
Omi da zo lam é um ben zo di azepínico de in tro dução
re cente no ar se nal terapêu tico do an este si olo -

gista. Apre senta meia vida plasmática de elimi nação
rápida, baixa tox ici dade, é hi dros solúvel, ex ce lente
an si olítico e an ti con vul si vante, não causa al terações
he mod inâmi cas sig ni fi ca ti vas, nem ir ri tação te cidual,
pro move bom re lax amento mus cu lar e tem po tente
efeito amnés tico1-11.

Sua ação se es tende por 2 ho ras. É me tabo li zado
no fígado e eliminado pe los rins.

A amnésia an terógrada - aquela pro vo cada de pois 
da apli cação da droga - é um efeito posi tivo, prin ci pal -
mente nos pa ci en tes sub meti dos a an este sias es pin -
hais, fazendo com que não se re cor dem de sentar- se
ou da punção lom bar2,7.

O ob jetivo do pre sente estudo foi veri fi car o grau
de amnésia pro vo cada pelo mi da zo lam.

ME TODOLO GIA

Após a ap ro vação pela Comissão de Ética do hos -
pi tal fo ram estu da dos 38 pa ci en tes, 13 femi ni nos e 25 
mas culi nos, com idade vari ando en tre 21 e 67 anos,
peso en tre 48 a 85 kg, ASA I e II, sub meti dos a ci rur -
gias ele ti vas de pe queno e médio porte, sob an este -
sias subarac nóideas ou peridu rais e com tempo
cirúr gico vari ando en tre 30 a 150 mi nutos.

Ao che gar à sala cirúr gica fo ram mostra das 3 figu -
ras; um rosto femi nino, uma paisagem e 6 flo res dif -
eren tes, sendo cha mada a atenção para os deta–lhes 
de cada uma.

A se guir procedia- se a punção ve nosa com es -
calpe 19 e a veia era man tida com uma in fusão de so -
lução cristalóide. Em se guida o mi da zo lam era
ad min is trado por via ve nosa, em dose única de 5 mg
para to dos os pa ci en tes.

Não fo ram asso cia das outras dro gas hipnóti cas,
an algési cas ou seda ti vas no pré- operatório ou du -
rante o pro ce di mento anestésico- cirúrgico.

Após o mi da zo lam ve noso, procedia- se a punção
lom bar com agulha número 6 para os blo queios
subarac nóid eos ou número 12, de Touhy, para as an -
este sias peridu rais.

Os an estési cos utili za dos fo ram a bu pi va caína ou
lido caína pe sa das e bu pi va caína a 0,5% com vaso -
con stri tor para os re spec ti vos blo queios.

Foi avali ado o grau de vigília aos 5, 10 e 15 mi -
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Tonelli D, Canga JC, Vas con cel los JC, Toldo A, Fio rim JC - Am ne sic Ef fects Of In tra ve nous Mi da zo lam. A Clini cal
Study Of 38 Cases

Thirty- eight un pre medi cated pa tients sub mit ted to elec tive sur ger ies un der spi nal an es the sia were
stud ied. Upon ad mis sion to the op er at ing room, they were shown three col or ful pic tures - a fe male face, a
land scape and six dif fer ent flow ers - and their at ten tion was called for the de tails of the pic tures. Af ter such
pro ce dure, pa tients re ceived an in tra ve nous in jec tion of 5 mg of mi da zo lam pre ced ing the spi nal punc ture
which was per formed in the sit ting po si tion. Six hours af ter sur gery, pa tients were in quired re gard ing the con -
tent of the pic tures, the sit ting po si tion and the lum bar punc ture. The re sults of this study show that: the on set
of ac tion of mi da zo lam is fast; an tero grade am ne sia oc curred in 76% and in 84% of the pa tients re gard ing the 
sit ting po si tion and the lum bar punc ture re spec tively; ret ro grade am ne sia did not oc cur, as only two pa tients
did not re mem ber the con tent of the pic tures.
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nutos de pois da punção lom bar, e 6 ho ras após o
término das ci rur gias os pa ci en tes fo ram inda ga dos
so bre a lem brança das figu ras, do ato de sentar- se,
da punção lom bar e de son hos. Eram também in -
quiridos so bre sua im pressão a re speito da droga ad -
min is trada.

