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Introdução
Estima-se que entre 1% a 4% das crianças tenham apneia obstrutiva do sono 

(AOS) sendo a primeira escolha para o tratamento a remoção das tonsilas pa-
latinas e da adenoide. Entretanto, até 33% destas crianças terão a persistência 
desta condição, mesmo após a adenotonsilectomia.1 Para as crianças com AOS 
persistente, vários locais têm sido identificados como passíveis de ainda causarem 
a obstrução, incluindo a hipertrofia da tonsila lingual, os problemas de sono de-
pendente da laringomalacia, o crescimento recorrente da adenoide, a glossoptose 
e o colapso da parede lateral. Para personalizar a atenção médica dada a esses pa-
cientes, os cirurgiões muitas vezes realizam o procedimento chamado de drug-in-
duced sleep endoscopy - DISE (endoscopia durante o sono induzido por agentes 
anestésicos) para determinar o(s) local (is) da obstrução em cada indivíduo.

O DISE é uma avaliação da via aérea superior completada durante um estado 
“semelhante a um sono,” inicialmente usando agentes anestésicos. Em adultos, de-
monstrou ter boa confiabilidade teste-reteste e confiabilidade entre avaliadores.2,3 
O propofol é o agente mais comumente usado para anestesiar adultos com AOS 
submetidos à DISE e a análise biespectral (bis) é habitualmente usada para garantir 
um nível relativamente consistente durante a sedação. No entanto, o propofol é 
conhecido por ter um efeito dose-dependente na via aérea.4 Uma avaliação recente 
do uso de anestésicos para DISE em programas de otorrinolaringologia pediátrica, 
constatou que há uma série de diferentes protocolos anestésicos utilizados e não 
houve consenso quanto a um protocolo padrão único.5 À medida que mais centros 
médicos estabelecem programas de DISE, a necessidade de padronizar esses pro-
tocolos é fundamental para comparar os achados entre os centros, e otimizar os 
resultados nos pacientes.

À luz destas preocupações, revisamos a literatura sobre os efeitos dos anesté-
sicos comuns e dos analgésicos, na possibilidade de causar colapso das vias aéreas 
superiores.
Efeitos dos Anestésicos nas Vias Aéreas Superiores 

Uma revisão sistemática em inglês, de 2016, sobre artigos referentes aos efeitos 
dos agentes anestésicos na via aérea superior humana, por Ehsan et al., identificou 
56 estudos envolvendo 8.540 pacientes que avaliaram uma miríade de desfechos, 
incluindo resultados de imagem, eletromiografia (EMG) do músculo genioglosso, 
nível de obstrução pela DISE, resultados polissonográficos (PSG), sinais clínicos de 
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obstrução (por exemplo, dessaturações de oxigênio) e pressões de fechamento das 
vias aéreas superiores (Pcrit). Esta revisão seguiu os itens de notificação preferidos 
para revisões sistemáticas e recomendações de metanálise (PRISMA), incluindo ar-
tigos indexados no PubMed (de 1950 a 12 de junho de 2014), o Cumulative Index 
to Nursing and Allied Health Literature (de 1982 a 12 de junho de 2014), revisões 
de Medicina com Base em Evidências e Scopus (de 1996 a 12 de junho de 2014) .3

A lidocaína é um medicamento tópico com início rápido de ação entre 1-5 
minutos, com uma duração de eficácia entre 10 a 15 minutos. Observa-se que atua 
nos músculos que funcionam como dilatadores e tensores significativos da faringe 
e da laringe. Esta revisão inclui 10 estudos que avaliaram os efeitos dos anesté-
sicos locais / lidocaína na via aérea superior; três desses estudos relataram que a 
obstrução das vias aéreas superiores aumentou, com o uso deste agente anestésico 
local, enquanto que quatro estudos não encontraram efeito significante sobre a 
via aérea.6-12 Dois estudos adicionais analisaram o efeito de medicamentos anes-
tésicos locais nos parâmetros de polissonografia (PSG); um estudo relatou que a 
duração média da apneia aumentou, enquanto que um estudo não encontrou efeito 
da lidocaína, tanto na duração, quanto na frequência das apneias ou hipopneias.9,13 
O último estudo avaliou os níveis plasmáticos do anestésico, com relação ao res-
secamento das vias aéreas superiores e descobriu que havia uma correlação signi-
ficante entre os dois parâmetros. No geral, cinco dos 10 artigos encontraram uma 
relação significante entre o uso de anestésico local e a obstrução das vias aéreas. 
À luz desses achados, os autores sugeriram que a lidocaína provavelmente tem um 
efeito sobre a dinâmica das vias aéreas superiores.

