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RESUMO
Silva CGS. Concentração alveolar mínima do sevoflurano para índice bispectral
abaixo de 50 durante o reaquecimento na circulação extracorpórea, em
revascularização do miocárdio. São Paulo: Universidade de São Paulo, Instituto Dante
Pazzanese de Cardiologia; 2020.
Introdução: A concentração alveolar mínima (CAM) de anestésico inalatório em que
50% dos pacientes mantêm o valor do índice bispectral (BIS) abaixo de 50 é
denominada CAMBIS50. A CAMBIS50 foi determinada em pacientes de diferentes
idades e condições clinicas, mas não em cirurgia cardíaca. Objetivo: Determinar a
concentração alveolar mínima do sevoflurano para índice bispectral abaixo de 50
durante o reaquecimento na circulação extracorpórea, em pacientes submetidos à
revascularização do miocárdio. Métodos: Pacientes com estado físico III ou IV da
American Society of Anestesiology, com idade entre 40 e 70 anos e submetidos à
revascularização do miocárdio foram recrutados para este estudo. Na fase final de
reaquecimento da circulação extracorpórea, durante o estado de equilíbrio, uma
concentração expirada final alvo pré-determinada do sevoflurano foi mantida por pelo
menos dez minutos. Seguido imediatamente por uma avaliação durante 1 minuto do
valor do BIS, consistindo de 6 registros feitos em intervalos de 10 segundos. O
vaporizador foi ajustado para atingir uma concentração final do sevoflurano de 1% no
primeiro paciente. Se um dado paciente apresentasse uma média de valor do BIS
abaixo de 50, a concentração expirada final do sevoflurano era reduzida em 0,1% no
paciente subsequente. Enquanto, se o paciente apresentasse uma média de valor do
BIS ≥ 50, a concentração expirada final do sevoflurano era aumentada em 0,1% no
paciente subsequente. A CAMBIS50 foi calculada pela média dos pontos médios de
cada par cruzado através da sequência Up-and-Down de Dixon. Esta sequência foi
avaliada também pelo Probit test, que nos permitiu obter as probabilidades 50% e
95% do sevoflurano para manter um valor do BIS < 50. Resultado: Dos 18 pacientes
que foram recrutados para este estudo, 15 efetivamente continuaram no estudo (9
tiveram valores de BIS < 50 e 6 tiveram valores de BIS ≥ 50). A CAMBIS50 do
sevoflurano durante o reaquecimento na circulação extracorpórea, em adultos com
idade entre 40 e 70 anos submetidos à revascularização do miocárdio, calculada pelo
método Up-and-Down de Dixon foi de 0,82% [intervalo de confiança de 95% (IC 95%):

0,47-1,16]. As probabilidades 50% e 95% calculadas pelo Probit test para o mesmo
contexto foram respectivamente, 0,73% (IC 95%: 0,45-1,00) e 1,39% (IC 95%: 0,422,37). Conclusão: A CAMBIS50 do sevoflurano durante o reaquecimento na
circulação extracorpórea, em adultos com idade entre 40 e 70 anos submetidos à
revascularização do miocárdio, calculada pelo método Up-and-Down de Dixon foi de
0,82% (IC 95%: 0,47-1,16).
Palavras-chave:

Sevoflurano.

Revascularização

do

miocárdio.

Circulação

extracorpórea. CAMBIS50.
Descritores: Sevoflurano. Revascularização Miocárdica. Circulação Extracorpórea.
Anestesia por Inalação. MACBIS50.

ABSTRACT
Silva CGS. Minimum alveolar concentration of sevoflurane for maintaining BIS below
50 in patients undergoing coronary artery bypass grafting during normothermic
cardiopulmonary bypass phase. São Paulo: Universidade de São Paulo, Instituto
Dante Pazzanese de Cardiologia; 2020.
Introduction: The minimum alveolar concentration (MAC) of inhalational anesthetic
for maintaining bispectral index (BIS) below 50 in 50% of patients is defined
MACBIS50. MACBIS50 was determined in different ages groups and clinical
conditions of patients, however not in cardiac surgery. Objective: This study aims to
determine the minimum alveolar concentration of sevoflurane for maintaining
bispectral index below 50 in patients undergoing coronary artery bypass grafting during
normothermic cardiopulmonary bypass phase. Method: Patients with physical status
III or IV of the American Society of Anestesiology, aged between 40 and 70 years and
undergoing

myocardial

revascularization

were

enrolled

in

our

study.

The

predetermined target expired concentration of sevoflurane was maintained for at least
ten minutes during normothermic cardiopulmonary bypass phase. BIS values were
then recorded at an interval of 10 seconds for 1 minute in the state of equilibio. The
dial settings were adjusted to attain an end-tidal sevoflurane concentration of 1% in
the first patient. If a given patient had an average BIS of < 50, the sevoflurane
concentration was reduced by 0.1% in the subsequent patient, whereas if a given
patient had a BIS ≥ 50, the sevoflurane concentration was increased by 0.1% in the
next patient. MACBIS50 was calculated using the midpoint concentration of patients
involving a crossover according to the Dixon’s Up-and-Down sequence. The Up-andDown sequences were also analyzed by the probit test, which enabled us to derive the
sevoflurane concentration to obtain the 50% and 95% probabilities to maintain a BIS
value < 50. Result: Of the 18 patients who were recruited for this study, 15 effectively
continued in the study (9 had BIS values < 50 and 6 had BIS values ≥ 50). MACBIS50
of sevoflurane was 0.82% (CI 95%: 0.47-1.16) in patients undergoing coronary artery
bypass grafting during normothermic cardiopulmonary bypass phase. The 50% and
95% probabilities calculated by the Probit test for the same context were, respectively,
0.73% (95% CI: 0.45-1.00) and 1.39% (95% CI: 0.42-2.37). Conclusion: MACBIS50

of sevoflurane was 0.82% (CI 95%: 0.47-1.16) in patients undergoing coronary artery
bypass grafting during normothermic cardiopulmonary bypass phase.
Keywords: Sevoflurane. Coronary artery bypass grafting. Cardiopulmonary bypass.
MACBIS50.
Descriptors: Sevoflurane. Coronary Artery Bypass Grafting. Cardiopulmonary
Bypass. Inhalation Anesthesia. MACBIS50.
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1 INTRODUÇÃO
1.1

Consciência e anestesia
A história da anestesia confunde-se com a história da própria anestesia

inalatória. Em 16 de outubro de 1846, dia em que é considerado o marco inicial da
Era da Anestesia, William Morton praticou no Massachusetts General Hospital, em
Boston (Estados Unidos da América), a primeira anestesia geral bem-sucedida com
éter etílico, um anestésico volátil, para exérese cirúrgica de um tumor de glândula
submandibular. O paciente, Edward Gilbert Abbott, permaneceu inconsciente e imóvel
à manipulação cirúrgica até o final do procedimento1.
O estado da anestesia geral, definido como uma condição reversível induzida
por fármacos, é composto por 5 pilares: amnésia (perda de memória), hipnose
(ausência de percepção e de consciência ao estímulo nóxico), analgesia (perda ou
ausência de sensibilidade à dor), acinesia (imobilidade) e atenuação dos reflexos
autonômicos2. Consciência é uma experiência subjetiva, que traduz a relação entre o
indivíduo e o meio, suas respostas aos estímulos externos e sua autopercepção3. A
consciência tem dois componentes: o nível de consciência e o conteúdo de
consciência (figura 1)4. O primeiro refere-se ao grau de alerta e pode ser manifestado
pelo ciclo sono-vigília3,5. O segundo refere-se aos processos cognitivos, como
atenção, memória e linguagem3,6.
O sono e a anestesia são estados diferentes, porém compartilham entre si
estruturas neurofisiológicas2. O ciclo do sono acontece entre dois estados, o sono com
movimento rápido dos olhos (sono REM – rapid eye moviment) e o sono sem o
movimento rápido dos olhos (sono NREM – non rapid eye moviment). O sono REM é
acompanhado de sonhos, irregularidade da respiração e da frequência cardíaca,
ereção do pênis e clitóris, hipotonia muscular esquelética e de via aérea. No sono
NREM, observa-se diminuição da temperatura, do tônus muscular e da frequência
cardíaca2,7. Cada ciclo tem duração de 90 minutos e um indivíduo dorme em média
de 4 a 5 destes ciclos2.

ores-alvo e
os neurolóconhecidos

sicos gerais
– continua
os neurofia, analgesia

farmacolo-

complexos
reensão.4
e qualquer
a, surge coervoso, tão
pada mara-

dicina para
mória, poria de forma
anestésicas.

o ciclo sono/vigília intacto, mas o conteúdo de consciência é
comprometido e ele não é capaz de interagir voluntariamente, reconhecer pessoas ou processar informações.4,10 Outros es- 22
tados referentes ao nível de consciência envolvem os estados
de estupor (irresponsivo, que pode ser desperto com estímulos
Figura 1: Componentes da consciência.

Vigília
Consciência

Conteúdo de consciência (awereness)

mo sem so-

Sonolência

Sono
REM
Sono leve
Sono profundo
Anestesia
geral
Coma

Sonambulismo
Estado vegetativo
Convulsões
Nível de consciência (wakefulness)

FIGURA 39.1 Componentes da consciência: nível e conteúdo de consciência.
Fonte: Nunes e colaboradores.

