
Março 2021 aNESTHESIoLoGY, V 134   •   No 3

TRANSCRIÇÃO DO PODCAST

LWW

Oi, sou Evan Kharasch, Editor-Chefe de 
Anesthesiologia, com alguns destaques da edição de 
março de 2021, conforme selecionado pelos editores 
da revista.  

Vamos começar este mês com um estudo clínico 
sobre a importante questão da dor pós-operatória.  
Uma equipe de pesquisadores avaliou padrões de dor 
aguda pós-operatória em uma coorte de pacientes 
cirúrgicos mistos.  Dr. Terrie Vasilopoulos e colegas 
da Universidade da Flórida conduziram o estudo. Sua 
hipótese era que haveria heterogeneidade nos padrões 
de dor pós-operatória. Utilizando o Breve Inventário 

da Dor, os autores mediram a dor diariamente nos dias pós-operatórios 
1 a 7 entre 360 pacientes. Eles então usaram modelagem de trajetória 
baseada em grupo para estimar trajetórias e padrões de dor pós-operatória. 
Identificaram cinco trajetórias distintas de dor pós-operatória.  Essas cinco 
trajetórias foram: Dor baixa, dor moderada a baixa, dor moderada a alta, dor 
alta e dor decrescente.  Quase metade dos pacientes estava no grupo de dor 
moderada a alta, com um escore médio de dor de 6 em 10.  Um quarto dos 
pacientes estava no grupo moderado-baixo. O resto dos pacientes estavam 
nos grupos de dor altos, baixos ou decrescentes.  Em geral, quase dois terços 
dos pacientes apresentaram dor alta ou moderada nos primeiros 7 dias após 
a cirurgia.  A análise multivariável mostrou que idade mais jovem, sexo 
feminino e maior ansiedade tornaram mais provável que os pacientes estar-
iam no grupo de alta dor.   As trajetórias de dor pós-operatória não foram 
associadas ao uso de opioides pré-operatórios ou intraoperatórios.  O grupo 
de trajetória da dor, no entanto, esteve associado ao uso de opioides pós-op-
eratórios. Os pacientes do grupo de alta dor necessitavam quatro vezes mais 
opioides do que o grupo de baixa dor.  Os pesquisadores concluíram que as 
trajetórias de dor pós-operatória foram predominantemente definidas por 
fatores pacientes e não por fatores cirúrgicos.

Nosso próximo estudo clínico explorou os efeitos do COVID-19 grave 
no equilíbrio hemostático dos pacientes. Dr. Christoph Heinz e colegas do 
Hospital Universitário de Frankfurt, Alemanha, conduziram o estudo. Eles 
avaliaram os detalhes da formação de coágulos e da lise em 27 pacientes 
COVID-19 em estado crítico usando o ponto de atendimento-diagnóstico. 
Realizaram medidas agregométricas e viscoelastométricas na UTI para aval-
iar o perfil hemostático abrangente da população paciente. Então eles com-
pararam os dados com controles saudáveis.  O estudo não encontrou maior 
agregabilidade plaqueteira com base em testes agregométricos de impedân-
cia.  Mas a tromboelastometria em pacientes COVID-19 revelou maior 
firmeza máxima do coágulo e maior tempo de lise na ativação extrínseca e 
ativação da fibrinólise.  Isso foi geralmente descrito como maior resistência à 
fibrinólise.  Os autores concluíram que esses achados podem contribuir para 
a nossa compreensão do estado hipercoagulável de pacientes gravemente 
doentes com COVID-19. 

