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TRANSCRIÇÃO DO PODCAST
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Olá, aqui é Evan Kharasch, editor-chefe da 
Anesthesiology, com alguns destaques do mês de 
outubro Edição 2021, conforme selecionado pelos 
editores da revista.

No podcast deste mês, exploraremos novas infor-
mações sobre um dispositivo de monitoramento 
neuromuscular potencialmente revolucionário. Também 
daremos uma olhada no uso da tecnologia para guiar 
o ultrassom. Discutiremos alguns detalhes sobre se os 
bloqueios neurolíticos esplâncnicos têm lugar no tra-
tamento da dor em pacientes com câncer pancreático 
irressecável. E vamos fechar este mês destacando duas 

análises de foco clínico, uma sobre as oportunidades de reciclagem e reapro-
veitamento de plásticos usado em anestesia, e um segundo sobre os desafios 
da monitoração de anticoagulantes no periodo perioperatório. 

Vamos começar este mês com uma investigação clínica de dispositivos 
de monitoramento neuromuscular. Nós sabemos que o monitoramento 
quantitativo da função neuromuscular diminui a incidência de bloqueio 
neuromuscular residual. No entanto, a falta de monitores neuromuscula-
res fáceis de usar e confiáveis continua sendo um problema na prática de 
anestesia de rotina. A eletromiografia foi proposta como um método mais 
simples e alternativa eficaz à aceleromiografia, que possui várias ressalvas e 
precauções para obter medições de proporção do estimulador nervoso. Em 
um estudo prospectivo liderado pelo Dr. Reka Nemes da Universidade 
de Debrecen, Hungria, 48 adultos submetidos à cirurgia que exigia 
relaxamento muscular foram monitorados usando ambos os dispositivos 
simultaneamente. O endpoint primário foi o acordo entre taxas de acelero-
miografia e eletromiografia de seqüência de quatro maiores ou iguais a 80%, 
como um indicador de recuperação. A tendência para a aceleromiografia 
foi de 1,3 com uma proporção de seqüência de quatro maior que ou igual 
a 80%, em comparação com um viés de -0,5 para eletromiografia com 
uma proporção de feqüência de quatro maior ou igual a 80%. Os autores 
observaram que as emissões eletromagnéticas na sala de cirurgia podem 
potencialmente interromper a eletromiografia, mas isso foi controlado com 
um filtro de ruído. De acordo com autores, os resultados sugeriram que, 
em comparação com a aceleromiografia, o dispositivo de eletromiografia 
foi um indicador mais forte de recuperação do bloqueio neuromuscular e 
prontidão para extubação traqueal segura. Um editorial dos drs. Andrew 
Bowdle e Kelly Michaelsen acompanham este artigo. Eles notaram que 
embora a eletromiografia resolva as limitações da aceleromiografia, ela vem 
com alguns limitações próprias. Isso inclui o ruído, que pode ser difícil 
de diferenciar do ruído elétrico de uma sala de operação. Drs. Bowdle e 
Michaelson enfatizaram que a eletromiografia é o futuro do monitoramento 
de contração quantitativa porque aborda os limites da aceleromiografia. 
Mas, eles identificam a necessidade de validação adicional da eletromiografia 
atualmente disponível comercialmente. Confira o artigo completo gratuito 
na edição deste mês. 

A seguir, daremos uma olhada em outro estudo clínico, que explorou o 
uso de óculos inteligentes para o cateterismo de artérias radiais em pacientes 
pediátricos. Vemos que os procedimentos guiados por ultrassom estão se 
tornando mais comum em crianças. No entanto, os desafios permanecem 
devido à necessidade de melhorar a ergonomia e a coordenação ocular, a 
fim de navegar no pequeno tamanho do vaso das crianças. Monitores tipo 
head-mounted, especificamente os óculos inteligentes estão se tornando 
mais amplamente usados na prática médica. Esses óculos, quando conectado 
à máquina de ultrassom, permite que o usuário veja o campo do procedi-
mento e a tela do ultrassom simultaneamente, o que idealmente reduzirá 
o tempo do procedimento e a fadiga do médico. No entanto, o uso de 
óculos inteligentes para cateterismo arterial em pacientes pediátricos não 
foi examinado. Em um estudo prospectivo liderado pelo Dr. Young-Eun 
Jang do Hospital da Universidade Nacional de Seul, na Coréia, pesquisa-
dores randomizaram 116 crianças menores de 2 anos e dividiram elas em 
dois grupos, um grupo utilizando os óculos inteligentes e um segundo 
grupo de controle usando ultrassom padrão. O resultado principal foi a taxa 
de sucesso da primeira tentativa. O grupo de óculos inteligentes teve um 
índice significativamente maior de taxa de sucesso na primeira tentativa 
de 88% em comparação com 72% para o grupo controle. Os usuários de 
óculos inteligentes também relataram maior satisfação ergonômica do que o 
grupo controle e pacientes no grupo de óculos inteligentes experimentaram 
menos complicações. De acordo com os autores, esses resultados apoiaram 
a uso de óculos inteligentes para canulação da artéria radial em crianças. 
Em um editorial anexo, escrito pelos drs. Marcellene Franzen, Ganesh 

