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Objetivos: Avaliar a segurança e a eficácia do midazolam intranasal (MIN) 

para sedação para tomografia em crianças, bem como a qualidade dos 

estudos radiológicos obtidos com esta técnica. Material e métodos: Entre 

dezembro de 2011 e julho de 2012, este estudo prospectivo avaliou o MIN 

como sedativo para crianças submetidas à tomografia sem acesso venoso. 

Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e consentimento dos 

responsáveis, 0,4 mg/kg de MIN foi administrado, sendo feita dose adicional 

de 0,1 mg/kg se o nível de sedação avaliado pela Escala de Sedação de 

Ramsay não fosse atingida após 15 minutos da primeira dose. Os desfechos 

relacionados à sedação incluíram tempo para sedação e para atingir os 

critérios de alta; parâmetros fisiológicos como oximetria de pulso e 

frequência cardíaca foram registrados a cada cinco minutos até a alta. A 

qualidade dos exames tomográficos foi avaliada quanto à presença de 

artefatos de imagem e movimento. Resultados: 60 eventos de sedação 

foram realizados em 58 pacientes. A idade média foi de 15,5 meses, sendo 

90,9% dos exames tomográficos de crânio. O tempo médio para sedação foi 

de 15,2 minutos (5-40) e o tempo médio para atingir os critérios de alta foi de 

74,7 minutos. Eventos adversos foram observados em 5 crianças (8,4%), 



incluindo reação paradoxal (3), tempo de recuperação prolongado (1) e 

vômitos (1). Apenas 4 pacientes (6,7%) não foram adequadamente sedados 

com MIN. Imagens consideradas excelentes, sem artefatos, foram obtidas 

em 56 (93,3%) sedações. Não houve eventos como bradicardia, hipoxemia 

ou hipotensão. Conclusões: O midazolam intranasal, administrado via 

atomizador nasal, é um método simples e não-invasivo para sedação 

segura, eficaz e previsível para crianças na obtenção de estudos 

tomográficos de qualidade. 
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Mekitarian Filho E. Utilization of aerosolized intranasal midazolam as a single 

sedative for pediatric tomographic studies [thesis]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina; Universidade de São Paulo; 2013. 

 

Objective: To evaluate the safety, efficacy and image quality of sedation with 

aerosolized intranasal midazolam for pediatric CT studies. Materials and 

Methods: Between December 2011 to May 2012, this prospective study 

evaluated aerosolized intranasal (AIN) midazolam as a sedative for CT of 

children without intravenous access. After IRB approval and parental 

consent, 0,4 mg/kg of AIN midazolam was administered, and repeated with 

0.1 mg/kg if adequate sedation evaluated by Ramsay Sedation Scale not 

achieved in 15 minutes after the first dose. Sedation outcome variables which 

included time to achieve sedation, to meet discharge criteria and 

physiological vital signs of pulse oximetry and heart rate, were recorded 

every five minutes until discharge. The quality of CT images was reviewed 

and graded for presence of motion and imaging artifacts, Results: 60 

sedation encounters were performed in 58 children. Mean age was 15.5 

months, and 90.9% of CT scans were brain scans. Mean time to sedation 

was 15.2 minutes (range 5-40) and mean time to achieve discharge criteria 

was 74.7 minutes. Adverse events were recorded in 5 children (8.4%) that 

underwent sedation - paradoxical reaction (3), prolonged recovery time (1) 

and vomiting (1). Only 4 patients (6.7%) failed to sedate. Excellent CT 



imaging, with no artifacts, were obtained in 56 (93.3%) of sedation 

encounters. No adverse events like bradycardia, hypoxia or hypotension 

were documented. Conclusions: The aerosolized route of administration of 

midazolam is a simple and noninvasive approach for predictable, effective 

and safe sedation of children for quality CT imaging studies. 
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vômitos (1). Apenas 4 pacientes (6,7%) não foram adequadamente sedados 

com MIN. Imagens consideradas excelentes, sem artefatos, foram obtidas 

em 56 (93,3%) sedações. Não houve eventos como bradicardia, hipoxemia 

ou hipotensão. Conclusões: O midazolam intranasal, administrado via 

atomizador nasal, é um método simples e não-invasivo para sedação 
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underwent sedation - paradoxical reaction (3), prolonged recovery time (1) 
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1. Introdução 

 

 

 

A realização de procedimentos invasivos com fins diagnósticos em 

pediatria é parte da rotina de um serviço de urgências e emergências. A 

maioria destes procedimentos é dolorosa e incômoda tanto para a criança 

quanto para seus familiares, e impossíveis de serem realizadas sem 

imobilização do paciente. Deste modo, a sedação para procedimentos é 

fundamental para o êxito dos mesmos. A sedação para procedimentos pode 

ser definida como o uso de sedativos, analgésicos ou drogas dissociativas 

para ansiólise, analgesia, sedação e controle motor durante procedimentos 

dolorosos ou desconfortáveis1,2. 

Milhares de crianças recebem sedação para procedimentos 

diagnósticos e terapêuticos, e a tendência deste número é de aumento 

progressivo3. Crianças apresentam maiores riscos para eventos adversos 

relacionados à sedação quando comparados a adultos por diversos motivos, 

como por exemplo a necessidade de graus mais profundos de sedação, a 

grande quantidade de procedimentos para os quais a criança requer 

sedação, e as diferenças anatômicas e fisiológicas que tornam a criança 

mais vulnerável à hipoxemia do que adultos4,5. Tendo em vista estes riscos, 

é essencial que a equipe envolvida na administração da sedação esteja 

treinada suficientemente para prevenir e tratar tais possíveis eventos 

adversos. 
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O crescente aumento na demanda dos serviços de emergência 

pediátricos e, consequentemente, na realização de procedimentos que 

requerem sedação, tornou impossível a cobertura universal de 

anestesiologistas em tais procedimentos. Como resultado disso, uma grande 

variedade de drogas, técnicas de sedação e diferentes graus de efetividade 

e efeitos adversos à sedação, como irritabilidade e falha de sedação são 

descritas6. Sendo assim, tornou-se imperativo o treinamento de 

especialistas, principalmente pediatras, no manejo destas condições afim de 

aumentar a segurança e a eficácia da sedação para crianças, passando este 

treinamento pela adesão a protocolos específicos de sedação com doses 

seguras e estudadas de fármacos, pelo reconhecimento de situações de 

risco e monitoração (como acesso ao histórico médico prévio e manejo de 

aparelhos como monitor cardíaco, oxímetro de pulso e fontes de oxigênio 

suplementar) e pelo aprendizado no manejo dos eventos adversos, como 

adequada manipulação de vias aéreas7,8. 

Exames radiológicos requerem, na maioria das vezes, imobilidade 

completa do paciente. Em crianças, adultos e adolescentes 

neurologicamente comprometidos, a sedação é necessária para a obtenção 

de imagens de qualidade. Historicamente, existe uma limitação neste sentido 

referente às poucas opções eficazes de sedativos, sendo os mais 

comumente utilizados o hidrato de cloral, midazolam e, recentemente, a 

dexmedetomidina9. O ideal é a obtenção de imagens radiológicas de 

qualidade com um sedativo de efeito previsível, com rápido início de ação e 

recuperação, bem como com um perfil seguro e eficaz. As vias oral, retal e 
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intravenosa tem sido as mais utilizadas na aplicação da sedação; entretanto, 

com limitações – as vias oral e retal podem ser imprevisíveis na absorção e 

eficácia das drogas, e a via intravenosa requer acesso venoso que pode ser 

traumático e gerador de mais ansiedade para a criança. Como hoje os 

exames tomográficos são feitos rapidamente, graças à tecnologia dos 

aparelhos, o tempo de recuperação da maioria dos sedativos tende a ser 

prolongado, cerca de 80-90 minutos para barbitúricos e hipnóticos10. Este 

período prolongado de recuperação limitou o uso de sedativos em alguma 

instituições, reforçando a necessidade de protocolos específicos para 

sedação para procedimentos radiológicos. O sedativo considerado ideal 

deve promover rápida e previsível sedação, com segurança e rápido período 

até que haja condições clínicas para a alta. 

 

 

1.1. Utilização da Via Intranasal para Administração de 

Medicamentos 

 

Nos últimos anos, é crescente o interesse por vias alternativas para 

administração de drogas. A via intranasal, com absorção transmucosa, pode 

mostrar vantagens como a facilidade de administração, rápido início de ação 

e tempo de recuperação. Com a não utilização do trato gastrointestinal e 

ausência do metabolismo hepático de primeira passagem, cujas 

transformações podem reduzir de maneira significativa a biodisponibilidade 
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da droga, a via também pode ser utilizada em pacientes com náuseas e 

vômitos com dificuldades na aceitação oral de medicações11,12.  

Drogas administradas pela via nasal diretamente na mucosa, 

através de uma seringa, tem o inconveniente de poder causar deglutição ao 

invés da absorção puramente pela mucosa nasal, o que pode contribuir para 

a redução da magnitude dos efeitos do fármaco. Há aproximadamente cinco 

anos, foi desenvolvido um dispositivo para atomização na mucosa nasal 

(mucosal atomizer device – MAD – Wolfe-Tory Medical, St. Louis), com o 

objetivo de reduzir à pequenas partículas o volume administrado e minimizar 

a deglutição, no intuito de tornar máxima sua biodisponibilidade, e para 

fornecer a medicação tópica diretamente nas cavidades sinonasais13. 

Estudos prévios mostram que drogas administradas via MAD são 

distribuídas nos seios maxilares e cavidades etmoidais, além do recesso 

frontal em pacientes após cirurgia endoscópica dos seios da face, como 

determinado por exame endoscópico14. O atomizador de mucosa nasal 

permite a liberação de partículas com diâmetro de até 30 micrômetros, 

pequenas demais para serem aspiradas mas não grandes o suficiente para 

serem deglutidas, permitindo portanto penetração mais rápida no sistema 

nervoso central15. 