REM, rapid eye moviment. Fonte: Nunes
RR e colaboradores, 2015.
10

Os anestésicos hipnóticos têm mecanismos moleculares semelhantes, pois
agem diminuindo o disparo neuronal, seja pelo aumento das correntes inibitórias das
redes neuronais, seja por redução das correntes excitatórias no cérebro8. Vários
sistemas neuroquímicos em regiões subcorticais promovem a excitação e a ativação
do córtex. Neurônios monoaminérgicos no tronco cerebral rostral e no hipotálamo
27/09/2017
caudal inervam o córtex, bem como muitas regiões subcorticais, incluindo o
hipotálamo e o tálamo. Essas regiões monoaminérgicas incluem neurônios
noradrenérgicos (locus ceruleus), neurônios serotoninérgicos (núcleos dorsal e
mediano da rafe), neurônios dopaminérgicos (área tegmental ventral) e neurônios
histaminérgicos (núcleo tuberomamilar). Os sinais promotores de vigília também
surgem de regiões colinérgicas, incluindo os núcleos pedunculopontino e tegmental
laterodorsal, e o prosencéfalo basal. Os neurônios gabaérgicos na área pré-óptica
ventrolateral e o núcleo pré-óptico mediano no hipotálamo promovem o sono inibindo
os neurônios promotores de vigília no hipotálamo caudal e no tronco cerebral. Os
anestésicos interagem com vários destes centros do sono ciclo-vigília, suprimindo a
consciência (figura 2)3,9.

20:45:4
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Figura 2: Neuroquímica do sono e da vigília.

As alterações dependentes de estado nos sistemas de neurotransmissores monoaminérgicos
(vermelho), colinérgicos (verde) e ácido gama-amino-butírico (GABA) érgicos (azul) ao longo do ciclo
sono-vigília. A densidade dos pontos no terminal do nervo esquematizado reflete os aumentos
dependentes de estado ou diminuição da liberação de um neurotransmissor em particular. BF,
prosencéfalo basal; DR, núcleo dorsal da rafe; LC, locus ceruleus; LDT-PPT, tegmento laterodorsal e
pedunculopontino; NREM, non rapid eye moviment; PHA, área hipotalâmica posterior; PRF, formação
reticular pontina; REM, rapid eye moviment; SC, medula espinhal; Th, tálamo; VLPAG, substância
cinzenta periaqueductal ventral; VLPO, núcleo pré-óptico ventrolateral. Fonte: Miller RD e
colaboradores, 2015.

A incidência de consciência intraoperatória (CIO) em procedimentos cirúrgicos
é de aproximadamente 0,15%10,11. Apesar de este evento ser raro, a incidência está
aumentada em algumas situações, tais como no sexo feminino, em pacientes com
estado físico da American Society of Anesthesiologists (ASA) III e IV, em cirurgias de
urgência, cardíacas e obstétricas11–15. Em cirurgia cardíaca, a incidência de CIO pode
variar de 1,1% a 23%, aumentando consideravelmente quando se utiliza circulação
extracorpórea (CEC)14,15. O transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) é um
desfecho devastador caudado pelo evento de CIO. O TEPT está associado com
comprometimento psíquico, funcional e social, podendo persistir por vários meses. Os
pacientes que cursam com TEPT podem apresentar ansiedade, irritabilidade, insônia,
pesadelos, depressão e medo de futuras anestesias16,17. Baseado no explicitado
acima, monitores eletroencefalográficos processados foram desenvolvidos para
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avaliar a profundidade anestésica e potencialmente prevenir a CIO, esta considerada
um evento sentinela pela Joint Commission16.
1.2

Índice bispectral
O índice bispectral (BIS) é derivado do eletroencefalograma que depende da

medida de coerência dos seus componentes quantitativos. O sinal é adquirido através
da utilização de um sensor em fita com quatro eletrodos (unilateral) ou seis eletrodos
(bilateral). O algoritmo do BIS processa o sinal do eletroencefalograma e oferece um
valor de índice que varia de 0 a 100. O valor superior corresponde ao paciente
completamente acordado e zero corresponde à um profundo estado de inconsciência
ou coma, com o traçado eletroencefalográfico planificado, isoelétrico. Valores de
índice entre 40 e 60 são considerados adequados durante a anestesia18.
Em uma revisão sistemática da Cochrane, a anestesia guiada pelo BIS
pareceu reduzir o risco de CIO em pacientes cirúrgicos com alto risco de
conscientização em comparação ao uso de sinais clínicos como um guia para a
profundidade anestésica. A anestesia guiada pelo BIS e a anestesia guiada pela
concentração anestésica expirada final parecem ser equivalentes na proteção contra
a CIO. Além disso, a anestesia guiada pelo BIS, mantida dentro da faixa
recomendada, melhora a administração anestésica e a recuperação pós-operatória
da anestesia relativamente profunda19.
Em um ensaio clínico randomizado, a incidência de CIO definitiva foi de 0,12%
[Intervalo de confiança (IC) 95%: 0,07 a 0,21%] no grupo de concentração anestésica
expirada final e 0,08% (IC 95%: 0,04 a 0,16%) no grupo BIS, não havendo diferença
significativa entre estes dois grupos (p = 0,48). Pela análise secundária post hoc
dentro do grupo BIS, o grupo em que o monitor do BIS efetivamente gerou o valor do
BIS foi associado a uma redução de 4,7 vezes nos eventos de CIO definitivos ou
possíveis em comparação com o grupo em que o monitor apresentou falha em gerar
o valor do BIS (p = 0,001; IC 95%: 1,7 a 13,1)20.
É importante salientar que o valor do BIS pode ser afetado por diversas
condições clínicas e dispositivos elétricos21. Hipoglicemia, hipovolemia, parada
cardíaca e hipotermia estão associados com redução do valor do BIS22–24. Este
mesmo padrão de redução do valor do BIS foi encontrado em pacientes que tinham
ondas eletroencefalográficas anormais, como em Alzheimer, acidente vascular
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encefálico e injúria cerebral grave25,26. Enquanto que em pacientes portadores de
marcapasso, uso de manta térmica e de dispositivos eletromagnéticos estiveram
associados com aumento do valor do BIS27–29.
Outro fator que pode alterar o valor do BIS é a alta atividade eletromiográfica,
criando interferência de sinal de artefato sem ser necessariamente exibida como
artefato. Isto seria mal interpretado pelo algoritmo do BIS como atividade
eletroencefalográfica e atribuído um valor de BIS falsamente aumentado. A
administração de bloqueador neuromuscular (BNM), nesse caso, diminuiria o valor do
BIS aliviando o artefato e revelando o verdadeiro valor do BIS calculado30,31. No
entanto, na ausência de atividade eletromiográfica, o valor do BIS não foi alterado pela
administração de BNM32,33.
1.3

Anestésicos inalatórios
Os anestésicos inalatórios desempenham um papel central na prática

anestésica há décadas34. São convenientes de usar e tem efeitos terapêuticos e
colaterais previsíveis. O sevoflurano, um metil isopropil éter fluorado, é um dos
anestésicos inalatórios mais utilizados na prática médica. A baixa solubilidade
sangue/gás deste anestésico permite que seja utilizado em procedimentos de curta,
média e longa duração, sem prejuízo para o despertar da anestesia. É capaz de
ofertar certa analgesia e relaxamento muscular, e assim como os demais anestésicos,
pode ter sua fração expirada final medida pelo analisador de gases possibilitando uma
anestesia alvo-controlada35. A meia-vida de equilíbrio no local do efeito (t1/2 ke0) do
sevoflurano derivada dos dados do BIS é de 3,5 minutos36. Para atingir a concentração
do sevoflurano no estado de equilíbrio, a concentração expirada final do sevoflurano
deve permanecer constante por pelo menos 10 minutos, aproximadamente três vezes
maior que t1/2 ke037.
Entre 1840 e 1960, ressaltou-se a necessidade de métodos para medir e
comparar as potências anestésicas e determinar a adequação da dosagem34. Os
métodos iniciais propostos para avaliar a profundidade anestésica foram baseados
em observações clínicas que variaram com diferentes anestésicos38,39. Os estágios
de anestesia definidos por Guedel et al. são baseados em alterações respiratórias,
tônus muscular, diâmetro da pupila, lacrimejamento e reflexo palpebral38. Em 1965,
Eger et al. introduziram o conceito de concentração alveolar mínima (CAM)40.
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1.3.1 CAM dos anestésicos inalatórios
A CAM é a concentração alveolar mínima, ao nível do mar, do anestésico
inalatório necessário para evitar o movimento aparentemente intencional em 50% dos
pacientes em resposta à incisão cirúrgica40,41. Na curva dose-resposta dos
anestésicos inalatórios em que o eixo x é o log da concentração anestésica do agente
inalatório e o eixo y é a porcentagem de pacientes que não se movem à um estímulo
cirúrgico, a inclinação da curva demonstra pouca variabilidade entre os pacientes na
concentração do anestésico inalatório para impedir o movimento a um estímulo
nocivo. Como um desvio padrão da CAM é de aproximadamente 10%, então, dois
desvios padrões para a esquerda (0,8 CAM) ou para direita (1,2 CAM) devem produzir
imobilidade à estimulação cirúrgica em aproximadamente 5% e 95% dos pacientes,
respectivamente42.

