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IMAGENS DO MÊS EM ENDOSCOPIA
LSDM, sexo feminino, 57 anos, casada, branca, do lar, 

brasileira, natural de Minas Gerais.   Em abril de 2013 

iniciou quadro de tosse e perda ponderal, anorexia e  

soluço.  TC de tórax de maio de 2013 mostrou formação 

expansiva em pulmão direito. No mesmo período, fora 

colhido lavado brônquico, que demonstrou citologia 

compatível com carcinoma de células escamosas pouco 

diferenciado.   Realizada mediastinoscopia com retirada 

de linfonodos mediastinais, sendo positivos para 

carcinoma epidermóide, sendo indicada Radioterapia.  

Paciente ficou aguardando uma vaga para iniciar  

tratamento radioterápico até que em 8 de janeiro de 

2014, foi internada novamente com piora do quadro 

clínico com vômitos em borra de café, dor epigástrica e 

tosse.  Nova TC de Tórax mostrou grande formação 

expansiva à direita com densidade heterogênea 

comprometendo a região hilar e parahilar, sem planos de 

clivagem bem definidos com o brônquio fonte deste lado.  

Também submetida a  EDA, que evidenciou Hérnia Hiatal 

por Deslizamento e Gastrite Endoscópica Enantematosa 

Leve de antro, sendo medicada apenas com omeprazol 

VO e encaminhada ao Serviço de Oncologia que neste 

momento indicou Radioterapia paliativa.  Em 

30/01/2014, nova internação devido à piora clínica com 

palidez cutânea, desidratação, vômitos e dispneia.  

Solicitada nova EDA ( imagens abaixo).

Durante a endoscopia, ao introduzir o aparelho e seguir pelo 

esôfago (foto 1), atingimos uma cavidade repleta de uma 

secreção amarelada, com presença de vários orifícios e áreas 

sugestivas de lesão vegetante com sangramento ativo (fotos 2, 

3 e 4). Estas imagens correspondem à área de cavitação 

pulmonar, a qual só foi possível visualizar através do exame 

endoscópico devido à formação de uma fístula esôfago-

pulmonar de grande diâmetro.  Ao retornar com o aparelho 

para o esôfago, foi possível localizar o trajeto para continuar o 

exame do estômago (foto 5) e duodeno.

foto 1 foto 2 foto 3

foto 4 foto 5
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Dr. Ronaldo Taam

Participação, comprometimento, envolvimento. 

Palavras muito utilizadas atualmente e com grande 

impacto, porém que dependem de uma força chamada 

motivação para exercerem seus efeitos e nos tirar da 

inércia. 

A sociedade depende de membros participativos 

para atingir seus objetivos básicos: manter o nível 

técnico-científico elevado e lutar por condições dignas de 

trabalho com justa remuneração.

Neste mês de setembro não haverá sessão 

científica em função do calendário tradicionalmente 

comportar o nosso congresso estadual, que, por sua vez, 

não se realizará pela proximidade da SBAD.

Duas mensagens eletrônicas foram enviadas aos 

associados com questões relacionadas aos planos de 

saúde. A participação de cada um é muito importante 

para a tomada de decisão da SOBED RJ como 

representante da coletividade dos endoscopistas do Rio 

de Janeiro. 

Continuaremos, em conjunto com a Comissão de 

Honorários, na busca de condições e valores justos para 

os procedimentos endoscópicos, demonstrando aos 

convênios e seguradoras de saúde a elevação dos custos 

e das exigências de nossa especialidade.

Sugestões, opiniões e críticas serão sempre 

analisadas. Participem!
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ARTIGO CIENTÍFICO

INTRODUÇÃO

Sedação pode ser definida como a redução do 

nível de consciência induzida por via farmacológica, 

s e n d o a m p l a m e n t e e m p r e ga d a n a p rá t i c a 

endoscópica para reduzir ans iedade, dor e 

desconforto.

Como a prática por não-anestesiologistas é 

amplamente difundida, torna-se necessário o 

conhecimento de farmacologia, fisiologia e manejo 

clínico de pacientes recebendo sedação e analgesia.

SEDAÇÃO E ANALGESIA PARA ENDOSCOPIA 

DIGESTIVA

O objet ivo pr inc ipa l é reduz i r dor e 

desconforto, preservando, contudo, o paciente dos 

efeitos adversos relacionados às drogas. As drogas 

sedativas produzem hipnose e amnésia, mas sem 

analgesia; já os opióides narcóticos, produzem 

analgesia com pouca sedação.

