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RESUMO 

 

CONTEXTO: O sulfato de magnésio é um importante medicamento adjuvante 

em anestesia. Em associação ao rocurônio, pode prolongar a duração do 

bloqueio neuromuscular. O bloqueio neuromuscular profundo é cada vez mais 

utilizado em procedimentos cirúrgicos laparoscópicos, onde tem demonstrado 

benefícios aos pacientes. 

OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi determinar a ação do sulfato de 

magnésio na duração do bloqueio neuromuscular intenso e profundo com 

rocurônio.  

MÉTODOS: Estudo clínico, aleatório e duplamente encoberto. Foram 

selecionados 60 pacientes submetidos à cirurgias otorrinolaringológicas 

eletivas sob anestesia geral. Foram tratados previamente à indução 

anestésica, com uma infusão intravenosa de 100 ml de soro fisiológico (grupo 

salina), ou com 60 mg/kg de sulfato de magnésio (grupo sulfato). A distribuição 

aleatoria foi realizada utilizando o programa  GraphPad Prism QuickCalcs. Um 

bolus de rocurônio (0,6 mg/kg) foi administrado após perda de consciência. A 

função neuromuscular foi avaliada pela monitorização do adutor do polegar, 

medida pela sequência de quatro estímulos (SQE) com o monitor TOF Watch 

SX®. O protocolo de revisão de Estocolmo foi utilizado. Avaliou-se também o 

tempo de início de ação e o período sem resposta à SQE. 

RESULTADOS: As medianas (IIQ) das durações do bloqueio neuromuscular 

profundo foram: 20,31 (12,03 – 35,39) min e 18,27 (11,21 – 26,28) min no 

grupo sulfato de magnésio e no grupo salina, respectivamente (p = 0,1809).  As 

medianas (IIQ) das durações do bloqueio neuromuscular intenso foram 21,68 

(0,00 – 32,15) min e 0,00 (0,00 – 16,23) min (p = 0,0011) nos grupos sulfato de 

magnésio e salina, respectivamente.  

CONCLUSÃO: O sulfato de magnésio aumentou a duração do bloqueio 

neuromuscular intenso e o período sem resposta à SQE. Não houve diferença 

entre os grupos em termos de bloqueio neuromuscular profundo. Em pacientes 

tratados com sulfato de magnésio, a monitorização neuromuscular e a reversão 

adequada dos bloqueadores neuromusculares são essenciais. 

PALAVRAS-CHAVES: Sulfato de Magnésio, Monitorização do Bloqueio 

Neuromuscular; Agentes Bloqueadores Neuromusculares; Rocurônio. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

BACKGROUND: Magnesium sulphate is an important adjuvant drug in 

anaesthesia. In combination with rocuronium, it can enhance neuromuscular 

blockade. Deep neuromuscular blockade is increasingly used in laparoscopic 

surgical procedures, with promising patient outcomes.  

OBJECTIVES: The aim of this study was to determine the role of magnesium 

sulphate on the duration of deep and intense neuromuscular blockade with 

rocuronium.  

METHODS: Randomised, double-blind clinical study. Sixty patients scheduled 

to undergo elective otorhinolaryngological surgery under general anaesthesia 

were pre-treated with an intravenous infusion of either 100 ml saline (saline 

group), or 60 mg/kg magnesium sulphate (sulphate group), before induction of 

anaesthesia. Randomisation was performed using the GraphPad Prism 

QuickCalcs program. A rocuronium bolus (0.6 mg/kg) was administered after 

loss of consciousness. Neuromuscular function was assessed using 

acceleration of the thumb adductor, measured with the train-of-four (TOF) 

Watch SX® monitor. The Stockholm revision protocol was adopted. 

Neuromuscular outcome data included onset time and period of no response 

(no response to TOF). 

RESULTS: Median (IQR) durations of deep neuromuscular blockade were: 

20.31 (12.03 – 35.39) min and 18.27 (11.21 – 26.28) min in the magnesium 

sulphate and saline groups, respectively (p = 0.1809). Median (IQR) durations 

of intense neuromuscular blockade were 21.68 (0.00 – 32.15) min and 0.00 

(0.00 – 16.23) min (p = 0.0011) in the magnesium sulphate and saline groups, 

respectively.  

CONCLUSION: Magnesium sulphate increased the duration of intense 

neuromuscular blockade and the period of no response. There was no 

difference in patients in terms of deep neuromuscular blockade. In patients 

treated with magnesium sulphate, neuromuscular monitoring and adequate 

reversal are essential. 

KEYWORDS:  Magnesium sulphate; Neuromuscular Blockade Monitoring; 
Neuromuscular Blocking Agents; Rocuronium 
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1- INTRODUÇÃO 

 

O emprego de diferentes medicamentos e técnicas anestésicas possibilitou 

o uso mais eficaz, com menores doses e, portanto, menor quantidade de 

efeitos adversos. Essa interação de fármacos caracteriza a anestesia 

multimodal1. 

O sulfato de magnésio tem adquirido destaque importante como fármaco 

adjuvante em anestesia.  Apresenta diversas indicações clínicas, tais como: 

tratamento da doença hipertensiva específica da gestação2, proteção 

miocárdica após infarto agudo3, terapêutica de segunda linha em casos de 

crise asmática refratária4, tratamento de disritmias e espasmos musculares no 

tétano5. Em anestesia, seu uso está associado à atenuação da resposta 

adrenérgica à intubação traqueal6, no manuseio perioperatório de 

feocromocitomas7, na analgesia perioperatória8 e potencialização do bloqueio 

neuromuscular9-14.  

O sulfato de magnésio atua sobre a placa motora, o que gera a 

potencialização de bloqueadores neuromusculares. Diversas pesquisas 

apresentaram resultados como início de ação mais rápido, o aumento da 

duração clínica e aumento do índice de recuperação do rocurônio9-11 e de 

outros bloqueadores neuromusculares12-14. 

O prolongamento da duração clínica dos bloqueadores neuromusculares 

pode se traduzir em ganhos para cirurgias que exijam relaxamentos musculares 

profundos e duradouros como nas cirurgias videolaparoscópicas e robóticas15-17. 

Por outro lado, bloqueios neuromusculares mais duradouros que os esperados 
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têm maior probabilidade de curarização residual18, caso monitorização e 

reversão adequada não sejam realizadas. Nesse aspecto, o rocurônio apresenta 

um diferencial em relação aos demais bloqueadores neuromusculares 

adespolarizantes, porque é o único que possui um reversor farmacológico 

específico denominado sugammadex. Este é capaz de reverter completamente o 

bloqueio neuromuscular independente de sua intensidade19-21
. 

Os estudos em cirurgias videolaparoscópicas demonstram que o bloqueio 

neuromuscular profundo permite que sejam obtidas menores pressões de 

insuflação do pneumoperitôneo, que geram menores repercussões 

inflamatórias e cardiorrespiratórias para o paciente15-17. 