Diferentes

estímulos

nocivos

resultam

em

diferentes

concentrações de anestésicos inalatórios para suprimir a resposta motora (medida de
imobilidade). A CAM do Isoflurano à intubação (1,53 CAM) é maior que a CAM do
mesmo anestésico à incisão da pele (1 CAM)43. E ainda, diferentes CAMs são
necessárias para diferentes desfechos. A amnésia é obtida em concentrações
anestésicas mais baixas (0,25 CAM) que as necessárias para a inconsciência (0,5
CAM). O bloqueio de respostas autonômicas é obtido com concentrações maiores
que as necessárias para a imobilidade44.
As diferentes potências dos anestésicos inalatórios para outros fins clínicos
desejáveis na anestesia geral também foram determinadas. A CAM acordada é
definida como a CAM necessária para suprimir uma resposta voluntária ao comando
verbal em 50% dos pacientes45. Neste momento, é importante discutirmos a relação
neurobiológica da CAM. Durante a indução anestésica, quando é aumentado a
concentração anestésica do inalatório (via de indução), a CAM na qual 50% dos
pacientes permanecem responsivos aos comandos verbais é a CAM indução.
Entretanto, durante o despertar da anestesia, quando a concentração do anestésico
inalatório diminui, a CAM na qual 50% dos pacientes permanecem sem resposta aos
comandos verbais é a CAM despertar. A CAM despertar é menor e tem maior
variabilidade entre os pacientes na responsividade à concentração do anestésico
inalatório comparada à CAM indução42.
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Inúmeros fatores alteram a CAM dos anestésicos inalatórios aumentando ou
diminuído a concentração anestésica necessária para impedir o movimento. É
importante qualificar que os fatores que alteram a CAM podem não impactar de forma
semelhante em outras medidas de CAM, como CAM despertar, CAM indução ou CAM
para bloqueio de respostas autonômicas (CAM BAR)42. A CAM varia inversamente
com a idade do paciente (apresenta um pico ao final do primeiro ano e diminui 6,7%
com o decorrer dos anos)37,46 e diretamente com a temperatura corporal47. A
hipernatremia está associada com aumento da CAM e a hiponatremia com a
diminuição da mesma48. Anemia, hipóxia e hipercarbia estão relacionados com a
diminuição da CAM49–51. Fármacos hipnóticos, opióides, cetamina, alfa-2 agonistas
diminuem a CAM52–55. Em contrapartida, não está bem claro se o gênero afeta a CAM
dos anestésicos inalatórios. As mulheres idosas requerem 26% menos xenônio do
que os homens da mesma idade56. No entanto, entre homens e mulheres jovens, a
CAM do desflurano não difere significativamente57.
Fatores genéticos desempenham um papel na determinação da CAM. Ratos
de origens genômicas variados são diferencialmente suscetíveis a anestésicos
voláteis58. Em humanos, pacientes com cabelos naturalmente vermelhos (ruivos) têm
uma CAM de desflurano significativamente maior do que outros pacientes59. Dos
ruivos testados, 90% apresentaram mutações, reduzindo a expressão do gene do
receptor da melanocortina-1. Camundongos geneticamente modificados (nocaute),
sem o gene do receptor de melanocortina-1, também exibem um aumento modesto
na CAM dos anestésicos inalatórios60.
Concentrações de anestésicos inalatórios (medidos em equivalentes de CAM)
tem sido usado para estudar vários desfechos clínicos em pacientes cirúrgicos, tais
como CIO com memória explícita e mortalidade pós-operatória. Em um estudo
retrospectivo, a combinação de baixa CAM (< 0,7 CAM), baixa pressão arterial média
(PAM) (< 75 mmHg) e baixo valor de BIS (< 40) esteve associado com aumento de
aproximadamente 4 vezes na mortalidade pós-operatória61. Outros estudos sugerem
que as concentrações de anestésicos inalatórios mais altas podem aumentar a
probabilidade de delirium e déficit cognitivo pós-operatório (DCPO)62,63.

1.3.2 Mecanismo de ação dos anestésicos inalatórios
O que se acredita atualmente é que os anestésicos inalatórios atuem em
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múltiplos sítios no sistema nervoso central e de várias maneiras, e não em apenas um
local com um único mecanismo (teoria unitária). Por tanto, existem várias hipóteses
para o mecanismo de ação dos anestésicos inalatórios.
Na hipótese da lipossolubilidade de Meyer e Overton, os anestésicos
inalatórios exercem suas atividades através de ligações com as membranas lipídicas
das células do sistema nervoso central, promovendo alterações metabólicas que
proporcionam o estado de anestesia. Pode ser comprovada com a relação entre a
potência do anestésico e sua lipossolubilidade64.
Outra hipótese aceita é a da ligação proteica de Frank e Lieb em que os
anestésicos inalatórios antagonizam proteínas específicas. É corroborada pela
relação entre potência de anestesia e inibição da enzima luciferase. Essa ligação
proteica, à nível celular, tem na sinapse seu principal sítio de ação, levando à ativação
de sistemas inibitórios [ativação do receptor ácido gama-amino-butírico (GABAr)], e à
inibição de sistemas excitatórios (inibição de receptores de aspartato e de
glutamato)65,66.
O GABA é o principal neurotransmissor inibitório no sistema nervoso central.
Os sistemas de neurotransmissores GABA e adrenérgicos se opõem à ação de
neurotransmissores excitatórios. Existem dois tipos de GABAr: os receptores GABA
ionotrópicos (GABAr-A e GABAr-C), que consistem em proteínas de membrana de
múltiplas subunidades e que ao se ligarem ao GABA, abrem um canal iônico de cloreto
intrínseco; e os receptores GABA metabotrópicos (GABAr-B), que são receptores
heterodiméricos acoplados à proteína G e que afetam as correntes iônicas neuronais
através de segundos mensageiros. O tipo GABAr-A é um complexo receptor que
consiste de cinco subunidades de glicoproteína, sendo duas alfas, duas betas e uma
gama. Quando o GABAr-A é ativado, a condutância transmembrana ao cloreto
aumenta, permitindo a hiperpolarização da membrana da célula pós-sináptica e
inibição funcional do neurônio pós-sináptico. Drogas sedativas e hipnóticas interagem
com diferentes componentes do GABAr. No entanto, os requisitos estruturais
(alostéricos) para a ativação do receptor são diferentes para os anestésicos voláteis
e venosos67.
Entretanto, na hipótese do volume excessivo, defende-se que os anestésicos,
ao penetrarem nas membranas, alterariam o volume celular e bloqueariam os canais
iônicos. A anestesia iniciaria, portanto, após ser estabelecido um volume crítico em
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que a fluidização (desorganização) de lipídios passa para o estado gel (mais
organizado)44.
Os anestésicos inalatórios interagem, também, com os receptores acetilcolinérgicos do tipo nicotínico (nAChR), potencializando o efeito de fármacos não
despolarizantes geradores de bloqueio neuromuscular e levando a respostas mais
intensas do que outros anestésicos isoladamente68. Os nAChR neuronais e
musculares são sensíveis aos anestésicos inalatórios com graus diferentes de
sensibilidade69. Os nAChR pertencem à família dos receptores ionotrópicos que,
quando ativados, adquirem conformação de canal aberto permeável aos íons sódio e
potássio. Estes receptores são constituídos por 5 subunidades proteicas (alfa, beta,
gama, delta e épsilon) e estão distribuídos em vários tecidos, incluindo o cérebro e o
tecido muscular70.

1.3.3 Efeito cardioprotetor dos anestésicos inalatórios
Os anestésicos inalatórios, com destaque para o grupo dos halogenados, dos
quais o sevoflurano faz parte, são amplamente utilizados em cirurgias cardíacas por
apresentarem um efeito cardioprotetor - capacidade em reduzir dano celular71,72. E
esse caráter protetor não se restringe apenas ao miocárdio, mas se aplica a diversos
tecidos

que

apresentam

taxas

metabólicas

elevadas73,74.

