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TRANSCRIÇÃO DO PODCAST

LWW

Oi, aqui é Evan Kharasch, editor-chefe de anestesio-
logy, com alguns destaques da edição de Maio de  2022, 
conforme selecionado pelos editores da revista.

No podcast deste mês, veremos os efeitos de dife-
rentes técnicas epidurais em mulheres obesas durante 
o trabalho de parto. Exploraremos novas informações 
sobre o início do suporte da ECMO em pacientes com 
Covid-19. Discutiremos um estudo sobre a farmacodi-
nâmica da cetamina. Discutiremos um modelo de cor-
deiro que possa inspirar novas estratégias para o manejo 
de pulmão de SARA em pacientes pediátricos. E nós 
vamos fechar este mês com uma revisão da última 

pesquisa sobre medicamentos antiinflamatórios não-esteróidais usados no 
período perioperatório.

Vamos começar este mês com um ensaio clínico randomizado com-
parando as técnicas epidurais padrão e epidurais com punção dural em 
pacientes obesos. Sabemos que pacientes obesos apresentam maior risco 
de falha na peridural durante o parto. A epidural com punção dural, que 
envolve a punção da dura, mas sem nenhuma injeção de medicamentos no 
espaço intratecal, pode ajudar a melhorar a eficácia da anestesia epidural do 
trabalho de parto. No entanto, os dados até agora foram mistos. Dr. Hon 
Sen Dez do Hospital KK Women e Children, em Cingapura, e colegas, 
examinaram a qualidade da analgesia de parto com e sem a epidural com 
punção dural em uma coorte de 141 parturientes com um IMC de 35 
ou mais. As mulheres foram randomizadas para uma epidural com punção 
dural utilizando uma agulha de de calibre 25 ou agulha epidural padrão. 
Ambos os grupos receberam bolus programados e intermitentes e anestesia 
epidural controlada pelo paciente. O desfecho primário foi um composto 
de cinco componentes: bloco assimétrico, top-ups epidurais, ajustes de 
cateter, substituição de cateter e conversão fracassada para anestesia regional 
para o parto cesáreo. Os resultados não mostraram diferenças clinicamente 
ou estatisticamente significativas entre os dois grupos para o resultado 
composto, ou qualquer um dos cinco componentes individuais. Os autores 
concluíram que os achados não suportam o uso de rotina da epidural com 
punção dural em pacientes obesos durante o trabalho de parto. Em um edi-
torial anexo, o s DRs. Scott Segal e Peter Pan escreveram que os autores do 
estudo não encontraram vantagem quando a punção dural foi usada apesar 
de um design bem adequado para detectar diferenças. Vantagens potenciais 
da epidural com punção dural incluem o fornecimento de um analgésico 
de baixa dose sem algumas das complicações associadas. No entanto, esses 
benefícios não foram bem suportados. Com base no estudo atual e no traba-
lho anterior, os autores editoriais descreveram a epidural com punção dural 
como “uma ideia inteligente em busca de uma indicação”, confira o artigo 
gratuitamente na edição deste mês. 

Em seguida, vamos ver como a raça ou a etnia afeta a exatidão da oxime-
tria de pulso na detecção de hipoxemia em um estudo de coorte retrospec-
tiva. A oximetria de pulso é uma medida amplamente utilizada e geralmente 
confiável de saturação de oxigênio que melhorou a segurança do paciente e 
reduziu as fatalidades relacionadas à anestesia. No entanto, os dados sugerem 
que a pele mais escura está associada à superestimação dos valores de oxíme-
tro de pulso. Em um estudo de coorte retrospectivo, o Dr. Garrett Burnett 
da Escola de Medicina de Icahn no Monte Sinai e colegas analisaram mais 
de 150.000 leituras de oximetria de pulso de mais de 46.000 pacientes. A 
população do estudo incluiu adultos que receberam um anestésico com 
pelo menos uma gasometria sanguíneo arterial entre janeiro de 2008 e 
dezembro de 2019. O desfecho primário foi a prevalência de hipoxemia 
oculta. A hipoxemia oculta foi definida como saturação arterial de oxigênio 
com menos de 88%, apesar da saturação simultânea de oximetria de pulso 
(SPO2) maior que 92%. Os autores encontraram uma prevalência signifi-
cativamente maior de hipoxemia ocultas em pacientes negros e pacientes 
hispânicos em comparação com pacientes brancos em análise multivariada. 
A prevalência geral nos três grupos foi de 2,1% para pacientes negros, 1,8% 
para pacientes hispânicos e 1,1% para pacientes brancos. Eles consideraram 
raça / etnia auto-relatada, como um substituto para a pigmentação da pele. 
As descobertas foram limitadas pelo design retrospectivo e dependên-
cia dos auto-relatos para raça e etnia, disseram os autores. No entanto, o 
estudo destaca a necessidade de reconhecer as limitações dos dispositivos de 
monitoramento. Eles enfatizaram a necessidade de ser vigilante para evitar 
a hipoxemia em todos os pacientes. Em um editorial que acompanha este 
artigo, Drs. Philip Bickler e Kevin Tremper explicaram como a pigmentação 
da pele pode afetar a precisão do oxímetro de pulso, agindo como um filtro 
leve para a frequência de luz transmitida e deslocando a curva de calibração. 