Krishnamurthy e Jorge Galvez, eles enfatizaram a habilidade de visores 
tipo head-mounted para lidar com alguns desafios do uso de dispositivos 
de ultrassom na sala de cirurgia. Eles elogiaram os autores por seu estudo 
“elegante”, mas também destacaram áreas que necessitam mais pesquisas. 
Isso incluiu o uso de tecnologia sem fio para tecnologia de head-mounted e 
outras considerações práticas, como ajuste adequado e higiene, no caso dos 
dispositivos  compartilhados. Este artigo esta disponível gratuitamente na 
edição deste mês.

Nosso próximo estudo clínico revisou o impacto de um bloqueio do 
nervo esplâncnico neurolítico no alívio da dor, sobrevivência, e qualidade 
de vida em pacientes com câncer de pâncreas com doença irressecável. Nós 
sabemos que o prognóstico e a qualidade de vida para esses pacientes é 
ruim, e os cuidados paliativos com o alívio da dor tornaram-se um impor-
tante parte do tratamento. O uso de bloqueio do nervo esplâncnico é uma 
alternativa de tratamento para reduzir o uso de opióides, mas os dados sobre 
sua eficácia foram mistos. Pesquisadores liderados pelo Dr. Daosong Dong 
da China  Medical university conduziram um estudo duplo-cego rando-
mizado em cinco locais na China, no qual 96 pacientes com câncer com 
dor moderada a grave receberam ou bloqueio do nervo esplâncnico com 
injeções de álcool absoluto ou solução salina normal no grupo controle. O 
seguimento foi de 8 meses ou até o óbito. Os autores descobriram que o 
alívio da dor foi significativamente maior no grupo de bloqueio de nervo 
em comparação com o grupo controle com base nas pontuações da Escala 
Visual Analógica. O uso de opióides foi significativamente menor no grupo 
de bloqueio de nervo durante os primeiros cinco meses em comparação 
com o placebo. Uma descoberta adicional interessante foi que a sobrevivên-
cia foi significativamente maior no grupo de bloqueio de nervo, exceto em 
pacientes com doença em estágio IV. Diferenças na qualidade de vida não 
foram relatadas entre os grupos. Em um editorial de acompanhamento, os 
médicos Drs. James Rathmell, Elizabeth Rickerson, James Tulsky e Keith 
Lillimoe enfatizaram que o uso de neurólise simpática, incluindo blo-
queios neurolíticos esplâncnicos, permanece um tópico de debate. Embora 
os pacientes experimentaram alívio da dor e usaram menos opióides, os 
autores notaram que ambos os efeitos foram de curta duração e expressaram 
preocupação sobre como interpretar a redução da sobrevida em pacientes 
com doença em estágio IV e a possível falta de generalização das conclusões 
do estudo para pacientes em outros países. Os autores sugeriram limitar o 
bloqueio do nervo esplâncnico neurolítico para pacientes com doença em 
estágio III e abaixo, na ausência de evidências adicionais. Você pode acesse 
este artigo gratuitamente na edição deste mês. 

