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Sedação* Tempo máximo de 
duração do efeito

Efeito amnético

Midazolan De 1.2 a 12.3 horas Sim
Fentanil De 7 a 72 horas Não

M2
(Clorpromazina + 

Meperidina +
Prometazina) **

De 4 a 6 horas
De 2 a 4 horas
De 4 a 6 horas

Dado não encontrado

Tiopental 20 a 30 minutos Sim
Propofol 20 a 75 minutos Sim

Quadro 1.  Principais sedações e tempo máximo de efeito

*Sedações utilizadas no serviço de Unidade de Terapia Intensiva do HC Unicamp; nomes fornecidos 
pelo médico responsável pela unidade.

**M2 é uma sedação preparada pela junção de 3 drogas: Clorpromazina (antipsicótico), Meperidina 
(opióide) e Prometazina (anti-histamínico).

Entrevi
stados

Sexo Idade Causa do coma Duração 
coma 
dias

Tempo entre fim 
do coma e 
entrevista

Local Sedação

1 Feminino 52 AVC** 20-30 3 anos Outro* - ***

2 Masculino 29 Trauma – FAF** 28 10 dias Enfermaria F+M ****

3 Feminino 62 CC** com PCR 15 6 dias Enfermaria F+M

4 Masculino 46 Trauma – carro x moto** 3 4 dias Enfermaria F+M

5 Masculino 20 Trauma – FAB ** 3 4 dias UTI F+M

6 Feminino 39 Trauma – carro x moto** 9 7 dias UTI F+M

Quadro 2. Dados gerais dos entrevistados

*Entrevista piloto, em que sujeito foi atendido em outro serviço que não o HC-UNICAMP.

**Siglas: AVC  Acidente Vascular Cerebral; FAF  Ferimento por arma de fogo; CC  choque cardiogênico; PCR  parada cárdio-
repiratória; carro x moto  acidente por colisão entre um carro e uma moto, sendo que ambos os sujeitos estavam em moto; FAB  
Ferimento por arma Branca.

***Paciente esteve internada em outro serviço, não sabia informar qual sedação foi utilizada.

****F+M = fentanil + midazolan

Sexo Média 
de 

Idade

Causa do coma Média de 
duração do 
coma (dias)

Média do tempo 
entre fim do 

coma e 
entrevista

Local Sedação

Feminino 51 1 Trauma   
2 Clínico     

16,3 5 dias (excluindo 
a de 3 anos)

Enfermaria         1
UTI                     1
Outro                  1

100% F+M

Masculino 31,6 3 Trauma 11,3 6 dias Enfermaria         2
UTI                     1

100% F+M

Quadro 3. Distribuição por Sexo em relação a informações gerais

Estímulo
Entrevistado 

Toque Massagem Oração Conversas 

1 Sim Sim Não Sim 
2 Não Não Não Sim 
3 Sim Não Sim Sim
4 Sim Não Não Sim
5 Sim Sim Não Sim
6 Sim Não Não Sim 

Quadro 4. Estímulos ao paciente durante o coma

Estímulo
Entrevistados

Possui 
lembranças

Parente participou 
da entrevista

Teve 
sonho

Paciente lembrava-
se do sonho

Parente 
lembrou-se do 

sonho

1 Não Não Sim Sim -

2 Não Sim Sim Sim Sim

3 Não Não Sim Sim -

4 Não Não Não - -

5 Não Sim Sim Não Sim

6 Não Não Sim Sim -

Quadro 5. Lembranças, sonhos e participação dos parentes nas entrevistas 

INTRODUÇÃO

MATERIAIS E MÉTODOS

RESULTADOS

A experiência do coma é um processo complexo que pode 
deixar profundas marcas em quem o vivenciou. Muitas 
delas não estão somente ligadas ao coma em si, mas às 
experiências de ser "des/cuidado" durante esse processo, 
levando muitos doentes não só a necessitarem de se 
recuperar da doença, mas do fato de terem se tornado 
"pacientes", por um cuidado que ainda se dá, quase que 
exclusivamente, com base em ações profissionais 
despersonalizadas, na qual o ser se torna a doença, o objeto 
passivo da investigação e do tratamento.

Este projeto é a continuação de uma revisão sistemática da 
literatura, realizada no período de agosto de 2010 a julho de 
2011, sobre a percepção tátil e auditiva dos pacientes em 
coma.

O objetivo deste artigo é analisar as percepções de pessoas 
que saíram do estado de coma a diferentes estímulos táteis 
e auditivos e estão em condições de exteriorizar suas 
percepções e experiências. 

As entrevistas semi-estruturadas com pacientes que 
respeitavam os critérios de inclusão foram realizadas no 
período de janeiro a julho de 2012. Foram considerados os 
seguintes critérios de inclusão: pacientes maiores de 18 
anos que tenham estado em coma induzido ou não, por 
causa traumática e não traumática, que não tenham 
seqüelas de compreensão e execução da linguagem e não 
tenham meios de impedimento da fala, com o mínimo de 72 
horas após despertar do coma.

Foi utilizado um roteiro de entrevista e todos os sujeitos da 
pesquisa assinaram o TCLE com seu devido consentimento 
de participação. As entrevistas foram gravadas em meio 
digital, transcritas e serão mantidas pelos pesquisadores 
pelo período mínimo de cinco anos e depois descartadas.