O bloqueio profundo é definido como aquele obtido pela ausência de 

resposta à sequência de quatro estímulos (SQE) e presença de um ou mais 

estímulos simples na contagem pós-tetânica (CPT)22.  

O bloqueio intenso antecede o bloqueio profundo, sendo definido pela 

ausência de resposta à SQE e CPT22. A monitorização do SQE e do CPT não é 

realizada normalmente na prática clinica19. 

No entanto, parece não haver na literatura, qual o papel do sulfato de 

magnésio na duração do bloqueio neuromuscular intenso e profundo obtido 

após o relaxamento muscular com rocurônio. 

A hipótese do presente estudo é que o pré-tratamento com sulfato de 

magnésio, por sua ação na junção neuromuscular, prolongará a duração do 

bloqueio neuromuscular intenso e profundo, após curarização com rocurônio, 

em pacientes submetidos à anestesia geral. 
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2- OBJETIVOS 

 

 

Objetivo primário 

 Comparar a duração do bloqueio neuromuscular intenso e profundo 

após pré-tratamento com sulfato de magnésio ou salina e dose única 

de rocurônio. 

 

Objetivos secundários 

 Comparar o tempo de início de ação; 

 Comparar a duração do período sem resposta à SQE; 

 Avaliar as concentrações séricas do magnésio. 
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3- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

O Íon de magnésio é o quarto cátion predominante no corpo humano. É 

essencial para muitas reações bioquímicas e na regulação da maioria das 

funções celulares como síntese de proteínas, produção de DNA, RNA e 

ativação de mais de 300 sistemas enzimáticos, incluindo os envolvidos no 

metabolismo de energia. O magnésio atua como um regulador do acesso do 

cálcio e de suas ações na célula23. 

Na prática clinica, apresenta diversas indicações tais como: tratamento da 

doença hipertensiva específica da gestação2, proteção miocárdica após infarto 

agudo3, terapêutica de segunda linha em casos de crise asmática refratária4, 

tratamento de disritmias e espasmos musculares no tétano5. Em anestesia6-14, 

seu uso está associado à atenuação da resposta adrenérgica à intubação 

traqueal, no manuseio perioperatório de feocromocitomas, na analgesia 

perioperatória e na potencialização do bloqueio neuromuscular.  

Os bloqueadores neuromusculares são fármacos que atuam na junção 

neurosmuscular (JNM).  A JNM é uma pequena parte do conjunto denominado 

unidade motora e representa a região de íntimo contato entre o terminal 

nervoso e a membrana da fibra muscular esquelética. A unidade motora é 

definida pelo conjunto de todas as fibras musculares de um músculo, inervadas 

por um único nervo motor, juntamente com o neurônio do qual este nervo se 

origina. Um músculo apresenta milhares de unidades motoras24-26. 

 No terminal nervoso existem partículas protéicas que formam canais de 

cálcio voltagem-dependentes. Quando o potencial de ação se propaga por toda 

a terminação, esses canais se abrem, permitindo a difusão de grande 

quantidade de cálcio para o interior da terminação. Os íons cálcio exercem 

influência atrativa sobre as vesículas de acetilcolina deslocando-as para a 

membrana neural onde as vesículas se fundem e esvaziam seu conteúdo de 

acetilcolina na JNM pelo mecanismo de exocitose24-26. Pelo menos 200 

vesículas contendo acetilcolina são liberadas pelas terminações axônicas 

nessa região24. A acetilcolina é um neurotransmissor sintetizado no axônio a 
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partir da ação da colina acetiltransferase sobre a colina e a acetilcoenzima A 

(presente nas mitocôndrias). 

As moléculas de acetilcolina ocupam os receptores colinérgicos 

nicotínicos presentes na placa motora, região quimioexcitável da membrana 

muscular no terminal motor da JNM. A membrana restante da fibra muscular, 

denominada extrajuncional, é eletricamente excitável. A placa motora situa-se 

em oposição ao terminal nervoso e possui milhões de receptores colinérgicos 

nicotínicos que são constituídos por cinco cadeias protéicas (2 alfas, 1 beta, 1 

delta e 1 épsilon) dispostas em círculo, numa estrutura tubular formando canais 

(ionóforos). Esses canais permitem a entrada de íons sódio, cálcio e a saída de 

potássio quando as duas cadeias alfas são ocupadas simultaneamente pela 

acetilcolina24-26. 

Esse movimento iônico cria o potencial de placa que se propaga para a 

membrana extrajuncional. Se a intensidade desta corrente alcançar o limiar de 

estimulo, o que ocorre quando, pelo menos 5-20% dos receptores abrem seus 

ionóforos, será deflagrado o potencial de ação que, se propaga, iniciando uma 

sequência de eventos que resultam em contração muscular. A repolarização 

ocorre com a saída da acetilcolina do receptor para ser metabolizada, em 

milissegundos, em acetato e colina pela acetilcolinesterase24-26. 

A ação principal dos fármacos bloqueadores neuromusculares não 

despolarizantes é de se ligar a pelo menos uma das duas subunidades alfas do 

receptor pós-sináptico. Isso impede o acesso ao receptor de acetilcolina e não 

produz a abertura do receptor. Para que ocorra diminuição na contração 

muscular há necessidade de que , pelo menos, 75% dos receptores 

colinérgicos da placa motora estejam ocupados pelo BNM. A ocupação de 95% 

destes receptores é necessária à completa supressão da contração muscular 

ao estímulo isolado24. 

O magnésio ao bloquear a entrada de cálcio no terminal pré-sináptico 

potencializa a ação dos bloqueadores neuromusculares: acelera o inicio de 

ação e prolonga a duração desses agentes23
. 

Os bloqueadores neuromusculares são utilizados em anestesia para 

proporcionar relaxamento da musculatura esquelética. Isso facilita a intubação 

traqueal, a ventilação do paciente e promove condições operatórias 

adequadas23. Podem ser agonistas (despolarizantes) e antagonistas 
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(adespolarizantes) do receptor nicotínico. A ligação desses antagonistas ao 

receptor é reversível e ocorre associação e dissociação repetidamente. 

Acredita-se que, os bloqueadores neuromusculares adespolarizantes, atuem 

também nos receptores pré-juncionais da JNM. A estimulação desses 

receptores pela acetilcolina normalmente resulta em mobilização adicional de 

acetilcolina para lidar com o aumento da frequência de estimulação. A ação 

dos bloqueadores neuromusculares nesses receptores inibe esse processo 

sendo responsável pela fadiga muscular na monitorização neuromuscular27,28. 

O rocurônio é um fármaco bloqueador neuromuscular adespolarizante. 

Todo paciente deve ser monitorizado durante o uso de bloqueadores 

neuromusculares27,28. Essa monitorização permite avaliar a profundidade do 

bloqueio neuromuscular e proporciona segurança ao identificar a curarização 

residual19, ao término da cirurgia. Quanto mais profundo for o bloqueio 

neuromuscular, mais longo será o tempo de reversão espontânea. 

