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RESUMO                        
Objetivo: Analisar a segurança do uso do propofol para sedação em procedimentos de endoscopia do trato 
gastrointestinal alto. Métodos: Foram analisados mil pacientes durante sedação com propofol em procedimentos 
endoscópicos realizados na SEDAVE (Serviço de Endoscopia Digestiva Alto Vale). Foi monitorada a pressão arterial 
diastólica e sistólica, frequência cardíaca, oximetria e condições de alta destes pacientes. Resultados: Nenhum dos 
pacientes observados apresentou complicações significativas durante o procedimento.  Foram observadas apenas 
pequenas variações na pressão arterial e na frequência cardíaca, que não causaram desconforto aos pacientes. 
Conclusão: O propofol demonstrou ser uma droga segura durante a sedação consciente dos pacientes submetidos 
a procedimentos endoscópicos.
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ABSTRACT
Objective: To Analyze the safety of using propofol for sedation in endoscopy procedures of the gastrointestinal 
tract. Methods: patients were analyzed during sedation with propofol in endoscopic procedures performed at 
SEDAVE (Serviço de Endoscopia Digestiva Alto Vale). Were observed and measured systolic and diastolic blood 
pressure, heart rate and oximetry of these patients. Results: none of the patients presented significant complication 
during the procedure.  Were observed only small variations in heart rate and blood pressure and it not caused any 
discomfort to the patients. Conclusion: propofol has been proven to be a safe drug during conscious sedation of 
patients undergoing endoscopic procedures.

Keywords: Endoscopy. Sedation. Propofol.

1 INTRODUÇÃO 

O propofol é a substância química 2,6 diisopropilfenol, caracteristicamente 
lipossolúvel. Está disponível em apresentações de 1% ou 2 %, com formulação contendo fosfato 
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de ovos, glicerol e óleo de soja 1,2. Inicialmente descreveu-se o uso exclusivo em anestesia 
como droga indutora, mas com o passar do tempo percebe-se o rápido despertar dos pacientes, 
extrapolando o seu uso fora da anestesia3. O inicio de ação varia de 30 a 60 segundos1. A meia 
vida de distribuição varia em média de dois a quatro minutos e a meia vida de eliminação de 
uma a três horas1, 4,5.  A metabolização é hepática e extra-hepática 2, 5 e sua eliminação é renal 6. 
É um depressor do sistema cardiovascular, além de inibir os barorreceptores 2, 5, reduz a pré e 
pós-carga 4 e é um potente bronco dilatador 2. 

Em 2003 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estabeleceu o 
regulamento técnico para serviços de endoscopia digestiva e respiratória, fixando requisitos 
mínimos para o seu funcionamento, incluindo medicamentos e equipamentos necessários para 
atendimento de intercorrências decorrentes da sedação 7. 

O propofol tem ampla indicação, como na indução e manutenção de anestesias 
gerais, sedação de doentes ventilados em regime de cuidados intensivos e sedação consciente 
durante procedimentos cirúrgicos e diagnósticos 8,9,10. Durante a administração ou manipulação 
do fármaco, deve-se manter sempre uma técnica asséptica rigorosa11.

A dose do propofol deve ser ajustada a cada indivíduo, conforme a indicação e a 
resposta do paciente, variando de 0,5 a 2,5 mg/kg 9,10.

A depressão respiratória, depressão cardiocirculatória e depressão da transmissão 
neuromuscular são os efeitos mais graves dos anestésicos gerais. A severidade dos efeitos 
depende da dose, estado do pacientes, massa corporal, idade, ansiedade, comorbidades entre 
outros fatores. As reações adversas comumente relacionadas ao uso de propofol são: dor no 
local da infusão; hipotensão; bradicardia, rubor, apneia transitória, náuseas, vômitos e cefaleia12, 

13, 14,15. Porém a maioria dos eventos relatados como hipoxemia e hipotensão não necessitam de 
procedimentos avançados como ventilação por máscara ou intubação orotraqueal16.

O propofol é contraindicado em doentes com hipersensibilidade à droga ou 
componentes dela como ovos e derivados da soja. Também está contraindicado para indução 
de anestesia geral em crianças menores que três anos e na manutenção em menores que dois 
meses. É necessário que se tenha o cuidado no uso em pacientes com insuficiência cardíaca ou 
outras doenças graves do miocárdio. Não deve ser utilizado em anestesia para obstetrícia e ter 
precaução no uso durante a gravidez 10, 14, 17,18.

A associação com álcool, barbitúricos, benzodiazepínicos e opióides pode 
potencializar os efeitos do propofol, podendo aumentar as ações sedativas, anestésicas e 
cardiorrespiratórias10, 14,17, com possível ocorrência de apnéia13 ou bradicardia grave9. 

