
Resumo 
 
Esse trabalho apresenta o desenvolvimento de um programa para aquisição de dados e 

controlo da infusão, denominado Anesthesia Synchronization Software (ASYS). Esse 

programa para controlo da infusão de fármacos e aquisição de dados apresenta 

características do Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA), tecnologia esta 

usada na indústria. O programa ASYS monitoriza e supervisiona dados recolhidos de 

dois monitores de actividade cerebral: A2000 BIS desenvolvido pela Aspect Medical e o 

Monitor2/AEP desenvolvido pela Danmeter, monitoriza também um monitor para dados 

fisiológicos DATEX Ohmeda S/5 da GE. Esse software, para o controlo de infusão, tem 

implementado um sistema Target Controlled Infusion(TCI), que controlo uma bomba de 

infusão desenvolvida pela Alaris Medical Systems ASENA GH MKIII. 

Esse software não faz o controlo em malha fechada, considerando que os sistemas TCI 

envolvem a interacção directa do anestesista como realimentação para o controlo. O 

software determina a taxa de infusão da droga que será administrada pelo dispositivo 

de infusão, baseado em modelos farmacocinéticos. Esse software fornece ao clínico 

uma ferramenta fiável para assim administrar a anestesia com mais segurança 

quantificando fármacos com mais precisão, uma vez que o software incorpora também 

dados dos monitores de profundidade anestésica. 

Essa ferramenta torna-se útil ao ambiente médico hospitalar e veterinário permitindo 

optimizar o procedimento anestésico e fornecer uma ferramenta eficaz para a 

investigação clínica. 

 

 

Abstract 
 

This work presents the development of a TCI software for data acquisition and control 

(ASYS) on a clinical setup. Similar to the industrial Supervisory Control And Data 

Acquisition (SCADA) the software assembles a Target Controlled Infusion (TCI) 

monitoring and supervisory control data in real time from devices in a surgical room. The 

software is not a full controller since the TCI systems comprehend permanent interaction 



from the anesthesiologist. Based on pharmacokinetic models, the effect-site and plasma 

concentrations can be related with the drug dose infused and vice versa. The software 

determines the infusion rates of the drug which are given as commands to the infusion 

pumps. This software provides the anesthesiologist with a trustworthy tool for managing 

a safe and balanced anesthesia. Since it also incorporates the acquisition and display of 

patients brain signals. 

The goal of such ambitious research is to develop an Anesthesia Synchronization 

Software (ASYS), bringing to the medical environment a novel tool to improve the 

anesthetic procedure and the clinical research in human and veterinarian anesthesia. 

 