Eles sugeriram que a curva de calibração do instrumento deve ser ajustada 
com base na pigmentação da pele com novas faixas de saturação alvo para 
garantir a segurança do paciente. Os autores editoriais concluíram que os 
achados do estudo fornecem contexto clínico para erros em um dispositivo 
utilizado todos os dias. Este artigo está disponível gratuitamente na edição 
deste mês.

Nosso próximo estudo clínico explora a oxigenação de membrana 
extracorpórea em pacientes com Covid-19. Os dados sobre o apoio do 
ECMO nesses pacientes são limitados. No entanto, sabemos que a ECMO 
melhorou os resultados para pacientes com síndrome aguda de desconforto 
respiratório e aqueles com gripe H1N1. O Dr. Nicolas Nesseler do Hospital 
Universitário de Rennes, França, apresentou um estudo de coorte retros-
pectivo de dados do Registro Ecmossars, lançado em 20 de abril de 2020 
e que ainda recruta pacientes. A análise incluiu pacientes no Registro até 
outubro de 2020. A mediana da idade dos pacientes foi de 54 anos. O resul-
tado primário do estudo foi a mortalidade hospitalar. A mortalidade hos-
pitalar foi de 51%, maior que as taxas vistas em estudos anteriores. Fatores 
associados à mortalidade inter hospital incluíam a idade mais avançada do 
pacientes, insuficiência hepática no momento da canulação de ECMO e 
uma duração de mais de uma semana de ventilação antes da canulação do 
ECMO. Os pacientes que morreram enquanto no ECMO tiveram mais 
complicações hemorrágicas, complicações neurológicas, falha de pulmão de 
membrana e lesão renal aguda do que aqueles que sobreviveram. Possíveis 
razões para essa taxa mais alta incluíram a idade mais avançada e doença 
mais severa na população do estudo. A maior duração da ventilação mecâ-
nica antes do ECMO pode também ter desempenhado um papel nesses 
resultados. Os autores concluíram que os dados argumentam para o apoio 
uso precoce de ECMO em pacientes Covid-19 em ventilação mecânica. 
Você pode acessar este artigo gratuitamente na edição deste mês.  

Agora vamos nos voltar para um estudo de intubações difíceis em mulhe-
res submetidas a partos cesáreos. As estimativas da incidência e risco de 
intubação difícil em obstetrícia variam amplamente, e dados contemporâ-
neos de grandes estudos são necessários para ajudar os clínicos a identificar 
pacientes em risco durante as intubações. O Dr. Sharon Reale do Hospital 
Brigham and Women levou uma equipe a preencher esta lacuna de pesquisa 
com um estudo multicêntrico de coorte retrospectivo, incluindo quase 
15.000 partos cesáreas. A população do estudo incluía mulheres de 15 a 
44 anos de 45 centros médicos. Partos foram realizadas sob anestesia geral. 
Intubação difícil e falha na intubação foram os resultados co-primários. Os 
autores identificaram 295 casos de intubação difícil e 18 casos de intubação 
fracassada. Fatores mais fortemente associados à intubação difícil e fracassada 
eram não obstétricas - isto é, maior índice de massa corporal, escores de 
Mallampati de III ou IV, pequena distância tireomentoniana, protrusão limi-
tada da mandíbula, abertura da boca limitada e limitações da coluna cervical. 
Os autores observaram que a intubação difícil permanece uma preocupação 
nesses pacientes em risco, e eles aconselharam o planejamento anestésico 
precoce a evitar a instrumentação posterior da via aérea. Confira este artigo 
gratuitamente na edição deste mês. 