Esse

efeito

é

significativamente superior quando o anestésico inalatório é utilizado durante todo o
procedimento cirúrgico, inclusive durante a CEC71.
Em uma revisão sistemática e metanálise, incluindo 68 ensaios clínicos
randomizados (7104 pacientes), a anestesia geral com anestésicos inalatórios em
cirurgia cardíaca esteve associada com a redução de mortalidade quando comparada
à anestesia intravenosa total. Em cirurgias não cardíacas, não houve diferença
significativa entre o uso de anestésicos inalatórios e anestesia intravenosa total75. Em
contrapartida,

em um ensaio clínico, controlado, duplo-cego, randomizado e

multicêntrico (36 centros em 13 países com 5400 pacientes avaliados), a anestesia
com anestésicos inalatórios não resultou em redução de mortalidade em 1 ano em
pacientes submetidos à revascularização do miocárdio comparada à anestesia
intravenosa total76. Talvez a coadministração de propofol durante a indução e/ou
manutenção da anestesia no grupo dos anestésicos inalatórios possa ter influenciado
no resultado deste estudo. Likhvantsev et al., levantaram a hipótese que o propofol
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possa inibir as propriedades cardioprotetoras do sevoflurano no período perioperatório
em cirurgia de revascularização miocárdica77.
Possivelmente, o efeito protetor mais intenso dos anestésicos inalatórios
deva-se à indução do fenômeno chamado de pré-condicionamento farmacológico78,79.
Alguns fármacos, incluindo os anestésicos inalatórios, conseguem por via
semelhante, induzir o mesmo efeito protetor que o pré-condicionamento isquêmico,
capaz de beneficiar não apenas o miocárdio, mas também outros tecidos do
organismo73,74. Entende-se como pré-condicionamento isquêmico a indução de
estímulos isquêmicos subletais, que resulta em um alto grau de proteção às células
expostas. Assim, diante de um novo processo isquêmico, mais duradouro e intenso,
as células pré-condicionadas apresentam reduções tanto na instabilidade da área de
penumbra isquêmica quanto na morte celular71,79.

1.3.4 Administração

de

anestésicos

inalatórios

durante

a

circulação

extracorpórea
A técnica de uso de agentes inalatórios durante a CEC é uma adaptação que
inclui o agente volátil vaporizado no circuito da máquina de CEC e o fluxo de gases
frescos (oxigênio e ar comprimido) fornecido a partir do misturador de gases frescos
(blender)80. O fluxo de gases frescos proveniente do blender entra no vaporizador
calibrado e, então, é misturado à uma concentração desejada do agente volátil. Em
seguida, esse fluxo, agora misturado com um agente volátil vaporizado, entra no
circuito do oxigenador de membrana (figura 3). Durante o uso dos agentes voláteis na
CEC, os gases que saem do oxigenador de membrana são analisados através de uma
linha conectando o sistema de exaustão da máquina de CEC e o aparelho de
anestesia. Os gases são eliminados por um sistema de exaustão sem, portanto,
poluírem o meio ambiente (figura 4)81.
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Figura 3: Esquema da adaptação do vaporizador calibrado ao circuito de circulação
extracorpórea

Fonte: Adaptado de Nigro Neto e colaboradores, 2016.
McMullan et al.
Figura
4: Posição da linha de análise de gases no circuito de circulação extracorpórea
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anaesthetic agents precondition the myocardium, thus,
ble oxygenators have been superseded by membrane

reducing the incidence of myocardial infarction and
mortality associated with heart surgery.8

Administration of volatile

oxygenators as these generate far fewer gaseous microemboli9 and the transfer characteristics of modern
membrane oxygenators are much more limited than
the lungs or bubble oxygenators. For this reason, a
relative overpressure concentration of the volatile
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Os efeitos da CEC na CAM dos anestésicos inalatórios permanecem incerto.
A CEC reduz a CAM do enflurano em até 30% em um estudo em cães82, enquanto
outros autores não demonstraram nenhuma redução83. Em relação às alterações na
composição do sangue após a adição de cristaloide na máquina de CEC, há uma
tendência em diminuir o coeficiente de partição sangue-gás dos anestésicos
inalatórios, favorecendo uma obtenção mais rápida do estado de equilíbrio84. Por
exemplo, uma redução de hematócrito de 40% para 20% causada pela adição de
cristaloide na máquina de CEC, resultaria em uma redução de 30% no coeficiente de
partição sangue-gás destes anestésicos85. Em contrapartida, a solubilidade no sangue
é inversamente proporcional à temperatura86. Assim, a hemodiluição com prime
cristalóide e hipotermia têm efeitos opostos no coeficiente de partição sangue-gás.
Outro fato a se mencionar é que os agentes inalatórios se ligam a uma variedade de
plásticos e isso pode ser responsável pela diminuição da sua concentração no início
da CEC87.
1.4

CAMBIS50
Quando a CAM é baseada em um alvo do índice bispectral (BIS) abaixo de 50,

temos a CAMBIS50, que é definida como a CAM em que 50% dos pacientes mantêm
o valor do BIS abaixo de 50. A tabela 1 mostra o resultado de pesquisa de artigos
científicos na base de dados do PubMed com a seguinte palavra-chave: “MACBIS50”.
A CAMBIS50 foi determinada em pacientes de diferentes idades e condições clínicas,
mas não em cirurgia cardíaca37,88–91. De acordo com Matsuura et al., a CAMBIS50 do
sevoflurano para pacientes com idade entre 40 e 70 anos é de 0,97%37.
Com a escassez de estudos a respeito da CAMBIS50 na literatura, decidimos
estudar a CAMBIS50 em cirurgia de revascularização do miocárdio.
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Tabela 1 - Resultado de pesquisa de artigos científicos na base de dados do PubMed com a
seguinte palavra-chave: “MACBIS50”
Estudo

Grupo alvo

Anestésico
inalatório
Desflurano
Sevoflurano

Makkar 2018
Zeidan 2013

Crianças entre 1-8 anos
Pacientes obesos (IMC entre 40-70
kg.m-2)

Tsuruta 2011
Matsuura 2009

Crianças entre 1-8 anos
Diferentes faixas etárias

Sevoflurano
Isoflurano1
Sevoflurano2

Hodgson 2001

Pacientes entre 20-65 anos

Sevoflurano

CAMBIS50 (%)
5,57 (IC 95%: 5,22-5,95)
1,60 (IC 95%: 1,50-1,70)
2,83 (IC 95%: 2,70-3,14)
1. Idade ≤ 40 anos
0,82 (IC 95%: 0,76-0,88)1
1,28 (IC 95%: 1,24-1,32)2
2. Idade entre 41-69
anos
0,67 (IC 95%: 0,61-0,73)1
0,97 (IC 95%: 0,89-1,05)2
3. Idade ≥ 70 anos
0,56 (IC 95%: 0,51-0,61)1
0,87 (IC 95%: 0,84-0,90)2
0,92 (IC 95%: 0,74-1,10)

CAMBIS50, concentração alveolar mínima para índice bispectral abaixo de 50; IC, Intervalo de
confiança; MACBIS50, minimum alveolar concentration for maintaining bispectral index below 50.
Fonte: Autor, 2020.
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2 OBJETIVO
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2 OBJETIVO
O objetivo deste estudo é determinar a concentração alveolar mínima do
sevoflurano para índice bispectral abaixo de 50 durante o reaquecimento na circulação
extracorpórea, em cirurgias de revascularização do miocárdio.
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3 MÉTODOS
3.1

Considerações éticas
Este projeto foi submetido ao comitê de ética e pesquisa do Instituto Dante

Pazzanese de Cardiologia, tendo sido aprovado sob o parecer nº 4555 em 16 de junho
de 2015 (ANEXO A). Registrado no clinicaltrials.gov sob o número de identificação
NCT02711384 (ANEXO B). Ao iniciar o projeto, o pesquisador explicou todas as
etapas do estudo aos pacientes e/ou responsáveis, bem como os riscos e benefícios
envolvidos, esclarecendo eventuais dúvidas. Quando de acordo, o paciente e/ou
responsável leu e assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE),
antes da execução de qualquer procedimento (APÊNDICE A).
3.2

Período do estudo
Este estudo foi realizado entre fevereiro de 2016 e fevereiro de 2020, no

Instituto Dante pazzanese de Cardiologia, entidade associada da Universidade de São
Paulo. As principais fases e datas deste estudo estão na tabela 2.
Tabela 2 – Principais fases e datas do estudo
Fases do estudo
Recrutamento de pacientes
Coleta de dados
Digitalização e armazenamento de dados
Análise estatística
Dissertação do estudo
Fonte: Autor, 2020.

3.3

Datas
Fevereiro/2016 – Fevereiro/2019
Fevereiro/2016 – Fevereiro/2019
Março/2019 – Julho/2019
Agosto/2019 – Outubro/2019
Novembro/2019 – Fevereiro/2020

Critérios de inclusão
Os critérios de inclusão foram:
a) pacientes com idade entre 40 e 70 anos;
b) estado físico da ASA III a IV;
c) primeira cirurgia cardíaca eletiva de revascularização do miocárdio;
d) circulação extracorpórea sob anestesia geral.
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3.4

Critérios de não inclusão
Os critérios de não inclusão foram:
a) pacientes portadores de marcapasso cardíaco;
b) pacientes com contra-indicações para os medicamentos do estudo;
c) cirurgias combinadas;
d) reoperações de cirurgias cardíacas;
e) histórico de doenças psiquiátricas ou neurológicas, abuso de drogas, ou
medicamentos conhecidos por afetar o sistema nervoso central;
f) gravidez;
g) procedimentos de emergência;
h) bloqueio de neuroeixo.

3.5

Critérios de exclusão
Os critérios de exclusão foram:
a) pacientes que necessitem de marcapasso cardíaco no intraoperatório;
b) administração de midazolam no intraoperatório;
c) administração de dose de resgate de sufentanil no intraoperatório;
d) hematócrito < 25% no estado de equilíbrio;
e) sódio plasmático < 130 mEq.L-1 no estado de equilíbrio.
Todos os critérios apresentados acima estão no apêndice B.

