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TRANSCRIÇÃO DO PODCAST

LWW

Olá, aqui é Evan Kharasch, Editor-Chefe de 
Anestesiology com destaques da edição de outubro de 
2022 selecionados pelos editores da revista. Este mês 
destacamos pesquisas com foco em ventilação mecânica 
intraoperatória em pacientes submetidos a cirurgia 
ortopédica, resultados de anestesia geral versus sedação 
para intubação em crianças com via aérea difícil e 
depressão respiratória induzida por opióides.

 Primeiramente, gostaria de parabenizar David 
O. Warner da Mayo Clinic, ganhador do prê-
mio Excellence in Research deste ano, e Kristin 
Schreiber do Brigham & Women’s Hospital e Dra. 

Vivianne Tawfik da Stanford University, co-recipientes do prêmio Prêmio 
Acadêmico Presidencial James E. Cottrell. Se você estiver participando de 
ANESTESIOLOGIA 2022, venha à Celebração da Pesquisa para ouvir as 
apresentações dessas pesquisas. 

Nosso primeiro estudo clínico explora a ventilação mecânica intraope-
ratória e seu impacto na oxigenação de pacientes adultos submetidos à 
cirurgia ortopédica. Estudos anteriores sobre os efeitos de vários volumes 
correntes intraoperatórios e pressões expiratórias finais positivas na hipóxia 
pós-operatória e lesão pulmonar não foram claros. Alparslan Turan e colegas 
da Cleveland Clinic levantaram a hipótese de que a ventilação com menor 
volume corrente e maior pressão positiva expiratória final levaria a uma 
melhor oxigenação pós-operatória e diminuiria o risco de complicações 
respiratórias. Os pesquisadores conduziram uma cluster trial de cruzamento 
fatorial 2 por 2. Mais de 2.800 pacientes submetidos à cirurgia ortopédica 
com anestesia geral foram inscritos. Eles foram divididos em agrupamentos 
fatoriais com volumes correntes de 6 ou 10 ml/kg de peso corporal previsto 
e pressão expiratória final positiva de 5 ou 8 cm H20, em agrupamentos 
de uma semana. O desfecho primário foi a média ponderada no tempo da 
saturação periférica de oxigênio dividida pela fração inspirada de oxigênio 
(relação SpO2/FiO2) durante a hora inicial de pós-operatório. Os resul-
tados mostraram que a oxigenação não diferiu entre os volumes correntes 
de 6 e 10 ml/kg e a pressão expiratória final positiva de 5 e 8 cm H20. Os 
autores concluíram que qualquer combinação de volumes correntes entre 6 
e 10 ml/kg e PEEP entre 5 e 8 cmH2O era segura para cirurgia ortopé-
dica. Em editorial anexo, Guido Musch e Marcos Vidal Melo afirmam que 
esses resultados não mostram diferença significativa entre os quatro grupos 
testados. Em vez disso, eles afirmam que a ventilação protetora não é defi-
nida por números únicos, mas por intervalos, dependendo das condições e 
características do paciente. Ouça o podcast do autor em destaque, estrelado 
pelo autor do estudo e editorialista.

Nosso próximo estudo clínico examina o resultado da anestesia geral 
versus sedação para intubação em crianças com via aérea difícil. A intu-
bação traqueal sedada e acordada é considerada segura para adultos com 
via aérea difícil; no entanto, pouco se sabe sobre os resultados em crian-
ças. Este estudo, liderado por Luis Sequera-Ramos no Hospital Infantil 
da Pensilvânia e em outros lugares, baseou-se em dados do Registro de 
Intubação Difícil Pediátrica. Entre 2017 e 2020, 34 hospitais submeteram 
1.839 casos antecipados de via aérea difícil. A correspondência do escore de 
propensão resultou em 58 pacientes no grupo de sedação e 522 pacientes 
no grupo de anestesia geral. A taxa de sucesso na primeira tentativa foi de 
48% nos grupos sedação e anestesia geral. A mediana do número de tenta-
tivas de intubação foi de 2 em ambos os grupos, e a porcentagem de intu-
bações malsucedidas também não foi diferente. No entanto, 27% dos casos 
de sedação precisaram ser convertidos em anestesia geral para completar a 
intubação traqueal. Em um editorial de acompanhamento, Allan Simpao, do 
Hospital Infantil da Pensilvânia, conclui que - com base nas descobertas dos 
autores - a anestesia geral pode fornecer uma boa modalidade de resgate, 
mas os resultados mostram a necessidade de um estudo prospectivo. Ouça o 
podcast do autor em destaque com o autor do estudo e o editorialista.