RE SUL TA DOS

As ca rac  te r í s  t i  cas  ge ra is  dos  pa  c i  en  tes
encontram- se  na ta bela I; A avaliação do grau de
vigília na ta bela II e o grau de amnésia em re lação às
figu ras, ato de sentar- se e punção lom bar na ta bela
III. Vinte e nove pa ci en tes (76,31%) tiv eram amnésia
do ato de sentar- se para reali zação da punção lom bar 
e 32 (84,21%) da punção pro pria mente dita. Somente
2 (5,26%) tiv eram amnésia an tes da apli cação do mi -
da zo lam.

Trinta e sete pa ci en tes con sid er aram a droga de
efeito agradável e um a achou regu lar. Em 3 ca sos
referi ram son hos agradáveis e um teve sonho re la -
tado como desagradável.

DIS CUSSÃO

O mi da zo lam atua no sistema ner voso cen tral nos
re cep to res ben zo di azepíni cos - fa cili tando a ação do
ácido gama butírico, que é um neu ro trans mis sor ini bi -
dor do sistema ner voso cen tral, di mi nu indo a con -
dução de estímu los ner vo sos, da ex cit abili dade
neu ronal e al ter ando a per me abili dade iônica (in fluxo
de Cl-)1.

Os estímu los neu ro nais pro veni en tes do meio ex -
terno rela cio na dos às funções in telec tuais, in clu sive
à memória, es tariam preju di ca dos sob efeito dessa
droga, prin ci pal mente a memória a curto prazo - “cir -
cui tos de re ver beração” - e memória sen so rial. As sim
a se dação, di mi nu indo a vigília, também faz parte do
me can ismo memória- amnésia10.

A memória a longo prazo não se ria afe tada, pois,
pro vav el mente, re sulta de al terações físico- químicas
das sinapses neu ro nais11.

To dos os ben zo di azepíni cos pro du zem amnésia
an terógrada em graus variáveis. A amnésia re -
trógrada não foi re la tada9,11. O me can ismo pelo qual
o mi da zo lam pro duz amnésia ainda não foi bem es -
clare cido.

Se gundo al guns auto res, após ad min is tração do
mi da zo lam na dose de 0,05 a 0,1 mg/kg (média = 5
mg) por via ve nosa, os efei tos sur gem em um a dois
mi nutos e amnésia an terógrada ocorre em 80 a 90%
dos ca sos1,8,11. Em com praração com o di aze pam em
doses equi po tentes, a in cidên cia de amnésia com mi -
da zo lam é maior1,2. Dun dee re la tou efeito amnés tico
an terógrado pro fundo, carac teri zado por curta latên -
cia (2 a 3 mi nutos) e curta du ração (20 a 30 mi nutos).
A ação amnés tica é dif erente do lo raze pam, cuja
latên cia é maior (20 a 30 mi nutos) e cuja du ração é
mais pro lon gada (4 a 6 ho ras).

Em nosso estudo cha mou atenção o fato de 32 pa -
ci en tes, de pois de 6 ho ras, recordarem- se das 3 figu -
ras, al guns detalhando- as. Dois recordavam- se de 2
figu ras e 2 de uma. Isto in dica que em 94,73% o mi da -
zo lam não pro vo cou amnésia re trógrada. Somente 2
pa ci en tes não se lem braram de nen huma fig ura o que 
dá uma por centa gem de 5,26% de amnésia re -
trógrada, fa tos já con he ci dos e re la ta dos.

Muito im por tante foi a ob ser vação que 29 pa ci en -
tes tiv eram amnésia em re lação ao ato de sentar- se e
que 32 tiv eram amnésia em re lação a punção lom bar,
in di cando amnésia an terógrada em re lação a punção
de 84,21%. Este fato é de muito valor prático uma vez
que a punção lom bar, muito temida, cairá em esque ci -
mento e evi tará  comentários leigos nos dias que se
se guem à ci rur gia.

Não houve re lação do es tado de vigília com a
amnésia, pois em 3 pa ci en tes onde não houve
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TONELLI E COLS

Parâmetros Va lo res (nº 38)

Idade em anos   

X
  ±  DP (ex tre mos)

38,36 ±  11,65  
(19- 67)

Peso  em  kg   

X
  ±   DP (ex tre mos)

64,15 ±  09,95  
 (48- 85)

Sexo  Mas culino  
          Femi nino

25  
13 

Ta bela I - Carac terís ti cas gerais dos pa ci en tes.

5' 10' 15'

Acor da dos 10 9 9

So no len tos 23 21 12

Dormindo 5 8 17

Ta bela II - Avaliação do grau de vigília após mi da zo lam.

