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Trabalho Único

1. O atracúrio é um fármaco que produz bloqueio neuromuscular, sendo correntemente uti-
lizado em Anestesia para induzir um relaxamento muscular em pacientes durante inter-
venções cirúrgicas.

O modelo que descreve a relação (dinâmica) entre a quantidade administrada (u(t)), por via
endovenosa na situação presente, e a concentração plasmática induzida (Cp(t)) é referido
por "Modelo Farmacocinético". Para o atracúrio, e nas dosagens habitualmente utilizadas
na prática clínica, o modelo farmacocinético é razoavelmente bem descrito por um sistema
linear de 2a ordem, com uma resposta impulsional do tipo

g(t) = a1 e−b1t + a2 e−b2t a, b > 0.

O efeito r(t) (nível de bloqueio neuromuscular) induzido pelo atracúrio está relacionado
com a concentração plasmática. O modelo que descreve esta relação é designado por
"Modelo Farmacodinâmico". Para o atracúrio, este modelo pode ser descrito por uma
equação diferencial do tipo

ċe(t) = −λ ce(t) + λ cp(t) λ > 0

e pela relação no linear (equação de Hill )

r(t) =
100 C50γ

ce(t)γ + C50γ
; C50, γ > 0.

Nestas equações os parâmetros a1, a2, b1, b2, C50 e γ são (muito) diferentes de indivíduo
para indivíduo, sendo ainda de admitir que possam variar de forma significativa ao longo de
uma intervenção cirúrgica. Repare-se que numa situação de ausência total de relaxamento,
cp(t) = 0, ce(t) = 0 e r(t) = 100, enquanto que numa situação de grande relaxamento,
cp(t) >> 1, ce(t) >> 1 e r(t) ≈ 0. Na prática clínica, é corrente induzir um relaxamento
alto (r(t) = 0) no início de uma intervenção cirúrgica para uma intubação fácil. Este
efeito é obtido através da administração rápida (por via endovenosa) do fármaco. Ao longo
da intervenção cirúrgica são administradas doses de manutenção de forma a manter um
relaxamento elevado (tipicamente r(t) = 10) e tão constante quanto possível. Mas a
variabilidade extrema dos parâmetros farmacocinéticos e farmacodinâmicos faz com que
seja particularmente difícil ao anestesista manter um nível de relaxamento adequado, sem
sobredosagem. A administração de relaxantes musculares através de um sistema de controlo
(implementado em computador digital) é um exemplo típico de uma aplicação com sucesso
do Controlo em Medicina.
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Simulação do efeito de bloqueio neuromuscular do atracúrio

(a) A partir da resposta impulsional determine a representação em espaço de estado da
resposta farmacocinética e farmacodinâmica linear e as correspondentes funções de
transferência.

(b) Deduza um modelo linearizado (ML) válido para níveis de relaxamento na vizinhança
de 10%, e calcule a dose de administração em estado estacionário, u∗(t), que induz
um relaxamento de r(t) = 10%(1).

(c) Estude por simulação, utilizando o MATLAB

• o efeito de um bolus de 200: 100: 500 µg/kg

• o efeito de um bolus de 200: 100: 500 µg/kg seguido de uma dose de manutenção
constante u(t) para t > 30 minutos.

na concentração plasmática cp(t), na concentração de efeito ce(t) e no relaxamento
induzido r(t), utilizando o modelo farmacocinético e farmacodinâmico descritos.

λ = 0.1 min−1, C50 = 652 ng ml−1, γ = 4.25.

1Dado um sistema ẋ = Ax + Bu, r = Cx + Du, diz-se que x∗ ∈ Rn é um estado estacionário se existem u∗ e
r∗ constantes tais que (x(t), u(t), r(t)) ≡ (x∗, u∗, r∗) é uma solução do sistema.
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