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Bloqueadores neuromusculares são comumente administrados durante a anestesia 

geral para facilitar a intubação endotraqueal e melhorar as condições cirúrgicas. Duas 

opções amplamente utilizadas para a reversão são Sugamadex e Neostigmina. 

Contudo, complicações respiratórias – como pneumonia, ventilação mecânica 

prolongada e intubação não planejada – são comumente associadas ao bloqueio 

neuromuscular residual.  

 

O artigo publicado na edição de junho do periódico Anesthesiology (Fator de Impacto: 

7.067) faz uma relação entre as duas medicações e verifica se há maior incidência de 

problemas respiratórios ligados ao uso de uma das medicações ou se eles são 

equivalentes.  

 

A adaptação do Abstract para o português está disponível a seguir.  

 

 

Resumo 

 

Introdução: O bloqueio neuromuscular residual pós-operatório relacionado a 

agentes bloqueadores neuromusculares não despolarizantes pode estar 

associado a complicações pulmonares. Neste estudo, os autores procuraram 

determinar se Sugamadex estava associado a um menor risco de complicações 

pulmonares pós-operatórias quando comparado à Neostigmina. 

 

Métodos: Foram incluídos neste estudo de coorte observacional, pacientes 

adultos do banco de dados do Programa Nacional de Melhoria da Qualidade 

Cirúrgica do Centro Médico da Universidade de Vanderbilt, que foram 

submetidos a procedimentos de anestesia geral entre janeiro de 2010 e julho de 

2019. No início de 2017, aconteceu uma troca indiscriminada de Neostigmina 

para Sugamadex na Vanderbilt University Medical Center. Os autores 

identificaram todos os pacientes que receberam bloquadores neuromusculares 

não despolarizantes e reversão com Neostigmina ou Sugamadex. Uma 

probabilidade inversa de ponderação do tratamento foi aplicada para controlar 

as medidas. O desfecho primário foi complicações pulmonares pós-operatórias, 

determinadas por revisão retrospectiva de prontuários e definidas como o 

composto das três ocorrências respiratórias pós-operatórias: pneumonia, 

ventilação mecânica prolongada e intubação não planejada. 

 

Resultados: De 10.491 casos elegíveis, 7.800 pacientes receberam 

Neostigmina e 2.691 receberam Sugamadex. Um total de 575 (5,5%) pacientes 

apresentaram complicações pulmonares pós-operatórias (5,9% de Neostigmina 

vs. 4,2% de Sugamadex). Especificamente, 306 pacientes (2,9%) tiveram 

pneumonia (3,2% vs. 2,1%), 113 (1,1%) ventilação mecânica prolongada (1,1% 

vs. 1,1%) e 156 (1,5%) intubação não planejada (1,6% vs. 1,0 %). Após o ajuste 

do escore de propensão, os autores encontraram uma maior taxa de incidência 

absoluta de complicações pulmonares pós-operatórias ao longo do tempo (odds 



ratio ajustado, 0,91 [por ano]; IC de 95%, 0,87 a 0,96; P <0,001). Nenhuma 

diferença foi observada nas chances de complicações pulmonares pós-

operatórias em pacientes que receberam Sugamadex em comparação com a 

Neostigmina (odds ratio ajustado, 0,89; IC de 95%, 0,65 a 1,22; P = 0,468). 

 

Conclusão: Entre 10.491 pacientes em um único centro acadêmico terciário, os 

autores descobriram que a troca de agentes de reversão do bloqueio 

neuromuscular não foi associada à ocorrência de complicações pulmonares pós-

operatórias. 

 

Veja o infográfico disponibilizado no periódico que resume os principais achados do 

trabalho.  
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