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Bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou Evan Kharasch, 
editor-chefe da Anestesiology, com alguns destaques 
da edição de setembro de 2022, selecionados pelos 
editores da revista. Este mês, nós destacaremos o 
posicionamento supino versus prono em pacientes com 
SDRA COVID-19, discutiremos uma pesquisa sobre 
luz de neurofilamento e função cognitiva após cirurgia 
cardíaca, e pesquisas analisando a contínuas citações de 
artigos retratados na literatura médica.

Começamos este mês com um estudo clínico de 
posição supina versus prona em pacientes submetidos à 
ventilação mecânica devido ao desconforto respiratório 

agudo induzido por COVID-19. Pesquisadores do Hospital Universitário 
de Pádua, na Itália, inscreveram 30 pacientes. Todos os pacientes foram 
ventilados mecanicamente, sedados e sob bloqueio neuromuscular. O fluxo 
de volumes foram titulados para um volume corrente de ≤ 6 mL/kg de peso 
corporal ideal em constante fluxo respiratório de 60 L/min e pressão motriz 
mantida ≤14 cmH2O. Todos os pacientes foram estudados no primeiro ciclo 
de posicionamento prono. Os pesquisadores estudaram os efeitos determi-
nados por 90 minutos de posição prona. O estudo prospectivo e observa-
cional descobriu que posição prona foi associada a melhor correspondência 
ventilação-perfusão, aumento ventilação dorsal, redução da hiperdistensão e 
aumento da PaO2/FiO2. Contudo, a posição prona não afetou o dorso per-
fusão, colapso pulmonar e pressão de condução. Este artigo está disponível 
gratuitamente e inclui um podcast com o autor sênior. 

Nosso próximo relatório é sobre um estudo clínico observacional de 
concentrações de luz de neurofilamentos antes e após a cirurgia cardíaca 
e avaliações dos resultados cognitivos dos pacientes. Disfunção neurocog-
nitivo é uma complicação comum após cirurgia cardíaca. Afeta de 10 a 40 
por cento dos pacientes nos primeiros três meses e 5 a 25 por cento dos 
pacientes em seis meses para um ano após a cirurgia. Pesquisadores liderados 
por Charles Brown IV da Johns Hopkins Medicine testaram a hipótese de 
que o aumento da luz do neurofilamento estaria associado a pior estado 
neuropsicológico pós-cirurgico. Este estudo foi aninhado em um estudo 
que randomizou pacientes para alvos de pressão durante a circulação extra-
corpórea. Ele avaliou 167 pacientes que foram submetidos a revascularização 
miocárdica primária ou reoperatória e/ou cirurgia valvar e/ou cirurgia de 
raiz aórtica que exigiu circulação extracorpórea. Esses pacientes apresenta-
vam alto risco de complicações neurológicas conforme determinado por 
uma pontuação de risco Johns Hopkins. O sangue foi coletado após a indu-
ção anestésica e na UTI no 1º dia de pós-operatório. Concentrações de luz 
de neurofilamento de plasma foram quantificadas. O teste neuropsicológico 
foi realizado 2 semanas antes cirurgia e, em seguida, 4 a 6 semanas e 1 ano 
após a cirurgia. Na linha de base, maior concentração de luz de neurofila-
mento  foi associado com pior função cognitiva. Se o paciente tivesse uma 
alta concentração de Neurofilamento de linha de base isso estava associada a 
nenhuma mudança na função cognitiva em 1 mês e melhora na função em 
1 ano. Um aumento na concentração de luz do neurofilamento comparada 
a linha de base não foi associada a nenhuma alteração na função cognitiva 
em 1 mês e um declínio em um ano. Esses achados sugerem que as con-
centrações basais e pós-operatórias da luz de neurofilamento pode fornecer 
informações sobre os resultados cognitivos após a cirurgia cardíaca. O artigo 
completo está disponível gratuitamente no site da revista. Ouça o podcast de 
áudio dos autores com o estudo e o resumo do vídeo online.

Agora, voltamos nosso foco para um estudo retrospectivo explorando se 
existem diferenças quanto a sobrevida a longo prazo entre anestesia geral 
com propofol versus anestésicos voláteis inalatórios em cirurgias de câncer de 
mama. O estudo foi liderado por Mats Enlund, da Universidade de Uppsala, 
Suécia. Os pesquisadores usaram dados do Registro Perioperatório sueco, que 
contém informações sobre os procedimentos cirúrgicos individuais, desde a 
avaliação perioperatória até a alta, incluindo os anestésicos usados. Eles tam-
bém usaram dados do National Quality Register for Breast Câncer, que tem 
informações adicionais sobre o estágio do câncer e tratamentos adjuvantes, 
bem como dados de sobrevivência. A maioria dos pacientes - 13.900 - foi 
anestesiada com propofol e 4.800 foram anestesiados com anestésico inala-
tório. O grupo propofol era mais jovem, tinha uma índice de massa corporal 
médio mais baixo e classificação ASA mais baixa. Os resultados não encontra-
ram diferença estatisticamente significativa entre a administração de anestesia 
geral com propofol versus anestésicos voláteis inalatórios na sobrevida a longo 
prazo. Este artigo está disponível gratuitamente neste edição do mês.