Em seguida, temos um estudo de coorte retrospectivo que examinou as 
associações entre o uso de vários cristaloides e função retardada do enxerto 
em pacientes submetidos a transplante renal. Até agora ensaios randomiza-
dos de cristaloides balanceados versus solução salina normal não mostraram 
superioridade clara de um fluido sobre o outro em termos de função do 
enxerto renal. Soluções cristalóides são consideradas terapia de primeira 
linha para o gerenciamento de fluidos durante procedimentos de transplante 
renal, e cristaloides balanceados têm demonstrado menos efeitos adversos 
em comparação com solução salina normal. No entanto, o efeito da solução 
salina normal versus cristaloides na função do enxerto renal permanece 
obscura. Existem preocupações sobre o risco de hipercalemia em cristaloi-
des equilibrados. Dra. Kerstin Kolodzie da Universidade de Califórnia, San 
Francisco e colegas revisaram 2.515 registros de anestesia de um registro 
de transplante nacional entre 2005 e 2015. Os autores categorizaram o uso 
de solução salina normal como baixo (30% ou menos do total de fluidos), 
intermediário (de 30% a 80%) e alto (80% ou mais de fluido). No geral, 
para doadores falecidos, a incidência de função retardada do enxerto nos 
grupos de  baixo, intermediário e alto uso de solução salina foi de 24%, 29% 
e 31%, respectivamente. Para transplantes de doadores vivos, a incidência 
de função retardada do enxerto nos grupos com solução salina normal 
baixa, intermediária e alta foi de 5%, 5% e 6%. De acordo com os autores, 
os resultados sugeriram que maiores percentagens de solução salina normal 
foram associado com uma função do enxerto mais atrasada. Em um editorial 
relacionado, os drs. Duminda Wijeysundera e Stuart McCluskey observa-
ram que “menos é mais” em termos de solução salina normal, como forma 
de otimizar a função de curto e longo prazo dos rins transplantados. Eles 
encorajaram os anestesiologistas a considerar se há vantagens em relação ao 
soro fisiológico, dados os resultados do estudo atual e pesquisas anteriores 
mostrando que a solução salina não previne a hipercalemia. Este artigo 
tambem está disponível gratuitamente na edição deste mês. 

A seguir, passamos a uma revisão da associação entre o método de anestesia 
e o uso de torniquete em dor pós-cirúrgica após artroplastia total do joelho. 
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Dor pós-cirúrgica após este procedimento é um  importante fator de risco 
independente para cirurgia, e também uma das principais razões para a 
insatisfação do paciente. Pesquisas anteriores mostraram que o método de 
anestesia e o uso do torniquete podem afetar as complicações pós-cirúrgicas, 
mas seu impacto na dor pós-cirúrgica persistente não foi bem estudado. Dr. 
Riku Palanne e colegas da Universidade de Helsinque, Finlândia, realizaram 
uma análise secundária de um ensaio randomizado de pacientes de 18 a 75 
anos submetidos a artroplastia de joelho. Os pacientes foram randomizados 
para quatro grupos: raquianestesia com ou sem torniquete, ou anestesia geral 
com ou sem torniquete. O principal resultado foi uma mudança na dor 
média 12 meses após a cirurgia. No geral, os escores na mudança na dor não 
foram significativamente diferentes com base na anestesia raquidiana e geral. 
A pontuação de dor foi menor nos grupos sem torniquete, mas não atingiu 
importância clínica mínima. Os autores admitiram que o estudo foi limitado 
pelo design aberto e pela incapacidade de separar a dor residual pré-opera-
tória de possível dor crônica devido à cirurgia. No entanto, eles concluíram 
que o tipo de anestesia e uso de o torniquete não teve impacto clinicamente 
significativo na dor após a artroplastia do joelho. O artigo está disponível 
gratuitamente na edição deste mês.  

Vamos voltar agora para o laboratório. Nosso próximo estudo investigou 
como um complexo de protrombina de quatro fatores concentrados podem 
controlar hemorragia relacionada ao trauma, especialmente no contexto da 
terapia de anticoagulação. Clinicamente, uma estratégia de gerenciamento 
ideal para reduzir o sangramento e reverter a anticoagulação ainda não foi 
determinada, mas várias diretrizes atualmente recomendam o uso de concen-
trados de complexo de protrombina. Uma equipe de pesquisadores liderada 
por Farahnaz Ryatdoost do Hospital Universitário de Aachen, Alemanha, 
usou um modelo de porco para testar a hipótese de que o complexo de 
protrombina de quatro fatores concentrados podem tratar hemorragia rela-
cionada ao trauma na presença de anticoagulação. O pesquisadores induziram 
trauma em 48 porcos machos anestesiados que tiveram anticoagulação indu-
zida por rivaroxabana. Alguns foram tratados com complexo de protrombina 
sozinho em doses de 25 U / kg, 50 U / kg e 12,5 U / kg, e alguns também 
receberam ácido tranexâmico e concentrado de fibrinogênio; 8 porcos eram 
controles e não foram tratados. Em geral, o concentrado de complexo de 
protrombina em doses de 25 U / kg, 50 U / kg e 12,5 U / kg reduziu a 
perda de sangue, restaurou a hemostasia, e promoveu geração melhorada de 
trombina nos modelos de suínos em comparação com os porcos do grupo 
controle. Os pesquisadores também exploraram a combinação de 12,5 U / 
kg de concentrado de complexo de protrombina mais ácido tranexâmico 
com e sem concentrado de fibrinogênio. Nesta parte do estudo, a perda de 
sangue foi significativamente menor quando o ácido tranexâmico e o con-
centrado de fibrinogênio foram adicionados ao concentrado de complexo 
de protrombina em comparação com a adição de ácido tranexâmico sozinho. 
Os autores concluíram que os resultados apóiam o valor do concentrado de 
complexo de protrombina para controlar o sangramento pós-traumático na 
presença de anticoagulação com rivaroxabana. Eles também sugeriram que 
poderia ser ainda mais eficaz como parte de uma abordagem multimodal. O 
potencial do concentrado de complexo de protrombina era apoiado em um 
editorial de acompanhamento pelos drs. Donat Spahn, Alexander Kaserer 
e Jan-Dirk Studt da Universidade de Zurique, Suíça. No entanto, esses três 
autores enfatizaram o desafio em extrapolar informações para humanos, 

