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TRANSCRIÇÃO DO PODCAST

LWW

Bem-vindo ao podcast da Anestesiology de março 
de 2023. Sou Henrique Vale, traduzindo pra Evan 
Kharasch, editor-chefe, trazendo destaques dos estudos 
publicados nesta edição. Este mês incluimos vários estu-
dos sobre monitoramento e controle da respiração em 
pacientes. O primeiro enfoca pacientes em estresse por 
lesão pulmonar e o segundo em pacientes ventilados 
por COVID-19. Outros estudos incluem um sobre 
delirium em pacientes no ambiente de cuidados inten-
sivos e outro sobre o uso de modelos de modificação 
para prever resultados em pacientes hospitalizados mais 
jovens. Por fim, concluímos revisitando um artigo sobre 

centros de tratamento da dor, seguido por uma revisão das ferramentas 
disponíveis para monitoramento no ponto de atendimento de pacientes em 
ventilação mecânica. 

Começamos este mês com uma olhada no monitoramento e controle do 
estresse pulmonar e na limitação do diafragma na lesão pulmonar. O uso de 
ventilação protetora pulmonar com baixos volumes correntes tem melhores 
resultados em pacientes criticamente enfermos. Pesquisadores liderados por 
Heder De Vries de Amsterdã A UMC e seus colegas lá e em outros lugares 
testaram a hipótese de que a pressão de oclusão das vias aéreas durante a 
inspiração (Pocc) e uma diminuição da pressão de oclusão das vias aéreas 
durante a inspiração se correlacionam com estresse pulmonar e esforço dia-
fragmático.   Nesta análise secundária de dois estudos, eles analisaram dados 
de pacientes com insuficiência respiratória aguda que foram ventilados 
com ventilação mecânica em modo espontânea com duração prevista de 
pelo menos 48 horas. Enquanto pressão de oclusão das vias aéreas durante 
a inspiração e a inspiração ocluída não podem fornecer valores exatos para 
o estresse pulmonar, eles podem identificar pacientes com baixo esforço 
do diafragma e alto estresse pulmonar. pressão de oclusão das vias aéreas 
durante a inspiração é melhor do que a inspiração ocluída na detecção de 
pacientes com alto esforço diafragmático. Em um editorial que acompa-
nha, Ewan Christopher Goligher escreve que este estudo contribui para a 
validade do conhecimento existente da pressão de oclusão das vias aéreas 
durante a inspiração como uma ferramenta simples para monitorar lesões 
pulmonares e diafragmáticas. Além disso, ele acrescenta que a medição de 
rotina da pressão de oclusão das vias aéreas durante a inspiração deve ser 
padrão em pacientes recebendo ventilação mecânica. Para saiber mais, ouça 
o podcast do autor em destaque com o autor do estudo e editorialista ou 
leia o artigo gratuitamente na edição deste mês.

 Nosso próximo estudo também se concentra em pacientes e ventilação, 
mas desta vez em pacientes com COVID-19. Nesta análise secundária de 
uma investigação anterior, os autores procuraram avaliar a mecânica em 
pacientes não intubados com COVID-19. Eles investigaram a associação 
entre potência mecânica e tratamento respiratório em pacientes adultos com 
respiração espontânea. Simone Gattarello do IRCCS San Raffaele Scientific 
Institute em Milão, na Itália e colegas de lá e em outro lugar analisaram um 
estudo coorte de 111 adultos com respiração espontânea recebendo pressão 
positiva nas vias aéreas. Eles descobriram que os pacientes no grupo de 
escalonamento de tratamento mantiveram PaC0 2 normais sem aumentar o 
volume corrente. Seu estudo aponta a importância da frequência respiratória 
e da pressão pleural corrente. Com base nas descobertas deste estudo, o edi-
torialista Daniel R. Calabrese, da Universidade da Califórnia, San Francisco, 
questiona se o clínico deve incorporar medições de potência mecânica na 
prática. A potência mecânica pode oferecer uma avaliação mais dinâmica, 
escreve ele, mas questões práticas precisam ser respondidas primeiro. Ouça 
os autores do estudo e o editorialista no podcast “autor em destaque” ou 
leia o artigo gratuitamente.

Em seguida, passamos a um estudo sobre o delirium, que é comum no 
cenário de cuidados agudos. Isto afeta até 35% dos pacientes hospitalizados 
e até 80% dos pacientes que necessitam de cuidados intensivos. Pesquisas 
recentes identificaram muitos fatores de risco para delirium. Os autores 
liderados por Kirby Gong no hospital Johns Hopkins e colegas lá e em 
outros lugares testaram a hipótese de que o aprendizado de máquina, uma 
vertente da  inteligência artificial poderia ser usado para prever aqueles em 
risco de delirium. Eles testaram dois modelos de previsão usando um banco 
de dados multicêntrico. O primeiro modelo usou dados das 24 horas após a 
admissão na UTI para prever o delírio. O segundo modelo previu o início 
do delírio com até 12 horas de antecedência. Ambos os modelos foram bem 
validados em dois conjuntos de dados externos. O primeiro modelo de 
previsão antecipada de 24 horas teve um bom desempenho, mas o modelo 
dinâmico de previsão de delirium teve maior discriminação. Eles concluem 

que o aprendizado de máquina quando treinado com dados clínicos e 
fisiológicos pode prever Delírio na UTI. Além disso, esses modelos podem 
ajudar a reduzir o delirium em indivíduos de alto risco.

