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Ola, aqui é Henrique Vale, traduzindo pra Evan 
Kharasch, editor-chefe da Anestesiologia, com alguns 
destaques da edição de dezembro de 2022 seleciona-
das pelos editores da revista. A edição deste mês inclui 
uma pesquisa sobre um novo modelo de estratificação 
de risco para predição de eventos adversos durante a 
anestesia, um novo algoritmo para avaliar o posiciona-
mento do tubo endotraqueal e os efeitos da sedação na 
recuperação neurológica na parada cardíaca. E o artigo 
de revisão deste mês apresenta informações sobre como 
os anestesiologistas podem identificar pacientes com 
risco aumentado de depressão respiratória.  

Nosso primeiro estudo explora a estratificação de risco e sua preditividade 
para eventos adversos. Modelos de estratificação de risco são usados para 
realizar comparações entre grupos de tratamento, em pesquisa observacional 
para correspondência de propensão ou para prever resultados nas populações 
de pacientes de alto risco. Os Modelos de estratificação de riscos anteriores 
eram baseados nos códigos da CID-9 e eram limitados a internações cirúr-
gicas em vez de internações médicas. Dr. Scott Greenwald, do The Health 
Data Analytics Institute e coautores da Cleveland Clinic usaram regressão 
logística para desenvolver e validar um amplo conjunto de ferramentas pre-
ditivas com base nos códigos CID-10 mais amplamente utilizados. Pontos 
de extremidade incluíram internações não planejadas, status de alta, tempo 
de internação, 90 dias mortalidade e um composto de complicações. A aná-
lise de validação foi baseada em mais de 9 milhões de admissões hospitalares 
de adultos em 2019. O modelo dos autores prevê bem os resultados em uma 
amostra fora da amostra população, fornecendo orientação clinicamente 
significativa para os médicos. Além disso, este artigo é acompanhado por um 
editorial, “Algoritmos de previsão: a revisão por pares é suficiente?”, escrito 
pelo Dr. Larry Glance, que explora mais amplamente a aplicação clínica de 
algoritmos de previsão. Além de ler o artigo e o editorial, você pode ouvir o 
podcast do autor em destaque, aprofundando assim a pesquisa com o autor 
do estudo e o editorialista. 

Em seguida, passamos para um estudo que explora o uso de radiografias 
de tórax para avaliar o posicionamento do tubo endotraqueal. O posiciona-
mento inadequado do tubo endotraqueal pode ser potencialmente perigoso, 
levando a vazamentos de ar ou lesões nas cordas vocais. Pesquisadores 
liderados pelo Dr. Chao-Han Lai do National Cheng Kung University, em 
Taiwan, teorizou que o uso de uma radiografia de tórax portátil com análise 
automatizada poderia identificar a posição  do tubo endotraqueal de forma 
precisa e as localizações da carina de uma forma mais precisa do que os 
médicos. Eles desenvolveram um algoritmo para identificar posições subó-
timas do tubo endotraqueal, reduzindo complicações e melhorando o fluxo 
de trabalho da UTI. O algoritmo teve um desempenho melhor do que 
alguns médicos. Usando seu algoritmo, a detecção do tubo endotraqueal e 
da carina foi precisa dentro de 10 mm de erro em cerca de 90% das imagens 
e dentro de 15 mm em cerca de 95% das imagens. Seu estudo demonstra 
que seu algoritmo é comparável - ou mesmo superior - ao clínicos de 
linha de frente na detecção da ponta endotraqueal e da carina. Em editorial 
anexo, Dr. James Blum diz que o uso de ferramentas de inteligência artificial 
como esta transformará prática assistencial da mesma forma que o ECG 
automatizado transformou os cuidados cardíacos agudos. Avaliações pelo 
intensivista e um radiologista são necessárias para garantir o mais alto nível 

de cuidados, e o algoritmo ainda requer validação externa. Ouça o autor do 
estudo e editorialista em seu podcast em destaque para obter informações 
adicionais.