Nosso próximo estudo clínico, os pesquisadores exploraram o risco 
de acidente vascular cerebral em populações submetidas a cirurgia não 
cardíaca de alto risco. Liderados por Phillip Vlisides da Escola de Medicina 
da Universidade de Michigan e colegas de outros lugares, os pesquisadores 
levantaram a hipótese de que a combinação de hipotensão intraoperatória 
e hipo ou hipercarbia está associada ao acidente vascular cerebral isquê-
mico pós-operatório. Realizado por meio do Multicenter Perioperative 
Outcomes Group, este estudo retrospectivo, caso-controle, identificou 
1.244.881 casos não cardíacos, neurológicos não intracranianos e vasculares 
não graves de cinco centros acadêmicos entre janeiro de 2004 e dezembro 
de 2015. Os casos com triagem positiva para acidente vascular cerebral 

foram submetidos a gráfico manual Reveja. O número de AVEs confirma-
dos foi pequeno, aproximadamente 0,01% dos casos. O estudo descobriu 
que a hipotensão intraoperatória e tanto a hipo quanto a hipercarbia esta-
vam associadas ao AVE isquêmico pós-operatório. Os autores concluíram 
que a hipotensão intraoperatória e a desregulação do dióxido de carbono 
podem estar associadas ao risco de acidente vascular cerebral pós-operatório.

Nosso próximo estudo avaliou os efeitos de medicamentos na ventilação 
mecanica . Os opióides são comumente usados para tratar a dor moderada a 
grave. No entanto, os opióides também podem causar depressão respirató-
ria, que em casos extremos pode ser fatal. A depressão respiratória induzida 
por opióides está relacionada à inativação da geração do ritmo respiratório 
no tronco encefálico. Foi considerado que os estimulantes respiratórios 
podem ser usados para tratar ou prevenir a depressão respiratória induzida 
por opióides. Pesquisadores liderados por Hyke Algera, do Centro Médico 
da Universidade de Leiden, na Holanda, teorizaram que o antidepressivo 
tianeptina poderia ser usado para prevenir ou neutralizar a depressão respira-
tória induzida por opióides. Eles primeiro testaram os efeitos da tianep-
tina oral na depressão respiratória induzida por alfentanil em voluntários 
medindo a resposta ventilatória hipercápnica. Eles então estudaram infusões 
crescentes de efeitos da tianeptina intravenosa na depressão respiratória 
induzida por remifentanil. Ambos os estudos tiveram um desenho cruzado, 
duplo-cego, randomizado e controlado por placebo. Nem a tianeptina oral 
nem intravenosa foram estimulantes respiratórios. De fato, a tianeptina intra-
venosa piorou a depressão respiratória do remifentanil. Os autores concluem 
que nem a tianeptina oral nem intravenosa eram estimulantes respiratórios, 
no entanto, sua abordagem fornece uma visão de como estudos futuros 
testando estimulantes respiratórios não opióides podem ser conduzidos. 