Nosso próximo estudo examina um problema generalizado: a citação con-
tínua de artigos já retratados na literatura médica. Alessandro De Cassai do 

Hospital Universitário de Pádua, Itália, e colegas analisaram artigos citando 
literatura retiradas em anestesiologia e medicina intensiva. Elas usou o banco 
de dados Retraction Watch para coletar um conjunto de dados de artigos 
retratados publicados até Agosto de 2021. Em seguida, eles verificaram 
manualmente para confirmar que os artigos realmente foram retratados. Em 
seguida, eles usaram o banco de dados Scopus para encontrar uma lista com-
pleta dos artigos citados publicado desde que o artigo foi retirado. Dos 478 
artigos retratados em anestesiologia e medicina intensiva, eles descobriram 
que 220 artigos retratados – ou 46%—foram citados pelo menos uma vez. 
Os autores dos artigos que citaram publicações retiradas foram pesquisados. 
A pesquisa revelou que a maioria dos autores que citam um artigo retratado 
desconheciam do estado retraído do artigo. Notificação inadequada por 
parte de periódicos e bancos de dados foi a principal razão para falta de 
consciência. Os autores que citam documentos retratados também disseram 
que confiavam em cópias em papel armazenadas de periódicos e, portanto, 
não saberia de sua retratação. Esses achados sugerem que autores devem 
ser mais vigilantes em suas práticas de citação. Abordagens mais rigorosas, 
como software de detecção de retratação ou relatórios trimestrais de artigos 
de periódicos retratados podem ser úteis. Etapas adicionais podem incluir 
processos de publicação mais rigorosos e programas de orientação para pes-
quisadores mais jovens. Este artigo está disponível gratuitamente na edição 
deste mês. Por favor, veja também o editorial que acompanha este artigo.

O artigo especial deste mês explora se o processo de seleção de dados 
usado para avaliar o índice de predição de hipotensão introduziu um viés 
sistemático. Esse viés pode resultar na superestimação da pressão arterial 
média atual, afetando sua capacidade de prever uma possivel hipotensão 
futura. Johannes Enevoldsen e o coautor Simon Vistisen da Universidade de 
Aarhus na Dinamarca, argumentam que um viés de seleção no índice atual 
de previsão de hipotensão prejudica sua capacidade de ser 100 por cento 
precisa. A publicação original relatando o índice de predição da hipotensão 
relatou uma alta especificidade, definindo um evento não hipotensor como 
um evento de 30 minutos onde a pressão arterial média está acima de 75 
mmHg. Como o algoritmo usado para determinar o modelo de previsão é 
proprietário, não se sabe quais dados foram incluídos quando foi desenvol-
vido. Drs. Enevoldsen e Vistisen simulam dados para reproduzir os efeitos 
do viés de seleção e resolver quaisquer questões pendentes. Com base em 
sua análise, eles sugerem que os dados dos estudos de validação do índice de 
predição de hipotensão precisam ser reanalisados. Além disso, eles recomen-
dam que o desempenho preditivo do índice da predição de hipotensão deva 
ser comparado com o desempenho preditivo do valor da pressão arterial 
média simples. Este artigo está disponível gratuitamente na edição deste mês. 
Veja também o Editorial que acompanha este artigo.

A revisão de foco clínico deste mês aborda os fundamentos da biomecâ-
nica da aorta escrita por Alexander Gregory e colegas da Universidade de 
Calgary. Historicamente, a atenção tem se focado na função cardíaca, pressão 
arterial, perfusão de órgãos e fornecimento de oxigênio. Menos atenção 
tem sido dada ao papel fisiológico da aorta, que os autores dizem ser mais 
do que um canal entre o coração e as artérias. Alterações nas propriedades 
aórticas por doença ou cirurgia ou administração de medicamentos, como 
agentes anestésicos, podem causar alterações no biomecânica aórtica dos 
pacientes. Estes podem ter implicações de curto ou longo prazo. Os aneste-
siologistas estão em uma posição privilegiada para participar de pesquisas no 
campo da biomecânica aorta. Isso aumentará nossa compreensão do impacto 
clínico da saúde, doença e intervenções médicas na fisiologia aórtica. 

Finalmente, oferecemos uma olhada em um artigo do Reader’s Toolbox 
sobre complexidades cerebrais e anestesia de Duan Li da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Michigan, Marco Fabus da Universidade de 
Oxford e Jamie Sleigh da Universidade de Auckland. Sabemos que a aneste-
sia geral reduz a complexidade do cérebro e inibe o despertar da consciência. 
Este conceito é ilustrado através de extrações de informações temporais e/
ou espaciais em várias matrizes. A percepção da consciencia parece emergir 
ao longo dos 100 milissegundos para 2 segundos da escala de tempo versus 
memória de trabalho, que surge em um período mais longo. Muitos das 
maneiras pelas quais a anestesia perturba a complexidade do cérebro ainda 
não são compreendidas. Os autores fornecem exemplos de trabalhos e um 
link para um site com demonstrações interativas. Para uma visão geral rápida 
das informações apresentadas, veja o resumo visual que acompanha o artigo. 

Obrigado, como sempre, por ouvir esses destaques da edição de Setembro. 
estou ansioso para discutir pesquisas mais interessantes da edição de outubro, 
incluindo sessões patrocinadas por periódicos na reunião anual da ASA. Para 
mais estudos e comentários clínicos, visite o site da revista anestesiology.org.

 