O método mais eficaz para avaliar a atividade neuromuscular é a medida da 

força de contração de um músculo periférico, como resposta à estimulação 

elétrica de seu nervo motor (resposta evocada). A resposta motora ao estímulo 

elétrico depende de vários fatores, tais como: o estado contrátil do músculo, o 

estado funcional da JNM, o local da estimulação, as características do estímulo 

elétrico (duração, intensidade e forma da onda) e o padrão de estimulação 

(estímulo simples, tétano, sequência de quatro estímulos, double burst, 

contagem pós-tetânica) 22, 27,28. 

     A preferência do local de estimulação é de um nervo motor próximo da 

superfície da pele. O nervo ulnar e o músculo adutor do polegar constituem a 

unidade motora mais utilizada (Figura 1). Outras unidades motoras podem ser 

utilizadas como: nervo facial e músculo orbicular do olho; nervo tibial posterior 

e flexor do hálux27.  
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Figura 1- Monitorização objetiva da função neuromuscular por aceleromiografia. 

 Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Considerando que, cada fibra muscular contrai quando o estímulo 

alcança um limiar (lei do tudo ou nada), a força contrátil desenvolvida, no 

músculo, será o resultado da soma da força de contração das várias fibras 

musculares que o compõem. Quanto maior o número de fibras nervosas 

estimuladas, maior o número de fibras musculares que se contraem e maior a 

força de contração muscular obtida. Assim, apenas quando é aplicado um 

estímulo elétrico, com uma corrente de intensidade máxima ou supramáxima é 

que se obtém a máxima força de contração muscular22,27,28.  

Na monitorização da JNM, a corrente supramáxima deverá ter uma 

intensidade 15 a 20% maior que, aquela capaz de provocar uma resposta 

máxima, para assegurar o recrutamento de todas as fibras musculares. Essa 

intensidade obtém-se ao realizar a calibração do estimulador de nervo 

periférico22.  

Com a administração de um bloqueador neuromuscular, a resposta do 

músculo diminuirá em paralelo com o número de fibras bloqueadas. Assim, a 

medida da redução da força de contração do músculo, à um estímulo 

supramáximo, reflete o grau do bloqueio neuromuscular.   

 Dentre os padrões de estimulação neuromuscular há a sequência de 

quatro estímulos (SQE). Esta é a tradução mais empregada para Train of four 
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(TOF). A estimulação do nervo é realizada através de quatro estímulos 

supramáximos com impulsos de ondas de duração de 200 ms e em 2 Hz22 

(Figura 2). 

 

 

 

Figura 2. Esquema de estimulação elétrica na sequência de quatro estímulos. 

 

 Quando há 4 estímulos presentes na SQE, a relação entre a amplitude 

da quarta e da primeira resposta à SQE é denominada relação T4/T1.O valor 

de T4/T1 de 0,9 é o mais seguro e usado como referência para extubação 

traqueal22-28. 

 A estimulação tetânica corresponde a todo estímulo com frequência 

igual ou superior a 30 Hz. Na prática, utilizam-se 50 ou 100 Hz durante 5 

segundos. Isso permite avaliar a profundidade do bloqueio neuromuscular onde 

o modo de estimulação SQE não é mais capaz de registrar atividade muscular 

(após ocupação de 95% dos receptores)24. 

 Assim, com a administração de estímulos simples isolados após um 

estímulo tetânico, observa-se aumento da resposta contrátil (potenciação pós-

tetânica), que é justificada pela facilitação da transmissão neuromuscular. O 

aparecimento de fadiga e de potenciação pós-tetânica ocorre apenas com 

bloqueadores neuromusculares adespolarizantes. A contagem dos estímulos 
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simples após o estimulo tetânico é chamada contagem pós-tetânica (CTP) e é 

útil para diferenciar o bloqueio intenso do bloqueio profundo. A estimulação 

tetânica só é recomendada em pacientes anestesiados, por ser dolorosa. 

Baseado nesses modos de estimulação e no Protocolo de Estocolmo22 

definiram-se diferentes níveis de bloqueio neuromuscular. O inicio de ação é 

definido pelo período entre a injeção do bloqueador neuromuscular até o 

desaparecimento de 95% da altura de T1 (ausência completa de atividade 

muscular). Em seguida, inicia-se o bloqueio neuromuscular intenso e profundo, 

respectivamente. Em ambos, não há resposta à SQE (SQE = 0). O estimulo 

tetânico e a CPT permitem diferenciar essas duas fases. Se o bloqueio for 

intenso, não haverá resposta aos estímulos isolados após o tétano (CPT = 0). 

Se houver registro de CPT ocorre um bloqueio profundo. À medida que as 

respostas da CPT vão reaparecendo (total de 15) significa que a ação do 

bloqueador neuromuscular está se dissipando e reaproximando do 

aparecimento da primeira resposta na SQE.(Figura 3) 

 

 

 

Figura 3. Representação esquemática dos conceitos farmacodinâmicos 

utilizando-se da monitorização da função neuromuscular pela sequência de 

quatro estímulos e contagem pós-tetânica. 

 

A paralisia ou fraqueza muscular pós-operatória, decorrente da ausência 

ou incompleto antagonismo dos bloqueadores neuromusculares competitivos, é 
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conhecida como bloqueio neuromuscular residual pós-operatório. Está 

associado à morbimortalidade pós-operatória e sua incidência após a anestesia 

tem sido avaliada por diferentes autores19-21. 

Medicações anticolinesterásicas, também conhecidas como inibidores 

da acetilcolinesterase, são usadas para reverter os efeitos dos bloqueadores 

neuromusculares adespolarizantes. Esses fármacos aumentam a concentração 

de acetilcolina na junção neuromuscular mediante a inibição da enzima 

acetilcolinesterase. O início do antagonismo depende do grau de reversão  

espontânea.  

Não se deve utilizar um anticolinesterásico na vigência de um bloqueio 

muito profundo. E caso não haja qualquer resposta após a seqüência de quatro 

estímulos, não é aconselhável , de imediato, aumentar a dose do 

anticolinesterásico27, 28.  

A possibilidade da reversão do bloqueio neuromuscular intenso e 

profundo surgiu com o advento de um reversor especifico do rocurônio, o 

sugammadex24-28. Trata-se de uma gama-ciclodextrina, quimicamente 

modificada, que atua como antagonista seletivo do rocurônio e vecurônio. O 

sugammadex age como um agente de ligação e não tem efeito sobre a 

acetilcolinesterase ou qualquer sistema de receptores no corpo, eliminando 

assim, a necessidade de fármacos anticolinérgicos e os seus efeitos 

secundários indesejáveis. 

