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ABSTRACT

In clinical practice are often performed some invasive 
procedures that can cause pain and anxiety. Sedation-
analgesia not only reduces the discomfort but also 
helps the procedure with a lower risk.

This practice should be performed by clinicians 
that have in-depth knowledge of the relevant drugs, 
including their mechanism of action, doses, side 
effects, and reversal agents. 

The procedure must be performed by a standard 
team (clinician and nurse) and with the continuous 
monitoring of the patient.

Choosing the right medications and doses depends 
upon an assessment of the individual patient and the 
degree of sedation required to adequately complete the 
procedure. The ideal drug should have a rapid onset 
and short duration of action, maintain hemodynamic 
stability, and do not cause major side effects.

The sedation-analgesia to minor procedures is usually 
performed in healthy patients with hemodynamic 
stability.

Sedation-analgesia is rarely associated with severe 
complications in patients, the most frequents are 
cardiac and respiratory depression, and vomits.
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RESUMO

Na prática clínica são realizados frequentemente 
procedimentos invasivos que causam ansiedade e dor. 
A sedação-analgesia permite reduzir o desconforto 
associado ao procedimento e facilitar a sua realização, 
com o menor risco de complicações possível.

Esta prática deve ser realizada por médicos com 
conhecimento dos fármacos de sedação e analgesia, 
incluindo os seus mecanismos de acção, efeitos 
laterais e antagonistas.

O procedimento deve ser realizado por uma equipa 
standard (médico e enfermeiro) e com monitorização 
contínua do doente.

A escolha dos fármacos para a sedação-analgesia, 
deve ser feita de acordo com o doente e a duração do 
procedimento. O fármaco ideal deve ter um início de 
acção rápido e curta duração, com o menor número 
de efeitos laterais.

A sedação-analgesia para procedimentos 
minimamente invasivos geralmente é realizada em 
doentes saudáveis e com estabilidade hemodinâmica.

A sedação-analgesia associa-se raramente a 
complicações sérias nos doentes. As complicações 
mais frequentes são a depressão cardíaca, respiratória 
e os vómitos.

Palavras-chave: Sedação-analgesia, procedimento 
minimamente invasivo.
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INTRODUÇÃO

Na prática médica diária são frequentemente realizados 
procedimentos invasivos que causam ansiedade e 
dor [Tabela 1]. A sedação-analgesia permite reduzir 
o desconforto, a apreensão e potenciais memórias 
desagradáveis associadas ao procedimento, bem 
como facilitar a sua realização.

O termo “sedação consciente” foi pela primeira vez 
usado em 1985 para descrever as sedações ligeiras 
nos procedimentos dentários. Este termo rapidamente 
propagou-se a toda a prática médica.

“Sedação consciente” significa a administração 
de um ou vários fármacos que induzem um estado 
de consciência que permite ao doente tolerar 
procedimentos desagradáveis, sem perder os reflexos 
protectores e mantendo a estabilidade hemodinâmica. 
Este termo (sedação consciente), erradamente 
utilizado, foi substituído pela American Society 
of Anesthesiologists (ASA) pelo termo Sedação-
analgesia. [1, 2].

“Sedação-analgesia” corresponde a diferentes 
estados de consciência que vão desde uma sedação 
mínima (ansiólise) até à anestesia geral. As definições 
dos diferentes níveis de sedação-analgesia foram 
desenvolvidos e apresentados pela ASA [Tabela 2] [1, 
2]. 

A sedação-analgesia para procedimentos  
minimamente invasivos envolve a utilização de 
fármacos analgésicos e hipnóticos de curta acção 
e duração, enquanto o doente é monitorizado 
apertadamente e de forma a evitar potenciais 
complicações.

A realização da sedação-analgesia, outrora dominada 
por anestesistas, actualmente estende-se a outras 
especialidades médicas, nomeadamente intensivistas, 
emergencistas e enfermeiros. [3, 4]

Em 17 de Outubro de 2001, os membros da ASA 
actualizaram as guidelines “Sedação e Analgesia 
para não anestesistas” (recomendações inicialmente 
elaboradas em 1995). Este documento foi publicado 
em Abril de 2002 na revista Anesthesiology e foi 
elaborado por anestesistas e não anestesistas.[2] 
Estas orientações tinham como objectivo melhorar 
a qualidade da sedação administrada por um 
médico não anestesista e reduzir assim os riscos        
associados.[2]