O propofol é um agente anestésico intravenoso de curta duração, sendo li-
pofílico. Ele tem um início curto de ação, de aproximadamente 30 segundos, com 
redistribuição, depuração e metabolismo rápidos, resultando em uma duração de 
ação entre 3 - 10 minutos. Sua ação resulta na depressão do sistema nervoso 
central, como resultado da atividade dos receptores ácido gama-aminobutírico 
(GABA) e N-metil-D-aspartato (NMDA). Os 12 estudos que analisaram o uso 
do propofol observaram vários resultados heterogêneos. Quatro desses estudos 
reforçaram as características da dose-resposta dessa medicação, com diminui-
ção da área seccional das vias aéreas com o aumento da dose.15,16 Esses estudos 
identificaram que a obstrução era mais provável de ocorrer na base da língua, 
principalmente na direção ântero-posterior. 16 Três estudos adicionais demons-
traram uma diminuição na atividade eletromiográfica, com o aumento da dose 
de medicação.17-19 Um único estudo que analisou o estadiamento do sono cons-
tatou que as pressões de fechamento das vias aéreas superiores (Pcrit), durante 
a administração de propofol, eram semelhantes ao observado durante o estagio 
do sono N2.19 Em geral, o propofol é conhecido por causar efeitos dependentes 
da dose nas vias aéreas superiores, o que torna mais provável o colapso das vias 
aéreas com o aumento das doses.

A dexmedetomidina é um agente agonista, alfa adrenérgico com efeitos 
analgésicos, sedativos e ansiolíticos.Seu uso é recomendado, muitas vezes, quando 
for necessária a preservação da respiração espontânea, sendo disponível nas prepa-
rações intravenosa e nasal. Requer uma dose de ataque por 10 minutos, seguida por 
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infusão contínua. Quatro estudos reportaram os efeitos da dexmedetomidina nas vias 
aéreas superiores; todos os quatro demonstraram que este agente tem um efeito mí-
nimo na área seccional das vias aéreas. Estes estudos também relataram que há um 
efeito menor na dinâmica da via aérea em relação ao propofol.20-23 Um único estudo 
avaliou os estagios do sono, com a sedação pela dexmedetomidina, demonstrando 
que este agente aproximou o sono do movimento não-rápido dos olhos (non-rapid 
eye movement - NREM), sem promover uma depressão respiratória.24 Portanto, de 
modo geral, a dexmedetomidina mostrou ter um efeito mínimo na via aérea superior. 

O midazolan é um benzodiazepínico com um início de ação rápido entre 1-3 
minutos e com uma duração entre 15 - 60 minutos. Funciona por meio dos recep-
tores GABA, sendo um ansiolítico e sedativo que causa amnesia. Ele é frequen-
temente usado como pré-anestésico, quando prepara-se a criança para a anestesia. 
Seis estudos avaliaram os efeitos do midazolan nas vias respiratorias superiores.
Dois destes estudos avaliaram os resultados da PSG: pela primeira vez relataram 
que o REM estava ausente e que o estágio do sono N3 ficou reduzido nas crianças 
que receberam 4 - 7,5mg de midazolan.24 Entretanto, um segundo estudo, usou 
doses menores da medicação (dose média = 2,4 mg), e relatou que todos os es-
tágios do sono foram observados e que os níveis de pressões de fechamento das 
vias aéreas superiores (Pcrit) foram afetados de maneira mínima.25 Dois outros 
estudos, avaliando a obstrução das vias aéreas mostraram resultados conflitantes. 
O primeiro estudo mostrou que as crianças que receberam ambos o midazolan e o 
óxido nitroso não apresentaram piora da dessaturação, da obstrução da via aerea 
superior ou da hipoventilação 26 O segundo estudo relatou que crianças que rece-
biam midazolan durante a adenotonsilectomia tinham uma obstrução da via aérea 
maior que aquelas que não recebiam esta medicação.27 Como um todo, os dados 
sugerem que o midazolan pode causar obstrução da via aerea superior, porém não 
está claro se este efeito está relacionado à dose da medicação. 