  Com a possibilidade de reversão de bloqueios intensos e profundos, foi 

possível observar que, a manutenção de um relaxamento neuromuscular 

adequado, permitiu a obtenção de menores pressões de insuflação do 

pneumoperitôneo em cirurgias videolaparoscópicas15-17. Isto possibilitou a 

redução da dor pós-operatória, a diminuição da resposta inflamatória e das 

complicações cardiovasculares e respiratórias. 

 Após extensa revisão bibliográfica, parece não haver na literatura 

nenhum trabalho descrevendo o efeito específico do sulfato de magnésio sobre 

a duração dos bloqueios neuromusculares intenso e profundo após dose única 

de rocurônio. 
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4- PACIENTES E MÉTODOS 

 

 

O ensaio clínico, prospectivo, aleatório e duplamente encoberto foi 

realizado após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Federal de Bonsucesso (HFB), Rio de Janeiro, sob o número 

60379016.1.0000.5253, parecer nº 1.764.273 (Anexo 1) e registro no 

ClinicalTrials (NCT02989272 - Anexo 2). 

Foram recrutados 62 pacientes das quais 60 completaram o estudo. De 

acordo com o protocolo de boa prática clinica em estudos farmacodinâmicos 

com agentes bloqueadores neuromusculares22, foram incluídos pacientes 

entre 18 e 65 anos de idade, estado físico classificado pela American Society 

of Anesthesiologists (ASA)22 I a II, com índice de massa corporal (IMC) entre 

18,5 e 24,9 e submetidos à cirurgias otorrinolaringológicas eletivas. As 

cirurgias otorrinolaringológicas não exigem bloqueios neuromusculares 

intenso e profundo, o que permitiu a monitorização neuromuscular sem 

interferência de novas doses do bloqueador neuromuscular. 

Foram utilizados os seguintes critérios de exclusão: gravidez ou 

suspeita de gravidez; doenças neuromusculares, insuficiência renal; 

disfunção hepática; história ou preditores de via aérea difícil; 

hipermagnesemia (Mg > 2,5 mEq/L); hipomagnesemia (Mg < 1,7 mEq/L); uso 

de furosemida, aminoglicosídeos, aminofilina, azatioprina; ciclofosfamida, 

anti-inflamatórios e magnésio; alergia aos fármacos utilizados no estudo; 

participantes de outros estudos clínicos e cirurgias de emergência. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi apresentado 

e assinado por cada um dos participantes voluntários, que foram orientados a 

respeito dos riscos e benefícios em participar desta pesquisa (Apêndice 1). 

Os pacientes foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos usando 

o QuickCalcs® (GraphPad Software, San Diego, CA, EUA) numa relação 1:1. 

Os pacientes do grupo salina receberam pré-tratamento com infusão venosa 

de 100 ml de solução salina, durante 10 minutos (10 ml/h) antes da indução da 

anestesia. O grupo sulfato de magnésio recebeu pré-tratamento20,23 com 

infusão venosa de sulfato de magnésio 60mg/kg (Isofarma, concentração 50%, 
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Precauba, CE, Brasil) diluído em 100 ml de solução salina, durante 10 minutos 

(10 ml/h) antes da indução da anestesia.   

Os números da aleatorização foram colocados em envelopes opacos. 

Estes envelopes eram abertos por um anestesiologista que não participou do 

estudo e que realizou o preparo das soluções (solução salina ou sulfato de 

magnésio). A anestesia foi conduzida pelo pesquisador que desconhecia qual 

solução estava sendo infundida. 

Os exames complementares prévios à cirurgia foram: hemograma, 

coagulograma, uréia, creatinina, sódio, potássio, glicose e eletrocardiograma 

para os pacientes com mais de 40 anos. 

Na sala de cirurgia, os pacientes foram monitorizados com cardioscopia, 

oximetria de pulso, capnometria, capnografia, pressão arterial não invasiva, 

índice bispectral, temperatura esofageana e periférica. 

Após monitorização, foi realizado acesso venoso periférico com cateter 

20G ou 18G no membro superior. Foi coletado 5 ml de sangue para dosagem 

do magnésio plasmático pelo método Arsenazo (Architect c16000®, Abbott 

Laboratories, Abbott Park, Illinois, USA) e após a coleta foi iniciada a infusão 

de solução salina ou magnésio, segundo protocolo de Estocolmo22. 

Realizou-se pré-oxigenação a 6L/min sob máscara facial durante cinco 

minutos. Após o término da solução do estudo foi realizada indução da 

anestesia com injeção de propofol, via intravenosa, por meio de bomba 

infusora (Diprifusor Master® TCI, Fresenius Vial, França) na dose alvo 

controlada de 4-5 µg/ml e, remifentanil em infusão contínua (Colleague® bomba 

de infusão volumétrica, Baxter Health care Corporation, Estados Unidos da 

América) com doses entre 0,15 a 0,30 µg/kg/min. 

 A função neuromuscular foi avaliada por aceleromiografia do músculo 

adutor do polegar, utilizando a sequência de quatro estímulos (SQE) com o 

monitor TOF Watch SX® (Organon, Holanda). O aparelho foi instalado no lado 

oposto ao manguito de pressão arterial e da linha venosa. Os eletrodos de 

superfície foram colocados, após a limpeza da pele, sobre o nervo ulnar, no 

punho. A posição do transdutor estava assegurada pela utilização de um 

adaptador de mão (HandAdapter®, Organon, Holanda). O braço foi fixado e 

mantido na mesma posição durante todo o procedimento. O sensor de 

temperatura periférica foi fixado na região hipotenar da mão monitorizada. 
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Após a indução da anestesia e perda da consciência, o aceleromiógrafo foi 

calibrado, utilizando o estímulo tetânico de 50 Hz por 5 segundos e a seguir o 

modo de calibragem 2 do TOF Watch SX®. O padrão de estimulação SQE 

utilizado foi definido como o impulso supramáximo de onda quadrada com 

duração de 200 ms e quatro estímulos de 2 Hz, com intervalos de 15 

segundos. Depois de se obter as respostas estáveis ao SQE (medidas com 

variação menor que 10%), uma dose em bolus de rocurônio (0,6 mg/kg) foi 

administrada por via intravenosa durante 5 segundos. Após valor de SQE de 

zero em três medidas consecutivas foi realizada a intubação traqueal. 

Realizou-se nova coleta de 5 ml de sangue para dosagem do magnésio 

plasmático, 10 minutos após o término da infusão da solução de sulfato de 

magnésio ou solução salina, usando o mesmo método anterior.  

A temperatura central foi mantida acima de 36oC monitorizada por 

termômetro esofagiano. Foi utilizada a técnica de convecção de ar aquecido, 

com o uso de aparelho acoplado a manta térmica (Bair Hugger® modelo 750, 

Augustine Medical Inc, EUA) fixada abaixo dos mamilos. A temperatura 

periférica foi mantida acima de 33oC, monitorizada por termômetro cutâneo. 