Seguimos com um estudo da farmacodinâmica da cetamina. Sabemos 
que a cetamina produz efeitos psicodélicos junto com a analgesia. Pesquisas 
anteriores sugerem que a dissociação induzida por cetamina contribui 
para os efeitos analgésicos. O Dr. Erik Olofsen, do Leiden University 
Medical Center, na Holanda e colegas, propuseram que a farmacodinâmica 
de cetamina seja semelhante para esses dois pontos de extremidade. Os 
autores realizaram uma análise post hoc de um estudo clínico publicado em 
voluntários saudáveis. O objetivo era quantificar as propriedades farmaco-
dinâmicas dos efeitos analgésicos e psicodélicos da cetamina. A população 
do estudo incluiu 17 voluntários adultos saudáveis que receberam doses 
crescentes de cetamina racêmica e S-cetamina em ocasiões separadas. 
Durante as infusões, os voluntários foram testados quanto ao alívio da dor 
e para efeitos psicodélicos. Os resultados farmacodinâmicos da S-cetamina 
foram semelhantes para os dois pontos finais, e a R-cetamina não parecia 
contribuir para efeitos analgésicos ou psicodélicos. Os autores concluíram 
que seus achados apóiam uma conexão entre cetamina e dissociação, mas 
reconheceram a necessidade de mais estudos para provocar as conexões 
funcionais entre as áreas do cérebro que produzem efeitos de cetamina. Em 
um editorial que acompanha o artigo, o Dr. George Mashour observou que, 
se os mecanismos por trás dos efeitos psicodélicos e analgésicos da cetamina 
pudessem ser separados, novos medicamentos poderiam ser projetados para 
fornecer os efeitos analgésicos sem o psicodélico. O Dr. Mashour explicou 
que os próximos passos de pesquisa devem estar “de volta ao laboratório” 
para algumas pesquisas de tradução básicas para examinar receptores e 
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circuitos neurais. Por fim, essa pesquisa contribui para a discussão em anda-
mento sobre os efeitos da cetamina e contribui para o desenvolvimento de 
medicamentos, disse ele. Este artigo está disponível gratuitamente na edição 
deste mês.

Em seguida, temos um estudo animal que examinou a fraqueza do 
diafragma associada à doença crítica. Muitos pacientes ventilados mecanica-
mente desenvolvem fraqueza no diafragma. No entanto, o efeito dos fluidos 
na fraqueza do diafragma, principalmente em crianças, não foi descrito. Dr. 
Marloes Ijland, da Universidade de Radboud, na Holanda e colegas, projetou 
um modelo randomizado e experimental de síndrome de desconforto respi-
ratório agudo pediátrico (SDRA) usando cordeiros. Eles testaram a hipótese 
de que uma estratégia de fluido liberal causaria mais fraqueza no diafragma 
do que uma estratégia restritiva devido ao aumento do edema. As duas estra-
tégias de fluido foram mantidas durante um período de ventilação mecânica 
de 6 horas em cordeiros com SDRA pediátrica moderada clinicamente 
comparável. O desfecho primário foi o efeito de um estímulo de contra-
ção nas pressões transdiafragmáticas medidas sob vários níveis de pressão 
expiratória final positiva (PEEP). As pressões transdiafragmáticas diminuí-
ram durante o experimento, mas as diminuições foram significativamente 
menores no grupo de fluidos liberais em comparação com o grupo fluido 
restritivo, durante o PEEP de 5 e 10 cmh2o. Isso foi oposto à hipótese dos 
autores. Não foram observadas diferenças entre os grupos para níveis mais 
altos de PEEP. A densidade diafragmática de microvasos também diminuiu 
menos no grupo de fluidos liberais em comparação com o grupo de fluidos 
restritivo. Os autores observaram que, embora os resultados fossem contrários 
à sua hipótese, os resultados fornecem novas idéias sobre a disfunção do 
diafragma. Os resultados também podem servir como um ponto de partida 
para estudar novas estratégias para o gerenciamento da SDRA pediátrica. 
Em um editorial que acompanha este artigo O Dr. Raminder Khemani 
enfatizou a importância de equilibrar a proteção do pulmão e do diafragma 
com tratamento eficaz. Ele observou que o presente estudo está em animais e 
não solicita mudanças na prática clínica. No entanto, os resultados destacam a 
necessidade de cuidar do gerenciamento do fluido ao desenvolver estratégias 
de tratamento para a disfunção do diafragma induzido pelo ventilador. Você 
pode acessar este artigo gratuitamente na edição deste mês.