especialmente quando o anticoagulante é desconhecido, e também  observou 
o tempo de observação relativamente curto para avaliação de segurança.

Temos duas análises de enfoque clínico neste mês. O primeiro enfoca o 
meio ambiente. Ele examinou o uso e descarte de plástico na sala de cirurgia. 
Maggie Xiao, uma estudante de medicina da Universidade de Alberta, 
Canadá, e colegas sob a supervisão do autor sênior Dr. William Chan, revi-
saram pesquisas e apresentaram um roteiro de maneiras de reduzir, reutilizar 
e reciclar no ambiente clínico. O pesquisadores destacaram vários exemplos 
de produtos plásticos usados para anestesia no ambiente perioperatório que 
podem ser potencialmente reciclados, pelo menos em algumas áreas. Alguns 
deles incluem solução salina e ampolas; frascos de solução de irrigação; 
embalagens para seringas, máscaras de oxigênio e linhas de acesso venoso; 
envoltórios para cobertores de aquecimento; invólucros esterilizados de papel 
para instrumentos; e linha raquidiana, epidural e bandejas pra acesso venoso 
central. Os pesquisadores também discutiram as oportunidades de reprocessa-
mento de dispositivos médicos para reduzir o volume de resíduos biomé-
dicos. Alguns exemplos incluem limpeza e embalagem de itens descartáveis, 
como laringoscópios e circuitos de ventilação. Os autores observaram que 
a Food and Drug Administration e A Health Canada aprovaram reproces-
sadores terceirizados selecionados com base na adesão estrita à segurança e 
padrões de qualidade.

Nosso último artigo deste mês é uma revisão de foco clínico de monito-
ramento de anticoagulação no período perioperatório. A revisão foi escrita 
pela Dra. Cheryl Maier e pelo Dr. Roman Sniecinski, ambos da Emory 
University. Muitos pacientes, especialmente adultos mais velhos, estão 
fazendo algum tipo de terapia anticoagulante. Como resultado, os médi-
cos pode enfrentar o desafio de monitorar os efeitos desses medicamentos 
durante o período perioperatório. Drs. Maier e Sniecinski apresentaram uma 
cascata de coagulação dividida em três vias - extrínseca, intrínseca e comum 
- para ajudar a orientar os médicos na determinação da presença de um 
anticoagulante. Esse árvore de decisão para teste oferece algoritmos com base 
em se o médico está descartando com urgência uma clínica ou monito-
rando a dose de anticoagulante. O algoritmo apresenta opções de testes com 
base na suspeita agente oral ou o uso de agente parenteral, com orientação 
para o uso de testes incluindo tempo de protrombina e razão normalizada 
internacional, ensaio Anti-Xa, tempo de trombina, tempo de coagulação 
ativada, tempo de trombina e tempo de tromboplastina parcial. Os autores 
observaram outros desafios, incluindo monitorar pacientes durante as transi-
ções de anticoagulação e a necessidade de considerar os efeitos residuais do 
teste de anticoagulantes orais em casos de anticoagulação de procedimento 
se o monitoramento do tempo de coagulação ativado for planejado. Eles 
concluíram que são necessárias mais informações sobre a utilidade clínica dos 
testes de anticoagulação para monitorar melhor seus efeitos em tempo hábil 
no ambiente clínico. 

Se você vai participar de Anesthesiology 2021 em San Diego este mês, 
não perca o jornal sessões patrocinadas, incluindo o Simpósio sobre COVID-
19: Novos Paradigmas e Desafios para Anestesiologistas, a sessão de ensaios 
clínicos e as sessões dos melhores resumos. Saiba mais no site da revista, 
www.pubs.asahq.org/anesthesiology.

Como sempre, obrigado por ouvir este podcast e obrigado pelo seu apoio 
da Anestesiologia. Eu Esperamos que as informações apresentadas ajudem 
a orientar e melhorar sua prática clínica. eu olho ansiosos para compartilhar 
pesquisas mais importantes com você no próximo mês.