3.6

Técnica anestésica
Todos os pacientes foram monitorizados com cardioscópio contínuo de cinco

derivações com análise de segmento ST, oximetria de pulso, analisador de gases,
débito urinário através da sonda vesical de demora, pressão arterial invasiva através
da cateterização da artéria radial, termômetro esofágico, pressão venosa central
através do cateter venoso central inserido pela veia subclávia, BIS (BIS Vista™;
Covidien), TOF – Watch® SX para monitorização do bloqueio neuromuscular
[sequência de quatro estímulos (SQE) e contagem pós-tetânica (CPT)] e
ecocardiografia transesofágica (quando indicado). A tensão de dióxido de carbono
(CO2) expirada final e a concentração expirada final do sevoflurano foram medidas
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por um analisador de gases que fora calibrado antes de cada experimento. O sistema
anestésico usado foi o aparelho da Drager (modelo Primus), um sistema semifechado.
A impedância de cada eletrodo do BIS foi mantida em < 2 kΩ e a janela de suavização
foi definida em 15 segundos, o qual foi usada para interpretar os dados. A
monitorização do bloqueio neuromuscular foi feita através da estimulação do nervo
facial e como resposta, a força de contração do músculo orbicular do olho.
A anestesia foi induzida por via inalatória com oxigênio (O2) e sevoflurano
(Cristália®) sob máscara facial. A concentração expirada final do sevoflurano foi,
inicialmente, fixada em 0,3% e, em seguida, aumentada lentamente até a perda da
consciência do paciente (alvo do valor do BIS entre 40-60). Então, foi calibrado o TOF
– Watch® SX para medição da SQE basal. Após calibração, administrou-se por via
intravenosa brometo de pancurônio (Cristália®) 0,1 mg.kg-1 e sufentanil (Cristália®)
0,5 µg.kg-1, e ofertada assistência ventilatória. Medido a relação da quarta resposta
com a primeira resposta da SQE (T4/T1) a cada minuto até a intubação orotraqueal.
Paciente foi intubado respeitando os seguintes parâmetros: valor do BIS entre 40-60
e SQE=0. Iniciado ventilação mecânica controlado à volume após intubação do
paciente [volume corrente de 6 mL.kg-1, pressão positiva expiratória final (PEEP) de 5
cmH2O, e frequência respiratória para manter a tensão expirada final de CO2 entre 3540 mmHg]. A manutenção pré-CEC foi mantida com concentração expirada final do
sevoflurano em até 1 CAM para manter um alvo de valor de BIS entre 40-60, SQE=0
e CPT≥1 por meio de infusão de brometo de pancurônio (Cristália®) e PAM entre 6080 mmHg. Administrado sufentanil (Cristália®) (1,0 µg.kg-1) antes da incisão cirúrgica.
Os pacientes foram anticoagulados com heparina (Cristália®) (400 U.kg-1).
Após tempo de coagulação ativado (TCA) > 480 segundos, realizado canulação da
aorta e das veias cavas superior e inferior pelo cirurgião. Iniciado, portanto, a CEC e
em seguida resfriado o paciente a uma temperatura entre 30-32º C (CEC hipotérmica).
A manutenção da CEC hipotérmica foi mantida com concentração expirada final do
sevoflurano em até 1 CAM para manter um alvo de valor de BIS entre 40-60, SQE=0
e CPT≥1 por meio de infusão de brometo de pancurônio (Cristália®) e PAM entre 6080 mmHg.
O circuito de derivação foi preparado usando 1.400 mL de solução fisiológica
à 0,9% (SF 0,9%) (Cristália®), 100 mL de albumina 20% (Cristália®) e 5000 U de
heparina (Cristália®). O sistema pH-Stat para análise dos gases de sangue foi
utilizado para controlar o equilíbrio ácido-base em todos os pacientes. O fluxo

40

sanguíneo alvo durante a CEC foi de 2,4 L.min-1.m-2 e aumentado para 3,2 L.min-1.m2

, para manter a saturação venosa central de oxigênio acima de 75%. O TCA foi de

pelo menos 480 segundos durante a perfusão. A taxa de fluxo de gases frescos
fornecido ao oxigenador de membrana foi adaptada pelo perfusionista para manter a
pressão parcial arterial de dióxido de carbono entre 35 a 45 mmHg. A concentração
de oxigênio na mistura de gases entregue ao oxigenador variou de 30-80%,
dependendo da pressão parcial de oxigênio arterial, com uma pressão parcial de
oxigênio alvo acima de 80 mmHg medida no fluxo arterial oxigenado.
Após realização das pontes coronarianas para revascularização do miocárdio
pelo cirurgião, procedeu-se o reaquecimento do paciente. Durante o reaquecimento,
para cada paciente do estudo, uma concentração expirada final do sevoflurano prédeterminada foi administrada e mantida por pelos 10 minutos, iniciado infusão de
dobutamina (Hypofarma®) 5 µg.kg-1.min-1, mantido uma temperatura esofágica de
36,5º C estável por pelos menos 5 minutos, mantido uma fração expirada de CO2 entre
30-35 mmHg e uma fração inspirada de O2 de 1. Após todos os alvos acima descritos
alcançados, denominamos esta fase de estado de equilíbrio, por questão didática.
3.7

Coleta de dados
Dados demográficos e intraoperatórios referentes aos pacientes foram

devidamente registrados em fichas elaboradas para essa finalidade pelo investigador
(APÊNDICE C). Os dados demográficos incluíram: idade, sexo, raça, peso, altura e
índice de massa corpórea (IMC). Os dados intraoperatórios incluíram: número de
pontes coronarianas, tempo de CEC, tempo de anóxia, dose total de sufentanil
administrado até o estado de equilíbrio, parâmetros gasométricos da linha arterial no
estado de equilíbrio e registro dos valores do BIS no estado de equilíbrio.
O registro dos valores do BIS no estado de equilíbrio consistia de 6 registros
feitos em intervalos de 10 segundos durante 1 minuto. Se a média dos valores do BIS
< 50, o paciente era considerado sucesso. Enquanto, se a média dos valores do BIS
≥ 50, o paciente era considerado insucesso ou falha. Um par cruzado era considerado
quando um paciente tivera sucesso e o paciente subsequente tivera falha, ou viceversa.
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Após coleta de dados, os dados foram digitalizados e armazenados em banco
de dados computadorizados, sendo as identidades dos pacientes preservadas, e
enviados ao Laboratório de Epidemiologia e Estatística do IDPC.
3.8

Protocolos de resgate
Em relação aos valores do BIS, se valores de BIS ≥ 60 por um período ≥ 30

segundos, a concentração expirada final de sevoflurano deverá ser aumentada até 1
CAM para manter os valores de BIS entre 40-60. Em caso de insucesso nesta etapa,
deverá ser administrado midazolam (Cristália®) 5 mg intravenoso, e o paciente deverá
ser excluído do estudo.
Em relação à PAM, se valores de PAM ≥ 80 mmHg, a concentração expirada
final de sevoflurano deverá ser aumentada até 1 CAM para manter uma PAM < 80
mmHg e valores de BIS não ≤ 40 por um período ≥ 30 segundos. Em caso de
insucesso nesta etapa, deverá ser administrado sufentanil (Cristália®) 50 µg
intravenoso, e o paciente deverá ser excluído do estudo. Se valores PAM ≤ 60 mmHg,
deverá ser administrado fenilefrina (Cristália®) 50 µg intravenoso.
3.9

Análise estatística
Os dados demográficos e intraoperatórios foram apresentados como média e

desvio padrão. Em relação ao método Up-and-Down de Dixon, se média dos valores
de BIS < 50, a concentração expirada final do sevoflurano é reduzida em 0,1% no
paciente subsequente. Enquanto, se a média dos valores de BIS ≥ 50, a concentração
expirada final do sevoflurano é aumentada em 0,1% no paciente subsequente. São
necessários 6 pares cruzados independentes (pares falha-sucesso) para análise
estatística. Avaliamos e incluímos pacientes até termos o número necessário de pares
cruzados independentes, formando a base de cálculo da amostra deste estudo92. A
CAMBIS50 foi calculada, então, pela média dos pontos médios das concentrações
expiradas finais de sevoflurano de cada par cruzado independente. A sequência Upand-Down também foi analisada pelo probit test, que nos permitiu obter as
probabilidades 50% e 95% do sevoflurano para manter um valor de BIS < 50, com um
intervalo de confiança de 95% da média.
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De um total de dezoito pacientes avaliados, três pacientes foram excluídos
deste estudo: um deles submetido à cirurgia combinada e os outros dois submetidos
à revascularização do miocárdio sem CEC. Dentre os quinze pacientes que
efetivamente permaneceram no estudo, nove tiveram sucesso (BIS < 50) e seis
tiveram falha/insucesso (BIS ≥ 50) (figura 5).
Figura 5: Fluxograma de pacientes

Pacientes avaliados
N = 18

Pacientes que
evetivamente
permaneceram no
estudo
N = 15

Sucesso (BIS < 50)
N=9

Pacientes excluídos
N=3

Falha/Insucesso
N=6

BIS, índice bispectral; N, número. Fonte: Autor, 2020.