Nossa revisão de foco clínico deste mês assume o tópico de choque 
cardiogênico. O uso de suporte circulatório mecânico de curto prazo para 
choque cardiogênico continua a aumentar. O Dr. Isaac Wu, da Universidade 
de Rochester, em Nova York, e os colegas apresentaram uma revisão 
abrangente de um único dispositivo: a bomba cardíaca transvalvular. Os 
autores descrevem a família Impella de bombas cardíacas, incluindo cinco 
dispositivos de assistência ventricular esquerda projetados para vários níveis 
de suporte circulatório e um dispositivo de assistência ventricular direita. 
Os autores da revisão, ao descrever os efeitos hemodinâmicos e os usos da 
bomba cardíaca transvalvular, observam que “diferente da bomba de balão 
intraaórtica, a bomba cardíaca transvalvular funciona independentemente do 

ritmo cardíaco e não depende de um sinal de EKG consistente ou da forma 
de pressão arterial para funcionar corretamente.” A revisão inclui uma visão 
geral dos principais estudos que avaliam o uso da bomba cardíaca transvalvu-
lar em choque cardiogênico. Os autores observam que, apesar da melhoria da 
hemodinâmica, a bomba não mostrou benefícios significativos na sobrevi-
vência em relação a bombas de balão intraaórtico. De fato, a maioria dos 
ensaios até o momento são pequena e necessitam maiores estudos. A revisão 
também analisa complicações associadas ao suporte transvalvular da bomba 
cardíaca. Sangramento importante surgiu como a complicação mais comum, 
seguida de hemólise, isquemia dos membros e derrame, de acordo com uma 
metanálise. Descrições detalhadas do posicionamento e gerenciamento do 
dispositivo, com gráficos de efeitos hemodinâmicos e imagens do dispositivo, 
também são cobertos. Confira a revisão completa na edição deste mês.

Fecharei este mês com um artigo de revisão sobre medicamentos anti-
-inflamatórios não esteróides (AINEs) usados no período perioperatório. 
Sabemos que as consequências do uso de AINEs podem envolver inibição 
da síntese de prostanóides, que afeta os níveis de citocinas. Dr. Dirk Bosch, 
da Universidade de Groningen, na Holanda e colegas resumiu os dados mais 
recentes sobre os efeitos relacionados ao sistema imunológico dos AINEs 
perioperatórios. Isso inclui síndrome da resposta inflamatória sistêmica, 
síndrome do desconforto respiratório agudo, dor pós -operatória imediata 
e persistente, efeitos no resultado oncológico e neurológico e curativa de 
ferida, anastomótica e óssea. Para se aprofundar, confira a tabela detalhada 
incluída no artigo completo sobre os efeitos gerais e imunes dos prosta-
nóides. Você também encontrará uma ilustração elegante dos prostanóides 
imunológicos mais importantes. Com base em sua revisão da literatura, os 
autores descobriram que falta evidências de alta qualidade ou inconclusi-
vas para apoiar o uso de AINEs em várias áreas. Isso inclui o controle da 
resposta do estresse cirúrgico ou sepse, prevenção ou melhoria da SDRA, 
melhoria do resultado neurológico pós -operatório ou minimizando o risco 
de doença metastática após cirurgia oncológica. Os autores reconheceram 
os efeitos moduladores imunes dos AINEs nos modelos celulares e animais, 
mas esses efeitos não foram apoiados em ensaios clínicos randomizados. Eles 
observaram que os riscos e benefícios da administração dos AINEs devem ser 
considerados individualmente, com atenção à dosagem e duração. Confira o 
artigo completo 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 enviar artigos 
pra anestesiology, visite nossa página de aconselhamento de envio no site da 
revista, Anesthesiology.org. A página oferece informações sobre as expectati-
vas de nossos editores e um plano para criar manuscritos de sucesso.

Como sempre, obrigado por ouvir este podcast e obrigado por seu apoio 
à anestesiology. Espero que as informações apresentadas ajudam a orientar e 
melhorar sua prática clínica. Estou ansioso para compartilhar pesquisas mais 
importantes com você no próximo mês.