Das figu ras - An tes do Mi da zo lam 

2 (5,26%) tiv eram amnésia. In dica amnésia re trógrada

Do ato de sentar- se. De pois do mi da zo lam

29 (76,31%) tiv eram amnésia. In dica amnésia an terógrada

Da punção lom bar. De pois do mi da zo lam

32 (84,21%) tiv eram amnésia. In dica amnésia an terógrada

Ta bela III - Grau de amnésia an tes e 6 ho ras após o mi da zo lam.



amnésia, eles dor mi ram ou es ta vam so no len tos e, em 
6 ca sos, em que houve amnésia, os pa ci en tes per -
mane ce ram acor da dos a maior parte do tempo.

Em con clusão, po demos afir mar:

1- o mi da zo lam pro voca amnésia ar terógrada em re -
lação ao ato de sentar- se em 74% e em re lação a
punção em 84%, quando apli cado mo men tos an -
tes e por via ve nosa.

2- o tempo de latên cia da droga é curto.
3- a amnésia re trógrada pro vo cada pelo mi da zo lam é

clini ca mente de sprezível, uma vez que a por -
centa gem é baixa e porque ocorre de forma par cial 
em re lação aos acon te ci men tos.

4- não há re lação do grau de vigília com a amnésia.

Tonelli D, Canga JC, Vas con cel los JC, Toldo A, Fio rim 
JC - Efeito Amnés tico do Mi da zo lam Ve noso. Estudo
Clínico de 38 Ca sos

Fo ram estu da dos 38 pa ci en tes ASA I e II,
sub meti dos a ci rur gias ele ti vas sob an este sias
subarac nóideas ou peridu rais. Não re ce biam me di -
cação pré- anestésica e ao che ga rem ao cen tro
cirúr gico 3 figu ras col ori das eram- lhes apre sen ta -
das; um rosto femi nino, uma paisagem e 6 flo res
dif eren tes, quando se cha mava a atenção para
seus de tal hes. Puncionava- se veia e administrava-
 se mi da zo lam na dose de 5 mg. A se guir pedia- se
para se sen tarem e realizavam- se os blo queios es -
pin hais. Seis ho ras após as ci rur gias eram inda ga -
dos a re speito das figu ras, do ato de sentar- se e da
punção lom bar. Do estudo verificou- se o se guinte:
1- O tempo de latên cia do mi da zo lam é curto; 2- O

mi da zo lam pro voca amnésia an terógrada em re -
lação ao ato de sentar- se em 76% e em re lação à
punção lom bar em 84%dos ca sos; 3- Não ocorre
amnésia re trógrada uma vez que somente 2 pa ci -
en tes tiv eram amnésia das figu ras an tes do mi da -
zo lam.

UNITER MOS: BEN ZO DI AZEPÍNI COS: mida–
 zo  lam;  ME DI  CAÇÃO PRÉ-

 AN ESTÉSICA: mi da zo lam

Tonelli D, Canga JC, Vas con cel los JC, Toldo A, Fio rim 
JC - Efecto Amnésico del Mi da zo lam Ve noso. Estu dio 
Clínico de 38 Ca sos

Se estu dia ron 38 pa ci en tes ASA I y II
someti dos a ci rugías elec ti vas bajo an este sias
subarac nóideas o peridurales. Los pa ci en tes no
re ci bieron me di ca ción pre- anestésica y cuando lle -
ga ron al cen tro quirúr gico se les mostró 3 figu ras
col ori das: un ros tro femen ino, un pai saje y 6 flo res
dif eren tes; donde se hacía in capié para los
detalles de las mis mas. Se pun cion aba la vena y se 
ad min is traba mi da zo lam en las do sis de 5 mg. En
se guida se real iza ban, con los pa ci en tes sen ta dos, 
los blo queos es pi na les. A través de este estu dio se
veri ficó lo sigui ente: 1- El tiempo de la ten cia del mi -
da zo lam es breve; 2- El mi da zo lam pro voca am ne -
sia an terógrada con rela ción al acto de sen tarse en
76% y con rela ción a la pun ción lum bar en 84%; 3-
No ocurre am ne sia re trógrada, y a que so la mente 2 
pacen tes tu vieron am ne sia de las figu ras an tes de
la ad min is tra ción del mi da zo lam.
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EFEITO AMNÉSTICO DO MI DA ZO LAM VE NOSO.
ESTUDO CLÍ NICO DE 38 CA SOS.
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