A tabela 3 mostra os dados demográficos dos pacientes deste estudo, com
número (N) de pacientes, média e desvio padrão (DP) das variáveis estudadas. Dentre
os quinze pacientes que efetivamente permaneceram no estudo, onze foram do sexo
masculino (73%) e quatro do sexo feminino (27%). Em relação à raça, oito foram
brancos (53%) e sete foram pardos (47%). A média e o DP das variáveis demográficas
foram de 61,47 anos (DP ± 6,92) para a idade, de 77,87 kg (DP ± 10,68) para o peso,
de 1,64 m (DP ± 0,08) para a altura e de 28,78 kg.m-2 (DP ± 2,74) para o IMC.
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Tabela 3 – Dados demográficos
Dados demográficos
Sexo
Masculino
Feminino
Raça
Brancos
Pardos
Idade (anos)
Peso (kg)

N (%)
11 (73)
4 (27)
8 (53)
7 (47)
Média ± DP
61,47 ± 6,92
77,87 ± 10,68

Altura (m)
1,64 ± 0,08
-2
IMC (kg.m )
28,78 ± 2,74
DP, desvio padrão; IMC, índice de massa corpórea; N, número. Fonte: Autor, 2020.

A tabela 4 mostra os dados intraoperatórios dos pacientes, com média e DP
das variáveis estudadas. A média e o DP das variáveis intraoperatórias foram de 3
(DP ± 0,53) para o número de pontes coronarianas, de 91,67 minutos (DP ± 49,16)
para o tempo de CEC, de 62,53 minutos (DP ± 36,09) para o tempo de anóxia e de
116,8 µg (DP ± 15,99) para a dose total do sufentanil até o estado de equilíbrio. Dentre
os dados gasométricos provenientes da linha arterial no estado de equilíbrio,
destacamos a média e DP das seguintes variáveis: 7,31 (DP ± 0,01) para o pH, 238,8
mmHg (DP ± 15,56) para a PaO2, 41,67 mmHg (DP ± 0,72) para a PaCO2, 26,8% (DP
± 0,77) para o hematócrito e 132,53 mEq.L-1 (DP ± 1,64) para o sódio. A média e o
DP dos valores do BIS foram 48,53 (DP ± 7,33). Nenhum paciente que efetivamente
permaneceu no estudo teve: hematócrito < 25%, Na+ plasmático < 130 mEq.L-1, BIS
≥ 60 por um tempo ≥ 30 segundos e/ou necessidade de doses adicionais de sufentanil.
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Tabela 4 – Dados intraoperatórios
Dados intraoperatórios
Número de pontes coronarianas
Tempo de CEC (minutos)
Tempo de anóxia (minutos)
Dose total do sufentanil até o estado de equilíbrio (µg)

Média ± DP
3 ± 0,53
91,67 ± 49,16
62,53 ± 36,09
116,8 ± 15,99

Gasometria arterial no estado de equilíbrio
pH
7,31 ± 0,01
PaO2 (mmHg)
238,8 ± 15,56
PaCO2 (mmHg)
41,67 ± 0,72
StaO2 (%)
99,78 ± 0,10
Hematócrito (%)
26,8 ± 0,77
Lactato (mmol.L-1)
3,00 ± 0,72
Glicose (mg.dL-1)
217,6 ± 20,84
Na+ (mEq.L-1)
132,53 ± 1,64
K+ (mEq.L-1)
4,53 ± 0,33
Cl- (mEq.L-1)
105,8 ± 2,70
Ca++ (mmol.L-1)
1,05 ± 0,07
HCO3- (mEq.L-1)
22,2 ± 1,70
Excesso de base
-3,07 ± 2,46
BIS
48,53 ± 7,33
BS
0,47 ± 1,36
SEF
12,87 ± 3,18
BIS, índice bispectral; BS, taxa de supressão; CEC, circulação extracorpórea; DP, desvio padrão; SEF,
frequência de borda espectral. Fonte: Autor, 2020.

A sequência de pacientes de acordo com o método Up-and-Down de Dixon é
mostrada na figura 6. A CAMBIS50 do sevoflurano durante o reaquecimento na
circulação extracorpórea, em adultos com idade entre 40-70 anos, submetidos à
revascularização do miocárdio, calculada pelo método Up-and-Down de Dixon foi de
0,82% (IC 95%: 0,47-1,16).
A CAMBIS50 estimada pela análise probit (figura 7) foi de 0,73% (IC 95%:
0,45-1,00) para o mesmo contexto. Este valor corresponde à probabilidade 50%, isto
é, a concentração alveolar mínima do sevoflurano necessária para manter o valor de
BIS abaixo de 50 em 50% dos indivíduos. A CAMBIS50 derivado da análise probit foi
semelhante ao derivado do método Up-and-Down de Dixon. O valor correspondente
à probabilidade 95%, isto é, a concentração alveolar mínima do sevoflurano
necessária para manter o valor de BIS abaixo de 50 em 95% dos indivíduos, foi de
1,39 (IC 95%: 0,42-2,37).
Nenhum paciente apresentou disritmia, hipotensão e/ou bradicardia no
momento da medição dos valores do BIS.
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Concentração expirada de
Sevoflurano (%)

Figura 6: Sequência Up-and-Donw de Dixon

1,2
1
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0
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6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Número de pacientes

Sequência Up-and-Down de pacientes com valores pré-determinados da concentração expirada final
do sevoflurano e as respectivas médias de valores do BIS para cada paciente. A forma oca representa
o valor médio do BIS ≥ 50 e a forma preenchida indica o valor médio do BIS < 50. A CAMBIS50 do
sevoflurano durante o reaquecimento na circulação extracorpórea, em revascularização do miocárdio,
calculada pelo método Up-and-Down de Dixon foi de 0,82 (IC 95% 0,47-1,16). BIS, índice bispectral;
CAMBIS50, concentração alveolar mínima para BIS abaixo de 50; IC, intervalo de confiança. Fonte:
Autor, 2020.
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Figura 7: Análise probit