A mucosa nasal é dotada de rica rede vascular e numerosos 

microvilos, promovendo rápida e eficiente absorção e perfil farmacocinético 

mais vantajoso quando comparado a outras vias não-invasivas de 

administração16. 
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1.2. Perfil Farmacocinético do Midazolam Intranasal 

 

O midazolam é um sedativo pertencente à classe dos 

benzodiazepínicos, e possui propriedades relaxantes, anticonvulsivantes, 

hipnóticas, sedativas e amnésticas. Seu mecanismo de ação, 

semelhantemente a outras drogas da mesma classe, é baseado na 

potencialização do efeito do ácido gamaminobutírico (GABA) através da 

sensibilização de seus receptores na membrana neuronal pós-sináptica, 

permitindo o influxo de íons cloreto pelo neurônio pós-sináptico, alterando 

seu potencial de membrana e, finalmente, inibindo a condução do estímulo 

nervoso, conforme ilustra a Figura 117. 
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O midazolam se distingue dos demais benzodiazepínicos por conta 

de seu anel imidazólico. A solução aquosa da ampola, conservada em ácido 

clorídrico, precisa de pH menor que 4 para manter o anel imidazólico aberto 

com consequente solubilidade em água e estabilidade na solução aquosa. 

Quando administrado e exposto ao pH fisiológico da mucosa nasal (em torno 

de 7,4), o anel imidazólico fecha, tornando a droga lipofílica e permitindo 

rápida absorção e passagem pela barreira hematoencefálica18,19. 

Para melhor compreensão do desempenho do midazolam, quando 

administrado por via intranasal, é fundamental a descrição de princípios 

 

Figura 1. Representação esquemática do mecanismo de ação dos 
benzodiazepínicos. O midazolam (representado em curva vermelha) liga-se 
aos receptores pós-sinápticos de GABA, facilitando o influxo de cloreto e 
inibindo o estímulo nervoso.  
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farmacocinéticos que regem a maior parte dos estudos realizados, 

principalmente em voluntários adultos sadios, e que são a base para a 

recomendação da utilização da droga, levando em consideração conceitos 

farmacocinéticos cruciais como dose ideal, biodisponibilidade, tempo de 

meia-vida (t1/2) e tempo para atingir concentração plasmática máxima 

(tmáx). 

A farmacocinética estuda a interação entre o organismo e a droga 

administrada, lidando com a absorção, distribuição e eliminação de drogas, 

além de avaliar o comportamento de agentes exógenos tóxicos e de 

substâncias ativas endógenas20. Uma hipótese fundamental da 

farmacocinética é que existe uma relação entre o efeito farmacológico ou 

tóxico de uma droga e a concentração da droga, acessível em algum 

compartimento corpóreo, como o sangue21,22. A compreensão adequada dos 

aspectos farmacocinéticos do midazolam inclui a avaliação de quatro 

parâmetros fundamentais: 

    Claramento (clearance) – é a habilidade do organismo em 

eliminar a droga, usualmente expressa em volume por 

unidade de tempo. A eliminação de determinado fármaco 

ocorre como resultante de reações químicas primariamente 

no fígado e nos rins; entretanto, outros tecidos podem 

participar de tais reações, como saliva, suor e vilosidades 

intestinais. 

    Volume de distribuição – refere-se à quantidade da droga 

no organismo em relação à concentração da droga no 
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sangue ou plasma, dependendo de qual fluido foi utilizada a 

medição. Este conceito é importante para a determinação de 

doses de ataque dos fármacos – para drogas com alto tempo 

de meia-vida (ver adiante), é longo o tempo para que se 

atinja um estado de equilíbrio, sendo necessária dose inicial 

maior para que ocorra rápido aumento em sua concentração 

plasmática afim de se atingir tal estado de equilíbrio. 

    Tempo de meia-vida – é o tempo necessário para que 

ocorra redução da concentração da droga no organismo a 

50%. Apesar de ser um indicativo pobre de eliminação de 

uma droga, o tempo de meia-vida fornece importante 

indicação do tempo necessário para que se atinja o estado 

de equilíbrio supracitado (por exemplo, quatro meias-vidas 

para que atinja aproximadamente 94% do estado de 

equilíbrio), sobre o tempo para a droga ser eliminada do 

organismo e é um meio de se estimar de maneira adequada 

a posologia de determinada droga. 

    Biodisponibilidade – é definida como a fração não 

metabolizada de determinado fármaco que é absorvida 

intacta e atinge seu sítio de ação. Para a administração 

intravenosa da droga, a biodisponibilidade é definida como a 

unidade, ou 100%. Quando se utilizam outras vias de 

administração, tal fração é menor do que a unidade. A 

biodisponibilidade sofre influência do sítio de administração e 
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dos efeitos das membranas biológicas sobre o princípio ativo 

do fármaco. 

Diversos estudos, incluindo publicações recentes, refletem o 

interesse em se conhecer o perfil farmacocinético do midazolam intranasal, 

tendo em vista a praticidade de seu uso e sua aplicabilidade em diversos 

cenários clínicos. 

Veldhorst-Janssen (2011) e colaboradores23 estudaram a 

tolerabilidade e o perfil farmacocinético do midazolam intranasal em adultos 

voluntários saudáveis. Os sete adultos que completaram o estudo 

receberam, em momentos diferentes (e após um período de “washout” 

mínimo de cinco dias), 2,5 mg de midazolam intravenoso e 5 mg de 

midazolam intranasal. Amostras de sangue foram obtidas a partir da 

inserção de um cateter venoso à admissão e em 3, 5, 15, 20, 40, 60, 90, 

120, 180 e 240 minutos após a administração do fármaco. A 

biodisponibilidade média do midazolam intranasal foi de 82,4% (± 38,2), o 

tempo para concentração máxima foi de 43,8 minutos (± 18,8) e o tempo de 

meia-vida médio foi de 116,6 minutos (± 24,5) contra 138,6 ± 11,5 minutos 

na formulação intravenosa. Os indivíduos que receberam a formulação nasal 

reportaram sonolência (85,7%) e visão borrada e tontura (14,3%). 

Hardmeier e colaboradores (2012)24 analisaram ambos perfis 

farmacocinético e farmacodinâmico do midazolam intranasal em 12 

indivíduos adultos voluntários submetidos à eletroencefalografia. Os 

resultados obtidos mostraram dados semelhantes quanto à 

biodisponibilidade da droga, quando comparados aos estudos anteriores – 
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76 a 81%, com tempo de meia-vida próximo a 3 horas, nas duas dosagens 

estudadas para a formulação nasal (3 mg e 6 mg). Foram anotados, 

também, os efeitos colaterais reportados pelos participantes do estudo – 

espirros (3), irritação local (11), rinorreia, tosse e lacrimejamento (1 cada). 

Em média, o tempo para o início de alterações nas ondas beta 

eletroencefalográficas foi de 5,5 minutos (3 mg) a 6,9 minutos (6 mg). 

Quatro mulheres voluntárias foram submetidas a estudo 

comparativo entre o diazepam intravenoso e intranasal com o midazolam, 

nas mesmas formulações, sendo sempre doses de 5 mg25. O tempo para 

concentração máxima e a meia-vida do midazolam intranasal foram, 

respectivamente, de 21,6 minutos e 3 horas. A meia-vida do diazepam 

intravenoso chegou a 59 horas, através de seu metabólito ativo, o 

desmetildiazepam, o que na prática inviabiliza a utilização do mesmo para 

sedação curta para procedimentos no ambiente de emergência. 

Em relação à biodisponibilidade, o estudo de Wermeling e 

colaboradores (2009)26, realizado em 18 adultos voluntários que receberam 

2,5 mg de midazolam intranasal e 2,5 e 5,0 mg intravenoso, em momentos 

diferentes e com intervalo de uma semana, mostrou os resultados mais 

baixos no que se refere a esta variável farmacocinética. Os tempos para 

concentração máxima foram obtidos em 10 minutos, em ambas dosagens, 

com tempo de meia-vida ao redor de 4 horas e biodisponibilidade de 59,4 a 

60,7%; entretanto, com altos desvios-padrão (30,5 e 23%, respectivamente). 

Um dos problemas mais importantes na administração do 

midazolam intranasal é a diluição da droga (5 mg/mL), o que inviabiliza a 
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instilação de altas dosagens por conta da consequente diluição e do 

metabolismo hepático de primeira passagem (hidroxilação); estima-se que o 

volume máximo que pode ser absorvido pelas narinas sem deglutição seja 

tão baixo quanto 0,1 mL27. Haschke e colaboradores (2010)28 formularam 

solução contendo ciclodextrina, com a propriedade de diminuir a diluição até 

30 mg/mL, e administraram a oito adultos voluntários, obtendo assim 

biodisponibilidade média de 76% e concentrações máximas semelhantes às 

obtidas com a diluição convencional, abrindo espaço para a possibilidade de 

maiores volumes serem utilizados nas narinas sem prejuízo de sua 

absorção. 

 

 

1.3. Estudos sobre a Utilização do Midazolam Intranasal 

 

É extensa a lista de indicações do midazolam intranasal em 

ambiente de emergência pediátrica, incluindo tratamento de crises 

convulsivas e sedação para os mais diversos procedimentos, como punção 

venosa, aplicação intramuscular, ecocardiograma, redução de fraturas, 

suturas e exames radiológicos. 

Pesquisa epidemiológica realizada no Reino Unido em 205 

departamentos de emergência29 demonstrou que 57,5% dos entrevistados 

utilizavam medicação intranasal, predominantemente diamorfina (107 

departamentos). O midazolam intranasal foi descrito como utilizado em 



Introdução 

 

 

 

 
Eduardo Mekitarian Filho                                                                                                       13 

 

apenas 13 departamentos, predominantemente associado a atomizadores 

de mucosa nasal com a ressalva feita à dor no momento da aplicação.  