Procedimentos com indicação para sedação-analgesia

Procedimentos dentários

Laringoscopia e broncofibroscopia flexíveis

Sutura de ferida em crianças

Aspiração de medula óssea

Desbridamento de queimadura/ limpeza abrasiva major

Cateterização cardíaca

Cardioversão electiva

Toracocentese

Toracotomia/ colocação de dreno torácico

Procedimentos de radiologia de intervenção

Redução de fractura/ luxação

Endoscopia

Tabela 1  |  Alguns procedimentos “tipo” onde a sedação-analgesia 
está indicada

Sedação mínima 
(ansiólise)

Sedação/analgesia 
moderadas
 (analgesia consciente)

Sedação/analgesia 
profundas

Anestesia geral

Resposta Resposta normal a 
estímulos verbais

Resposta adequada com 
estímulo verbal ou táctil

Resposta adequada após 
estimulação repetida ou 
dolorosa

Não desperta com 
estímulos dolorosos

Via aérea Não afectada Sem intervenção 
requerida

Intervenção pode ser 
necessária

Intervenção 
frequentemente 
necessária

Ventilação espontânea Não afectada Adequada Pode ser inadequada Frequentemente 
inadequada

Função cardiocirculatória Não afectada Usualmente mantida Usualmente mantida Pode estar alterada

Tabela 2  |  Graus de sedação e repercussão clínica (adoptado e adaptado de “ASA House of Delegates, Outubro 1999)
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DESENVOLVIMENTO
A sedação-analgesia de um doente requer, por 
parte dos médicos, um profundo conhecimento dos 
fármacos, incluindo os seus mecanismos de acção, 
efeitos laterais e antagonistas.

Todos os médicos envolvidos nesta prática clínica 
(sedação-analgesia) devem estar familiarizados com 
a história clínica do doente e como esta pode alterar 
a resposta do doente à sedação-analgesia. Antes da 
realização de qualquer procedimento deve-se ter em 
conta os seguintes aspectos: patologia associada, 
alergias, medicação habitual, antecedentes 
anestésicos, tempo de jejum, história de abuso de 
álcool ou drogas endovenosas. Também deve ser 
realizado um exame físico e avaliados os sinais vitais. 
Os exames analíticos devem ser realizados de acordo 
com o doente.

Para a realização da sedação-analgesia de uma forma 
segura, deve existir uma equipa standard, constituída 
por um médico e um enfermeiro. É controverso se é 
necessária a presença nestas situações de outro 
médico com experiência em sedação/anestesia e 
abordagem da via aérea. [5, 6] Segundo as orientações 
da ASA, deve estar sempre disponível um médico com 
conhecimentos em suporte avançado de vida.

Para a realização da sedação-analgesia deve estar 
acessível uma série de equipamento, nomeadamente 
sistema de aspiração, máscara facial e “ambu”, 
medicação de emergência e fármacos antagonistas. 
Todos os doentes devem ter um acesso endovenoso.

Todos os doentes devem estar monitorizados – 
monitorização standard (registo electrocardiográfico, 
tensional, saturação de O2, frequência respiratória, 
e CO2 end-tidal). [7] Também devem fazer 
oxigenoterapia para manter a reserva de oxigénio e 
prevenir a hipoxemia causada pela hipoventilação. [2]

A resposta dos doentes aos fármacos e ao 
procedimento deve ser monitorizada apertadamente, 
porque o nível de sedação, a profundidade da 
respiração e a resposta aos estímulos dolorosos, vão 
determinar as doses subsequentes dos fármacos.

Normalmente, a sedação-analgesia é realizada em 
doentes relativamente saudáveis e com estabilidade 
hemodinâmica.

A sedação envolve a utilização de fármacos hipnóticos 
isoladamente ou em combinação com analgésicos de 
curta acção, administrados por via endovenosa. [6]

Vários fármacos são frequentemente utilizados, mas 
nenhum é ideal. Os fármacos ideais são os de rápido 
início de acção e de curta duração, os que mantêm 
estabilidade hemodinâmica e que não induzam muitos 
efeitos laterais.

A escolha dos fármacos vai depender da condição 
clínica do doente. 

1 - Hipnóticos
Os fármacos hipnóticos frequentemente utilizados 
são:

Propofol: mais frequentemente utilizado. O seu 
mecanismo de acção é pouco compreendido, 
mas parece activar os receptores GABA (um 
neurotransmissor inibidor do SNC) e por isso suprime 
a actividade cerebral. 