Curva de dose-resposta para o sevoflurano traçado a partir da análise probit de concentrações
expiradas finais e da probabilidade do BIS < 50. A CAMBIS50 do sevoflurano durante o reaquecimento
na circulação extracorpórea, em revascularização do miocárdio, estimada pela análise probit foi de 0,73
(IC 95% 0,45 – 1,00). O valor correspondente à probabilidade 95% para o mesmo contexto foi de 1,39
(IC 95%: 0,42-2,37). BIS, índice bispectral; CAMBIS50, concentração alveolar mínima para BIS abaixo
de 50; IC, intervalo de confiança; P, probabilidade; Probability, probabilidade. Fonte: Autor, 2020.
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Este presente estudo demonstrou que a CAMBIS50 do sevoflurano durante o
reaquecimento na circulação extracorpórea, em adultos com idade entre 40-70 anos,
submetidos à revascularização do miocárdio, calculada pelo método Up-and-Down de
Dixon foi de 0,82 (IC 95%: 0,47-1,16) e pela análise probit foi de 0,73% (IC 95%: 0,451,00). Esses valores foram, respectivamente, 15% e 27% menores comparados à
CAMBIS50 calculada pelo método Up-and-Down de Dixon (0,97%; IC 95%: 0,89-1,05)
e pela análise probit (1,00%) em adultos de mesma idade no estudo de Matsuura et
al.37. Estes autores determinaram a CAMBIS50 do sevoflurano em pacientes de
diferentes faixas etárias: idade ≤ 40 anos (grupo I), idade entre 40 e 70 anos (grupo
II) e idade ≥ 70 anos (grupo III). A CAMBIS50 do sevoflurano foi de 1,28% (IC de 95%:
1,24-1,32), 0,97% (IC de 95%: 0,89-1,05) e 0,87% (IC de 95%: 0,84-0,90),
respectivamente, para os grupos I, II e III. Os autores concluíram que a CAMBIS50 foi
significativamente maior em pacientes mais jovens e significativamente menor em
pacientes mais idosos comparados aos pacientes de faixa etária intermediária37.
Em relação ao nosso estudo, esta redução na CAMBIS50 pode estar
relacionada com alguns fatores como: hemodiluição, anemia, hiponatremia e uso de
opióides no intraoperatório.
Tanifuji et al. determinaram os efeitos de alterações de sódio, potássio e
osmolaridade do líquido cefalorraquidiano (LCR) relacionados às necessidades de
halotano (CAM) em cães48.
A respeito das alterações do potássio no LCR, após infusão intravenosa de
solução salina hipertônica à 3% (NaCl 3%), evidenciou-se uma correlação entre
aumento deste eletrólito no LCR e aumento da CAM do halotano. Essa correlação não
foi evidenciada com infusão de dextrose hipertônica (à 12% ou à 25%), pois apesar
do aumento de potássio no LCR, não houve mudança da CAM. Com relação à infusão
de dextrose à 5%, evidenciou-se uma redução da CAM sem alteração de potássio no
LCR.
Em contrapartida, em relação às alterações de sódio no LCR após infusão
intraovenosa de NaCl 3%, evidenciou-se uma correlação entre aumento deste
eletrólito no LCR e aumento da CAM do halotano. A infusão de dextrose hipertônica
(à 12% ou à 25%) esteve associado com pequeno aumento de sódio no LCR, porém
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o aumento da CAM não foi significativo. Já em relação a infusão de dextrose à 5%,
evidenciou-se uma correlação entre redução de sódio no LCR e redução da CAM.
E por fim, após infusão intravenosa de NaCl 3%, evidenciou-se uma
correlação entre aumento da osmolaridade no LCR e aumento da CAM do halotano.
Essa correlação não foi evidenciada com infusão de dextrose hipertônica (à 12% ou
à 25%), pois apesar do aumento da osmolaridade no LCR, não houve mudança da
CAM. Entretanto, em relação a infusão de dextrose à 5%, evidenciou-se uma
correlação entre redução da osmolaridade no LCR e redução da CAM.
Apesar do estudo acima referido não ter avaliado a correlação da infusão de
SF 0,9% e alterações na CAM, talvez a hemodiluição do circuito de CEC com essa
solução, em nosso estudo, não tenha interferido com a definição da CAMBIS50 do
sevoflurano. Em contrapartida, a hiponatremia encontrada em nosso estudo (Na+
médio = 132,53 mEq.L-1) pode ter sido um fator limitante para a definição da
CAMBIS50 do sevoflurano.
A interação farmacológica entre opióides e anestésicos inalatórios produz
reduções da CAM dos anestésicos inalatórios, que é mais acentuada em
concentrações mais baixas de opióides, contrastando com o efeito platô em
concentrações mais altas55,93,94. Brunner et al. demonstraram que uma concentração
plasmática de sufentanil de 0,145 ng.mL-1 (IC95%: 0,04 - 0,26 ng.mL-1) resultou em
uma redução de 50% na CAM do isoflurano. Entretanto, em uma concentração maior
que 0,5 ng.mL-1, o sufentanil apresentou um efeito teto na redução da CAM93.
Estudos usando doses seguidas de sufentanil administrados antes da CEC
estiveram associados com uma diminuição nas concentrações deste fármaco em 30
a 55% no início da CEC95,96. As concentrações são estáveis durante a fase
hipotérmica da CEC e aumentam no reaquecimento, indicando que grandes
quantidades de sufentanil são sequestrados pelos tecidos durante aquela fase e
liberadas durante o reaquecimento. Imediatamente após a CEC, as concentrações de
sufentanil se aproximam dos valores pré-CEC. O aumento da concentração de
sufentanil durante o reaquecimento implica que a ligação deste fármaco ao circuito da
CEC é improvável, e a estabilidade das concentrações durante a CEC sugere que o
metabolismo e a excreção estejam reduzidos durante esse período96.
Em outro estudo, a infusão de sufentanil iniciada 10 minutos antes da CEC e
mantida durante toda a CEC, demonstrou uma diminuição inferior a 20% na
concentração total deste fármaco no início da CEC97. Não houve correlação entre a
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concentração de sufentanil e as concentrações totais de proteínas ou albumina. Estas,
por sua vez, diminuíram em uma porcentagem maior comparadas à redução da
concentração do sufentanil. A diminuição relativamente pequena da concentração de
sufentanil pode ser explicada pela rápida redistribuição do fármaco livre dos tecidos
para o sangue. O sufentanil tem um grande volume de distribuição e, portanto, a
mudança no volume resultante do prime é pequena96.
Em nosso estudo, utilizamos uma dose total de 1,5 µg.kg-1 de sufentanil, 0,5
µg.kg-1 na indução anestésica e 1,0 µg.kg-1 antes da incisão cirúrgica. Portanto, as
características farmacocinéticas do sufentanil na CEC associado à interação entre
opióides e anestésicos inalatórios podem justificar uma CAMBIS50 menor na
população deste estudo.
Os efeitos da CEC na demanda dos anestésicos inalatórios permanecem
obscuros. Hall et al. demonstraram que a CEC normotérmica reduziu em 30% a CAM
do enflurano82. Enquanto, Antognini et al. demonstraram que a CEC normotérmica
não alterou a CAM do enflurano83.
O estado de equilíbrio dos anestésicos inalatórios parece ser retardado
durante a CEC hipotérmica comparado com a administração por via pulmonar em
pacientes normotérmicos. Esse retardo parece ser causado pelo aumento do
coeficiente de partição sangue-gás do anestésico na hipotermia. Entretanto, durante
a fase de reaquecimento, o equilíbrio ocorreu tão rapidamente quanto por via
pulmonar em pacientes normotérmicos98. Os autores ainda concluíram que a pressão
parcial de isoflourano na saída do exaustor da CEC correlaciona-se com a pressão
parcial arterial do mesmo anestésico durante a fase washin e washout. Em nosso
estudo, a linha de aspiração de gases para análise foi conectada ao sistema de
exaustão logo após a saída dos gases do oxigenador de membrana.
A hipotermia e a hemodiluição cristaloide causadas pela CEC parecem
influenciar no coeficiente de partição sangue-gás dos anestésicos inalatórios85. Uma
redução na temperatura de 37º C para 28º C está associada com aumento do
coeficiente de partição sangue-gás. O oposto acontece quando há hemodiluição
cristaloide (redução do hematócrito de 40% pra 20%). Para o enflurano e isoflurano,
os efeitos antagônicos da hipotermia e da hemodiluição não alteraram o coeficiente
sangue-gás dos respectivos anestésicos. Para o halotano e o metoxiflurano, o efeito
da hiportemia foi superior ao efeito da hemodiluição, levando ao aumento do
coeficiente sangue-gás destes anestésicos.
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A CAM do halotano aumentou significativamente apenas durante a infusão de
efedrina. Em contrapartida, fenilefrina, metaraminol, metoxamina, mefentermina,
noradrenalina e adrenalina não alteraram a CAM99. Não foram encontrados estudos a
respeito dos efeitos da infusão de dobutamina e alteração na CAM dos anestésicos
inalatórios.
Em um ensaio clínico prospectivo, controlado e randomizado, foram
recrutados 21.601 pacientes cirúrgicos de um centro médico acadêmico terciário. Os
casos cirúrgicos foram randomizados para algoritmos de alerta com base nos valores
de BIS ou nas concentrações anestésicas. Este estudo foi incapaz de determinar se
um protocolo de alerta baseado nos valores de BIS ou na concentração anestésica
fora superior na prevenção de CIO definitiva. Outras conclusões deste estudo foram
que (1) análises secundárias post hoc sugeriram que um protocolo baseado no
monitor do BIS provavelmente reduz a conscientização de eventos comparados aos
cuidados de rotina sem protocolo, (2) o aumento do alerta do provedor foi um
mecanismo possível para diminuir os eventos de conscientização ao comparar os dois
protocolos, (4) o protocolo de monitoramento do BIS usado neste estudo não está
associado a uma redução no uso de anestésicos na prática clínica de rotina e (5) tão
pouco está associado com o tempo de recuperação reduzido ou incidência de náusea
e vômito na prática clínica de rotina20.
No nosso estudo, utilizamos o valor do BIS abaixo de 50 como um índice de
profundidade anestésica. Baseado nisso, consideramos a concentração expirada final
para manter o BIS abaixo de 50 como uma concentração apropriada para obter efeitos
hipnóticos. Como evidência de apoio, esse valor já fora utilizado anteriormente por
outros pesquisadores37,91. Não investigamos outros valores do BIS, como BIS abaixo
de 40 ou BIS abaixo de 60. Valores de BIS abaixo de 40 podem implicar em maior
risco de DCPO62. Diferentemente, valores de BIS acima de 60 poderiam implicar em
risco de CIO100.
Esta tese de doutorado é pioneira em determinar a CAMBIS50 do sevoflurano
em pacientes submetidos à revascularização do miocárdio durante a CEC. A
CAMBIS50 é mais um parâmetro que poderá ser utilizada em conjunto com outros
monitores de profundidade anestésica. Nosso resultado pode ser um ponto de partida
para ensaios clínicos randomizados, avaliando a CAMBIS50 isoladamente ou em
conjunto com o BIS na prevenção de CIO. Estudos para determinar a CAMBIS50 do
sevoflurano em grupos etários distintos devem ser desenvolvidos no contexto de
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cirurgias de revascularização do miocárdio, assim como em outros procedimentos
cardíacos. No Instituto Dante Pazzanese de cardiologia, os resultados deste estudo
são a base para novas teses de doutorado.
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6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO
As limitações do nosso estudo incluem:
a) grupo restrito de pacientes;
b) hiponatremia intraoperatório;
c) uso de opióides no intraoperatório;
d) temperatura cerebral não mensurado;
e) CAM imobilidade não mensurado por conta do bloqueio neuromuscular
profundo.
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7 CONCLUSÃO
Em conclusão, a CAMBIS50 do sevoflurano durante o reaquecimento na
circulação extracorpórea, em adultos com idade entre 40-70 anos, submetidos à
revascularização do miocárdio, calculada pelo método Up-and-Down de Dixon foi de
0,82 (IC 95%: 0,47-1,16) e pela análise probit foi de 0,73% (IC 95%: 0,45-1,00).
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8 ANEXOS
8.1

Anexo A - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
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8.2

Anexo B – Registro do clinicaltrials.gov
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9 APÊNDICES
9.1

Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Coordenadoria de Serviços de Saúde
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

TÍTULO DO ESTUDO: Concentração Alveolar Mínima do Sevoflurano para Índice
Bispectral abaixo de 50 durante o reaquecimento na circulação extracorpórea, em
revascularização do miocárdio.

