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Olá, este é Evan Kharasch, editor-chefe da aneste-
siologia, com alguns destaques da edição de novembro 
de 2022 publicado pelos editores da revista. Na edição 
deste mês, exploramos o uso de crioneurólise para 
tratar a dor após a mastectomia, olhamos complicações 
respiratórias em pacientes pediátricos após a exposição 
à fumaça de incêndio, e à deterioração hemodinâmica 
pós-operatória em pacientes cirúrgicos cardíacos 
como preditor de resultados adversos. Nossa revisão 
de foco clínico oferece orientações sobre limiares de 
transfusão perioperatórios para pacientes pediátricos 
e nosso artigo de revisão oferece insight e orientação 

para fornecer anestesia a pacientes com doenças oculares ou em risco de 
desenvolver doenças oculares após anestesia. 

 Nosso primeiro estudo clínico explora o uso de crioneurólise percutânea 
guiada por ultrassom para tratamento da dor após a mastectomia. O câncer 
de mama é a malignidade mais comum em mulheres, com mais de 160.000 
novos casos identificados anualmente. Dezenas de milhares de mulheres 
sofrem mastectomias profiláticas. A dor no período pós -operatório agudo 
pode ser grave e durar um mês ou mais, com até 57% dos pacientes rela-
tando dor nos 6 a 12 primeiros meses após a cirurgia. Pesquisadores lidera-
dos por Brian Ilfeld e colegas da Universidade da Califórnia em San Diego 
e em outros lugares teorizaram que uma única aplicação de crioneurólise 
diminuiria a dor aguda e crônica pós-mastectomia. Este estudo inscreveu 60 
pacientes, que foram randomizados para crioneurólise ativos ou simulada. 
O ponto final primário era a pontuação média da dor no final do segundo 
pós-operatório, usando uma escala de classificação de 0 a 10. O estudo 
constatou que no final do segundo pós-operatório, os participantes que 
receberam crioneurólise ativa tiveram uma pontuação mediana de dor de 0 
versus 3 em pacientes que receberam a simulada. Sua pesquisa fornece evi-
dências de que uma única aplicação pré -operatória de crioneurólise guiada 
por ultrassom pode resultar em melhor analgesia e menor uso de opioide. 
Em um editorial que o acompanha o artigo, James Rathmell do Brigham 
e Women’s  hospital reconhece que esses são “resultados surpreendentes”, 
mas advertem contra a adoção generalizada dessa pratica devido ao pequeno 
tamanho do estudo. Ele recomenda estudos futuros mais detalhados, medi-
das longitudinais e bem validadas de dor e neuropatia. Ouça o podcast em 
destaque com o autor do estudo e o Dr. Rathmell.

Em seguida, nos voltamos para outro estudo clínico, este sobre compli-
cações respiratórias em pacientes pediátricos expostos à baixa qualidade 
do ar a partir da fumaça de incêndio. Atividade de incêndio aumentou nas 
últimas três décadas. Em 2020, houve 41 grandes incêndios nos Estados 
Unidos e Canadá. Esses incêndios resultaram em aumento da poluição do 
ar, afetando o meio ambiente e saúde pública. Benjamin Marsh e colegas 
da Universidade da Califórnia, em São Francisco, conduziram um estudo 
de coorte retrospectivo de pacientes pediátricos de 0 a 18 anos. Dos 1.116 
pacientes que foram submetidos a um ato anestésico, 556 deles foram 
durante o período de incêndio. Eventos respiratórios adversos foram 
definidos como laringospasmo, broncoespasmo, dessaturação e reintubação 
durante o período do estudo. A taxa geral de eventos respiratórios adversos 
foi um pouco superior a 42%. Os autores acham que o ar prejudicial pode 
aumentar o risco de um evento respiratório adverso durante a anestesia em 
pacientes pediátricos com fatores de risco subjacentes. Ouça o podcast do 
autor em destaque para obter mais profundidade sobre essa informação.

 Nosso próximo estudo clínico também envolve pacientes pediátricos 
e risco de anestesia. Modelos diferentes para o risco perioperatório foi 
desenvolvido para uma ampla gama de resultados cirúrgicos. Este sistema 
de revisão avaliou os estudos existentes nos quais as pontuações de previsão 
para a mortalidade perioperatória em pacientes pediátricos foram desenvol-
vidos, modificados ou validados. Pesquisadores liderados por Virginia Tangel 
do Erasmus University Medical Center, Roterdã, Holanda e outros lugares 
teorizaram que essa validação estava faltando. Estudos incluídos neste artigo 
foram os de pacientes pediátricos com idades entre 0-18, e em alguns casos 
estenderam-se até 21 anos. Os estudos tiveram que ser analisados de forma 
independente com pacientes que tiveram que ser submetidos a cirurgia ou 
um procedimento com anestesia. Dez estudos encontraram o critério de 
inclusão. Nove estudos descreveram o desenvolvimento de novas pontuações 
de risco para prever a mortalidade nos primeiros 30 dias enquanto apenas 
um estudo focou na validação externa. Embora todas as pontuações exibi-
ram boa discriminação após validação, nenhum foi recomendado devido à 

falta de validação externa. Antes de uma adaptação em larga escala de uma 
pontuação específica, uns refinamentos adicionais das pontuações existentes 
precisam ocorrer. 

