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Objetivo: Revisar as "Diretrizes para a Prática Clínica do Uso Sustentado de Sedativos e 

Analgésicos em Adultos em Estado Crítico" publicado em Critical Care Medicine, em 2002. 

Métodos:        A        American        College        of        Critical        Care        Medicine 

reuniu uma força-tarefa multidisciplinar composta de 20 pessoas de várias instituições com 

experiência em monitoramento e controle de dor, agitação, sedação e delirium para analisar 

os resultados associados a pacientes adultos em estado crítico. A força-tarefa, dividida em 

quatro subcomissões, articulou-se por mais de 6 anos, por meio de teleconferências e 

comunicação eletrônica. As subcomissões ficaram responsáveis pelo desenvolvimento de 

relevantes questões clínicas, utilizando o método GRADE para revisar, avaliar e resumir a 

literatura, além de elaborar procedimentos clínicos e recomendações. O sistema GRADE é 

uma proposta que combina a força da recomendação e qualidade da evidência para orientar 

quais condutas devem ser adotadas ou evitadas na prática clínica. 

Qualidade da evidência: alta (A), moderada (B) ou baixa / muito baixa (C).  

Força da recomendação: forte (1) ou fraca (2), a favor (+) ou contra (-)  

Estas    diretrizes    fornecem    um    roteiro    para    o    desenvolvimento integrado,   

baseado   em   evidências   e   protocolos   centrados   no   paciente   para prevenção e 

tratamento da dor, agitação e delirium em pacientes em estado crítico.  

O objetivo destas diretrizes para prática clínica é recomendar as melhores práticas para o 

gerenciamento de dor, analgesia e delirium, e assim melhorar os resultados clínicos de 

pacientes adultos internados em UTIs. Foi realizada uma avaliação imparcial, rigorosa, 

objetiva e transparente de evidências relevantes publicadas. Compararam-se estas evidências 

com os valores e preferências dos pacientes internados em UTIs e de seus familiares, 

cuidadores, responsáveis financeiros e órgãos reguladores e confrontados os importantes 

resultados clínicos de Unidades de Terapia Intensiva, para desenvolver declarações   e   

recomendações   que   possam   ser   aplicadas   à   beira   do   leito.  

Desde 2002, com a última publicação destas diretrizes, avanços significativos em nossa  

percepção  de  como  oferecer  conforto  físico  e  psicológico  para  pacientes internados em 

UTIs foram obtidos.  

∙ Ferramentas de beira de leito válidas e confiáveis  para  avaliação  e  mensuração  da  

dor,  sedação,  agitação  e  delirium  de pacientes  internados  em  UTIs  permitem  



que  os  médicos  administrem  melhor  os pacientes  e  avaliem  os  resultados  

associados  às  intervenções  farmacológicas  e não farmacológicas. 

∙ Aumento dos conhecimentos sobre a farmacologia clínica dos medicamentos 

normalmente administrados para tratar a dor, agitação e delirium melhorou nossa 

capacidade de compreensão dos efeitos a curto e a longo prazo da exposição 

prolongada a esses agentes. Os métodos de administração e titulação destes 

medicamentos podem afetar os resultados dos pacientes, tanto quanto a escolha de 

drogas. Uma estratégia segura e eficaz que garanta seu conforto e mantenha um nível 

de sedação leve é associada a melhores desfechos clínicos, embora algumas vezes isso 

possa entrar em conflito com outros objetivos, tais como a manutenção da 

estabilidade cardiopulmonar, preservando a adequada perfusão dos órgãos e suas 

funções 

 

1. Dor e analgesia 

Incidência de dor: pacientes  internados  em  UTI  apresentam traumas que rotineiramente 

vêm acompanhados de dor, tanto nos casos de repouso como nos de cuidados rotineiros de 

UTI (B). 

Avaliação da dor: Recomendamos   que   a   dor   seja   monitorada   rotineiramente   em 

todos os pacientes de UTI adulto  (+1B). A escala comportamental de dor (Behavioral Pain 

Scale - BPS) e as ferramentas  de  observação  de  dor  em  pacientes  em  estado  crítico 

(Critical-Care Pain Observation Tool - CPOT) são as mais válidas e confiáveis escalas 

comportamentais para monitoramento da dor em pacientes adultos internados em UTIs e que 

não são capazes  de  descrever  por  si  só,  mas  que  têm  suas  funções  motoras intactas e 

nos quais seus comportamentos podem ser observados. Os sinais vitais não devem ser 

utilizados isoladamente na avaliação da dor em pacientes adultos de UTI (-2C), mas como 

uma indicação para o início da avaliação da dor nesses pacientes (+2 C). 

Tratamento da dor: a  analgesia  preventiva  ou  intervenções  não farmacológicas devem ser 

administradas para aliviar a dor em pacientes adultos internados em UTIs, nos casos de 

procedimentos invasivos ou potencialmente dolorosos (+2 C). Os opióides intravenosos são 

considerados como drogas de primeira linha de escolha para tratar pacientes     em     estado     

crítico     com     dor     não     neuropática (+1C). Todos   os   opióides   IV   disponíveis  são 

igualmente eficazes (C). Analgésicos    não    opióides    devem ser considerados para 

diminuir a quantidade de opióides administrados , amenizando os efeitos secundários 

relacionados ao seu uso (+2C). Para o tratamento de dores neuropáticas deve ser considerada 

a administração por via enteral de gabapentina ou carbamazepina, (+1A). 

2. Agitação e Sedação 

Profundidade da sedação versus resultados clínicos: A  manutenção  de  baixos  níveis  de  

sedação  em  pacientes  adultos internados em UTI está associada a melhores desfechos 

clínicos: menor tempo na ventilação mecânica e encurtamento da permanência na UTI (B). 

