função neurológica. 
Esses avanços na imagem têm o potencial de otimizar a perfusão tecidual e 
fornecer neuroproteção no cenário perioperatório. Os autores explicam as 
últimas evidências e métodos para o uso de ressonância óptica, ultrassonográ-
fica e magnética para melhorar os resultados dos pacientes em cirurgia não 
cardíaca. Para facilitar a comparação, eles fornecem uma tabela de resumo de 
métodos de imagem. Esta tabela descreve as modalidades como imagem ou 
monitoramento e como contínuo ou intermitente. Confira o artigo com-
pleto 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 
artigo à anestesiology, visite a página de aconselhamento no site da revista, 
Anesthesiology.org. A página oferece informações sobre as expectativas dos 
nossos editores e um plano para 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 anseio para compartilhar pesquisas mais importantes com 
você no próximo mês.