Nosso próximo estudo clínico examina se a deterioração hemodinâ-
mica pós -operatória entre pacientes cirúrgicos cardíacos podem indicar 
resultados adversos. Michael Mathis da Escola de Medicina da Universidade 
de Michigan e colegas levantaram a hipótese de que existem padrões com 
ambos os dados eletrônicos de saúde e dados da forma de onda fisiológica 
que podem prever a deterioração pós -operatória. Os autores revisaram 
dados de terapia intensiva após procedimentos cardíacos de adultos eletivo 
entre 2013 e 2020. Entre 1.555 casos, 12% experimentaram 276 eventos 
de deterioração. Destes, o mais common eram baixo índice cardíaco em 
7%, novo uso de inotropos em quase 2% e Hipotensão sustentada em 1,4%. 
Através do processamento da forma de onda, decomposição e aprendiza-
gem de máquina tensoras, os autores desenvolveram modelos de registos 
combinando registros eletrônicos de saúde e dados da UTI da forma de 
onda fisiológica para prever a deterioração pós -operatória 8 horas antes 
do evento. Isso demonstra o potencial do uso de dados da forma de onda 
fisiológica na configuração da UTI.

Nosso próximo estudo é uma investigação de laboratório que explora 
interações hipnóticas entre peixes e receptores GABAA. Etomidato, barbi-
túricos, alfaxalona e propofol são todos anestésicos gerais que aumentam 
a atividade do receptor GABAA. Os autores, liderados por Stuart Forman 
do Hospital Geral de Massachusetts, testou a hipótese de que pares desses 
quatro anestésicos, que agem através de conjuntos distintos de locais de 
receptores GABAA, interagiriam sinergicamente. Ele utilizou um modelo 
de ação da larva de peixe-zebra de ação anestésica. Todos os três pares anes-
tésicos contendo Alphaxalona exibiram sinergia. Propofol e o barbiturato 
mefobarbital também exibiu sinergia. No entanto, etomidato mais mefobar-
bital e etomidato mais pares de propofol eram aditivos e não sinérgico. Esses 
resultados desafiam modelos co-agonistas simples de dois estados. Modelos 
alternativos usando anestésicos diferentes podem estabilizar conformações 
receptoras distintas, alterando os efeitos de outros medicamentos. Certifique 
-se de conferir o vídeo de escolha do Editor acompanhando este artigo.

 A revisão de foco clínico deste mês examina os limiares de transfusão 
pediátrica perioperatória. Laura Downey, da Emory University e Susan 
Goobie, do Boston Children’s Hospital Apresentam a literatura atual e as 
evidências sobre limiares de hemoglobina e parâmetros fisiológicos em 
pacientes pediátricos. Transfusões de eritrócitos em pacientes pediátricos 
são usados para tratar anemia grave, sangramento e/ou diminuição da 
capacidade de transporte de oxigênio. Uso dessas transfusões pode colocar 
pacientes em risco de resultados adversos, incluindo infecção, complicações 
respiratórias e aumento da falha do enxerto de transplante, entre outros. 
Os autores resumem a evidência pediátrica mais recentes. Quando falta 
evidências, eles discutem novas abordagens incorporando estratégias de 
transfusão de hemoglobina restritiva recomendada. Isso fornece estratégias 
para fazer decisões ideais para determinar quando são necessárias transfusões 
de eritrócitos perioperatórias.

Por fim, nosso artigo de revisão este mês se concentra no gerenciamento 
de pacientes com doenças oculares ou em risco de desenvolver complica-
ções oculares após cirurgias não oculares. Steven Roth, da Universidade de 
Illinois em Chicago e co-autores oferecem informações sobre complicações 
oculares perioperatórias e os desafios que esses pacientes apresentam. É 
importante que os anestesiologistas sejam competentes na prevenção, diag-
nóstico e tratamento de complicações na visão de cirurgias não oculares. A 
principal causa de cegueira perioperatória é a neuropatia óptica isquêmica. 
Os autores detalham os recentes avanços para determinar os fatores de risco 
perioperatórios, incluindo a publicação de conselhos baseados em evidên-
cias. Começando com doenças da cobertura externa do olhos, a revisão 
também aborda a córnea, o olho posterior, a retina e o nervo óptico. 

Os artigos agora são primeiramente postados online e listado no PubMed 
dentro de 3 dias após a aceitação final. Se você tem um manuscrito que foi 
submetido a uma revisão externa de um Jornal altamente considerado, mas 
não foi aceito para publicação, ele pode ser elegível para nosso programa  
“Fast-Track”. Este novo programa considera a revisão anterior e revisões de 
manuscrito para acelerar a avaliação de artigos clínicos, Acelerar o tempo 
que leva para uma decisão inicial para um alvo de apenas uma semana. 
Confira essa novidade no nosso site em Anesthesiology.org.

Obrigado por nos ouvir. Estou ansioso para compartilhar mais pesquisas da 
revista no Podcast de dezembro.

 