O uso do propofol na sedação consciente de pacientes submetidos a procedimentos 
endoscópicos difundiu-se na última década pela sua segurança e pela sedação e recuperação 
rápidas. Alguns estudos demonstraram sua vantagem sobre outros sedativos19, 20. Foi um tema 
controverso, pois era questionado seu uso na ausência de anestesiologistas1.  Hoje vários estudos 
demonstram a segurança do uso de propofol por médicos endoscopistas auxiliados por equipe 
de enfermagem treinada 1, 21-28.    
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1.1  OBJETIVO

O objetivo desta pesquisa é avaliar os efeitos do propofol sobre a pressão arterial 
sistêmica, frequência cardíaca e saturação arterial de O2, durante sua utilização na sedação de 
pacientes submetidos à endoscopia digestiva alta.

2 MÉTODO

Este trabalho configurou-se em um estudo analítico, prospectivo, qualitativo e 
quantitativo.

Foram observados mil pacientes durante uso do sedativo em procedimentos 
de endoscopia do trato gastrointestinal alto realizados na SEDAVE (Serviço de Endoscopia 
Digestiva do Alto Vale), em Rio do Sul, Santa Catarina, em um período de seis meses, de 
primeiro de março a 31 de agosto de 2012.

Todos os pacientes foram puncionados com abocath 22 e receberam exclusivamente 
o propofol como sedativo endovenoso, aplicado por um enfermeiro treinado com supervisão 
do médico endoscopista. A posologia foi avaliada de acordo com a idade, peso e tempo de 
procedimento que o paciente foi submetido e ajustado conforme a situação. Todos os pacientes 
receberam anestesia da orofaringe com xilocaína spray imediatamente antes do exame.

Os pacientes envolvidos nesta pesquisa receberam, como rotina, 1L/min. de O2 
suplementar por cateter tipo óculos nasal, antes do início da sedação. Esta dose era ajustada de 
acordo com a saturação de O2 aferida pelo oxímetro de pulso.   

Os exames endoscópicos foram realizados pelo mesmo endoscopista, utilizando 
a mesma técnica e equipamento endoscópico  da marca Fuginon, modelo EX 250 ( made in 
Japan).

Antes, durante e após o procedimento, foi verificada a pressão arterial sistólica 
(PAS) e diastólica (PAD), frequência cardíaca (FC) e saturação de O2 (satO2)  através de 
aferidor digital para pressão arterial da marca Oregon Scientific, modelo BPW 120 (made in 
China) e oxímetro de pulso digital da marca EMAI, modelo OXF-10 (made in Brazil)

Este trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
de Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (UNIDAVI) e encontra-se 
disponível no protocolo de número 899, em anexo. 

3 RESULTADOS

    Dos 1000 pacientes analisados nesta pesquisa, 573 eram mulheres e 427 eram 
homens e a faixa etária dos pacientes variou entre 20 e 90 anos. 
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    A quantidade de sedativo utilizada variou entre um ml a 28 ml, sendo que nos 
pacientes mais idosos, devido ao seu metabolismo, a quantidade de sedativo utilizada foi menor 
(houve uma dose registrada de um ml em um paciente de 90 anos, do sexo masculino).

    A PA mais alta verificada antes do procedimento foi de 280X170 e a mais baixa 
foi de 104x69.

    Durante a análise dos mil pacientes foram verificadas pequenas variações quanto 
à pressão arterial. Com relação à PAD observou-se que não houve variação em 58 pessoas. Em 
164 casos houve um aumento entre 10 e 30 pontos na PAD. Houve diminuição entre 10 a 30 
pontos da PAD em 552 pacientes e diminuição de 30 a 60 pontos em outros 225. Em um caso 
foi registrado a queda de 100 pontos na PAD. 

Tabela 1: Variação da pressão diastólica.

Sem variação Aumento de   10 – 
30 pontos

Diminuição de 10 
– 30 pontos

Diminuição de 30 
– 60 pontos

Diminuição de 100 
pontos

58 164 552 225 01

 Já no registro da PAS notou-se que não houve variação em 68 exames. Registrou-se 
um aumento de 10 pontos na PAS em 16 pessoas. A PAS diminuiu de 10 a 30 pontos em 610 
pacientes e diminuiu de 30 a 90 pontos em 305 pacientes. Em um caso observou-se a queda de 
170 pontos na PAS em um paciente, que apresentava a pressão arterial de 280 x 170 antes da 
sedação e evoluindo com 110 X 70 no final do procedimento.    

Tabela 2: Variação de pressão sistólica.