Não houve especificação no presente trabalho sobre indicações ou 

doses mais frequentemente utilizadas.  

Um questionário realizado com 75 médicos na Austrália30 

demonstrou as tendências da utilização do midazolam para procedimentos 

em crianças. Neste trabalho, 68 médicos utilizavam a droga (91%) nas vias 

intravenosa (81%), oral (73%), intranasal (41%) e intramuscular (9%). As 

indicações mais comuns do midazolam, independentemente da via, foram 

suturas (66%) e punção lombar (56%), sendo que 26% dos que 

responderam utilizavam midazolam e o opioide fentanil concomitantemente. 

A dose média prescrita de midazolam intranasal foi de 0,5 mg/kg, e houve 

tendência a menos monitoração nesta via – quatro médicos admitiram não 

utilizar monitoração em sedação com a droga intranasal. 

O primeiro estudo realizado com midazolam intranasal em crianças 

foi publicado em 1988 por Wilton e colaboradores31, que randomizaram 45 

crianças no período pré-operatório para receberem solução salina ou 

midazolam em duas doses (0,2 ou 0,3 mg/kg) por via intranasal, com idade 

média de 38 meses. O tempo médio para recuperação na sala pós-

anestésica foi de 66 minutos, similar no grupo controle, sendo alta a 

incidência observada de eventos adversos de baixa gravidade, como dor à 

aplicação e vômitos, em um total de 17% dos pacientes do grupo 

intervenção. 
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Após esta publicação, o interesse pelo fármaco é crescente, como 

demonstram as pesquisas bibliográficas. Um rápido levantamento no 

PubMed, nos últimos cinco anos, com os termos intranasal[All Fields] AND 

("midazolam"[MeSH Terms] OR "midazolam"[All Fields]) AND ("child"[MeSH 

Terms] OR "child"[All Fields] OR "children"[All Fields])” retornou 36 trabalhos. 

Excluídos editoriais, cartas ao editor e trabalhos sem relação com o tema de 

pesquisa, os mesmos foram distribuídos tematicamente da seguinte maneira 

– 11 ensaios clínicos, 7 estudos de coorte prospectivos, 1 estudo de coorte 

retrospectivo e um estudo tipo case-crossover. 

Abaixo, a Tabela 1 mostra uma síntese dos principais estudos 

recuperados nos últimos cinco anos a respeito da utilização do midazolam 

intranasal, bem como suas principais características e eventos adversos. 

 
 
Tabela 1 - Estudos publicados de 2008 a 2012 sobre a utilização do midazolam intranasal 
em diversos contextos clínicos pediátricos 
 

Autor N Dose Desenho Finalidade  Resultados  Eventos 
adversos 

Javadzadeh, 
2012

32 
60 0,2 

mg/kg 
Ensaio clínico 

não- randomizado 
comparando MDZ 
IN e DZP IV (0,3 

mg/kg) 

Tratamento agudo 
de crises 

convulsivas 

Menor tempo para 
controle das crises 

no grupo MDZ 
contando tempo 
para acesso IV 

(3,16 min. vs. 6,42 
min.), p<0,001 

Não houve 

Fallah, 
2012

33 
60 0,2 

mg/kg 
Ensaio clínico 
randomizado 

comparando MDZ 
IN e hidrato de 

cloral (100 mg/kg) 

Sedação para 
tomografia  

Maior sucesso de 
sedação no grupo 

hidrato (76%) 
contra midazolam 

(40%) 

Não houve  

Thakker, 
2012

34 
50 0,2 

mg/kg 
Ensaio clínico 
randomizado 

comparando MDZ 
IN e DZP IV (0,3 

mg/kg) 

Tratamento agudo 
de crises 

convulsivas 

Tempo para início 
do tratamento 

menor no grupo 
MDZ (3,37 min. vs. 
13,14 min.); tempo 
para controle de 
crise menor no 

grupo MDZ (6,6 vs. 
17,1 min.) 

Não houve  

Jahromi, 
2012

35 
120 0,2 

mg/kg 
Ensaio clínico 
comparando 

cetamina e MDZ 
IN 

Medicação pré-
operatória 

MDZ foi mais eficaz 
que a cetamina em 
reduzir a ansiedade 

pré- operatória 

 Não 
avaliados 

Continua.... 
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Tabela 1 - Estudos publicados de 2008 a 2012 sobre a utilização do midazolam intranasal 
em diversos contextos clínicos pediátricos – Continuação  

 
Autor N Dose Desenho Finalidade  Resultados  Eventos 

adversos 

Özen, 2012
36 

240 0,2 
mg/kg 

Ensaio clínico 
comparando MDZ 
IN com oral e NO2 

Pré-tratamento 
dentário 

Maior sucesso de 
sedação no grupo 
do midazolam IN 

(87%) 

Não descritos 
de maneira 
específica 

para MDZ IN 

Kawanda, 
2012

37 
52 0,5 

mg/kg 
Coorte 

prospectivo, não 
controlado 

Sedação para 
procedimentos  

Menos choro, gritos 
e maior facilidade 

em realizar o 
procedimento no 
grupo sedado, 
comparando a 

crianças que não 
receberam 

Dor e 
irritabilidade à 

aplicação – 
34% 

Baldwa, 
2012

38 
60 0,2 e 0,3 

mg/kg 
Case crossover, 
comparando 2 

doses de MDZ IN 

Medicação pré-
operatória 

70% das crianças 
que receberam 0,3 

mg/kg estavam 
sedadas em 10 
minutos, contra 
40% com 0,2 

mg/kg. Indução e 
separação 

melhores com 0,3 
mg/kg 

Rinorreia – 
60% 

Congestão 
conjuntival – 

42% 
Sialorreia – 

30% 

 
Akin, 2012

39 
 

90 
 

0,2 
mg/kg 

 
Ensaio clínico 

comparando MDZ 
IN e 

dexmedetomidina 
IN 

 
Pré-operatório de 
adrenoamigda- 

lectomia 

 
Indução com 

máscara mais fácil 
no grupo 

midazolam (82,2% 
vs. 60%), p = 0,01 

 
Laringoespas-

mo - 11% 
Náusea e 
vômitos - 

15,5% 

Bahetwar, 
2011

40 
45 0,3 

mg/kg 
Ensaio clínico 
randomizado 

comparando MDZ 
IN, cetamina IN e 
MDZ+cetamina IN 

Procedimentos 
dentários  

Melhor sedação 
com cetamina 
(sucesso 89%) 

contra midazolam 
(sucesso 69%), p = 

0,01 

Não houve  

Klein, 2011
41 

169 0,3 
mg/kg 

Ensaio clínico 
randomizado 

comparando MDZ 
IN, oral e bucal 

(com atomizador) 

Preparo para 
suturas  

Menor tempo de 
início de sedação e 
maior satisfação no 

grupo intranasal 
Menor 

tolerabilidade no 
grupo IN 

Vômito - 1 
paciente 

Calligaris, 
2011

42 
40 0,58 

mg/kg 
(média) 

Coorte prospectivo 
com formulação 

10 mg/mL 

Sedação para 
procedimentos  

65% - para 
realização de 

suturas 
Tempo médio para 
sedação - 12 min. 
Tempo médio para 
recuperação - 94 

min. 

Recuperação 
prolongada – 

1 paciente 
 
 

Wood, 2011
43 

114 0,25 
mg/kg 

Coorte prospectivo 
com formulação 

40 mg/mL 

Procedimentos 
dentários 

91% - sucesso de 
sedação 

Dessaturação 
transitória – 1 

paciente 

Chiaretti, 
2011

44 
46 0,5 

mg/kg 
Coorte prospectivo 

com pré-
tratamento com 

lidocaína 

Sedação para 
procedimentos 

Tempo médio para 
sedação - 23,1 min. 

Profundidade na 
escala de Ramsay - 

1 

Não houve  

Heard, 2010
45 

102 0,7 
mg/kg 

Ensaio clínico não 
randomizado com 
4 grupos - MDZ 
IN, MDZ oral, 

MDZ+sufentanil IN 
e fentanil 

transmucoso 

Procedimentos 
dentários 

Início de sedação - 
17 minutos, menor 

no MDZ IN; 
recuperação 26 

minutos, menor no 
MDZ IN 

Dessaturação 
leve – 1 

paciente; dor 
à 

administração 
– 7 pacientes 

Continua....
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Tabela 1 - Estudos publicados de 2008 a 2012 sobre a utilização do midazolam intranasal 
em diversos contextos clínicos pediátricos – Continuação  
 

Autor N Dose Desenho Finalidade  Resultados  Eventos 
adversos 

Holsti, 2010
15 

358 0,2 
mg/kg 

Ensaio clínico não 
randomizado 

comparando MDZ 
IN com DZP retal 
(0,3-0,5 mg/kg) 

Tratamento agudo 
de crises 

convulsivas 

Tempo 1,3 minuto 
menor para cessar 
crise com MDZ IN 

(NS), mesmo 
tempo para 
recuperação 

Não avaliados  

Johnson, 
2010

46 
31 0,3 

mg/kg 
Ensaio clínico não 

randomizado 
comparando MDZ 

oral com IN 

Procedimentos 
dentários 

Tempo médio de 
recuperação – 5 

minutos, 
semelhante ao oral 
Idade média alta 

(57 meses) 

Dessaturação 
(mais de 5% 
do basal) - 2 

pacientes 

 
Wood, 2010

47 
 

100 
 

0,2 
mg/kg 

 
Coorte prospectivo 

não-controlado 

 
Procedimentos 

dentários 

 
Sucesso de 

sedação - 96% 
Mediana de idade - 

7 anos 
Óxido nitroso nos 

que falharam 

 
50% - 

irritabilidade e 
dor à 

aplicação 

Lazol, 2009
48 

100 0,2-0,5 
mg/kg 

Coorte prospectivo Ecocardiogramas 80% - sucesso de 
sedação 

24% necessitaram 
de doses adicionais 

Agitação e 
choro após 
medicação - 

14% 
(paradoxal?) 