A manutenção da anestesia foi realizada com anestesia venosa total 

com remifentanil em infusão contínua (Colleague® bomba de infusão 

volumétrica, Baxter Health care Corporation, EUA) e propofol alvo-controlado 

(Diprifusor Master® TCI, Fresenius Vial, França) de no mínimo 30% acima dos 

valores correspondentes à perda do reflexo córneo palpebral. O ajuste da 

hipnose ocorreu conforme o índice bispectral (entre 40 e 60).  

No instrumento de coleta de dados foram registrados: início de ação 

(tempo decorrido, em minutos, desde o início da injeção do rocurônio até 95% 

de depressão T1); duração do bloqueio neuromuscular intenso, definido como 

o período de tempo em que não há resposta ao estimulo tetânico e à SQE; 

duração do bloqueio neuromuscular profundo, definido como o período de 

tempo entre o reaparecimento da primeira CPT até o reaparecimento da 

primeira resposta à estimulação de SQE; e o período de ausência de resposta 

à SQE, definido como o período de tempo sem resposta à estimulação SQE, 

ou seja, soma do bloqueio intenso e profundo. 

Ao final da cirurgia, a analgesia venosa foi realizada com dipirona 30 

mg/kg e tramadol 1 mg/kg por via intravenosa.  
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A extubação traqueal ocorreu por critérios clínicos e após recuperação 

da relação T4/T1 ≥ 0,9. Nos casos em que houve término da cirurgia com a 

presença de T4/T1 < 0,9, a reversão do bloqueio neuromuscular foi realizada 

com sugammadex em dose proporcional à profundidade do bloqueio 

neuromuscular. 

Ao final do procedimento, os pacientes foram encaminhados à sala de 

recuperação pós anestésica. 

 

Análise estatística 

 

 Para o cálculo do tamanho amostral, foi admitido poder de estudo de 

0,8, alfa de 0,05 e beta de 0,2. A média (desvio padrão) de 69 min (23 min) foi 

usada como referência em dados encontrados na literatura11. Estabeleceu-se 

um tamanho  mínimo da amostra de 30 pacientes em cada grupo.  

 Todos os resultados foram expressos como frequência (porcentagens) 

ou mediana (intervalo interquartil). O uso da mediana (intervalo interquartil) 

seguiu orientação do protocolo de estocolmo pois não obtivemos uma 

distribuição normal.  

 Em dados numéricos, o teste de Shapiro-Wilk foi aplicado nos 

resultados para determinar se essas variáveis estavam normalmente 

distribuídas.  

 Quando a variável apresentava distribuição normal, foi utilizado o teste 

t de Student, enquanto o teste de Mann-Whitney foi utilizado para as variáveis 

sem distribuição normal. Nos dados categóricos, foi utilizado o teste do qui-

quadrado para comparações de frequências.  

 A significância estatística foi estabelecida em p < 0,05. As análises 

estatísticas foram realizadas usando o GraphPad Prism 6.0®. 
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5- RESULTADOS 

 

 

 
O estudo foi conduzido entre fevereiro de 2017 e março de 2018.  Foram 

recrutados 62 pacientes dos quais 60 foram elegíveis e selecionados para 

participar da pesquisa, como representado na Figura 4.  
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Não foram encontradas diferenças nas características dos pacientes 

entre os dois grupos estudados (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1 –Caracteristicas dos pacientes que receberam sulfato de magnésio ou salina. 
Valores estão em mediana (IIQ) ou número (%). 

_________________________________________________________________ 
 

 Sulfato de magnésio Salina 
 ______________________ ___________________________             

 
 (n=30) (n=30) 
 
 

Gênero (M:F)                       14:16(47%, 53%)  15:15(50%, 50%) 

Idade (anos) 36,47(31,14 –  41,80)  36,87(30,73 –  43,01) 

IMC  (kg.m-2) 22,88 (22,21 – 23,54)    22,34 (21.57 – 23,11) 

ASA (1/2) 23/7 (77%, 23%)  22/8 (73%, 27%) 

IMC: Índice de Massa Corpórea; IIQ: Intervalo interquartil; ASA: American Society of 
Anesthesiologists 

 

 

A mediana (IIQ) da duração do BNM profundo foi semelhante nos dois 

grupos: 20,31 (12,03 – 35,39) min vs 18,27 (11,21 – 26,28) min para os  

pacientes que receberam sulfato de magnésio e soro fisiológico, 

respectivamente (p = 0,1809) (Tabela 2).  

A duração mediana do BNM intenso foi maior no grupo sulfato de 

magnésio: 21,68 (0,00 – 32,15) min vs 0,00 (0,00 – 16,23) min para pacientes 

que receberam sulfato de magnésio e soro fisiológico, respectivamente (p = 

0,0011) (Tabela 2).  

A duração mediana do período sem resposta à SQE foi também maior 

no grupo sulfato de magnésio: 40,82 (36,00 – 51,40) min vs 28,01 (21,94 – 

31,55) min para pacientes que receberam sulfato de magnésio e soro 

fisiológico, respectivamente (p = 0,0001) (Tabela 2).  

O tempo de início de ação foi menor no grupo sulfato de magnésio do 

que no grupo salina: mediana 1,31 (1,02 – 1,67) min vs 1,59 (1,25 – 1,81) min, 
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respectivamente (p = 0,0385) (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2 – Parâmetros farmacodinâmicos do rocurônio (Início de ação, BNM profundo, BNM 
intenso e Período sem resposta). Valores estão em mediana (IIQ). *Significância com p < 0.05 
 

 
 Sulfato de Magnésio             Salina                                    p-valor 
 (n=30)                                       (n=30)                                      
 

Início de ação (min) 1,31 (1,02 – 1,67) 1,59 (1,25 – 1,81) 0,0385* 

BNM profundo(min) 20,31 (12,03 – 35,39) 18,27 (11,21 – 26,28) 0,1809 

BNM intenso (min) 21,68 (0,00 – 32,15) 0,00 (0,00 – 16,23) 0,0011* 

Período sem resposta (min) 40,82 (36,00 – 51,40) 28,01 (21,94 – 31,55) 0,0001* 

IIQ: intervalo interquartil; BNM: Bloqueio neuromuscular 
 

 
Nenhuma diferença foi observada na concentração sérica de magnésio 

no grupo salina entre as duas amostras: 2,00 (1,77 – 2,20) mmol/L e 1,95 (1,80 

– 2,22) mmol/L (p = 0,8525). No grupo sulfato de magnésio, foi observada uma 

maior concentração sérica de magnésio após a infusão de sulfato de 

magnésio: 4,25 (4,00 – 4,72) mmol/L vs 2,10 (1,90 – 2,30) mmol/L, após e 

antes da infusão da solução respectivamente (p = 0.0001, tabela 3). 