Nosso próximo estudo também se concentra no uso de opióides. Após a 
artroplastia total do joelho, os pacientes geralmente precisam de opioides 
para reduzir a dor. Estudos anteriores mostraram que aproximadamente 
8% dos pacientes após a substituição total do joelho usam opioides 6 meses 
após a cirurgia. Em um estudo controlado randomizado, duplo-cego, Felipe 
Munoz-Leyva, da Universidade de Toronto, e colegas levantaram a hipótese 
de que a adição de 5 novas intervenções analgésicas aos tratamentos padrão 
diminuiria a necessidade de opióides no pós-operatório em pacientes 
com artroplastia unilateral de joelho eletiva primária. Um grupo controle 
recebeu raquianestesia com morfina intratecal, infiltração de anestesia local 
periarticular, dexametasona intravenosa e bloqueio do canal adutor com 
injeção única. Um grupo de estudo recebeu os mesmos tratamentos mais 
5 intervenções adicionais, incluindo infiltração de anestésico local entre a 
artéria poplítea e a cápsula do joelho posterior, dexmedetomidina e ceta-
mina no intraoperatório e, no pós-operatório, 1 bolus intravenoso adicional 
de dexametasona e 2 injeções adicionais de bloqueio do canal adutor. O 
desfecho primário foi o consumo cumulativo de opióides em 24 horas após 
a cirurgia e os desfechos secundários foram outros analgésicos, recuperação 
do paciente e desfechos funcionais e eventos adversos. O estudo incluiu 
39 pacientes em cada grupo. Os resultados mostraram que o consumo de 
opióides não foi diferente entre os 2 grupos em 24 horas. Além disso, não 
houve grandes diferenças nos escores de dor, qualidade da recuperação ou 
tempo para atingir os marcos da reabilitação. Os autores concluem que as 5 
intervenções adicionais não proporcionaram nenhum benefício adicional. 

A revisão de foco clínico na edição deste mês destaca evidências recentes 
de estudos prospectivos sobre o uso de ventilação de baixo volume corrente 
e níveis variados de pressão expiratória final positiva em pacientes com e 
sem a síndrome do desconforto respiratório agudo. Esta evidência é então 
comparada com estudos de ventilação intraoperatória seletiva pulmonar 
durante a ressecção pulmonar. Os autores Spencer Walsh, David Shaz e 
David Amar fornecem uma visão geral da ventilação mecânica na sala de 
cirurgia, particularmente em pacientes que necessitam de ventilação seletiva 
pulmonar. Eles sugerem que evidências recentes suportam que os resultados 
clinicamente importantes não diferem entre os pacientes que são ventilados 
com um volume corrente baixo ou alto com pressão expiratória final posi-
tiva baixa versus alta. Os anestesiologistas podem modificar fatores de risco 
conhecidos, como restrição de líquidos e configurações ventilatórias, bem 
como fatores menos comprovados, como a escolha de agentes anestésicos 
inalatórios ou intravenosos.  

E, finalmente, o artigo de revisão deste mês discute uma das pandemias 
mais mortais da história – o uso de tabaco. Globalmente, o uso do tabaco 
mata mais de 8 milhões de pessoas anualmente, incluindo transeuntes como 
resultado do fumo passivo. David O. Warner, da Mayo Clinic, enfatiza que 
os anestesiologistas podem combater essa pandemia abordando o uso do 
tabaco com seus pacientes no ambiente de perianestesia. Pesquisas recentes 
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descobriram que os fumantes enfrentam um risco aumentado de com-
plicações pulmonares, bem como um risco aumentado de sangramento 
cirúrgico. A revisão inclui estratégias práticas sobre como os anestesio-
logistas podem ajudar a aconselhar pacientes cirúrgicos na redução do 
uso de tabaco. O Dr. Warner conclui que os anestesiologistas podem 
desempenhar um papel único nesta luta se assim o desejarem

Por favor, visite a edição de outubro on-line em anesthesiology.org 
para encontrar esses artigos e muito mais, incluindo informações sobre as 
realizações de nossa Celebração da Pesquisa e os premiados com o Bolsa 
Presidencial James E. Cottrell. Você também encontrará um artigo desta-
cando as atividades patrocinadas pela revista ANESTHESIOLOGY 2022. 

Se você estiver em Nova Orleans para o ASA 2022, participe da nova 
sessão de nossa revista, “Estudos de Big Data: Como projetar, conduzir 
e lê-los”. Este guia abrangente oferece informações sobre as habili-
dades necessárias para consumir ou criar estudos de “big data” cada 
vez mais populares. Enquanto estiver lá, confira também nossa sessão 
sobre “Ensaios Clínicos em Anestesiologia: Novas Descobertas, Nova 
Compreensão”. Moderada por Marcos Vidal Melo, esta sessão apresenta 
quatro ensaios clínicos publicados recentemente apresentados por um dos 
autores e contrapostos por um palestrante adicional. 

Por último, não se esqueça de passar pelo nosso estande de revistas no 
salão de exposições. Voltarei em novembro para destacar mais pesquisas 
publicadas na revista. Obrigado mais uma vez por ouvir nosso podcast.