Lane, 2008
1 

205 0,4 
mg/kg 

(média) 

Coorte 
retrospectivo 

Sedação para 
procedimentos 

89% dos 
procedimentos – 

suturas 
11 (5,4%) - 

necessitaram 
sedativos 
adicionais 

Não houve  

Mazaheri, 
2008

49 

 

30 0,5 
mg/kg 

Coorte prospectivo Procedimentos 
dentários 

Sedação adequada 
e facilidade em 
completar os 

procedimentos em 
todos os casos 

Não avaliados 

 

 

O ensaio clínico, recentemente publicado por Fallah e 

colaboradores (2012)33, tentou responder uma questão muito pertinente na 

prática clínica, sobre qual sedativo mais eficaz para exames tomográficos 

em crianças na ausência de acesso venoso, comparando hidrato de cloral 

com midazolam intranasal. Este trabalho randomizou 60 crianças em dois 

grupos – hidrato de cloral 100 mg/kg e midazolam 0,2 mg/kg, sendo a taxa 

de sucesso no primeiro grupo de 76,7% contra 40% do segundo grupo; 

eventos adversos foram relatados em 10% e 3,3% dos grupos 
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respectivamente, sendo os principais responsáveis vômitos e agitação 

transitória com o benzodiazepínico. Vale a citação do trabalho pela pergunta 

da pesquisa; entretanto, uma série de ressalvas se fazem necessárias – a 

ausência de explicação do cálculo amostral, a randomização sujeita a vieses 

e as doses utilizadas, muito diferentes das rotineiramente empregadas para 

ambos sedativos, o que justifica as diferenças encontradas relacionadas às 

taxas de sucesso de sedação. 

Klein e colaboradores (2011)41 estudaram os efeitos do midazolam 

no contexto da realização de suturas em um ensaio clínico randomizado, 

comparando os efeitos do midazolam intranasal (0,3 mg/kg), oral (0,5 mg/kg) 

e bucal (também com atomizador, 0,3 mg/kg).  A tolerabilidade ao fármaco 

foi maior no grupo que recebeu por via bucal, sendo a nasal a mais eficaz 

em promover sedação em menor tempo e com maior satisfação dos pais e 

parentes, que gostariam deste modo de sedação no futuro. 

Calligaris e colaboradores (2011)42 testaram fórmula mais 

concentrada de midazolam (10 mg/mL) em 40 crianças submetidas a 

procedimentos de emergência, com dose média de 0,58 mg/kg, sendo que 

65% realizaram a sedação para suturas. O tempo médio para início da 

sedação foi de 12 minutos, com um tempo de recuperação de 94 minutos. 

Apenas um paciente necessitou de tempo prolongado de recuperação 

(acima de 2 horas). As fórmulas mais concentradas permitem instilação de 

menores volumes nas narinas, minimizando a deglutição do fármaco, 

conforme anteriormente exposto. 
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Chiaretti e colaboradores (2011)44 adicionaram um puff de lidocaína 

spray (10 mg/puff) antes da administração de midazolam intranasal para 

realização de diversos procedimentos, incluindo suturas, ecocardiogramas e 

tomografias. O tempo médio para sedação foi de 6,9 minutos, e o tempo 

médio para recuperação da sedação foi de 29 minutos. Neste trabalho, de 

acordo com as escalas de dor utilizadas, não houve reação de dor após a 

administração da droga em nenhuma criança, bem como não foram 

necessários sedativos adicionais nem eventos adversos significativos, como 

bradicardia, hipotensão ou hipoxemia. Este estudo pode ajudar a preencher 

uma lacuna existente referente à manifestação de dor associada ao pH 

ácido da solução do fármaco. 

De maneira retrospectiva, Lane e colaboradores (2008)1 estudaram 

205 crianças que receberam, em média, 0,4 mg/kg de midazolam intranasal 

para realização, principalmente, de suturas (89%). Apenas 5,4% dos 

pacientes necessitaram de sedação adicional. A idade média dos pacientes 

foi de 31 meses. Vale ressaltar que a profundidade de sedação esperada 

para um procedimento simples é diferente da requerida por um exame de 

imagem, bem como a idade média próxima dos 3 anos também requer, 

usualmente, menores doses de sedativos pela maior cooperação da criança. 

De acordo com o exposto, verifica-se que o midazolam intranasal é 

uma droga utilizada em diversos contextos clínicos, com um perfil de 

segurança e eficácia aparentemente bons, quando analisamos os resultados 

publicados. Entretanto, existe uma lacuna grande quanto à sua utilização no 

contexto da sedação para exames de imagem, sendo que até o momento 
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não há nenhum estudo prospectivo que avalie a utilização do midazolam em 

aerossol, pela via nasal, para sedação para tomografia em crianças. Do 

mesmo modo, os relatos de eventos adversos são desiguais e carecem de 

uma ferramenta específica que uniformize suas classificações. A dose ideal 

da droga também não é conhecida, variando amplamente nos diversos 

estudos listados. 

Deste modo, o presente trabalho justifica-se em responder as 

questões acima formuladas, avaliando o desempenho do midazolam 

intranasal para sedação para tomografia em crianças, com ênfase em 

segurança e eficácia. 
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2. Objetivos 

 

 

 

2.1. Objetivo Principal 

 

Avaliar o desempenho do midazolam intranasal, em aerosol, como 

sedativo para crianças do departamento de emergência submetidas à 

tomografias, com ênfase nos aspectos de segurança e eficácia. 

 

 

2.2.  Objetivos Secundários 

 

 Criar subsídios para a obtenção de dados referentes à sedação 

com este fármaco, com fins de futuros ensaios clínicos e estudos 

comparativos. 

 Conhecer com mais profundidade as indicações e resultados de 

exames tomográficos solicitados no Pronto Socorro, para fins 

epidemiológicos. 

 Avaliar a qualidade dos estudos tomográficos obtidos com a 

sedação proposta 
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3. Pacientes e Métodos 

 

 

 

3.1. Local do Estudo 

 

O estudo foi realizado no Pronto Socorro Infantil do Hospital 

Universitário da Universidade de São Paulo. 

 

 

3.2. Delineamento da Pesquisa 

 

Trata-se de estudo de coorte prospectivo, não controlado, que 

avaliou a evolução de pacientes sedados com midazolam intranasal para a 

realização de tomografias no ambiente supracitado. 

 

 

3.3. Critérios de Inclusão 

 

De dezembro de 2011 a junho de 2012, todas as crianças atendidas 

no Pronto Socorro Infantil com indicação de exames tomográficos foram 

incluídas no estudo, de acordo com os seguintes critérios: 

 Idade entre um mês completo e 60 meses incompletos – o limite 

máximo inclui pacientes com idade na qual sedação, na maioria 
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das vezes, não é necessária para a realização do estudo de 

imagem e, por conta do peso, poderiam resultar em altas 

dosagens de midazolam nasal excedendo a capacidade de 

absorção da mucosa nasal 

 Peso abaixo de 25 kg, de acordo com a justificativa acima 

 Pacientes que toleram posição supina sem sintomas de refluxo 

gastroesofágico, vômitos ou aspiração 

 Ausência de necessidade de acesso venoso e/ou contraste para a 

realização do estudo tomográfico 

 

 

3.4. Critérios de Exclusão 

 

 Suspeita de fratura de base de crânio ao exame físico (exemplos 

– equimose periorbitária, fístula liquórica), pela impossibilidade de 

utilização da via nasal para administração de medicamentos 

 Epistaxe ativa 

 História prévia de alergia e/ou reação paradoxal a 

benzodiazepínicos 

 Trauma de crânio moderado ou grave, definido pela pontuação na 

Escala de Coma de Glasgow à admissão menor ou igual a 12 
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3.5. Cálculo Amostral 

 

Para a realização do cálculo amostral, utilizou-se como desfecho 

primário a incidência de eventos adversos associados ao procedimento. 

Como demonstrado na Tabela 1, as definições e achados referentes a este 

desfecho são muito heterogêneos, impossibilitando um cálculo amostral 

fidedigno a partir de estudos prévios. Sendo assim, foi optada pela avaliação 

de eventos adversos através de um estudo piloto com os primeiros 20 

pacientes e, a partir desta estimativa, um possível cálculo amostral. 

Nestes primeiros 20 pacientes, três (15%) apresentaram eventos 

adversos, de acordo com a ferramenta de diagnóstico de eventos adversos a 

ser descrita posteriormente. Utilizando-se esta porcentagem, com poder de 

80% e nível de significância p = 0,05, obtemos, através de teste T de 

Student para comparação de proporções: 

 Para o teste T unicaudal, que admite que a incidência esperada 

de eventos adversos é apenas diferente da encontrada, com 

diferença de 10% entre eventos adversos encontrados e 

esperados, n= 43 

 Para o teste T bicaudal, admitindo a possibilidade da incidência 

esperada ser maior ou menor da encontrada, e com a mesma 

proporção acima descrita, n = 60 
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3.6. Metodologia do Estudo 

 

Durante o período citado, todas as crianças que se encaixavam nos 

critérios de inclusão, e cujas consultas ocorreram apenas no período da 

tarde ou em plantões nos quais a equipe treinada para a aplicação estava 

presente, foram incluídas de maneira sequencial. Consentimento informado 

foi obtido de pais ou responsáveis acerca das características do estudo. 

