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Conflitos de interesse

• Sócio cotista de clínica de ECT (ICS).

•http://gabriel.med.br/







http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4297092389120709

GRIFE: Modelagem de sistemas complexos





Objetivos

• 1-Relaxamento muscular:
• Evitar lesões;

• Diminuir dor pós-procedimento;

• 2-Hipnose:
• Evitar lembrança das sensações desagradáveis pré-ECT;

• Diminuir VO2 cerebral.



• ECT induz: perda da consciência, amnésia.

• Anestesia:
• Do conforto à perda de seguimento.

• Da facilitação à inibição da convulsão.

• Proteção ou risco cardiovascular.



• Anestesia para ECT:
• Avaliação de risco para ECT/Anestesia;

• Monitorização anestésica;

• Suporte avançado de vida;

• Suporte ventilatório;

• Manejo dinâmico e individualizado de dose de drogas;

• Analgesia / antieméticos / sedação pós-ECT.



Anestesia: legislação pertinente

• RESOLUÇÃO CFM Nº 1.886/2008: 
• "Normas Mínimas para o Funcionamento de consultórios médicos e dos 

complexos cirúrgicos para procedimentos com internação de curta 
permanência"

• 2.1.4 Unidade tipo IV: 
• Realiza cirurgias com anestesia loco-regional com ou sem sedação e anestesia 

geral com agentes anestésicos de eliminação rápida;

• Não está prevista a internação do paciente nesta Unidade por mais de 
24 (vinte e quatro) horas. Nesse caso, a internação ocorrerá no 
hospital e somente na presença de complicações.



Anestesia: legislação pertinente

• 4.5 Após a realização da cirurgia/procedimento, o médico anestesiologista é o responsável pela liberação do 
paciente da sala de cirurgia e da sala de recuperação pós-anestésica. A alta do serviço será dada por um dos 
membros da equipe médica responsável. As condições de alta do paciente serão as estabelecidas pelos 
seguintes parâmetros:

• Orientação no tempo e espaço;

• Estabilidade dos sinais vitais há pelo menos sessenta minutos;

• Ausência de náusea e vômitos;

• Ausência de dificuldade respiratória;

• Capacidade de ingerir líquidos;

• Capacidade de locomoção como antes, se a cirurgia o permitir;

• Sangramento ausente ou mínimo;

• Ausência de dor importante;

• Sem retenção urinária.



Anestesia: legislação pertinente

• RESOLUÇÃO CFM N° 2.174/2017: "prática do ato anestésico"

• Art. 1º Determinar aos médicos anestesiologistas que:
• I – Antes da realização de qualquer anestesia, exceto nas situações de urgência, é indispensável 

conhecer, com a devida antecedência, as condições clínicas do paciente, cabendo ao médico 
anestesiologista decidir da conveniência ou não da prática do ato anestésico, de modo soberano e 
intransferível.

• a) Para os procedimentos eletivos, recomenda-se que a avaliação pré-anestésica seja realizada em 
consulta médica antes da admissão na unidade hospitalar;

• c) o médico anestesiologista que realizar a avaliação pré-anestésica poderá não ser o mesmo que 
administrará a anestesia.

• IV – É ato atentatório à ética médica a realização simultânea de anestesias em pacientes distintos, 
pelo mesmo profissional.



Anestesia: legislação pertinente

• Art. 3º Entende-se por condições mínimas de segurança para a prática 
da anestesia a disponibilidade de:
• I – Monitoração da circulação, incluindo a determinação da pressão arterial e 

dos batimentos cardíacos, e determinação contínua do ritmo cardíaco, 
incluindo cardioscopia;

• II - Monitoração contínua da oxigenação do sangue arterial, incluindo a 
oximetria de pulso;



Anestesia: legislação pertinente

• Art. 3º Entende-se por condições mínimas de segurança para a prática 
da anestesia a disponibilidade de:
• III - Monitorização  contínua  da  ventilação,  incluindo  os  teores  de  gás  

carbônico exalados,  monitorados  por  capnógrafo,  nas  seguintes  situações:  
anestesia  sob  via aérea  artificial  (como  intubação  traqueal,  brônquica  ou  
dispositivo  supraglótico)  e/ou ventilação  artificial  e/ou  exposição  a  
agentes  capazes  de  desencadear  hipertermia maligna (ex: succinilcolina);

• IV – Equipamentos (ANEXO II), instrumental e materiais (ANEXO III) e 
fármacos (ANEXO IV) que permitam a realização de qualquer ato anestésico 
com segurança, bem como a realização de procedimentos de recuperação 
cardiorrespiratória.



Anestesia: legislação pertinente

• § 4º Na SRPA, desde a admissão até o momento da alta, os pacientes 
permanecerão monitorados quanto:
• a) à circulação, incluindo aferição da pressão arterial e dos batimentos 

cardíacos e determinação contínua do ritmo cardíaco, por meio da 
cardioscopia;

• b) à respiração, incluindo determinação contínua da oxigenação do sangue 
arterial e oximetria de pulso;

• c) ao estado de consciência;

• d) à intensidade da dor.