 

Tabela 3– Níveis séricos de magnésio em pacientes que receberam sulfato ou salina. Valores 
estão em mediana (IIQ). *Significância com p < 0.05 
 

 

Concentração sérica de magnésio (mmol/L) 

 
Antes da infusão da 
solução do estudo 

Depois da infusão da 
solução do estudo 

p-valor 

 

Sulfato de magnésio 
(n=30) 

2,10 (1,90 – 2,30) 4,25 (4,00 – 4,72)   0,0001* 

Salina (n=30) 2,00 (1,77 – 2,20) 1,95 (1,80 – 2,22) 0,8525 

IIQ: Intervalo Interquartil 
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6-DISCUSSÃO 

 

 

 

 Este estudo clínico, prospectivo, aleatório e duplamemte encoberto, 

demonstrou que o pré-tratamento com uma dose única de sulfato de magnésio 

é capaz de prolongar o BNM intenso e o período sem resposta à SQE.  

 Neste estudo, a mediana da duração do BNM profundo foi similar no 

grupo sulfato de magnésio (20,31 min) e no grupo salina (18,27 min) (p = 

0,1809). Schultz29 ao estudar a duração do BNM profundo, não utilizou o 

sulfato de magnésio. Ele observou uma duração do BNM profundo com 

rocurônio de 21,2 min diferente do obtido no grupo salina desta pesquisa 

(18,27 min). 

 A mediana da duração do BNM intenso, neste estudo, foi diferente 

entre o grupo sulfato de magnésio (21,68 min) e o grupo salina (0,00 min) (p = 

0,0011). Schultz29 ao estudar a duração do BNM intenso, não utilizou o sulfato 

de magnésio. Ele observou uma duração do BNM intenso com rocurônio de 

12,1 min, o que foi significativamente diferente dos resultados obtidos no 

presente estudo com o grupo salina (0,00 min). Esta diferença pode ser 

explicada por dois fatores: 1º) Pela alta variabilidade farmacodinâmica do 

rocurônio nas doses administradas; 2º) A ausência de bloqueio neuromuscular 

intenso era esperada em alguns pacientes de ambos os grupos, porém, houve 

ausência de BNM intenso em dezessete pacientes (57%) do grupo salina, 

quando comparado aos nove pacientes (30%) do grupo sulfato de magnésio.  

 Nesta pesquisa, o período sem resposta à SQE (BNM intenso mais 

profundo) foi maior no grupo sulfato de magnésio (40,82 min) comparado ao 

grupo salina (28,01 min) (p = 0,0001). Estes resultados estão correlacionados 

com a duração elevada do BNM intenso e a pequena contribuição do BNM 

profundo. Não foram encontrados estudos avaliando a duração do período sem 

resposta à SQE. 

 O tempo de início de ação foi menor no grupo sulfato de magnésio em 

comparação com o grupo salina (1,31 min vs 1,59 min, p = 0,0385). Esta 

redução também foi encontrada por Kim30 e Czarnetzki31 e confirmada por uma 
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meta-análise realizada por Dong32, que mostrou uma redução média no tempo 

de início de 28,2 s. 

 Os níveis de magnésio séricos foram mais elevados após pré-

tratamento com sulfato de magnésio do que antes do pré-tratamento: 4,25 

(4,00 – 4.72) mmol/L vs 2,10 (1,90 – 2,30) mmol/L, respectivamente. Estes 

resultados demonstraram que, a dose de sulfato de magnésio administrada, foi 

suficiente para aumentar significativamente a concentração de magnésio de 

plasma. Isso pode, portanto, ter efeitos sobre a duração do BNM que são 

clinicamente relevantes. 

 Os benefícios do BNM profundo foram descritos em cirurgias 

laparoscópicas15-17, e a obtenção de bloqueios neuromusculares mais 

duradouros podem beneficar essas cirurgias. No entanto, a definição do 

bloqueio neuromuscular profundo nesses estudos, engloba o bloqueio 

neuromuscular intenso. As definições do BNM intenso e profundo foram bem 

esclarecidas pelo protocolo de Estocolmo22. Portanto, pode-se obter os 

mesmos benefícios com o aumento da duração do período sem resposta à 

SQE.  

 No entanto, esses benefícios não  foram  estudados nesta pesquisa, 

porque os pacientes foram submetidos à cirurgias otorrinolaringológicas. O 

objetivo do presente estudo era determinar a duração do efeito do sulfato de 

magnésio sobre os bloqueios neuromusculares intenso e profundo. Esses 

procedimentos cirúrgicos não exigem esses bloqueios, o que permitiu o uso 

dos bloquadores neuromusculares apenas para intubação traqueal, não sendo 

portanto, necessária a manutenção dos bloqueios neuromuscular intenso e 

profundo ao longo da cirurgia. 

 O aumento dos níveis séricos de magnésio pode levar à um risco de 

paralisia residual ou recurarização. A monitorização dos bloqueadores 

neuromusculares, é essencial nos casos em que os pacientes receberam 

tratamento com sulfato do magnésio, pois permite  avaliar a recuperação do 

BNM e uma extubação segura. Além disso, a reversão do BNM, nestes casos, 

é indicada especialmente quando são utilizados níveis mais profundos de BNM 

até ao final do procedimento cirúrgico. A reversão do BNM induzida por 

rocurônio com sugammadex20 é rápida e completa em pacientes tratados com 

sulfato de magnésio.  
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 Este estudo tem algumas limitações. Os resultados são restritos a uma 

população adulta saudável. Não houve discriminação entre o membro superior 

dominante e não dominante para a monitorização neuromuscular. O membro 

superior direito foi usado em todos os pacientes. Não foi realizada dosagem do 

magnésio plasmático ao final do procedimento para avalar a duração da 

hipermagnesemia. Não foram avaliados os efeitos adversos do sulfato de 

magnésio porque já estão  largamente descritos na literatura. 

 Devido a potencialização observada no periodo sem resposta à SQE, 

em pacientes tratados com sulfato de magnésio, a monitorização 

neuromuscular e a reversão adequada dos bloqueadores neuromusculares são 

essenciais.  

 Estudos futuros podem esclarecer as limitações desse trabalho e 

avaliar se o mesmo efeito será observado com doses menores de sulfato de 

magnésio. 
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7 - CONCLUSÃO 

 

 

 O sulfato de magnésio aumentou a duração do bloqueio neuromuscular 

intenso e do período sem resposta à SQE. 

Não houve diferença entre os grupos no que se refere ao bloqueio 

neuromuscular profundo.  

Houve redução no tempo de início de ação do rocurônio com o sulfato 

de magnésio. 