Não foi exigido tempo mínimo de jejum para a realização da 

sedação, tendo em vista que os procedimentos eram, em sua maioria, de 

urgência e emergência. Cerca de 15 minutos antes do encaminhamento do 

paciente para a realização da tomografia, uma dose inicial de 0,4 mg/kg de 

midazolam, sem diluição (concentração 5 mg/mL), foi administrado pela via 

intranasal por uma enfermeira sob supervisão do médico pediatra assistente. 

Para uma aplicação mais efetiva, o paciente foi posicionado em decúbito 

dorsal horizontal ou sentado com a cabeça inclinada para trás. O midazolam 

intranasal foi administrado em seringa acoplada a um atomizador para 

mucosa nasal (MAD, Wolfe Tory Medical, Salt Lake City, Utah). 

Antes da administração do sedativo, foram registrados parâmetros 

vitais basais incluindo frequência cardíaca, pressão arterial não-invasiva e 

pressão arterial média, frequência respiratória, saturação de pulso de 

oxigênio e temperatura, bem como classificação funcional da Sociedade 

Americana de Anestesiologia (Tabela 2). As frequências cardíaca e 

respiratória, bem como a saturação de oxigênio, foram obtidas a cada cinco 

minutos após a administração do midazolam, até que os critérios de alta 
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fossem obtidos. Após 15 minutos da aplicação do midazolam, a 

profundidade da sedação foi obtida através da escala de sedação de 

Ramsay (Tabela 3); para o encaminhamento da criança para a tomografia, 

um mínimo de 3 nesta escala era exigido. Uma segunda dose de midazolam, 

de 0,1 mg/kg, foi  administrada caso a criança não estivesse em Ramsay 3 

após 15 minutos da dose inicial. Após o término do exame tomográfico, os 

parâmetros de pressão arterial e Ramsay foram documentados até o 

momento de condição de alta, no qual o paciente atingia valores 9 ou 10 na 

escala de Aldrette modificada (Tabela 4). Foram documentados dados 

demográficos dos pacientes, além dos desfechos que incluíram tempo para 

início da sedação, tempo para condições clínicas de alta, duração do exame 

de imagem, tempo de jejum e tipo da última refeição, além dos eventos 

adversos. A identificação e definição dos eventos adversos seguiram o 

sistema de escore da Sociedade Mundial de Anestesia Intravenosa50 (Tabela 

5). As imagens tomográficas foram avaliadas por médico radiologista 

especializado, e receberam conceitos quanto à qualidade e presença de 

artefatos de imagem e movimento, de acordo com critérios previamente 

estabelecidos51,52 (Tabela 6). 
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Tabela 2 - Classificação funcional da Sociedade Americana de Anestesiologia
53

. 
 

 
Classificação ASA 

 
Descrição 

 

 
1 

 
Paciente previamente hígido, sem 

doenças de base 

2 Doença sistêmica leve, controlada 

3 Doença sistêmica grave, limitante e 
mal controlada 

4 Doença sistêmica grave, limitante 
e constante ameaçadora à vida 

5 Paciente moribundo, cirurgia 
emergencial 

6 Morte encefálica, em preparo para 
doação de órgãos 

 

 

Tabela 3 - Escala de Sedação de Ramsay
54

. 

 

Nível de Alerta Pontuação 

  

Paciente ansioso e agitado 1 

Paciente calmo, cooperativo e tranquilo 2 

Paciente dorme, respondendo a 
comandos verbais 

3 

Paciente dorme, responde rapidamente 
a estímulo glabelar ou sonoro 

4 

Paciente dorme, responde lentamente 
a estímulo glabelar ou sonoro 

5 

Paciente dorme, sem resposta a estímulos 6 
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Tabela 4-  Escala de Aldrette e Kroulik modificada
55

. 
 

 
Modalidade 
 

 
Pontuação 

 
Critério 

 
Atividade 

 
2 

 
Move as quatro extremidades 

 1 Move duas extremidades 

 0 Sem movimentação ativa 

Respiração 2 Respira e tosse normalmente 

 1 Dispneia ou respiração irregular 

 0 Apneia 

Circulação 2 PA até 20% do inicial à admissão 

 1 PA de 20 a 50% do valor inicial 

 0 PA < 50% do valor inicial 

Saturação 2 SaO2 > 92% em ar ambiente 

 1 SaO2 > 90% com suplementação de 
oxigênio 

 0 SaO2 < 90% com suplementação de 
oxigênio 

Consciência 2 Desperto 

 1 Dorme, acorda ao ser chamado 

 0 Não responde 
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Tabela 5 -  Definições de eventos adversos de acordo com a Sociedade Mundial de 
Anestesia Intravenosa

50
.  

 

 
Eventos adversos de risco mínimo 
 

 
Náusea e vômitos 
Rigidez muscular, mioclonias 
Sialorreia 
Reação paradoxal 
Agitação durante período de recuperação 
Tempo de recuperação prolongado (acima de 2 horas) 

 
Eventos adversos de baixo risco 

 
Dessaturação (75-90%) por menos de 60 segundos 
Apneia de curta duração (menos de 60 segundos) 
Obstrução de vias aéreas 
Falha de sedação 
Reação alérgica, excluindo anafilaxia 
Bradicardia 
Taquicardia 
Hipotensão 
Hipertensão 
Convulsões 
 

 
Eventos adversos sentinelas  
 

 
Dessaturação abaixo de 75%, por qualquer período, ou até 90% por mais de 60 segundos 
Apneia acima de 60 segundos 
Choque 
Parada cardíaca 
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Tabela 6 - Formulário de análise de qualidade do estudo radiológico 
 

Qualidade da imagem  
 

 
Excelente 
 Boa 
 Regular 
 Ruim 

Artefato de movimento 

 Nenhum 
 Leve – artefato(s) não interferem na interpretação 
 Moderado – artefato(s) interferem de alguma maneira com  o diagnóstico 
 Intenso – artefato(s) interferem seriamente com o diagnóstico, podendo tornar as imagens 
impossíveis de serem interpretadas 

Artefato de imagem 

 Nenhum 
 Leve – artefato(s) não interferem na interpretação 
 Moderado – artefato(s) interferem de alguma maneira com  o diagnóstico 
 Intenso – artefato(s) interferem seriamente com o diagnóstico, podendo tornar as imagens 
impossíveis de serem interpretadas 

 

 

 

3.7.  Análise Estatística 

 

As características dos pacientes incluíram idade, peso, sexo, status 

funcional segundo a Sociedade Americana de Anestesiologia (ASA), tipo de 

tomografia solicitada, histórico médico pregresso e tempo de jejum. 

Variáveis referentes à sedação incluíram quantidades de primeira e, se 

necessária, segunda dose de midazolam, duração do exame de imagem, 

tempo para obtenção de sedação, recuperação e alta. Os desfechos 

relacionados à segurança incluíram a taxa de falha de sedação, tempo 

prolongado de recuperação, reações paradoxais, náuseas e vômitos, dentre 

outros. 
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Estatísticas descritivas foram geradas para todos os pacientes 

incluídos no estudo, sendo descritas média e desvio-padrão para variáveis 

contínuas e freqüências relativas para variáveis categóricas. Testes T para 

duas amostras independentes ou testes exatos de Fisher foram usados para 

diferenciar médias e proporções entre pacientes sedados com sucesso e 

entre aqueles cuja sedação não foi eficaz. Modelos de regressão linear 

generalizada foram usados para testar a associação entre tempos de 

sedação e recuperação com idade. Não houve ajustes para análises 

múltiplas, tendo em vista que as análises eram primariamente descritivas em 

sua natureza. Valores de P abaixo de 0,05 foram considerados 

estatisticamente significativos. Todas as análises foram geradas através do 

programa estatístico SAS, versão 9.3. 

 

 

3.8. Aspectos Éticos 

 

O estudo, realizado em seres humanos menores de idade, somente 

foi iniciado após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário da Universidade de São Paulo. As doses utilizadas, bem como 

a finalidade do estudo e o tipo e adequação da monitoração pós-sedação 

foram previamente estabelecidos e utilizados em estudos anteriores. Foi 

elaborado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, contendo os 

principais eventos adversos esperados, lido e assinado pelos pais antes do 

procedimento. 
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4. Resultados 

 

 

  

Características dos pacientes. 66 estudos tomográficos, em um total 

de 60 eventos de sedação realizados em 58 pacientes (61,4% do sexo 

masculino, 38,6% do sexo feminino) foram realizados, sendo 98,3% dos 

estudos caracterizados por tomografias de crânio. Dos 58 pacientes 

incluídos, 56 apresentaram diagnóstico clínico de traumatismo 

cranioencefálico leve, um com abaulamento de fontanela a esclarecer e um 

de mastoidite. A idade média dos pacientes foi de 15,5 meses (±10,3; 

mediana – 11,5, variando de 1 a 40 meses) e o peso médio foi 10,3 kg (±2,6; 

mediana – 9,8, variando de 4,6 a 18,4 kg). Os sintomas mais comuns e 

antecedentes pessoais relatados pelos responsáveis dos pacientes foram 

tosse (20%), coriza (18,3%), asma ou sibilância recorrente (8,3%) e refluxo 

gastroesofágico (3,3%); sintomas menos freqüentes incluíram vômitos, 

febre, sonolência, agitação e sangramentos. Históricos prévios de convulsão 

foram relatados em 1,7% dos pacientes. Leite materno, fórmula infantil e 

refeições completas foram os mais consumidos pelos pacientes antes do 

exame, 31,7%, 30% e 30% respectivamente. Em média, o tempo de jejum 

foi de 179,1 minutos (±97,9; mediana – 163,1, variando de 15 a 525 minutos) 

(Tabela 7). 
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Tabela 7 - Características gerais da população estudada. 
 