É um derivado dos fenóis. É lipossolúvel, logo 
atravessa rapidamente a barreira hemato-encefálica. 
Tem efeito em 40 segundos e um tempo de duração 
de seis minutos.[7] Tem efeito sedativo e amnésico, 
mas sem efeito analgésico. Este fármaco pode induzir 
sedação profunda e por isso a dose usada deve ser 
ajustada ao doente e monitorizada.

A dose utilizada deve ser reduzida nos idosos, no 
entanto a sua farmacocinética está inalterada nos 
insuficientes renais ou hepáticos.

Os efeitos laterais deste fármaco são: hipotensão 
(devido à depressão miocárdica) e depressão 
respiratória. Estes efeitos normalmente resolvem-se 
rapidamente, visto ser um fármaco de curta acção. 
A hipotensão pode produzir complicações sérias nos 
doentes com problemas médicos graves (exemplo 
sépsis, disfunção cardíaca) ou hipovolémicos. [7]

A administração endovenosa deste fármaco provoca 
dor durante a injecção, pelo que frequentemente 
administram-se previamente analgésicos ou lidocaína.

Cetamina: é um derivado da fenociclidina e actua 
bloqueando os receptores N-metil-D-aspartato 
(NMDA). Este fármaco produz um estado de sedação 
conhecido como “anestesia dissociativa”, que engloba 
sedação ligeira, amnésia, analgesia e redução da 
actividade motora (preserva o tónus da musculatura da 
via aérea superior e os reflexos protectores, mantendo 
a ventilação espontânea).

Tem um rápido início de acção e uma duração de 10 a 
20 minutos, pode ser administrado por via endovenosa 
ou intramuscular.

Por ter efeitos analgésicos/sedativos sem causar 
depressão cardiovascular ou respiratória, é 
frequentemente utilizado nos procedimentos muito 
dolorosos e de curta duração. [8, 9]

Por ser um fármaco seguro, é muitas vezes usado em 
“situações adversas”, com pouca monitorização. 

No entanto, tem efeitos laterais como taquicardia, 
hipertensão, laringospasmo, náuseas/vómitos, 
salivação excessiva e aumento da pressão ocular e 
intracraniana [8, 10]. Com o uso de cetamina também 
podem ocorrer alucinações (20% dos adultos), que 
podem ser evitadas ou tratadas com pequenos bólus 
de midazolam. [3, 10, 11]
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Etomidato: derivado do imidazol, é um hipnótico 
também usado na sedação. Um importante benefício na 
sua utilização é manter a estabilidade hemodinâmica. 
Tem um efeito de acção quase imediato e uma duração 
de 5 a 15 minutos. [8, 12]

Não tem efeito analgésico por isso deve ser 
administrado com analgésicos de curta acção. No 
entanto, o risco de depressão respiratória é maior com 
esta associação. [8]

Tem como efeito lateral o aparecimento de mioclonias, 
o que reduz o sucesso da sua utilização na sedação. 
Também provoca depressão respiratória.

Benzodiazepinas: são comumente utilizadas para 
ansiólise e menos usadas na sedação profunda, 
devido ao seu efeito prolongado com doses repetidas.

As benzodiazepinas têm efeitos ansiolíticos e 
amnésicos, mas sem efeitos analgésicos.

O midazolam é a benzodiazepina mais utilizada, como 
é lipofílica penetra rapidamente a barreira hemato-
encefálica. Tem início de acção em 2 a 5 minutos e 
duração de 30 a 60 minutos. [13]

Doses repetidas deste fármaco acumulam-se no 
tecido adiposo, o que levam a um efeito prolongado. 
Os idosos, obesos e doentes insuficientes renais 
ou hepáticos são os de maior risco, por isso nestes 
grupos devem-se usar doses menores ou administrar 
em intervalos mais longos.

A quantidade de midazolam necessária para uma 
sedação adequada depende de vários factores, 
nomeadamente da idade, peso, patologias associadas 
e duração do procedimento.

Outras benzodiazepinas como o diazepam e o 
lorazepam, são menos utilizadas na sedação, devido 
ao seu início de acção e efeito prolongado. Estes 
fármacos também têm mais efeitos laterais que o 
midazolam.

Barbitúricos: são fármacos que inibem o sistema 
reticular do tronco e córtex cerebral, aumentam a 
acção do GABA (um neurotransmissor inibidor do 
SNC).

O metohexital é o barbitúrico mais usado na sedação, 
mas é suplantado actualmente pelo propofol ou o 
etomidato. Tem um início de acção imediato e uma 
duração de menos de 10 minutos.