Nosso próximo estudo se concentra na parada cardíaca. Apesar dos avanços 
nos métodos de ressuscitação, a parada cardíaca ainda está associada a uma 
alta mortalidade. A lesão cerebral pós-anóxica permanece alta em pacientes 
ressuscitados. O gerenciamento direcionado da temperatura é frequente-
mente usado em pacientes após a parada cardíaca para minimizar os danos 
cerebrais. Pesquisadores liderados por Takamitsu Ikeda, do Massachusetts 
General Hospital e outros lugares testaram a hipótese de que a sedação pode 
melhorar a sobrevivência e os resultados neurológicos em camundongos 
após parada cardíaca. Eles submeteram ratos a parada cardíaca induzida por 
cloreto de potássio e ressuscitação cardiopulmonar. Começando em qual-
quer retorno da circulação ou 60 minutos após, os camundongos receberam 
então uma infusão intravenosa de propofol, ou dexmedetomidina, ou soro 
fisiológico por 2 horas. Temperatura corporal dos ratos foi reduzido para 
33°C. Os resultados mostram que a administração precoce de sedação, com 
propofol ou com dexmedetomidina, melhorou a sobrevida e os resultados 
neurológicos em camundongos tratados com hipotermia. Este estudo pode 
orientar futuras pesquisas sobre os efeitos da sedação na recuperação neuro-
lógica em pacientes com parada cardíaca. 

Passamos agora para um estudo sobre produtos farmacêuticos e cardioto-
xicidade inesperada. Faltam modelos de animal que prevejam a atividade da 
droga no coração. Autores liderados por Julia Plakhotnik do Sick Children 
Hospital, em Toronto, no Canadá, testaram a hipótese de que mais anesté-
sicos, como a bupivacaína, perturbariam as funções dos cardiomiócitos. A 
modulação do cálcio é fundamental para a contratilidade do cardiomiócito 
e o ritmo de batimento. Os autores estudaram os efeitos de concentrações 
clinicamente relevantes de bupivacaína racêmica, levobupivacaína ou ropi-
vacaína em tecido de cardiomiócitos derivados de células-tronco humanas. 
A bupivacaína desregulada mais severamente a dinâmica de cálcio do que 
a ropivacaína. Suplementação de cálcio melhorou a função do tecido e 
restabeleceu o ritmo de batimento normal. A suplementação de cálcio redu-
ziu arritmias provocadas pela bupivacaína, mas não a da ropivacaína. Esta 
pesquisa fornece um modelo para entender cardiotoxicidade demonstrada 
por anestésicos locais e outras drogas. 

 Por fim, o artigo de revisão deste mês estuda a insuficiência respiratória 
pós-operatória. Em muitos casos, a insuficiência respiratória desenvolve-se 
de forma aguda e sem aviso prévio. Os autores Toby Weingarten e Juraj 
A-partir da Mayo Clinic revisam as diretrizes clínicas existentes, que se 
concentram principalmente no manejo perioperatório em pacientes com 
apneia obstrutiva do sono. Eles detalham novos insights projetados para 
ajudar os anestesiologistas a identificar pacientes com risco aumentado de 
depressão respiratória para que os anestesiologistas possam intervir de forma 
eficaz. Esses desenvolvimentos proporcionam uma melhor compreensão da 
depressão respiratória precoce na sala de recuperação pós-anestésica.

 Isso é tudo para a visão geral deste mês. A anestesiology lançou um 
Centro de Recursos do Autor atualizado, fornecendo um balcão único 
para os autores aprenderem mais sobre o processo de submissão, publicação 
acadêmica e oportunidades promocionais e multimídia para sua pesquisa. 
Veja isso e outras novidades visitando anesthesiology.org. 

Obrigado por ouvir e encerrar o ano com Anestesiology. Junte-se a mim 
no próximo mês para destaques da edição de janeiro de 2023.

 