FARMACOLOGIA DE SEDATIVOS E ANALGÉSICOS

Midazolam

Os benzodiazepínicos agem ligando-se ao 

receptor ƴ amino-butírico (GABA) tipo A, aumentando 

sua af inidade pelo GABA (neurotransmissor 

inibitório), promovendo sua ação inibitória no SNC. 

Como resultado, teremos efeito ansiolíticos sedativo-

hipnótico, amnésico anterógrado, anticonvulsivante 

e relaxante muscular. Os mais utilizados são o 

midazolam e o diazepam, havendo predileção pelo 

primeiro, em virtude de sua meia vida mais curta 

(duração menor) e melhor perfil farmacocinético.

O midazolam possui solubilidade dependente 

do pH. Quando em solução ácida, é hidrossolúvel; 

quando em pH f is iológico (7,4) , sofre uma 

reconfiguração em sua molécula, tornando-se 

lipossolúvel, o que permite rápida distribuição 

através da barreira hemato-encefálica. Apresenta 

metabolismo hepático e excreção renal de seus 

metabólitos.

O início de ação ocorre em 1 a 2,5 minutos, com 

pico em 3 a 4 minutos e duração total entre 15 e 80 

minutos. Em idosos, obesos, hepatopatas ou renais 

crônicos, o clerance apresenta-se reduzido. Os 

p r i n c i p a i s e fe i to s a d ve rs o s s ã o d e p re s s ã o 

r e s p i r a t ó r i a ,  a p n e i a  e  h i p o t e n s ã o .   O s  

benzodiazepínicos possuem efeito depressor 

respiratório dose-dependente, reduzindo a resposta 

à hipoxemia e hipercapnia. A administração de 

flumazenil (antagonista dos benzodiazepínicos) 

reverte a sedação, a deficiência psicomotora, a perda 

de memória e a depressão respiratória. Início de ação 

em 1 a 2 minutos e duração dos efeitos por 60 

minutos.

Propofol

É uma droga sedativa-hipnótica com efeito 

amnésico, mas mínima analgesia. Age no receptor 

GABAA, potencializando ação do GABA, de forma 

similar aos benzodiazepínicos. A profundidade da 

sedação é dose dependente.

É altamente lipofílico, cruzando rapidamente 

a barreira hemato-encefálica, com início de ação em 

0,5 a 1 minuto e duração de 4 a 8 minutos. Idosos 

apresentam mais sensibilidade ao propofol, em 

virtude de seu menor volume de distribuição. É 

metabolizado no f ígado e seus metabólitos 

excretados pelo rim. Insuficiência renal crônica ou 

c i r ro s e n ã o afeta m s i g n i f i cat i va m e nte s u a 

farmacocinética.

Seus principais efeitos adversos são depressão 

respiratória, hipotensão e dor à injeção.  A 

hipotensão é secundária à redução do débito cardíaco 

e da resistência vascular periférica. Não existem 

antagonistas, embora a hipotensão e a depressão 

respiratória respondam rapidamente à redução de 

dose ou parada de infusão.

OPIÓIDES

Essa c lasse apresenta potente efe i to 

analgésico, com mínima sedação. Agem ligando-se a 

receptores específicos, tanto no sistema nervoso 

central como em tecidos periféricos, impedindo a 

neurotransmissão da dor.  Têm rápido início de ação, 

fácil titulação. Entre os opioides analgésicos 

(morfina, meperidina, fentanil e remifentanil), a 

meperidina e o fentanil são os mais utilizados por 

endoscopistas.

A meperidina possui ação semelhante à 

morfina (10mg de morfina equivalem a 75mg de 

Sedação em EndoscopiaSung-Hoon Moon
Endoscopic Sedation Revisited: Principles and Practice. Clin Endosc 2014; 47:135-140
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meperidina), com início de ação em 3 a 6 minutos, 

quando administrada por via intravenosa, e duração 

de 60 a 180 minutos. Todos os opioides aumentam a 

pressão nas vias biliares, mas a meperidina é a que 

possui menos efeito.

O fentanil é uma droga altamente lipossolúvel, 

com início de ação em 01 a 02 minutos e duração 

máxima de 30 a 60 minutos. É 100 vezes mais potente 

que a morfina (10 mg de morfina equivalem a 0,1mg 

de fentanil). Possui metabolismo hepático e excreção 

renal.