O pentobarbital é um barbitúrico de ação rápida, com pico de ação entre 
1 a 5 minutos, sendo sedativo e hipnótico, porém sem a qualidade de provocar a 
amnesia. Seu mecanismo de ação é por meio da ligação do receptor do GABA e 
pela inibição dos receptores excitatórios do glutamato. É dado por via oral, sendo 
frequentemente usado para auxiliar na indução da sedação ou sono. Dois estudos 
avaliaram seus efeitos na via aerea superior. O primeiro estudo relatou que as pres-
sões de fechamento das vias aéreas superiores (Pcrit) e a função do músculo genio-
glosso não sofreram alterações, porém percebeu-se que a medicação aumentava o 
tempo para o despertar e ativava o genioglosso, antes do despertar.28 O segundo 
avaliou a obstrução do palato mole e descobriu que o pentobarbital tem maior pro-
babilidade de resultar em obstrução em crianças com atraso no desenvolvimento, 
quando comparado àquelas sem atraso no desenvolvimento.29 Ambos os estudos 
sugeriram que o pentobarbital pode ter algum efeito nas vias aéreas superiores, 
mas as evidências são muito limitadas. 

A ketamina (ou cetamina) é um agonista do receptor NMDA que resulta em 
anestesia dissociativa com início de ação entre 3 a 5 minutos e recuperação dentro 
de 45 a 120 minutos, após a administração. Sabe-se que aumenta as secreções 
orais e tipicamente requer a coadministração de antissialogogos. Três estudos se 
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concentraram no efeito da ketamina na via aérea superior30-32. Esses estudos enfo-
caram o laringoespasmo e concluíram que a ketamina é relativamente segura e a 
complicação mais comum observada é a hipoxemia leve.

Os anestésicos inalatórios atuam por meio da liberação de múltiplos neuro-
transmissores do sistema nervoso central e resultam em início rápido (1-3 minu-
tos) da anestesia geral e rápida recuperação. Os agentes estudados incluem sevo-
fluorano, desfluorano, isofluorano, halotano, sendo os dois primeiros também 
conhecidos por suprimir as respostas à estimulação traqueal. Onze estudos 
avaliaram o efeito desses agentes nas vias aéreas superiores e seis demonstra-
ram um aumento do colapso das vias aéreas superiores. Um estudo relatou que 
o sevofluorano causa uma redução dose-dependente na área da secção transversal, 
das vias aéreas, enquanto que, dois estudos adicionais sugerem que o sevofluorano 
representa pouco risco de obstrução das vias aéreas. Um estudo com o isofluorano 
mostrou que a função dos músculos dilatadores das vias aéreas correlacionava-se 
com o nível de depressão respiratória, enquanto anestesiados.33

Os opioides interagem com um ou mais receptores específicos presentes nos 
centros de controle respiratório do sistema nervoso central, bem como com recepto-
res mecanossensoriais nas vias aéreas. Sabe-se que esses medicamentos deprimem 
os impulsos neuromotores ventilatórios e faríngeos, resultando na redução da per-
meabilidade das vias aéreas. Nove estudos em animais e humanos revelam que os 
opioides aumentam a obstrução das vias aéreas superiores.34, 35-42 Seis desses estudos 
relataram obstrução clínica das vias aéreas superiores, dois relataram que os pacien-
tes que receberam opioides diminuíram os reflexos das vias aéreas superiores34,43 e o 
último relatou diminuição da complacência respiratória com o seu uso.44

Agrupando os conhecimentos
Há estudos insuficientes sobre o efeito dos anestésicos nas vias aéreas 

superiores e poucos estudos que comparam os efeitos dos diferentes agentes 
anestésicos. Além disso, os desfechos avaliados são numerosos, dificultando 
comparações diretas.

O propofol é o medicamento mais comumente usado para DISE em 
adultos, como abordamos nesta revisão; o propofol tem um efeito dose-de-
pendente no colapso das vias aéreas superiores e uma titulação cuidadosa 
desse medicamento é necessária para assegurar uma profundidade uniforme 
da sedação, permitindo, assim, avaliar os resultados do tratamento. Outros 
medicamentos, como a dexmedetomidina, têm efeitos independentes mínimos 
sobre o controle respiratório e, como tal, podem ser agentes eficazes para a 
DISE. Da mesma forma, a ketamina tem comprometimento mínimo das vias 
aéreas, podendo permitir que doses menores de dexmedetomidina sejam usa-
das para DISE. No entanto, observou-se que agentes como anestésicos inalatórios 
e opioides resultam em colapso dinâmico exagerado das vias aéreas, sugerindo 
que eles não seriam ideais para uso nas avaliações das vias aéreas. Além disso, 
enquanto os anestésicos locais são normalmente usados para diminuir o risco de 
laringoespasmo, eles parecem afetar os reflexos das vias aéreas, e sugerimos que 
eles sejam usados apenas quando a avaliação traqueal for planejada, como parte da 
avaliação das vias aéreas superiores.
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