 
Pacientes (n=58) 
 

 
Resultados 

Idade (meses) 
Média (DP) 
Mediana 
Mínimo/Máximo 

 
15,5 (10,3) 
11,5 
1,0 – 40,0 

Peso (kg) 
Média (DP) 
Mediana 
Mínimo/Máximo 

 
10,3 (2,6) 
9,8 
4,6 – 18,4 

Sexo*  

F 36 (61,1%) 

M 22 (38,6%) 

ASA  

1 54 (90,0%) 

2 6 (10,0%) 

3 0 (0,0%) 

4 0 (0,0%) 

Tipo de tomografia*  

Crânio 
Face 
Órbita 

60 (90,9%) 
3 (4,5%) 
2 (3%) 

Mastoide 1 (1,5%) 

Sintomas**  

Febre 6 (10,0%) 

Sonolência 2 (3,3%) 

Vômitos 7 (11,7%) 

Ansiedade 2 (3,3%) 

Sangramento 2 (3,3%) 

Tosse 12 (20,0%) 

Coriza 11 (18,3%) 

Antecedentes pessoais**  

Convulsões 1 (1,7%) 

DRGE 2 (3,3%) 

Tumor cerebral 1 (1,7%) 

Asma/sibilância recorrente 5 (8,3%) 

Sangramento intracraniano 1 (1,7%) 

Última refeição  

Leite materno 19 (31,7%) 

Fórmula infantil 18 (30,0%) 

Água ou líquidos claros 3 (5,0%) 

Refeição leve 2 (3,3%) 

Refeição completa 18 (30,0%) 

Tempo desde última refeição 
(minutos) 

60 
179,1 (97,9) 
163,1 
15,0 – 525,0 

n (%) registrado para variáveis categóricas. Para variáveis contínuas, n, média  
(desvio- padrão), mediana, valores mínimo e máximo foram registrados. 
*58 pacientes fizeram parte do estudo, em um total de 66 tomografias.  
**Pacientes podem reportar múltiplos sintomas. 
Legenda – DP – desvio-padrão; DRGE – doença do refluxo gastroesofágico. 
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Variáveis relacionadas à sedação: Todos os pacientes receberam 

uma primeira dose de midazolam, e 15 pacientes (25%) precisaram de uma 

segunda dose. A média da primeira dose foi de 0,42 mg/kg (±0,03; mediana 

0,42, variando de 0,37 a 0,51 mg/kg) e da segunda dose, 0,11 mg/kg (±0,01, 

variando de 0,1 a 0,14 mg/kg). O tempo médio para atingir sedação foi de 

15,2 minutos (±9,4; mediana 12 minutos, variando de 5 a 40). Para os 

pacientes que receberam apenas uma dose, o tempo médio para sedação 

foi de 11,2 minutos (±4,2; mediana 11 minutos, variando de 5 a 28); para 

aqueles que necessitaram de duas doses, o tempo médio para sedação foi 

28,4 minutos (±9,8; mediana 30 minutos, variando de 8 a 40). 

 

Eventos adversos. Falha de sedação foi observada em 4 pacientes 

(6,7%). Destes 4 pacientes, 3 falhas foram atribuídas à ocorrência de reação 

paradoxal ao benzodiazepínico. Demais eventos adversos observados 

incluíram tempo prolongado de recuperação (acima de 2 horas; 1,7%) e 

vômitos (1,7%) (Tabela 8). 

 

Qualidade da imagem. As imagens obtidas foram classificadas 

como excelentes em 92,5% dos estudos. Em 5 (7,5%) dos estudos foram 

detectados artefatos de movimento e artefatos de imagem foram 

observados, de maneira leve, em 1 (1,5%) das tomografias. 
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Tabela 8. Dados referentes à sedação e eventos adversos. 
 

 
Parâmetro 

 
Resultados 
 

Primeira dose (mg/kg) 
Média (DP) 
Mediana 
Mínimo/Máximo 

 
0,42 (0,03) 
0,42 
0,37 – 0,51 

Segunda dose (mg/kg) - n 
Média (DP) 
Mediana 
Mínimo/Máximo 

15 
0,11 (0,01) 
0,11 
0,10 – 0,14 

Tempo para sedação (min) 
Média (DP) 
Mediana 
Mínimo/Máximo 

 
15,2 (9,4) 
12,0 
5,0 – 40,0 

Duração da recuperação (min) 
Média (DP) 
Mediana 
Mínimo/Máximo 

 
51,1 (25,3) 
44,5 
12,0 – 153,0 

Tempo entre sedação e condições  
para alta (minutos) – n 
Média (DP) 
Mediana 
Mínimo/Máximo 

 
53* 
74,7 (33,0) 
68,0 
0,0 – 234,0 

Falha de sedação  

Sim 4 (6,7%) 

Não 56 (93,3%) 

Tempo de recuperação prolongada 1 (1,7%) 

Reação paradoxal 3 (5,0%) 

Vômitos 1 (1,7%) 

            n (%) registrado para variáveis categóricas. Para variáveis contínuas, n, média 
 (desvio-padrão), mediana, valores mínimo e máximo foram registrados. 
 *7 pacientes não tem resultados apresentados por terem sido transferidos 
 diretamente para avaliação neurocirúrgica após a tomografia, antes da recuperação. 

 

 

Pacientes com idades maiores apresentaram uma tendência a 

requerer maiores tempos para sedação; entretanto, esta associação não foi 

estatisticamente significativa (p=0,2417, r=0.15904) (Figura 2). A tendência 

para recuperação da sedação mostrou que pacientes mais novos 

apresentaram maiores tempos para tal fato; entretanto, novamente sem 

relevância estatística (p=0,3359, r= -0,13100) (Figura 3). 
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Figura 2. Correlação linear entre idade e tempo para sedação. 
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Figura 3. Correlação linear entre idade e tempo para recuperação. 
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De particular interesse são as características dos pacientes que 

experimentaram falha de sedação. Três dos quatro pacientes que falharam 

eram do sexo masculino com idade média de 20,8 meses (±11,9; mediana 

21, variando de 9 a 32 meses), comparados aos pacientes adequadamente 

sedados, que tinham idade média de 15,1 meses (±10,1; mediana 11, 

variando de 1 a 40 meses). Todos os pacientes com falha de sedação 

tinham classificação funcional ASA I e foram submetidos à tomografias de 

crânio por traumatismos cranioencefálicos. O peso médio dos pacientes com 

falha de sedação, quando comparados aos sedados, foi 10,8 kg (±3,1; 

mediana 11,0, variando de 7,7 a 13,5) e 10,2 kg (±2,6; mediana 9,8, 

variando de 4,6 a 18,4). O tempo médio desde a última refeição foi de 221 

minutos (±111,9; mediana 247 minutos, variando de 65 a 325) para 

pacientes com falha de sedação comparado a 176,1 minutos (±97,3; 

mediana 158, variando de 15 a 525 minutos) (p=0,3796). Devido à baixa 

incidência de falha de sedação (n=4, 6,7%), houve baixo poder estatístico 

para detectar diferenças entre as características gerais dos pacientes que 

falharam na sedação comparativamente aos adequadamente sedados. 

 

 

Resultados dos Exames Tomográficos 

 

Dos 66 estudos tomográficos realizados, 10 (15,1%) mostraram 

lesões extra e intracranianas clinicamente significativas, sendo distribuídas 

da seguinte maneira – 8 (12,1%) fraturas cranianas, 1 (1,5%) 
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pneumoencéfalo e 1 (1,5%) hematoma extradural. Vale ressaltar que mais 

de uma lesão pode estar presente em um mesmo corte tomográfico. 
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5. Discussão 

 

 

 

Até o presente momento, trata-se do primeiro estudo prospectivo 

avaliando a eficácia e a segurança da sedação com midazolam intranasal 

para a realização de tomografias em crianças. Apesar do fármaco ser 

utilizado por esta via há quase 25 anos, nunca havia sido estudado neste 

contexto. Com o aumento gradativo da solicitação de exames de imagem 

nos serviços de emergência, é de fundamental importância o estudo de 

métodos eficazes e seguros de sedação que garantam um exame de 

qualidade, associado à baixa morbidade decorrente do procedimento de 

sedação. 

 

 

5.1. Tempo para Sedação e Dose Utilizada 

 

Em nosso estudo, o tempo médio para sedação foi de 15 minutos, 

com variação de 5 a 40 minutos. Para pacientes sem acesso venoso, é um 

tempo aceitável para que a criança se encontre em condições clínicas de ser 

encaminhada à tomografia. Outra droga comumente utilizada no cenário da 

ausência de acesso venoso, o hidrato de cloral, possui tempo semelhante 

para início da sedação quando administrado pela via oral56, com a 

desvantagem do gosto e do tempo de recuperação. Outro desafio foi o 
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estabelecimento da dose inicial adequada do midazolam intranasal. 

Conforme mostra a Tabela 1, as doses são heterogêneas, e 

presumivelmente as necessárias para imobilização destinada a um exame 

de imagem são maiores dos que as necessárias para produzir ansiólise para 

um procedimento que não requer imobilização. Deste modo, a dose inicial 

escolhida foi de 0,4 mg/kg; entretanto, em 25% dos eventos de sedação, 

uma dose adicional foi necessária de 0,1 mg/kg para que o estudo fosse 

completado, estendendo o tempo para início da sedação. Este pode ser um 

problema, principalmente em departamentos de emergência com grande 

movimento, de modo que a dose inicial de 0,5 mg/kg, de acordo com os 

resultados demonstrados neste trabalho, parece dose segura e eficaz 

inicialmente, com pequena incidência de eventos adversos significativos. 

Dados obtidos por outros autores mostram taxas muito maiores de falha de 

sedação para procedimentos (como suturas, exceto exames de imagem) 

quando doses iniciais menores são empregadas – 60% com 0,2 mg/kg e 

30% com 0,3 mg/kg38; 60% de falha de sedação para tomografia com dose 

de 0,2 mg/kg33. 