Anestesia: legislação pertinente

• ANEXO II
• Equipamentos básicos para a administração da anestesia e suporte 

cardiorrespiratório: 
• 1.      Em cada sala onde se administra anestesia: secção de fluxo contínuo de gases, 

sistema respiratório e ventilatório completo e sistema de aspiração.

• 2.      Na unidade onde se administra anestesia: desfibrilador, marca-passo 
transcutâneo (incluindo gerador e cabo).

• 3.      Recomenda-se a monitoração da temperatura e sistemas para aquecimento de 
pacientes em anestesia pediátrica e geriátrica, bem como em procedimentos com 
duração superior a duas horas, nas demais situações.

• 4.      Recomenda-se a adoção de sistemas automáticos de infusão para 
administração contínua de fármacos vasoativos e anestesia intravenosa contínua.



Anestesia: legislação pertinente

• ANEXO III

• Instrumental e materiais:

•

• 1.      Máscaras faciais

• 2.      Cânulas oronasofaríngeas

• 3.      Máscaras laríngeas

• 4.      Tubos traqueais e conectores

• 5.      Seringas, agulhas e cateteres venosos descartáveis

• 6.      Laringoscópio (cabos e lâminas)

• 7.      Guia para tubo traqueal e pinça condutora

• 8.      Dispositivo para cricotireostomia

• 9.      Seringas, agulhas e cateteres descartáveis específicos para os diversos bloqueios anestésicos 
neuroaxiais e periféricos



Anestesia: legislação pertinente



Anestesia: legislação pertinente



Anestesia: legislação pertinente

• ANEXO IV

• Fármacos: 

• 1.      Agentes usados em anestesia, incluindo anestésicos locais, 
hipnoindutores, bloqueadores neuromusculares e seus antagonistas, 
anestésicos inalatórios e dantroleno sódico, opióides e seus antagonistas, 
antieméticos, analgésicos não-opióides, corticosteróides, inibidores H2, 
efedrina/etil-efrina, broncodilatadores, gluconato/cloreto de cálcio.

• 2.      Agentes destinados à ressuscitação cardiopulmonar, incluindo 
adrenalina, atropina, amiodarona, sulfato de magnésio, dopamina, 
dobutamina, noradrenalina, bicarbonato de sódio, soluções para 
hidratação e expansores plasmáticos.





Metohexal

• Barbitúrico;

• Historicamente o mais usado, padrão para comparação.

• Indisponível fora dos EUA;



Tiopental

• Barbitúrico tradicional na ECT.

• Anticonvulsivante potente.



Propofol

• Ação rápida e duração curta;

• Anticonvulsivante, crises mais curtas de significado incerto;

• A melhor recuperação e maior intensidade de bloqueio simpático.













Etomidato

• Menos estudado (disponível em poucos países);

• Bloqueio de 11-beta-hidroxilase;

• Bloqueio simpático sem hipotensão;

• Diminui limiar convulsivo.



Cetamina

• Adjuvante ou indutor;

• Propriedades antidepressivas intrínsecas;

• Reduz disfunção cognitiva;

• Diminui limiar convulsivo;

• Pode causar hipertensão, taquicardia, diplopia;

• Cetamina S e racêmica;

• “Agente do futuro”.



• Atenua impacto em memória de curto prazo





Cognitive Impairment Following Electroconvulsive Therapy-Does the 
Choice of Anesthetic Agent Make a Difference?

MacPherson, Ross D. PhD, FANZCA*; Loo, Colleen K. MD, FRANZCP†‡§

Journal of ECT March 2008 - Volume 24 - Issue 1 - pp 52-56 doi: 10.1097/YCT.0b013e31815ef25b

Ketamine Appears Associated With Better Word Recall Than Etomidate
After a Course of 6 Electroconvulsive Therapies

McDaniel, William W. MD, MS*; Sahota, Anupinder K. MD*; Vyas, Barin V. MD*; Laguerta, Nena MD*; Hategan, Liana MD*; 
Oswald, Jessica PharmD†

Journal of ECT June 2006 - Volume 22 - Issue 2 - pp 103-106

Cetamina: melhor função cognitiva, melhora mais rápida e mais intensa no 
Hamilton.

http://journals.lww.com/ectjournal/toc/2008/03000








Agentes inalatórios

• Pouco estudados;

• Necessidade de aparelho de anestesia;

• Indução lenta + agitação importante;

• Tempo para atingir Et e tempo para eliminar elevados;

• Nenhuma vantagem demonstrada.



Comparação entre agentes

• Maior parte da literatura:
• Tempo de convulsão motora como desfecho (surogate measure);

• Evidências de que tempo de convulsão não tem boa correlação com 
desfechos clínicos como escala de Hamilton.













Propofol, baixa dose, pós-ictal como tratamento.





Não aumenta tempo de recuperação, diminui PAM, FC





Via aérea



Via aérea