Os efeitos adversos mais comuns são 

constipação, depressão respiratória, miose, náuseas 

e vômitos, retenção urinária e mioclonia. A depressão 

r e s p i r a t ó r i a  é  d o s e - d e p e n d e n t e ,  s e n d o  

p o t e n c i a l i za d a p e l o u s o c o n c o m i t a n t e d e 

benzodiazepínicos. Repercussão hemodinâmica em 

geral é leve, sendo o fentanil a droga de menor efeito 

cardiovascular. Possuem um antagonista, o naloxone, 

cujo início de ação ocorre em 01 a 02 minutos, 

durando de 30 a 45 minutos.

REGIMES DE SEDAÇÃO PARA ENDOSCOPISTAS NA 

PRÁTICA ATUAL

A implementação de um regime de baseado 

em evidências pode melhorar a qualidade da 

sedação, bem como reduzir a incidência de efeitos 

adversos. Quando sedação profunda ou anestesia 

geral forem necessárias, a vigilância anestésica torna-

se fundamental.

Midazolam sozinho

Dose inicial para < 60 anos: 1 a 2mg (máximo de 

0,03mg/kg/peso), infundidos em no mínimo 01 a 02 

minutos.

Doses adicionais: 1mg (0,02 a 0,03mg) em 

intervalos mínimos de 02 minutos.

Dose total usual: 2,5 a 5mg.

Dose máxima: 06 a 7,5mg.

Idosos ou pacientes ASA III: reduzir a dose em 

20%.

Midazolam + opióide

Dose inicial: midazolam 0,5 a 2,5mg + 

meperidina 12,5 a 50mg; midazolam 0,5mg a 01mg + 

fentanil 12,5 a 75µg.

Doses adicionais: midazolam 1mg, em 

intervalo de 02 a 03 minutos; fentanil 12,5 a 50 µg a 

cada 01 a 03 minutos.
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Dose máxima: midazolam 6mg, meperidina 

150mg, fentanil 200 µg.

PROPOFOL

Tem como vantagem rápido início de ação com 

rápida recuperação. Muito pacientes que recebem 

propofol podem necessitar de sedação profunda, já 

que não provoca nenhum efeito analgésico. De 

acordo com a Resolução 1670/03 do Conselho Federal 

de Medicina, é proibido ao médico que realiza o 

procedimento ficar responsável simultaneamente 

pelo exame e pela sedação profunda.

Dose inicial: 10 a 60mg.

Doses adicionais: 10 a 20mg a cada 30 

segundos. 

Infusão contínua: 2 a 5 mg/kg/h ou 100 a 200 

mg/h, com ou sem um bolus de 0,25 a 0,5mg/kg.

SEDAÇÃO BALANCEADA COM PROPOFOL

Nessa técnica, são administradas misturas, em 

baixas doses, de diversos depressores neuronais, 

maximizando os efeitos terapêuticos e minimizando 

os efeitos colaterais. Na prática endoscópica, a 

sedação balanceada com propofol envolve o uso de 

um opioide com ou sem um benzodiazepínico, os 

quais são administrados em dose única, com doses 

adicionais de propofol até atingir o nível de sedação 

desejado. Essa técnica proporciona os benefícios da 

sedação com propofol, enquanto reduz os riscos de 

uma sedação excessiva irreversível. Entretanto, o 

tempo de recuperação é maior do que com seu uso 

isolado.

Dose inicial (pré-indução): fentanil 25 a 75µg 

ou meperidina 25 a 50mg + midazolam (0,5 a 2,5mg). 

Podem ser usados em conjunto ou isoladamente. 

Dose inicial (indução): propofol 10 a 40mg ou 

0,5mg/kg.

Dose de manutenção: propofol 5 a 20mg

CONCLUSÃO

Vários regimes de sedação são utilizados por 

e n d o s c o p i s t a s ,  t o r n a n d o - s e  i m p e r i o s o  o  

conhecimento dos princípios dessa prática, bem 

como da farmacologia das drogas utilizadas. 

Experiência aliada ao conhecimento promovem a 

administração ideal de sedativos/analgésicos com o 

propósito de induzir e manter uma sedação 

moderada. Novos regimes continuam sendo 

desenvolvidos.
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FUNÇÃO
CARDIOVASCULAR

Inalterada Geralmente mantida Geralmente mantida Pode estar prejudicada

VENTILAÇÃO
ESPONTÂNEA

Inalterada Adequada Pode estar inadequada
Frequentemente 

inadequada

VIA AÉREA Inalterada
Não necessita de 

intervenção
Intervenção pode ser 

necessária
Intervenção quase 
sempre necessária

ARTIGO CIENTÍFICO

INTRODUÇÃO

Sedação pode ser definida como um estado de 

redução do nível de consciência, farmacologicamente 

induzido. A droga e/ou  a combinação de drogas usadas 

para atingir este estado varia de centro para centro. Sua 

administração aumenta o limiar de tolerância do 

paciente ao desconforto/dor, o que melhora tanto o 

diagnóstico quanto a terapêutica por endoscopia.