CENTRO: INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA
INVESTIGADOR:
NÚMERO DO PACIENTE:
INICIAIS DO PACIENTE:

OBJETIVO DESTE ESTUDO
Você está sendo convidado para participar deste estudo, porque queremos
determinar a Concentração Alveolar Mínima do Sevoflurano para Índice Bispestral
de 50 durante o reaquecimento na circulação extracorpórea, em revascularização
do miocárdio. O Sevoflurano é um anestésico inalatório habitualmente usado
durante a cirurgia cardíaca. O nível de consciência será avaliado por um aparelho
chamado índice biespectral (BIS), o qual varia em escala de 0 a 100 de acordo
com o nível de consciência do paciente. O objetivo é manter este índice abaixo de
50 durante a circulação extracorpórea com uso do Sevoflurano.
PROCEDIMENTOS DO ESTUDO
Caso você queira participar deste estudo, você será submetido a anestesia
geral. Todas essas medicações são rotineiramente utilizadas em nossa instituição.
Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 • Ibirapuera • São Paulo – SP • CEP: 04012-909 • Fone: (11) 5085-...... • E-mail:

FORM 001IDPC Mar/09 rev.1
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Coordenadoria de Serviços de Saúde
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA

Caso você não queira participar deste estudo, você irá ser anestesiado e operado
da mesma forma, sem qualquer alteração na rotina do procedimento.
RISCOS E DESCONFORTOS
Os participantes deste estudo que apresentarem superficialização do nível
de consciência (BIS≥50) durante a cirurgia, quando se utilizar de baixas
concentrações de anestésicos inalatórios, serão imediatamente medicados para
manter o nível de inconsciência adequado para a cirurgia. Isso não acarretará dor
aos participantes desse estudo.
BENEFÍCIOS POTENCIAIS
De acordo com os resultados finais da pesquisa poderemos determinar a
Concentração Alveolar Mínima do Sevoflurano para Índice Bispestral de 50
durante o reaquecimento na circulação extracorpórea, em revascularização do
miocárdio. Desta forma, podemos proporcionar um nível adequado de
inconsciência durante a fase de circulação extracorpórea sem usar quantidade
excessivas de agentes anestésicos e reduzir o risco de despertar do paciente
durante a cirurgia.
ALTERNATIVAS À PARTICIPAÇÃO
Caso você não queira participar deste estudo, você irá ser anestesiado e
operado da mesma forma, sem qualquer alteração na rotina do procedimento.
CONFIDENCIALIDADE
Se você aceitar participar deste estudo, todos os seus registros médicos
serão verificados pela equipe de pesquisa em busca de dados para o estudo.
Assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, você está dando
permissão para que isso seja feito. Sua identidade será mantida em segredo
quando os resultados do estudo forem publicados, pois, você está autorizando que
Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 • Ibirapuera • São Paulo – SP • CEP: 04012-909 • Fone: (11) 5085-...... • E-mail:
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seus dados sejam publicados em revistas, artigos e sejam tema de debates e
aulas. As informações coletadas durante o estudo serão armazenadas em um
computador, mas seu nome não. Seu médico será informado de sua participação
neste estudo.
NOVOS ACHADOS
Você será informado sobre quaisquer novos achados importantes que se
tornarem disponíveis durante o estudo e que possam influenciar seu desejo de
continuar ou não a participar do estudo.
PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA E CONSENTIMENTO
Sua participação neste estudo é voluntária. Você pode se recusar a
participar ou pode desistir, a qualquer momento durante o estudo, sem ter
que dar explicações. Isso não mudará a qualidade de atendimento que você
estará recebendo, nem lhe causará qualquer tipo de penalidade.
Os membros da equipe de pesquisa podem encerrar sua participação no
programa de pesquisa após análise das razões pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Instituição. O motivo será explicado a você e pode ser devido a alguma
alteração médica que possa colocá-lo em risco de outras complicações se
continuar a participar, cancelamento d!343
! ! o estudo pela coordenação do estudo,
por você não cumprir as orientações dadas pela equipe de pesquisa ou outras
questões administrativas. Caso isso venha a acontecer seu tratamento continuará
sendo feito pelo seu médico da mesma forma como seria feito rotineiramente.
Caso você apresente uma reação adversa (efeito colateral) durante o
estudo, você deve entrar em contato imediatamente com o ( responsável pelo
estudo) no telefone 5085-6153 ou 5085-6188 ou 3262-1144.
SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 • Ibirapuera • São Paulo – SP • CEP: 04012-909 • Fone: (11) 5085-...... • E-mail:
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O investigador clínico, Dr. Carlos Gustavo dos Santos Silva, tel 5085-6153
ou 5085-6188, irá responder todas as dúvidas que você possa ter sobre sua
participação neste estudo. Em caso de dúvidas ou preocupações quanto ao seus
direitos como participante deste estudo, você pode entrar em contato com o
Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia no tel
5085-6040. Uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será
entregue a você.
Li e compreendi este termo de consentimento e todas as minhas dúvidas
foram resolvidas. Recebi explicações sobre o objetivo da pesquisa, os
procedimentos de estudo a que serei submetido e os possíveis riscos e
desconfortos e os benefícios que posso apresentar. As alternativas à minha
participação neste estudo também foram discutidas. Portanto, concordo
voluntariamente em fornecer meu consentimento para participar deste estudo
clínico.

___________________________

___________

____ :____ h

Assinatura do Paciente

Data

Hora

___________________________

___________

____ :____ h

Testemunha (se necessário)

Data

Hora

___________________________

___________

____ :____ h

Assinatura do Investigador

Data

Hora
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9.2

Apêndice B – Ficha com critérios de inclusão, de não inclusão e de
exclusão
Ficha com critérios de inclusão, de não inclusão e de exclusão

Título da tese de doutorado: Concentração Alveolar Mínima do Sevoflurano
para Índice Bispectral abaixo de 50 durante o reaquecimento na circulação
extracorpórea, em revascularização do miocárdio.
Critérios de inclusão, de não inclusão e de exclusão
Critérios de inclusão
Idade entre 40 e 70 anos

(

) Sim

(

) Não

Estado físico da ASA III ou IV

(

) Sim

(

) Não

Cirurgia eletiva

(

) Sim

(

) Não

Cirurgia cardíaca de revascularização do miocárdio

(

) Sim

(

) Não

Termo de consentimento livre e esclarecido

(

) Sim

(

) Não

Critérios de não inclusão
Pacientes com contra-indicações para os medicamentos do estudo
(

) Sim

(

) Não

Cirurgia combinada

(

) Sim

(

) Não

Reoperações de cirurgias cardíacas

(

) Sim

(

) Não

Histórico de doenças psiquiátricas ou neurológicas, abuso de drogas, ou
medicamentos conhecidos por afetar o sistema nervoso central
(

) Sim

(

) Não

Gravidez

(

) Sim

(

) Não

Procedimentos de emergência

(

) Sim

(

) Não

Bloqueio de neuro-eixo

(

) Sim

(

) Não

Critérios de exclusão
Pacientes que necessitem de marcapasso cardíaco no intraoperatório
(

) Sim

(

) Não

Administração de midazolam no intraoperatório

(

) Sim

(

) Não

Dose de resgate de sufentanil no intraoperatório.

(

) Sim

(

) Não

Hematócrito < 25% no estado de equilíbrio

(

) Sim

(

) Não

(

) Sim

(

) Não

-1

Sódio plasmático < 130 mEq.L no estado de equilíbrio
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9.3

Apêndice C – Ficha de dados demográficos e intraoperatórios
Ficha de dados demográficos e intraoperatórios

Concentração expirada final pré-determinada de Sevoflurano no estado de
equilíbrio durante a CEC____ %
Paciente
Participante Nº ____
Data de Nascimento ____/____/____ (dia/mês/ano)
Sexo

(

) Masculino

Peso ____ Kg

(

) Feminino

Altura_____m

Raça___________________________________________________________
Cirurgia
Dia da cirurgia ____/____/____ (dia/mês/ano)
Cirurgia realizada_________________________________________________
Número de pontes coronarianas ____
Tempo de circulação extra-corpórea ____ minutos
Tempo de clampeamento da Aorta ____ minutos
Anestesia
Concentração expirada final pré-determinada de Sevoflurano no estado de
equilíbrio durante a CEC____ %
Dose total de sufentanil até o estado de equilíbrio: _____ µg
Gasometria arterial no estado de equilíbrio
pH_____

PaO2_____

PaCO2_____

StaO2_____

Ht_____

Lactato_____

Glicose_____ Na+_____ K+_____ Cl-_____ Ca++_____ HCO3-_____ BE_____
Registro do BIS
BS_____ SEF_____
Valor BIS: T10s_____T20s_____T30s_____T40s_____T50s_____T60s_____
Valor BIS médio: _____
Valor do BIS médio < 50

(

) Sim

(

) Não

Valor do BIS médio ≥ 50

(

) Sim

(

) Não

Dados coletados por _______________________________________________
Data: ____/____/____ (dia/mês/ano)
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