Não tem efeito analgésico. 

O metohexital causa depressão miocárdica e 
respiratória e, ao contrário dos outros barbitúricos, 
pode precipitar ou exacerbar as convulsões. [14]

O tiopental é um barbitúrico frequentemente utilizado 
na indução anestésica, mas raramente usado na 
sedação.

Dexmedetomidina: é um agonista alfa 2, semelhante 
à clonidina, tem efeitos analgésicos e sedativos. 
Parece não provocar depressão respiratória.

A administração de um bólus inicial pode associar-
se a instabilidade cardiovascular (hipotensão ou 
hipertensão), taquicardia, bradicardia ou bloqueio 
cardíaco, por isso deve ser evitado.

A dose utilizada deve ser reduzida nos insuficientes 
hepáticos ou renais.

Os principais efeitos laterais são: hipertensão, 
bradicardia, fibrilhação auricular e náuseas.

Cetamina e Propofol (Cetofol): é uma combinação 
de cetamina e propofol. O conceito deste fármaco é ter 
os benefícios dos dois fármacos e como em menores 
doses, tem menos efeitos laterais. A sua utilização 
na sedação ainda está em estudo, mas parece não 
haver vantagem entre esta combinação ou a utilização 
destes fármacos em separado. [15,16]

Fospropofol: é um pro-fármaco do propofol 
hidrossolúvel, com os mesmos efeitos clínicos, mas 
com menores doses. Este fármaco tem um início de 
acção e uma semivida longa.

O seu papel na sedação ainda está em estudo.

2 - Opióides de curta acção
Estes fármacos são usados na sedação de forma 
isolada ou associados ao hipnótico. Os opióides de 
curta acção utilizados são o fentanil, alfentanil e o 
remifentanil.

Fentanil: opióide sintético, frequentemente utilizado 
na sedação associado ao propofol, midazolam ou ao 
etomidato. Tem um curto início de acção (2-3 minutos) 
e duração (30-60 minutos).

O fentanil raramente causa hipotensão e não provoca 
a libertação de histamina. O seu principal efeito lateral 
é a depressão respiratória, que está potenciada com 
a administração concomitante de hipnótico. Nos 
idosos ou nos doentes com insuficiência renal ou 
hepática, deve ser reduzida a dose ou o intervalo de 
administração, porque tem um efeito mais prolongado.

Alfentanil e Remifentanil: opióides semelhantes ao 
fentanil, com um rápido início de acção e uma duração 
de 5 minutos. O remifentanil e o fentanil têm potência 
comparável, o alfentanil tem 1/5 a 1/10 da potência.
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COMPLICAÇÕES 
A realização da sedação-analgesia para 
procedimentos minimamente invasivos raramente se 
associa a complicações sérias. No entanto deve-se 
sempre pesar os riscos e os benefícios da sua prática, 
de acordo com a condição clínica do doente. 

Algumas das complicações são: instabilidade 
hemodinâmica, depressão respiratória com hipoxemia 
e hipercapnia, aspiração de conteúdo gástrico e 
vómitos.

PERÍODO PÓS-PROCEDIMENTO
Após a sedação-analgesia os doentes devem ficar 
monitorizados e em observação até o seu estado de 
consciência basal ser recuperado e não estarem em 
risco de depressão cardiorespiratória.

LEARNING POINTS

• A sedação-analgesia para procedimentos 
minimamente invasivos deve ser realizada por 
médicos familiarizados com fármacos analgésicos 
e hipnóticos. Deve estar sempre disponível um 
médico com experiência em via aérea e suporte 
avançado de vida (guidelines ASA). 

• A monitorização standard apropriada é crucial – 
Sinais vitais (tensão arterial, frequência cardíaca), 
Oximetria pulso (SO2), Frequência respiratória 
(FR), CO2 end-tidal. O doente deve ter sempre 
um acesso endovenoso.

• Os fármacos ideais para a sedação-analgesia 
devem ser de rápido inicio de acção e curta 
duração, devem manter a estabilidade 
hemodinâmica e ter poucos efeitos laterais.

• A sedação-analgesia deve ser feita em doentes 
sem grande patologia associada e sem 
instabilidade hemodinâmica. A escolha dos 
fármacos para a sedação-analgesia é feita de 
acordo com o doente.

• São raras as complicações que surgem durante a 
sedação-analgesia, mas os riscos e os benefícios 
devem ser bem ponderados, antes da sua 
realização. 
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