Foram entrevistados seis pacientes e a coleta de dados 
seguiu até que se atingisse o ponto de saturação. A análise 
dos dados foi realizada por meio da abordagem temática e 
os resultados discutidos à luz da literatura, com enfoque na 
narrativa dos entrevistados.

Todos foram visitados por familiares e em todos os casos os 
familiares conversaram com os pacientes durante o coma. 
Em um caso os parentes oravam junto à paciente.

OBJETIVO

Em cinco casos houve relato de sonhos associados à 
situação por que passavam. Destes, quatro lembravam-se 
dos sonhos e um não; neste caso, foi o parente que contou 
que nas primeiras horas após sair do coma o paciente 
relatou sonhos e descreveu-os com detalhes.
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Durante o desenrolar da pesquisa foi observado que era 
melhor que parentes participassem da entrevista, porque 
acrescentavam informações que o paciente não sabia dar, 
como, por exemplo, se era visitado e por quem durante o 
período de coma. 

Quanto à sedação utilizada: o uso de Fentanil e Midazolan 
acaba sendo um confundidor nesta pesquisa, pois o 
Fentanil tem propriedades amnéticas, enquanto que o 
Midazolan não tem. Com o uso concomitante das duas 
substâncias não podemos afirmar que as lembranças de 
fatos durante o coma sejam prejudicadas pela sedação.

Quanto ao sexo, a amostra foi equivalente: três masculinos 
e três femininos. A média de idade demonstra que as 
mulheres eram mais velhas que os homens e a causa do 
coma ratifica os dados epidemiológicos do trauma no Brasil. 
Inferimos que por este motivo também, a média de duração 
do coma foi maior entre as mulheres, já que a causa clínica 
de coma pode exigir maior tempo de recuperação.

Quanto aos estímulos dados aos pacientes durante o coma 
sabe-se que cinco deles foram tocados pelos parentes e o 
único que não, foi devido à orientação da equipe médica, 
por estar imobilizado. Entre os cinco a massagem foi 
realizada em dois deles; em dois casos os entrevistados 
não sabiam se houve este estímulo ou não (não havia 
parentes junto nestas entrevistas) e em um caso os 
parentes não tinham esse hábito e não sabiam se podiam 
manipular o paciente. 

Os entrevistados não tiveram lembranças das mensagens 
dos familiares, nem dos estímulos táteis durante o período 
do coma. Porém, um achado importante foi o fato de que 
cinco dos seis entrevistados tiveram sonhos relacionados à 
situação por que passaram, durante o período em coma, e 
os relataram como algo significativo. 

Dos cinco entrevistados que tiveram sonhos, três 
lembraram e citaram espontaneamente, um citou após ser 
lembrado pelo parente presente e outro no dia da entrevista 
não se lembrou, sendo sua mãe a contar os três sonhos que 
ele havia relatado logo ao despertar.

Observa-se que mesmo sem lembranças precisas há o 
registro em algum nível da consciência, que é interpretado 
de acordo com a experiência sócio-cultural e crenças 
religiosa/espirituais de cada um. Cremos que este fato não 
deve ser ignorado já que ele claramente participa da 
construção da narrativa da doença destes pacientes e 
passa a fazer parte de sua construção do significado 
saúde/doença/cuidado. Sobretudo, porque qualquer que 
seja o motivo de uma internação ou procedimento invasivo, 
ele se estabelece como desencadeador de sentimentos e 
emoções e essa resposta deve ser levada em consideração 
no processo do cuidado.

CONCLUSÕES

Por ser uma investigação pioneira foi difícil pensar no modelo de entrevista, no tempo pós-coma necessário, nos critérios de inclusão e exclusão, bem como na permissão ou não de 
parentes participarem da entrevista, o que poderia constituir viés. A sugestão é que se faça entrevistas restritas a um grupo, como pacientes pós-coma de causa não traumática, ou 
somente de causa traumática, etc, com revisão dos critérios de inclusão e exclusão. Seria interessante avaliar as lembranças relacionadas ao fator tempo pós-coma: entrevistar logo no 
despertar do coma, 72 horas depois (tempo mais longo de ação dos sedativos) e seis meses depois (em seguimento ambulatorial, para avaliar se as lembranças ressurgem, são 
mantidas ou se perdem). A metodologia qualitativa de pesquisa é muito propícia para este tipo de investigação, pois o entrevistador tem conhecimento geral da amostra e isso contribui 
para o aperfeiçoamento das entrevistas e para a análise dos relatos, bem como para as transcrições. Outro aspecto da contribuição da metodologia qualitativa é que as entrevistas 
também incluem os parentes. 

Concluímos que não houve lembranças objetivas em nossos entrevistados, mas há lembranças subjetivas em algum nível in/consciente, que se manifestam através das sensações, 
emoções e representações mentais por meio de sonhos, que refletem angústias internas associadas à experiência por que se passa. A partir disso, fica a necessidade de 
aprofundamento sobre o tipo de cuidados intensivos dedicados aos pacientes no intuito de tornar esse momento tão delicado o mais suave possível, evitando intervenções 
desnecessárias, iatrogênicas, e estimulando os parentes a conversar, tocar, e tranquilizar os pacientes comatosos.
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