Outro aspecto a ser comentado é a diferença entre tempo para 

início de sedação e o tempo para que a criança atingisse no mínimo escore 

3 na escala de Ramsay, para ser encaminhada à tomografia – no presente 

estudo, este último foi documentado. Em estudos de outros autores, o tempo 

médio para início da sedação e realização de procedimentos (excetuando-se 

exames de imagem) variou de 12 a 23,1 Minutos42,44,45. 
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5.2. Tempo para Recuperação 

 

Uma das vantagens mais significativas do midazolam intranasal é 

relacionada ao tempo de recuperação, menor do que outros sedativos 

particularmente pela curta meia-vida da droga, inclusive quando 

administrada pela via nasal. O tempo médio para início da recuperação (ou 

início do despertar) foi de 51,1 minutos e para condições de alta, 74,7 

minutos; ou seja, a maioria dos participantes do estudo tinham realizado, em 

pouco mais de uma hora, todo procedimento incluindo admissão, sedação, 

exame de imagem, alimentação se aplicável e alta. Este dado é de grande 

importância, caracterizando a versatilidade da droga para uso em ambiente 

de emergência. 

 

 

5.3.  Registro dos Eventos Adversos 

 

Um dos grandes desafios, no cenário da sedação, é o registro 

adequado dos eventos adversos encontrados. A maioria dos estudos relata 

a ausência de eventos adversos, citando apenas os de maior gravidade, 

comuns aos benzodiazepínicos, como depressão cardiovascular e 

circulatória. Entretanto, ocorrências de menor gravidade são importantes de 

serem relatadas, e devem fazer parte da porcentagem descrita de eventos 

adversos para determinada droga. 
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A Sociedade Mundial de Anestesia Intravenosa conta, há 

aproximadamente 5 anos, com um sistema eletrônico de registro de eventos 

adversos relacionados à sedação, no intuito de conhecer, de maneira 

prospectiva, tais eventos e propiciar níveis mais profundos de conhecimento 

sobre os fármacos. Estes registros possibilitaram a uniformização dos dados 

referentes aos eventos adversos, e sua divisão em eventos de risco mínimo, 

baixo risco e eventos sentinela. Deste modo, existe uma tendência a se 

superestimar a incidência de eventos adversos associados à determinada 

droga, de acordo com a ocorrência de eventos de baixa importância; 

entretanto, é uma ferramenta precisa na construção, por exemplo, de um 

ensaio clínico cujo desfecho primário seja a incidência de eventos adversos. 

Em nosso estudo, 4 pacientes apresentaram falha de sedação, 

sendo em 3 (5% do total de sedações) atribuídas à reação paradoxal ao 

benzodiazepínico. A reação paradoxal pode ser definida como a agitação, 

agressividade e movimentos tônicos de extremidades inesperadas após a 

administração da droga, e tende a ocorrer em 1 a 5% dos pacientes57. As 

reações paradoxais foram descritas para muitos fármacos que interagem 

com os receptores GABA, incluindo barbitúricos, anestésicos inalatórios e 

etomidato. Há diferentes teorias sobre as causas das reações paradoxais, 

incluindo efeito colinérgico central sobre a secreção de serotonina, mas as 

reais causas ainda são desconhecidas. A maioria das reações é 

idiossincrásica, podendo haver espaço para aspectos genéticos, psíquicos e 

alcoolismo58. A incidência encontrada de reações paradoxais foi semelhante 
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à descrita em estudos anteriores; entretanto, trata-se do primeiro registro de 

tal reação com a via intranasal do midazolam. 

Os demais eventos adversos encontrados – vômito e recuperação 

prolongada – também são considerados de risco mínimo. Outro aspecto 

avaliado foi a reação de dor da criança após a administração do aerosol – 

neste estudo, 28 crianças (47%) apresentaram fácies de dor logo após o 

midazolam. A incidência de dor após aplicação é muito heterogênea de 

acordo com os estudos consultados, variando de 7 a 50%37,45, 47,48. 

Entretanto, a avaliação da dor neste cenário é absolutamente inespecífica e 

a aplicação de escalas de dor adequadas à idade é problemática, pois muito 

encontram-se previamente agitadas à administração do fármaco ou agitam-

se na hora do posicionamento para a instilação nasal. 

Demais eventos adversos relatados em estudos prévios incluem 

vômitos, variando de 0,7 a 15,5%39,41 e recuperação prolongada, porém sem 

definição de tempo, em 5% dos casos42. 

 

 

5.4. Considerações Finais 

 

O midazolam intranasal, em doses dentro das propostas por este 

estudo, tem sido administrado como ansiolítico em cenários de medicação 

pré-anestésica59. Doses de 0,3 mg/kg foram eficazes com este propósito em 

até 76% das crianças em 20 minutos após a administração38. Em ambiente 

de pronto-socorro, a mesma dose intranasal aplicada em crianças 
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submetidas à suturas foi mais eficaz em produzir sedação quando 

comparada à outras vias de administração, como  bucal e oral. A taxa de 

eventos adversos foi semelhante entre os três grupos; entretanto, a via 

intranasal causou maior irritação e agitação nas crianças, devido ao baixo 

pH da solução de midazolam, que contém como conservantes, entre outros, 

ácido clorídrico, mantendo o pH da solução, conforme anteriormente 

descrito, entre 2 e 341. Doses de até 0,8 mg/kg foram descritas para 

procedimentos pediátricos com até 90% de sucesso, sem necessidade de 

uso adicional de sedativos1. Por produzir, na maioria das crianças, níveis de 

sedação leve ou no máximo moderada, o midazolam intranasal pode ser 

mais útil no contexto da ansiólise quando comparado ao uso em 

procedimentos que requerem imobilização.  

Como ansiolítico, o midazolam intranasal tem sido descrito há mais 

de vinte anos31. Entretanto, estes relatos antigos utilizaram a droga apenas 

na formulação de gotas. O uso da droga com atomizador já havia sido 

descrito como ansiolítico para adultos submetidos à ressonância magnética, 

mas nunca em crianças submetidas à tomografia60,61. 

Apesar do midazolam intranasal, em gotículas, ser associado a 

desconforto após administração, pelos motivos acima elencados, tal 

associação não foi feita com uso em aerossol62,63,64,65,66,67,68,69. Vale a pena 

ainda ressaltar que doses como 0,2 mg/kg tem a vantagem de possibilitar 

amnésia anterógrada em crianças70. 

Este estudo introduz, de maneira prospectiva, o midazolam 

intranasal em aerosol como alternativa para a sedação pediátrica para 
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tomografia. Os achados tem importância particular nos dias atuais, tendo em 

vista o constante crescimento da demanda de consultas pediátricas em 

serviços de emergência e, consequentemente, da solicitação de exames de 

imagem71. Em nosso serviço, levantamento recente mostrou que, entre os 

anos de 2010 e 2011, cerca de 600 pedidos de tomografias de crânio foram 

gerados pelo Pronto Socorro Infantil em crianças menores de 3 anos, 

aquelas nas quais mais provavelmente seriam necessárias sedações para a 

realização dos exames. 

Com rápido início de ação e tempo de recuperação, bem como na 

ausência de eventos adversos sérios, o midazolam intranasal com 

atomizador fornece uma alternativa que vem de encontro às crescentes 

necessidades de sedação. Outras vantagens para a via nasal incluem a 

ausência de necessidade para acesso venoso e de um anestesista para 

administração. Em locais com baixa disponibilidade de recursos e/ou acesso 

para outros sedativos, bem como de pessoal treinado, o midazolam 

intranasal é fonte previsível e segura para sedação37,38,40. 

 

 

5.5. Limitações do estudo 

 

O presente estudo conta com algumas limitações. Como não há 

relatos prévios da administração de midazolam intranasal para sedação para 

tomografia, a dose adequada para que haja sedação adequada e 

imobilização é desconhecida. Estudos prévios utilizaram doses entre 0,4 e 
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0,5 mg/kg de midazolam intranasal como ansiolítico para realização de 

procedimentos; entretanto, doses para garantir imobilidade durante exame 

radiológico podem ser maiores.  

Outro aspecto importante a ser avaliado é a ausência de um grupo 

controle no presente estudo, devido às dificuldades na obtenção de cálculo 

amostral adequado, fato este que torna difícil a avaliação do midazolam 

intranasal especificamente nos aspectos de segurança e eficácia. Como o 

desfecho principal utilizado foi a porcentagem de falhas de sedação, não 

seria possível a inclusão de um grupo controle de crianças não sedadas, 

pois as taxas de falha seriam evidentemente maiores no grupo controle e 

informações sobre segurança e eficácia não seriam obtidas com este 

cenário. Da mesma maneira, um ensaio clínico com outro sedativo 

encontraria dificuldades no âmbito do cálculo amostral, tendo em vista a falta 

de informações relativas a eventos adversos no caso do midazolam 

intranasal, conforme anteriormente explicitado. Considerando-se um grupo 

controle de crianças não sedadas, é lícito supor que seria alta a ocorrência 

de artefatos de movimento, o que demandaria novos exames tomográficos e 

consequentemente maior exposição à radiação e seus efeitos adversos. 

Estudos subsequentes são necessários na determinação da dose 

ideal de midazolam intranasal para sedação para tomografia. 
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6. Conclusões 

 

 

 

A via intranasal de administração do midazolam, associada a 

atomizador, é um método simples e não invasivo para sedação previsível, 

efetiva e segura de crianças submetidas à tomografia. Neste estudo, a 

ocorrência de eventos adversos foi rara e de baixa gravidade. Mais estudos 

são necessários para elucidar melhor o potencial desta droga como sedativo 

para outros estudos radiológicos. 
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ANEXOS 



Anexo 1. Protocolo de coleta de dados. 