 Nosso próximo estudo explora o monitoramento neuromuscular. Com 
um aumento de cirurgias laparoscópicas, o interesse pelo bloqueio neuro-
muscular profundo também é crescente. A medição da contagem pós-te-
tânica é importante para situações clínicas. Os autores procuraram avaliar 
a concordância das contagens pós-tetânicas, incluindo a concordância do 
estado de bloqueio neuromuscular entre aceleremiografia e eletromiografia. 
Liderado por Hyunyoung Joo de Daniel Hospital, na Republica da Korea 
e colegas, o estudo foi realizado em 36 pacientes agendados para vários 
procedimentos eletivos com duração superior a 90 minutos. Para conta-
gem pós-tetânica, 23% e 50% de aceleromiografia-contagens pós-tetânicas 
foram iguais e maiores do que eletromiografia- contagens pós-tetânicas. Isso 
indica que a aceleromiografia frequentemente contava mais espasmos do 
que a eletromiografia para contagens pós-tetânicas. Nenhuma relação foi 
observada com problemas clínicos para estímulos cirúrgicos. Leia o artigo 
gratuitamente na edição deste mês.

 O uso intra-hospitalar de opioides está associado a eventos adversos, 
internação prolongada e readmissões. A depressão respiratória por opioides 
também está associada a problemas cardiorrespiratórios, colapso e morte. 
A oliceridina, um μ-opioide à base de proteína G, pode estar associada a 
menor depressão respiratória do que a morfina. Os pesquisadores testaram 
a hipótese de que a oliceridina e morfina diferem em seu comportamento 
farmacodinâmico medido em seu efeito na ventilação. Em um estudo 
cruzado randomizado duplo-cego, Peter Simons, da Leiden University 
Medical Center e colegas compararam os efeitos respiratórios da oliciderina 
intravenosa a 0,5 ou 2 mg com a  morfina a 2 ou 8 mg em 18 voluntários 
saudáveis do sexo masculino e feminino, com idades entre 55-89. Havia 
um diferença de 30% na potência respiratória entre oliceridina e morfina. 
As concentrações que produziram uma redução de 50% na ventilação por 
minuto com reinalação de dióxido de carbono foi de 30 ng/mL no grupo 
da oliceridina e de 21 ng/mL no grupo da morfina. Esta pesquisa mostra 
que a oliceridina teve um efeito 5 vezes mais rápido no início e fim do 
efeito respiratório do que a morfina. Leia este artigo gratuitamente na 
edição desse mês.

Passamos agora para um estudo que explora o conjunto de estratificação 
de risco de modelos preditivos, que são amplamente utilizados para prever 
resultados de saúde. Esta ferramenta usa diagnóstico, procedimento e infor-
mações demográficas para antecipar condições de saúde com base em rei-
vindicações administrativas e informações demográficas na admissão. Muitos 
desses modelos foram validados em pacientes de Medicare com mais de 
65 anos. Os autores liderados por Scott Greenwald e colegas da Cleveland 
Clinic estudaram o desempenho de sete modelos quando aplicados a jovens 
pacientes adultos. Eles incluíram um conjunto de dez modelos de previsão 
de excesso de tempo de internação e efeitos adversos. Eles revisaram todas 
as análises do Escritório de Estatísticas de Saúde de Utah e do Escritório de 
análise de saúde de Oregon. O conjunto de validação do modelo incluiu 
mais de 9,2 milhões de admissões de pouco mais de 5,3 milhões de benefi-
ciários do Medicare. O conjunto de dados de Utah incluiu 55.109 admis-
sões de 40.710 indivíduos. Para Oregon, houve 21.213 admissões de 16.591 
indivíduos. As populações do estado eram mais jovens - 58 anos para Utah 
e 44 anos para Oregon - do que a média de Idade de 74 anos dos pacientes 
de Medicare. O desempenho do modelo foi semelhante ou melhor com a 
população geral. Estes resultados suportam a hipótese de que os modelos são 
melhores aplicáveis a uma população adulta mais jovem e saudável.

 Este mês, analisamos os programas multidisciplinares de dor nos Estados 
Unidos e na Suécia. Esse especial de artigos clássicos revisitados foi escrito 
pelos Drs. Stephen H. Butler e John D. Loeser, ambos primeiros mem-
bros da clínica multidisciplinar de dor de John Bonica na Universidade de 
Washington. Iniciada em 1960, a clínica reuniu vários especialistas para se 
concentrar em um único paciente. Isto evoluiu à medida que mais prati-
cantes se juntaram e, eventualmente, iniciaram um programa “estruturado”, 
tornando-se um modelo para o tratamento da dor crônica. Butler mudou-se 
de Washington para a Suécia, oferecendo informações de tratamento 
multidisciplinar e interdisciplinar da dor. O papel revisitado nesta edição foi 
publicado originalmente em 1999 e forneceu uma análise do manejo da dor 
crônica em ambos os EUA e os países nórdicos. 

O artigo de revisão deste mês enfoca o monitoramento avançado à 
beira do leito no ponto de atendimento para insuficiência respiratória 
agudas. A insuficiência respiratória aguda é uma das principais causas 
do início da ventilação mecânica e internação na UTI. É essencial que 
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estejamos cientes dos danos potenciais aos pulmões e músculos respira-
tórios resultantes da ventilação inadequada. O monitoramento respirató-
rio avançado envolve várias tecnologias não invasivas ou minimamente 
invasivas que podem ser usadas para realizar avaliação aprofundada do 
pulmão e dos músculos respiratórios. Autores liderados por Gianmaria 
Cammarota da Universita degli Studi di Perugia e colegas lá e em outros 

lugares revisaram estudos recentes para fornecer uma descrição atualizada 
dessas ferramentas de cabeceira. Eles concluem que uma abordagem de 
monitoramento avançado é útil para adaptar a ventilação mecânica para o 
paciente.

Obrigado por nos ouvir esse mês. Voltarei no próximo mês com os desta-
ques de abril de 2023.