Baixos níveis de sedação melhoram a resposta ao stress fisiológico, mas não estão    



associados com um aumento da incidência de isquemia do miocárdio (B). Os  medicamentos  

sedativos  devem ser titulados  para manter uma leve sedação ao invés de um nível de 

sedação profunda em pacientes adultos de UTI, a menos que isso seja clinicamente contra- 

indicado (1B). 

Monitoramento da profundidade da sedação: A  escala  de  agitação-sedação  de  Richmond  

(Richmond  Agitation- Sedation Scale - RASS) e a escala de sedação-agitação (Sedation- 

Agitation Scale - SAS) são as ferramentas de avaliação da sedação mais válidas e confiáveis 

para medir a qualidade e profundidade da sedação em pacientes  adultos internados em UTI 

(B). 

Escolha do Sedativo: As estratégias de sedação devem ser preferencialmente com sedativos  

não  benzodiazepínicos  (tanto  propofol  como dexmedetomidina) e não com os 

benzodiazepínicos (midazolam ou lorazepam) para melhorar os resultados clínicos de 

pacientes adultos de UTI que estão submetidos à ventilação mecânica (+2B). 

3. Delirium 

O    delirium    está    associado    ao    aumento    da    mortalidade    em pacientes adultos 

internados na UTI (A), ao aumento no tempo de internação hospitalar ou a permanência 

prolongada em UTI (A) e ao desenvolvimento     de comprometimento cognitivo pós-UTI em 

pacientes adultos internados em UTI (B). 

Detecção e monitoramento de delirium: A monitorização de rotina de delirium em pacientes 

adultos internados em UTI é viável na prática clínica e deve ser realizada (+1B). O Método 

de Avaliação de Confusão para UTI (Confusion Assessment Method for ICU - CAM-ICU) e 

a Verificação de Monitoramento de Delirium de Terapia Intensiva (Intensive Care Delirium 

Screening Checklist- ICDSC) são as mais válidas e confiáveis ferramentas de monitoramento 

de delirium em pacientes adultos de UTI (A). 

Fatores de Risco para o desenvolvimento de delirium: demência preexistente, história de 

hipertensão e/ou alcoolismo e doença de alta gravidade na admissão (B). O  coma  é  um  

fator  de  risco  independente  para  o  desenvolvimento de delirium em pacientes internados 

na UTI (B). 

Existem   dados   conflitantes   em   relação   ao   uso  de  opióides   e  o desenvolvimento de 

delirium em pacientes adultos internados em UTI (B). O  uso  de  benzodiazepínicos  pode  

ser  um  fator  de  risco  para  o desenvolvimento de delirium em pacientes adultos de UTI 

(B). Não      há      dados      suficientes      para      determinar a relação entre o       uso de 

propofol e o desenvolvimento de delirium em pacientes adultos internados em UTI (C). 

Em  pacientes  adultos  internados  em  UTI  submetidos  à  ventilação mecânica e com risco 

de desenvolver delirium, infusões de dexmedetomidina  administradas para  sedação  podem 

estar associadas com uma menor prevalência de delirium em comparação com infusões de 

benzodiazepínicos (B). 



Prevenção do Delirium: Sempre que possível, devemos realizar a movimentação precoce de 

pacientes adultos internados em UTI, reduzindo assim a incidência e a duração do delirium 

(+1B). Não há recomendação de que se administre haloperidol ou antipsicóticos atípicos para 

prevenir o delirium em pacientes adultos internados em UTIs (-2C). Não     há recomendação 

para o  uso de dexmedetomidina como  forma  de  prevenção  para  o  delirium  em  pacientes  

adultos internados em UTI, (0,C). 

Tratamento do Delirium: Não há nenhuma evidência de que o tratamento com haloperidol 

reduz a duração do delirium em pacientes adultos internados em UTIs (Nenhuma 

evidência).Os  antipsicóticos  atípicos  podem  reduzir  a duração  dos  episódios  de delirium 

em pacientes adultos internados em UTI (C). Não há recomendação para o uso de 

antipsicóticos em pacientes com risco significativo para torsades de pointes (pacientes com 

prolongamento da linha de base do intervalo QTc, pacientes que sabidamente estão 

recebendo medicação concomitante para prolongar o intervalo QTc, ou pacientes com 

história deste tipo de arritmia) (-2C). 

A fim de reduzir a duração do delirium em pacientes adultos internados em UTIs que 

apresentam esse quadro sem que haja relação com a interrupção   do   uso   de   álcool   ou   

retirada de benzodiazepínicos, sugerimos que recebam infusões IV contínuas de 

dexmedetomidina ao invés de infusões de benzodiazepínicos administradas para sedação. 

(+2B). 

Estratégias para gestão da dor, agitação e delirium. 

Recomendam-se a interrupção da sedação diária ou a utilização rotineira de um nível de 

sedação leve para pacientes adultos internados em UTIs que estejam sendo ventilados 

mecanicamente (+1B). A analgesia como primeira modalidade de sedação  é recomendada 

em  pacientes de UTI que estejam sendo ventilados mecanicamente (+2 B). A promoção do 

sono  de  pacientes  internados  em  UTI deve ser feita usando estratégias que tornem seu 

ambiente mais propício ao relaxamento, como o controle de luz e som e o planejamento das 

atividades de cuidados ao paciente, diminuindo os estímulos à noite, para proteger os ciclos 

de sono (+1C). Não há modos específicos de ventilação mecânica que promovam o sono. 

A formação de uma equipe multidisciplinar na UTI que inclua educadores, protocolos 

impressos, formulários e listas de verificação que promovam a qualidade da UTI, facilitam o 

uso de diretrizes ou procedimentos para gestão da dor, agitação e delirium  


