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Os manejos no paciente em final de vida nos cuidados paliativos, ainda são tabus 
quando se trata dos medicamentos que podem sedar o paciente para oferecer mais 
conforto. O estudo publicado no periódico Anaesthesia (Fator de Impacto: 6.955) traz a 
anestesia geral como agente potencial para auxiliar nestes momentos, iniciando com a 
revisão das formas aprovadas atualmente para sedação nos cuidados paliativos e como 
a anestesia geral pode ser uma extensão destas práticas. O estudo ressalta que esta 
não é uma forma de morte assistida ou eutanásia, trazendo também questões éticas e 
legais na discussão do tema. Eles ressaltam também a necessidade de estrutura 
multidisciplinar e diretrizes consensuais para que a prática seja efetiva.  
 
O Abstract adaptado para o português está disponível a seguir:  
 
 

Resumo 
 
Neste artigo descrevemos uma extensão da anestesia geral - além de facilitar a 
cirurgia - para o alívio do sofrimento durante a morte. Alguns sintomas refratários 
no final da vida (como dor, delírio, angústia, dispneia) podem ser controlados por 
analgesia. Contudo, em doses altas os efeitos adversos (por exemplo, 
depressão respiratória) podem acelerar a morte. A sedação pode ser necessária 
para agitação ou desconforto e é possível que seja administrada como sedação 
profunda contínua (também referida como sedação terminal ou paliativa), 
geralmente usando benzodiazepínicos. No entanto, para alguns pacientes, 
essas intervenções não são suficientes, e outros podem expressar desejo claro 
de estar completamente inconscientes ao morrer. Resumimos o contexto de uma 
prática estabelecida à qual nos referimos como "anestesia geral em cuidados 
paliativos no final de vida". Discutimos os contextos e algumas questões éticas 
e legais que o assunto traz, argumentando que essas são questões muito 
semelhantes às já levantadas pela sedação profunda contínua. Para ser uma 
opção válida, a anestesia geral em cuidados de final de vida exigirá uma 
estrutura multidisciplinar clara e diretrizes consensuais de prática. Vemos isso 
como um desenvolvimento iminente para o qual a especialidade deve se 
preparar. A anestesia geral nos cuidados de final de vida levanta um debate 
importante sobre o possível papel da anestesia no alívio do sofrimento além do 
contexto das intervenções cirúrgicas ou diagnósticas. 
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