Em um estado de sedação ideal, o paciente deve 

sentir-se confortável e capaz de cooperar com o 

endoscopista, enquanto mantém seus reflexos de vias 

aérea e sua respiração espontânea – o que, geralmente, 

corresponde à “sedação moderada”, de acordo com a 

gradação da American Society of Anesthesiologists (ASA), 

ilustrada na Tabela 1.

Durante os procedimentos endoscópicos, 

complicações cardiovasculares graves ocorrem em 0,54% 

das vezes, enquanto a taxa de mortalidade é de 0,05%.

AVALIAÇÃO PRÉ SEDAÇÃO

- História pregressa e atual de medicações

Durante a sedação, complicações graves podem 

ocorrer tanto por hipoxemia, quanto por hipotensão e 

arritmia, portanto, é imprescindível saber se o paciente 

porta algum problema cardíaco ou pulmonar, bem como 

renal ou hepático – uma vez que estes podem alterar a 

meia vida das drogas administradas. Avaliar as 

medicações que o paciente faz uso, alergias e 

procedimentos anestésicos anteriores também é 

fundamental. 

- Avaliação das vias aéreas

Avaliar o escore de Mallampati do paciente, caso 

haja necessidade de intubação orotraqueal.

- Jejum pré sedação

A redução dos reflexos de vias aéreas durante a 

sedação deixa o paciente susceptível à aspiração, 

portanto, para prevenir tal evento, é necessário um 

jejum adequado: 2 horas para líquidos e 6 horas para 

alimentos sólidos. Considerar jejum prolongado em 

pacientes obesos, diabéticos e com DRGE.

MONITORIZAÇÃO

- Monitorização hemodinâmica

Monitorização cardíaca e da pressão arterial deve 

ser iniciada antes do início do procedimento e checada a 

cada 5 min.

- Oximetria de pulso e frequência respiratória

Pelo fato de, virtualmente, todo sedativo ser 

capaz de levar à depressão respiratória, a oximetria de 

pulso e a suplementação de oxigênio são fundamentais 

durante o exame endoscópico. Todavia, a oximetria 

mede a saturação arterial de oxigênio e não a troca 

alveolar, o que impede o método de detectar, de 

imediato, a depressão respiratória.

A capnografia, por sua vez, é um método não 

invasivo que monitora a concentração de dióxido de 

carbono durante a expiração e, apesar de não ser usada 

de rotina, é uma medida a ser considerada em pacientes 

com risco aumentado de depressão respiratória. 

- Suplementação de oxigênio

Prover suplementação de oxigênio ao paciente 

antes que a depressão respiratória aconteça é muito 

Sedação Endoscópica: risco e monitorização
Clin Endosc 2014; 47:151-154. Young Chul Yoo

Sedação mínima Sedação moderada Sedação profunda Anestesia geral

RESPONSIVIDADE
Resposta normal ao 

estímulo verbal
Resposta ao estímulo 

verbal/tátil
Resposta ao estímulo 
repetido ou doloroso

Irresponsivo mesmo 
ao estímulo álgico

Tabela 1 – Classificação para sedação e analgesia da American Society of Anesthesiologists 
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SATURAÇÃO 
DE OXIGÊNIO

> 92% em ar ambiente 2

Precisa de suplementação de O2 
para manter a saturação > 90% 1

Saturação de O2 < 90%, mesmo 
com suplementação

0

CONSCIÊNCIA

Vigil 2

Acorda ao chamado 1

Irresponsivo 0

CIRCULAÇÃO

PA + 20% do nível pré anestésico 2

PA + 20 a 49% do nível pré 
anestésico

1

PA + 50% nível pré anestésico 0

 importante para manter a segurança durante a sedação.

- Monitorização durante a recuperação e liberação

Mesmo após o término do procedimento endoscópico, 

ainda há risco de complicações cardiovasculares, 

dependendo da duração do efeito dos sedativos usados. 