Em seguida, temos um estudo clínico que aborda a questão de como 
transfundir adequadamente os glóbulos vermelhos para os pacientes.  Ele 
examinou o papel que as medidas centrais de saturação de oxigênio 
venoso podem desempenhar na decisão de transfundir pacientes após 
cirurgia cardíaca. Norddine Zeroual e colegas da Universidade montpellier, 
Montpellier, França, conduziram o estudo.  Eles projetaram um ensaio ran-
domizado para testar se as decisões de transfusão guiadas pela saturação de 
oxigênio venosa central poderiam reduzir a incidência de transfusão na UTI 
após cirurgia cardíaca.  Pacientes adultos foram examinados antes da cirurgia 
cardíaca.  Os pacientes foram randomizados para o grupo controle ou para 
o grupo central de medição da saturação de oxigênio venoso. O paciente 
então entrou no estudo se desenvolveu anemia, definida como hemoglobina 
<9 g/dL, e sem sangramento ativo, durante sua estadia na UTI pós-oper-
atória.  Os pacientes de controle foram transfundidos em cada episódio de 
anemia com base apenas na concentração de hemoglobina.  Os pacientes 
do grupo de intervenção ativa só foram transfundidos se sua saturação de 
oxigênio venosa central fosse ≤ 65%. Todos os 50 pacientes de controle 
foram transfundidos na UTI. No grupo cuja transfusão foi guiada pela satu-
ração de oxigênio venoso central, apenas cerca de dois terços dos pacientes 
foram transfundidos.  Os pacientes de controle receberam um total de 94 
unidades de glóbulos vermelhos, enquanto o grupo de intervenção recebeu 
apenas 65 unidades de glóbulos vermelhos.  Os pesquisadores concluíram 
que uma estratégia de transfusão mais restritiva, guiada pela medição central 
da saturação de oxigênio venoso, pode permitir uma redução significativa na 
incidência de transfusão.

Nosso próximo estudo clínico comparou os desfechos cognitivos pós-op-
eratórios associados a dois anestésicos comumente usados.  Dr. Yujuan Li 
da Universidade Sun Yat-sen, Guangzhou, China, e colegas em outros 
lugares conduziram o estudo. Eles testaram a hipótese de que pacientes com 
cirurgia abdominal laparoscópica sob anestesia à base de propofol são menos 
propensos a ter recuperações neurocognitivas atrasadas do que pacientes sob 
anestesia à base de sevoflurano. Os autores também procuraram biomar-
cadores sanguíneos que pudessem prever a recuperação neurocognitiva 
atrasada. Eles realizaram um estudo randomizado, duplo cego, paralelo, 
controlado em quatro hospitais na China. Os pacientes elegíveis eram 
idosos cuja cirurgia abdominal laparoscópica deveria durar mais de 2 horas. 
Esses pacientes foram randomizados para receber um regime baseado em 
propofol ou baseado em sevoflurano. O resultado primário foi a incidên-
cia de recuperação neurocognitiva atrasada, 5 a 7 dias após a cirurgia.  
Aproximadamente 21% dos pacientes do grupo sevoflurano e 17% dos 
pacientes do grupo propofol atrasaram a recuperação neurocognitiva.  Não 
foi uma diferença significativa.  Os autores concluíram que a escolha do 
propofol ou sevoflurano não afetou a incidência de recuperação neurocog-
nitiva atrasada 5 - 7 dias após a cirurgia abdominal laparoscópica.  

Em seguida, temos um estudo de viabilidade clínica que avaliou se a 
lavagem sob demanda de glóbulos vermelhos aogênicos pode ajudar a 
mitigar reações adversas de transfusão.  Dr. Ian Welsby da Universidade 
Duke e colegas lá e em outros lugares conduziram o estudo. Eles testaram a 
hipótese de que a lavagem sob demanda de unidades de células vermelhas 
alogenéticas poderia remover com sucesso fatores solúveis, como microves-
culas derivadas de células, ligante CD40 solúvel, ligante de quimiocina 5 e 
lipídios neutros, todos os quais foram previamente associados a reações de 
transfusão.  Eles também queriam testar a viabilidade do uso de um protetor 
celular durante a cirurgia cardíaca.  Os autores coletaram dados laboratoriais 
das primeiras 75 unidades lavadas dadas a um subconjunto de pacientes em 
um braço de intervenção de um ensaio clínico.  Amostras pré e pós-lavagem 
emparelhadas dos sacos da unidade de sangue foram centrifadas, aspiradas 
e congeladas, e então testadas em lote para fatores solúveis. Os autores 
descobriram que microvesculos derivados de células, ligante CD40 solúvel 
e quimiocina ligantes 5 diminuíram significativamente após a lavagem.  As 
concentrações de hemoglobina livre de células aumentaram 3 vezes após 
a lavagem, mas os lipídios neutros permaneceram inalterados.  Os autores 
concluíram que a lavagem de glóbulos vermelhos na sala de cirurgia era 
clinicamente viável.  A lavagem reduziu significativamente as concentrações 
de fatores solúveis que se acredita estarem associados a reações adver-
sas relacionadas à transfusão.  As concentrações de hemoglobina livre de 
células foram aumentadas, mas a hemolise permaneceu dentro de um grau 
aceitável, <0,8%.