Houve aumento da concentração sérica de magnésio após infusão 

venosa do sulfato de magnésio na dose estudada. 
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ANEXO 1 – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Federal de 

Bonsucesso 
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ANEXO 2 – Registro no ClinicalTrials. 
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ANEXO 3 – Comprovante de apresentação de trabalho apresentado no 
Congresso Europeu de Anestesiologia -Copenhagen (Junho 2018) 
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ANEXO 4 – Prêmio Dr. Zairo Eira Garcia Vieira CBA 2018 – Belém-Pará 
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APÊNDICE 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Resolução 466/2012 CNS 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA 

Nome do paciente voluntário: 

Documento de identidade:                      Data de nascimento: 

Endereço: 

CEP:                      Telefone(s): 

Você em breve será submetido a uma anestesia geral para um procedimento 

cirúrgico. Por isso está sendo convidado a participar de um estudo onde serão 

comparadas anestesias com a utilização de um medicamento que contém 

magnésio. Envolve a anotação de informações obtidas a partir da utilização de 

alguns medicamentos usados rotineiramente no tipo de anestesia que você 

será submetido. 

O projeto tem por fim comparar o efeito de um medicamento, quando utilizado 

conjuntamente com outro medicamento, observando especialmente o tempo de 

ação e a duração dos efeitos. O medicamento é o sulfato de magnésio que 

existe no seu organismo e pode ser administrado durante a anestesia com 

vários efeitos benéficos. Para que você possa decidir se quer ou não participar 

deste estudo precisa conhecer seus benefícios, riscos e implicações. Este 

estudo não deve incluir grávidas, portanto se você estiver grávida ou em 

suspeita de gravidez avise neste momento. 

OBJETIVO DO ESTUDO 
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Estudar os efeitos do sulfato de magnésio, do medicamento que relaxa o 

músculo (rocurônio). 

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO 

Se você concordar em participar desse estudo, as informações referentes a 

sua anestesia (sinais vitais, medicações utilizadas, e efeitos adversos) poderão 

mostrar que o magnésio pode oferecer uma anestesia adequada com utilização 

de uma quantidade menor de remédios. 

RISCOS 

Caso aceite ou não em participar desse estudo, você terá exatamente o 

mesmo tratamento clínico durante a cirurgia e no período pós-operatório. Você 

estará sujeito aos mesmos riscos e possíveis complicações que podem 

acontecer com qualquer paciente, uma vez que a técnica anestésica e os 

cuidados após anestesia são utilizados rotineiramente no Hospital Federal de 

Bonsucesso para este tipo de cirurgia. 

Os medicamentos a serem usados em sua anestesia são: propofol (serve para 

dormir), rocurônio (serve para relaxar os músculos), sulfato de magnésio (serve 

para relaxar os músculos, para controlar a pressão arterial e aliviar a dor), 

remifentanil, dipirona, tramadol (servem para tirar a dor). O risco de cada 

medicação está explicado a seguir. 

Os riscos do sulfato de magnésio durante a anestesia e imediatamente após 

anestesia são o aumento dos efeitos anestésicos, especialmente da queda da 

pressão arterial e dos batimentos cardíacos. 

Os riscos do remifentanil durante a anestesia são queda da pressão arterial e 

dos batimentos cardíacos, dificuldade da respiração. 

 Os riscos do rocurônio durante a anestesia são relaxamento dos músculos por 

mais tempo que o esperado e dificuldade da respiração. 

Os riscos do propofol durante a anestesia são queda da pressão arterial e dos 

batimentos cardíacos, dificuldade da respiração e muito sono depois da 

cirurgia. 
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Os riscos da dipirona e do tramadol durante a anestesia são queda da pressão 

arterial e vômitos. 

 Para todos os medicamentos é possível acontecer alergias. 

BENEFÍCIOS 

A utilização do sulfato de magnésio pode lhe trazer benefícios, principalmente 

a diminuição da dor durante e após a cirurgia, o que resulta numa redução da 

quantidade de medicamentos anestésicos e outros remédios utilizados durante 

a anestesia. 

Você não ganhará nenhum pagamento ao participar desse projeto, entretanto 

ao dados obtidos com sua participação poderão ser utilizados para melhoria da 

qualidade da anestesia para as cirurgias otorrinolaringológicas. 

ACOMPANHAMENTO, ASSISTÊNCIA E RESPONSÁVEIS 

Você será acompanhado durante toda a cirurgia e no pós operatório por um  

médico anestesiologista, que irá estabelecer uma via de acesso venoso no seu 

braço, medir sua pressão arterial, seus batimentos cardíacos, a atividade 

elétrica do seu coração, a quantidade de oxigênio no seu sangue, a quantidade 

de gás carbônico que você elimina durante a respiração e a força de contração 

de um músculo da sua mão durante toda a anestesia. 

Após o fim da cirurgia você permanecerá acompanhado por dois médicos 

anestesiologistas (inclusive o pesquisador) e uma equipe de enfermagem até 

completa recuperação da anestesia na sala de recuperação pós anestésica. 

Este procedimento é rotina em todos os pacientes submetidos a cirurgias 

otorrinolaringológicas. 

 

 

CARÁTER CONFIDENCIAL DOS REGISTROS 

Os seus registros médicos poderão ser consultados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Federal de Bonsucesso e equipe de pesquisadores 
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envolvidos. Seu nome não será revelado, ainda que as informações do seu 

registro médico possam ser utilizadas para propósitos educativos ou de 

publicação, que ocorrerão independentemente dos resultados obtidos. Está 

garantido total sigilo e a proteção será feita por 3 senhas de computador e 

informações em "letras embaralhadas" (criptografia) e sem acesso a internet. 

Este computador ficará trancado em localseguro. Somente o pesquisador 

responsável terá acesso aos dados. 

TRATAMENTO MÉDICO EM CASO DE DANOS 

Todo e qualquer dano decorrente do desenvolvimento desse projeto de 

pesquisa, e que necessite de atendimento médico, ficará a cargo do Hospital 

Federal de Bonsucesso. Seu tratamento e acompanhamento médico não serão 

suspensos mesmo que o sr(a) desista da participação nesse estudo. O 

participante da pesquisa tem direito a ser indenizado seja pelos problemas 

provocados pela técnica/medicamento/procedimento do estudo ou por 

problemas ligados à atuação médica. Você tem o direito de assistência 

completa à saúde, gratuita e pelo tempo que for necessário, em caso de danos 

relacionados ao estudo. 

CUSTOS 

Não haverá qualquer gasto ou pagamento para o paciente pela participação no 

estudo. 