Sem variação Aumento de   10 
pontos

Diminuição de 10 
– 30 pontos

Diminuição de 30 
– 90 pontos

Diminuição de 
170 pontos

68 16 610 305 01

    A frequência cardíaca (FC) manteve-se entre 80 a 100 batimentos por minuto (bpm), 
em 308 pacientes, antes e durante a sedação, não havendo variação significativa.  Em 109 casos 
houve o desenvolvimento de discreta taquicardia, entre 101 e 120 bpm, durante a sedação. Em 
130 pessoas, que já apresentavam taquicardia (FC acima de 100 bpm), houve uma estabilização 
na faixa de 80 a 100 bpm durante a sedação. Em 357 casos notou-se o desenvolvimento de 
bradicardia discreta entre 79 – 60 bpm. E em 96 situações houve a ocorrência de bradicardia 
modera na faixa de 59 – 40 bpm. No final do procedimento 100% apresentavam FC entre 70 e 
100 bpm.   

Tabela 3: Variação da frequência cardíaca.

Manutenção em 
80 – 100 bpm.

Taquicardia        
101 – 120 bpm.

Estabilização p/ 80 
– 100 bpm.

Bradicardia       79 
– 60 bpm

Bradicardia      59 
– 40 bpm.

308 109 130 357 96
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Em relação à saturação de O2, observamos que 102 pacientes apresentaram queda 
dos valores de saturação para a faixa entre 89 e 80%. Em 10 pacientes registrou-se queda 
abaixo de 80% de saturação de O2. A saturação mínima registrada foi de 72% em um paciente 
de 42 anos e obeso, que recebeu 10 ml de propofol. Em todos estes casos a saturação de O2 foi 
rapidamente restabelecida com aumento da oferta de O2 e hiperextensão do pescoço. Nestes 
casos não observamos relação com a idade do paciente, já que a dose era individualizada.

Tabela 4: Variação da saturação de O2.
satO2 100 – 90% satO2 89 – 80% satO2 79 – 72%

888 102 10

No momento da alta do serviço de endoscopia, todos os pacientes foram liberados 
sem queixas significativas, deambulando, lúcidos e orientados, após 30 minutos do final da 
endoscopia.

4 DISCUSSÃO

Esse estudo demonstrou a experiência de mil pacientes submetidos à sedação com 
propofol para a realização de procedimentos de endoscopias do trato gastrointestinal alto, onde 
nenhum deles necessitou de intervenção emergencial. Outros estudos na literatura também 
ressaltam o propofol como um agente anestésico e sedativo seguro, quando induzido por 
profissionais preparados e treinados 1,21-28.

Com relação às variáveis de pressão arterial, frequência cardíaca e saturação de 
O2, observa-se que não houve alterações significativas nestes parâmetros durante o período 
da pesquisa. Alguns trabalhos já demonstraram que a sedação em endoscopia digestiva com 
o propofol podem promover variações com baixa freqüência, intensidade leve e facilmente 
controladas com medidas básicas de suporte 16, 27,28.

Os idosos analisados nesta série obtiveram uma adequada sedação com pequenas 
doses da droga. De acordo com outro estudo, estes necessitam de um cuidado maior quanto 
a monitoração e sugerem dose inicial reduzida para sedação efetiva e segura, com metade da 
dose para pacientes com idade superior a 65 anos 27. No presente estudo, foi verificada essa 
necessidade de diminuição da dose, sendo que um paciente de 90 anos recebeu uma dosagem 
de um ml.  

Em alguns estudos, os pacientes tiveram maior nível de satisfação no uso do 
propofol para sedação, em comparação com outras drogas como o midazolan 1,27. Um trabalho 
japonês demonstrou que os pacientes submetidos à sedação com propofol reestabeleceram sua 
capacidade de dirigir num período significativamente menor em comparação com o midazolan 

19. Os pacientes que são submetidos à sedação com propofol recobram a consciência mais 
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rapidamente e podem receber alta em um período mais curto 20. O mesmo foi verificado no 
presente estudo, em que todos os pacientes foram liberados deambulado, lúcidos e comunicativos 
trinta minutos após o término da endoscopia.

 
   

5 CONCLUSÃO

O uso do propofol para sedação nos procedimentos endoscópicos demonstrou ser 
seguro no que se refere aos quesitos pressão arterial, frequência cardíaca e saturação de O2, 
mediante análises dos pacientes desta pesquisa. Nenhum paciente precisou ser submetido à 
ventilação mecânica ou reanimação cardiorrespiratória e não houve nenhuma complicação 
grave decorrente do uso desta droga. 
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ANEXO

ANEXO I - PROTOCOLO CEP.

Protocolo CEP:

1. Título do Projeto 
Análise da segurança do uso do Propofol

2. Pesquisador Responsável 

Nome: 
Augusto Fey

Área de Conhecimento:
Área de Ciências Biológicas, Médicas e da Saúde.

3. Identificação de Recebimento

Recebido por:
Luana Ferreira

Data: 10/06/2011
 

Número do protocolo: 
899