Nosso próximo artigo relata um estudo laboratorial que usou um mod-
elo de rato para explorar o papel do domínio regulatório positivo Fator 
I-binding 1 (PRDM1) na regulação da nocicepção após lesão nervosa per-
iférica.  Dr. Cunjin Wang da Universidade de Fudan, Xangai, e colegas lá e 
em outros lugares da China conduziram o estudo.  Eles testaram a hipótese 
de que o PRDM1 no gânglio raiz dorsal pode contribuir para a regulação 
da nocicepção causada por lesão de constrição nervosa crônica, injeção 
de adjuvante completo de Freund ou injeção de capsaicina.  Eles também 
testaram uma hipótese de que este mecanismo pode envolver canais de 
potássio Kv4.3.  Após causar as várias lesões, os autores avaliaram as respostas 
dos camundongos à estimulação mecânica, estimulação térmica e analis-
aram sua marcha.  Os autores avaliaram o papel do PRDM1 derrubando 
PRDM1. Eles descobriram que a lesão do nervo periférico aumentou a 
expressão PRDM1 no gânglio raiz dorsal. Essa expressão aumentada reduziu 
a atividade do promotor Kv4.3 e reprimiu a expressão dos canais Kv4.3.  Os 
autores concluíram que o PRDM1 contribui para a nocicepção causada por 
lesão nervosa periférica e reprime a expressão do canal Kv4.3 em neurônios 
de gânglio dorsal feridos. 

Em seguida, temos um artigo da Clinical Focus Review que discute 
a terapia de plaquetas perioperatórias.  Dr.  Aaron Stansbury Hess da 
Universidade de Wisconsin e colegas lá e na Universidade de Washington 
foram os autores deste relatório. Examinaram vários aspectos da terapia 
plaqueta perioperatória, incluindo diretrizes, evidências fisiológicas e os 
resultados de ensaios clínicos randomizados. Os autores enfatizam que a 
maioria das práticas perioperatórias não são suportadas por evidências de 
alta qualidade, deixando muito para o julgamento clínico de cada anestesista. 
Os autores sugerem que a terapia plaqueta é melhor guiada por protocolos 
predefinidos que incorporam testes laboratoriais. Eles afirmam que a maio-
ria dos pacientes tolerará vários procedimentos cirúrgicos sem complicações 
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graves na contagem de plaquetas mais baixas do que muitas diretrizes da 
sociedade sugerem. Eles enfatizam a necessidade urgente de ensaios clínicos 
de alta qualidade para investigar tecnologias de armazenamento de plaquetas, 
testes de função plaqueta, estratégias de transfusão perioperatória e alter-
nativas às plaquetas. Eles concluem que o anestesista deve pesar evidências 
limitadas ao lado de fatores pacientes, operadores e institucionais à medida 
que decidem quando transfundir.

Fecharei este mês com um artigo da Narrative Review que examina o 
AVC perioperatório.  Drs. Phillip Vlisides e Laurel Moore da Universidade 
de Michigan foram os autores desta revisão. Eles discutem etiologia, fatores 
de risco comuns e estratégias potenciais de redução de risco relacionadas 
ao AVC perioperatório.  As estratégias para reduzir o risco de acidente 
vascular cerebral incluem retardar a cirurgia eletiva após o recente acidente 
vascular cerebral e otimização de medicamentos.  A revisão também aborda 
métodos de triagem para detectar isquemia cerebral pós-operatória. Além 

disso, os anestesiologistas devem considerar como colaborações multidisci-
plinares, incluindo intervenções endovasculares, poderiam ser usadas para 
melhorar os resultados dos pacientes. Uma investigação mais aprofundada é 
necessária para determinar o papel do gerenciamento fisiológico intraoper-
atório e do risco de acidente vascular cerebral.  Além disso, novas estratégias 
são necessárias para melhorar a detecção de AVC no pós-operatório.  Os 
anestesiologistas podem desempenhar um papel importante na liderança dos 
esforços científicos e clínicos necessários para avançar na compreensão do 
AVC perioperatório e melhorar o manejo clínico. 

Como sempre, obrigado pelo interesse e apoio do nosso diário. Espero que 
você use as informações publicadas na Anesthesiologia para orientar e mel-
horar sua prática clínica. Estou ansioso para mantê-lo informado enquanto 
a Anesthesiologia continua a publicar importantes pesquisas e evidências 
confiáveis a cada mês.