 

 

 

 

 

I – Dados do Paciente 

Nome ________________________________________________________ 

Registro ______________________________________________________ 

Data de Nascimento  _____/_____/_____                  Sexo      □ M      □ F 

Peso _________ 

 

II – Anamnese e Dados do Paciente 

 

Tipo de tomografia solicitada    □ Crânio  □  Tórax □ Abdome  □  Membros 

superiores  □  Membros inferiores  □  Mastoide ou ossos temporais 

 

Motivo da solicitação do exame 

 

Se TCE, classificação:  □ Leve  □ Moderado  □ Grave 

 

Sintomas atuais (no momento da consulta)  □ Febre  □ Sonolência  □ Vômitos  

□ Irritabilidade  □ Sangramentos  □ Tosse  □ Coriza 

 

 

 

ETIQUETA DO PACIENTE 



Histórico médico prévio   □ Convulsões  □ Refluxo gastroesofágico  □ Tumor 

cerebral  □ Prematuridade  □ Shunt ventriculoperitoneal  □ Sangramento intracraniano  

□ Acidente vascular encefálico  □ Tumor abdominal  □ Laringomalácia  □ Antecedente 

de irritabilidade ou reação paradoxal prévia com midazolam  □ Asma ou sibilância 

recorrente 

Outros (escrever detalhadamente) 

 

Horário e data da última refeição -  _____/_____/_____    _____:_____ 

Qual refeição?    □ Leite materno  □ Fórmula láctea  □ Água, sucos e líquidos 

claros sem resíduos  □ Refeição leve  □ Refeição completa 

 

Procedimento emergencial? (exemplo – CT de crânio em paciente com TCE 

grave)  □ Sim  □ Não 

 

Origem do Paciente   □ Porta  □ Retaguarda  □ Sala de emergência 

 

Classificação ASA  □ 1  □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 

ASA 1 – Paciente hígido e saudável. 

ASA 2 – Paciente com doença sistêmica leve. 

ASA 3 – Paciente com doença sistêmica grave. 

ASA 4 – Paciente com doença sistêmica grave que é constante ameaça à vida. 

ASA 5 – Paciente moribundo cuja única expectativa de vida é o procedimento 

(cirúrgico). 



ASA 6 – Paciente com morte encefálica diagnosticada encaminhado à cirurgia 

para doação de órgãos. 

 

III – Dados referentes à sedação 

 

Primeira dose de midazolam utilizada (em mg/kg) 

Horário EXATO da administração  _____:_____ 

Horário EXATO do início da sedação  _____:_____ 

Horário EXATO do início da tomografia  _____:_____ 

Horário EXATO do término da tomografia  _____:_____ 

 

IV – Coleta de sinais vitais 

Horário EXATO (admissão e a cada T0      

5 minutos após) (Admissão)      

       

Escala de Ramsay       

FR (mpm)       

FC (bpm)       

Saturação de oxigênio (AA)       

PAS (mmHg)       

PAD (mmHg)       

PAM (mmHg)       

 

 

 



Horário EXATO       

       

Escala de Ramsay       

FR (mpm)       

FC (bpm)       

Saturação de oxigênio (AA)       

PAS (mmHg)       

PAD (mmHg)       

PAM (mmHg)       

 

 

Horário EXATO       

       

Escala de Ramsay       

FR (mpm)       

FC (bpm)       

Saturação de oxigênio (AA)       

PAS (mmHg)       

PAD (mmHg)       

PAM (mmHg)       

 

 

 

 

 

 



Horário EXATO       

       

Escala de Ramsay       

FR (mpm)       

FC (bpm)       

Saturação de oxigênio (AA)       

PAS (mmHg)       

PAD (mmHg)       

PAM (mmHg)       

 

Instruções para preenchimento da Tabela 

 

1. Fazer aferição da PA apenas na admissão, logo após a realização da 

tomografia e antes da alta. 

2. Aferir a escala de sedação de Ramsay apenas na admissão e após a 

realização da tomografia, até a alta. 

 

3. Escala de Ramsay 

 

Ramsay 1 – Paciente ansioso, agitado, inconsolável. 

Ramsay 2 – Paciente calmo, cooperativo, tranquilo. 

Ramsay 3 – Paciente responde apenas a comandos. 

Ramsay 4 – Paciente tem rápida resposta a estímulo glabelar ou chamado em 

voz alta. 

Ramsay 5 – Paciente com lenta resposta a estímulo glabelar ou chamado em voz 

alta. 

Ramsay 6 – Paciente sem resposta. 



V – Após a sedação 

 

Hora EXATA do início da recuperação da sedação (quando a criança começa a 

acordar)  _____:_____ 

Data e hora da alta hospitalar (se aplicável; anotar momento em que criança 

obteve condições clínicas de alta) - _____/_____/_____  ____:____ 

Após a administração, o paciente respondeu com choro, desconforto ou 

reclamação de dor? _________________________________________________ 

Foi necessária dose adicional de midazolam?  □ Sim  □ Não 

(realizar apenas mais 0,1 mg/kg, no máximo 15 minutos após dose inicial) 

Foi necessária obtenção de acesso venoso para sedação adicional?  □ Sim  □ 

Não   Droga utilizada e dose (em mg/kg) _______________________________ 

 

VI – Avaliação de Eventos Adversos Durante o Procedimento (VER 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO ABAIXO) 

 

1. Houve um ou mais eventos adversos associados ao procedimento de 

sedação?  □ Não   □ Sim (preencher abaixo) 

 

2. Assinalar todos os eventos adversos que ocorreram durante a sedação. 

 

a) Risco mínimo -  □ Vômitos/Náuseas  □ Mioclonia ou rigidez muscular  □ 

Sialorreia  □ Reação paradoxal1  □ Agitação durante recuperação2  □ 

Recuperação prolongada3 

b) Risco baixo -  □ Dessaturação (entre 75 a 90%) por menos de um minuto  □ 

Apneia, rápida duração  □ Obstrução de vias aéreas superiores  □ Falha de 

sedação4  □ Alergia medicamentosa sem anafilaxia  □ Bradicardia5  □ 

Taquicardia5  □ Hipotensão5  □ Hipertensão5  □ Convulsão □ Choque6 



c) Eventos graves (sentinelas) -   □ Dessaturação grave (< 75% por qualquer 

período ou < 90% por mais de um minuto)  □ Apneia acima de 60 segundos  

□ Choque  □ PCR 

 

3. Assinalar todos os procedimentos requeridos durante a sedação. 

 

a) Mínimo risco  - Administração de:  □ Antieméticos  □ Anti-histamínicos 

b) Baixo risco -  □ Reposicionamento de vias aéreas  □ Estímulo tátil  □ 

Administração de oxigênio suplementar ou aumento da FiO2  

c) Moderado risco -  □ VPP  □ Máscara laríngea  □ Guedel  □ CPAP  □ 

Administração de antídotos  □ Expansão com solução salina  □ Administração 

de anticonvulsivantes 

d) Eventos graves (sentinelas) -  □  RCP  □ IOT ou administração de 

bloqueador neuromuscular  □ Atropina para bradicardia vagal  □ Adrenalina 

ou outro vasopressor 

 

4. Assinalar o desfecho do procedimento. 

 

a) Risco mínimo - □ Sem eventos adversos 

b) Risco baixo - □ Internação ou observação de longa duração, não planejados 

c) Risco grave (sentinela) - □  Morte  □  Déficit neurológico  □ Broncoaspiração 

 

5. Classificar a severidade dos eventos adversos encontrados (se 

aplicável): 

 

□ Se alguma opção de RISCO GRAVE (SENTINELA) checado, este é um evento 

adverso sentinela. 

□ Se a maioria das opções checadas for de RISCO MÉDIO, este é um evento 

adverso de médio risco. 

□ Se a maioria das opções checadas for de RISCO BAIXO, este é um evento 

adverso de baixo risco. 



□ Se a maioria das opções checadas for de RISCO MÍNIMO, este é um evento 

adverso de mínimo risco. 

 

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA LISTA DE EVENTOS 

ADVERSOS 

 

1. Reação paradoxal refere-se à agitação ou inquietação do paciente, 

não esperados, após a sedação. 

2. Agitação durante a recuperação é definida como comportamento 

anormal do paciente durante a recuperação da sedação, que pode 

ocorrer com choro, agitação, delírios, disforia, alucinações ou 

pesadelos. 

3. Recuperação prolongada é definida como o não retorno do paciente à 

condição mental de base após 2 horas da sedação. 

4. Falha de sedação é definida como a não obtenção de condições de 

sedação adequadas para realizar o exame sem necessidade de 

contenção ou administração de novas drogas. 

5. Alterações nos sinais vitais são definidas como mudança nos 

parâmetros em mais de 25% (para mais ou menos) em relação ao 

basal. 

6. Choque refere-se à evidência clínica de má perfusão tecidual. 

 

VII – Avaliação da Qualidade do Exame Radiológico 

 

Qualidade da Imagem 

□ Excelente 

□ Boa 

□ Razoável 

□ Ruim 



Artefatos relativos à movimentação do paciente 

□ Nenhum 

□ Leves – não comprometem a imagem 

□ Moderados – interferem de alguma maneira com o diagnóstico 

□ Intensos – interferem gravemente com o diagnóstico, podendo tornar o exame 

sem condições de interpretação 

 

Artefatos relativos à imagem 

□ Nenhum 

□ Leves – não comprometem a imagem 

□ Moderados – interferem de alguma maneira com o diagnóstico 

□ Intensos – interferem gravemente com o diagnóstico, podendo tornar o exame 

sem condições de interpretação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2. Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa – HU/USP. 

 



 

Anexo 3. Adendos do CEP – HU/USP com mudança de título do trabalho e 

referente à orientação e finalidade do trabalho. 
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