BASES DE PARTICIPAÇÃO 

É importante que você saiba que a sua participação nesse estudo é 

completamente voluntária e que você pode recusar-se a participar ou 

interromper sua participação a qualquer momento, sem penalidades ou perda 

de benefícios os quais você tem direito. Em caso de você decidir interromper 

sua participação no estudo, o médico deverá ser avisado e serão utilizados 

apenas os dados referentes ao tempo em que a pesquisa esteve consentida. 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 

Nós estimulamos você ou seus familiares a fazer perguntas a qualquer 

momento do estudo. Nesse caso, por favor, ligue para o Dr. Angelo Jorge 
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Queiroz Rangel Micuci, nos telefones 26162372/ 997828668 e pelo e-mail 

angelojorgemicuci@gmail.com. Para atendimento 24 horas, os mesmos 

telefones estão disponíveis no Serviço de Anestesiologia e pesquisador.  Se 

você tiver perguntas quanto aos seus direitos como participante desse estudo 

clínico, também pode contar com pessoas imparciais pertencentes ao Comitê 

de Ética em Pesquisa do Hospital Federal de Bonsucesso, no telefone 3977-

9833. O Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Federal de Bonsucesso tem 

a função de fiscalizar se a pesquisa está sendo feita conforme as normas 

brasileiras, principalmente quanto à segurança dos participantes deste estudo. 

Caso você tenha dificuldade em entrar em contato com o pesquisador 

responsável, comunique o fato ao Comitê de Ética em Pesquisa do HFB pelo 

telefone 3977-9833 ou e-mail cephgbrj@gmail.com. 
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO E ASSINATURA 

 

Li as informações acima e entendi o propósito desse estudo, assim como os 

benefícios e riscos potenciais da sua participação. Tive a oportunidade de fazer 

perguntas e todas foram respondidas. Eu, por intermédio deste, dou livremente 

meu consentimento para participar desse estudo e não serei pago por minha 

participação. Eu recebi uma cópia assinada desse formulário de 

consentimento. 

 

Rio de Janeiro, ______de ________________de ______ 

 

 

 

________________________________________________________ 

               Nome do sujeito da pesquisa 

 

 

________________________________________________________           

               Assinatura do sujeito da pesquisa      

 

 

________________________________________________________ 

               Assinatura do pesquisador principal 
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APÊNDICE 2 – Instrumento de coleta de dados. 
 
 
Instrumento de coleta de dados 

 

 

Efeito do pré-tratamento com sulfato de magnésio sobre a duração do 

bloqueio neuromuscular intenso e profundo com rocurônio: estudo 

clínico aleatório e duplamente encoberto. 

 

Instrumento de coleta de dados 

 

Data:_______                  Grupo:________                Prontuário__________ 

 

Idade:_____________Peso:_____Altura:_______IMC:______Gênero______ 

ASA:________Comorbidade(s):____________________________________ 

Fármacos em uso_______________________________________________ 

Cirurgia realizada:_______________________________________________ 

 

Exames complementares 

 

Hematócrito:___Hemoglobina:____Leucócitos:____TAP:___INR:___PTT:__ 

Uréia:____Creatinina:____Sódio:____Potássio:____Glicose:____ECG:____ 
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Outros________________________________________________________ 

Pré indução: Cálcio:_____Magnésio:_____ 

Após 10 min da injeção de solução de estudo: Cálcio:_____Magnésio:_____ 

 

Dados farmacocinéticos/ farmacodinâmicos 

 

Valor da altura de T1:  

TOF normalizado: 

Início de ação (em segundos): 

Duração bloqueio neuromuscular profundo pós PTC 0 (min):  

T1 e TOF após fim da infusão da solução de estudo: 

 T1 e TOF após 10 min: 

 T1 e TOF após 20 min: 

 T1 e TOF após 30 min: 

 T1 e TOF após 60 min: 

 T1 e TOF após 120 min: 

 T1 e TOF na alta da SRPA: 

 

Peroperatório 

 

Parâmetroshemodinâmicos 

 1 = antes da venóclise - PAS_____PAD____PAM_____FC____ 

 2 = 10 minutos após solução - PAS_____PAD____PAM_____FC____ 
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 3 = 30 minutos após solução - PAS_____PAD____PAM_____FC____ 

 4 = na admissão da SRPA - PAS_____PAD____PAM_____FC____ 

 

Tempo para despertar: 

Tempo para extubação traqueal: 

Concentração efeito propofol: 

 

 

Consumo de Remifentanil 

 Total: 

 Pré-infusão: 

 Pós-infusão: 

Consumo de Propofol: 

Duração da cirurgia: 

Duração da anestesia: 

Tempo entre indução da anestesia e início da infusão da solução de estudo: 

 

Sala de recuperação pós-anestésica 

 

Eventos respiratórios graves     Sim     Não 

Qual? 

Conduta e resposta                                  TOF                      SpO2 

TOF na alta da SRPA 
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Avaliação da dor pós-operatória (EAV 0-10): 

 

Nas 24 horas 

Insuficiência respiratória sim não 

Edema pulmonar     sim não 

Reintubação traqueal sim não 

Pneumonia      sim não 

Temperatura corporal superior 38ºC  sim  não 

Contagem de leucócitos superior a 11.000mm3   sim  não 

Exame físico consistente com pneumonia   sim    não 

Dispnéia   sim   não 

 

Nas 48 horas 

Insuficiência respiratória sim não 

Edema pulmonar     sim não 

Reintubação traqueal sim não 

Pneumoniasim    não 

Temperatura corporal superior à 38ºC    sim      não 

Contagem de leucócitos superior a 11.000mm3    sim      não 

Exame físico consistente com pneumonia  sim       não 

Dispnéia  sim       não 

 

Nas 72 horas 
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Insuficiência respiratória sim     não 

Edema pulmonar     sim não 

Reintubação traqueal    sim    não 

Pneumonia sim    não 

Temperatura corporal superior 38ºC    sim      não 

Contagem de leucócitos superior a 11.000mm3    sim      não 

Exame físico consistente com pneumonia  sim       não 

Dispnéia sim       não 

 

Avaliação da dor pós-operatória em 24h (0-10): 

 intensidade da maior e menor dor do período; 

 freqüência de dor moderada, forte e insuportável; 

 interferência da dor na movimentação no leito; 

 interferência da dor na movimentação fora do leito; 

 presença e intensidade de efeitos adversos (náusea e vômitos, tonteira, 

retenção urinária, prurido), tratamento empregado e resposta ao 

tratamento; 

 consumo de analgésicos de resgate; 

 dor prévia e qual tratamento; 

 Ficou satisfeito com a medicação para tratamento da dor? 

 Gostaria de ter recebido mais medicação analgésica? 

 Se fosse operado novamente, gostaria de receber o mesmo tratamento? 

Avaliação em sete dias 
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Contato telefônico para os seguintes questionamentos: 

 presença de dor,  

 complicaçõesrespiratórias,  

 reinternação,  

 medicamentos no período; 

 em caso de dor avaliar:  

 tipo de dor,  

 freqüência de ansiedade e depressão,  

 qualidade de vida. 

Avaliação em seis meses 

Contato telefônico para os seguintes questionamentos: 

 presença de dor,  

 complicações respiratórias,  

 reinternação,  

 medicamentos no período; 

 em caso de dor avaliar:  

 tipo de dor,  

 frequência de ansiedade e depressão,  

 qualidade de vida. 

Observações  complementares: 