A parada do estímulo externo com o endoscópio pode 

provocar a queda da PA e da FC, por isso os sinais vitais 

devem ser monitorizados por profissionais de saúde 

qualificados, até que o paciente esteja acordado. Um dos 

escores que pode ser usado para avaliar a recuperação é 

a Escala de Aldrete (tabela 2) – se acima de 8, incluindo 

score 2 para a respiração, o paciente pode ser liberado. 

Todavia, o paciente deve estar apto a andar sozinho, 

beber líquidos, não ter dor ou náuseas excessivas e ter 

um acompanhante para, então, ser liberado.

CONCLUSÃO

Para uma sedação endoscópica ser considerada bem 

sucedida, o paciente deve passar pelo procedimento de 

forma segura e confortável, o que requer monitorização 

adequada e administração individualizada de sedativos e 

analgésicos. 

Parâmetro Paciente Pontuação

ATIVIDADE

Capaz de movimentar os 4 membros 
voluntariamente ou sob comando

2

Tabela 2 – Escore de Aldrete modificado

Capaz de mover  2 membros 
voluntariamente ou sob comando

1

Incapaz de mover os membros 0

RESPIRAÇÃO

Capaz de respirar fundo e tossir 
voluntariamente

2

Dispnéia ou respiração limitada 1

Apnéia 0

TESTE SEUS CONHECIMENTOS

Baseado nos artigos traduzidos que você acabou de ler, 

faça as questões abaixo:

1. Paciente masculino, 32 anos, hígido e sem uso 

crônico de medicação, submetido à EDA por 

epigastralgia, fora sedado previamente com midazolam 

4,0mg e meperidina 40mg. Durante o exame manteve 

SaO2 igual a 98%, sob oxigênio suplementar a 4l/min. Ao 

final do exame apresentava-se irresponsivo ao estímulo 

tátil, respondendo apenas à dor. Qual a afirmativa 

correta?

a.Considerando que o paciente manteve ventilação 

espontânea, podemos afirmar que ele atingiu um nível 

de sedação definido como consciente.

b.A presença de SaO2 igual a 98% excluiu a hipótese de 

depressão respiratória.

c.O paciente atingiu nível de sedação inadequado ao 

procedimento proposto.

d.Considerando a idade e a higidez, a oximetria é 

considerada desnecessária. 

2.Paciente feminino, 25 anos, com diagnóstico 

prévio de Síndrome do Intestino Irritável, fora submetida 

à colonoscopia, sob sedação com midazolam 5,0mg e 

propofol 40mg. Durante exame, fora monitorada com 

oxímetro de pulso. A clínica dispunha de naloxone, 

adrenalina e atropina para intercorrências. O 

endoscopista realizou o exame com o auxílio de uma 

técnica de enfermagem. Qual a alternativa falsa?

a.Os fármacos do esquema proposto agem 

potencializando a resposta GABAérgica de forma similar, 

embora apenas o midazolam seja revertido pelo 

flumazenil.

b.A combinação das duas drogas é adequada, com o 

inconveniente da necessidade de doses adicionais de 

propofol durante o procedimento, em virtude de sua 

baixa meia-vida, para garantir uma adequada analgesia.

c.A conduta foi imprudente, tendo desrespeitado 

resoluções emanadas pelo Conselho Federal de 

Medicina.

d.Para exames de endoscopia, as doses máximas usuais 

de midazolam e propofol são respectivamente 6mg e 

400mg.

Resposta: 1.C 2.B
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LOCAL: Riocentro - Av. Salvador Allende, 6555 
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro 

INSCRIÇÕES e INFORMAÇÕES
Site: http://www.sobed.org.br
Organização: FBG, SOBED e CBCD

Taxas de Inscrição - Valores expressos em Reais
Sociedade Brasileira de
Endoscopia Digestiva

Eventos Nacionais - 2014

22-26
NOV

Semana do Aparelho Digestivo
XIII SBAD 2014
Local: Rio de Janeiro, RJ
Informações: 
TEL/FAX: (11) 3148 8200 | 3148 8201
E-mail: contato@sobed.org.br

www.sobed.org.br

Eventos Internacionais - 2014

6-9
OUT

Semana Pan-americana das Doenças 
Digestivas
Local: Buenos Aires, ARG
Informações: www.gastro2014.com

18-22
OUT

UEGW 2014
Local: Viena, Áustria
Informações: www.ueg.eu
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11-13
SET

ENEO 2014 - Encontro Nacional de 
Endoscopia Oncológica
Local: INCA, Rio de Janeiro, RJ  
www.regencyeventos.com.br
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