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Dor e analgesia 

Incidência de dor em pacientes internados em UTIs.  

A International Association for the Study of Pain define a dor como “uma desagradável experiência sensorial e emocional 

associada com reais ou potenciais danos a tecidos, ou descrita em termos de tal lesão". Destaca-se a natureza subjetiva da dor e 

sugere-se que esta só pode ser considerada presente quando relatada pela pessoa que a experimenta. A maioria dos pacientes 

doentes em estado crítico sente dor em algum momento durante sua permanência na UTI. Entretanto, muitos pacientes em 

estado crítico não são capazes de manifestar sua dor devido a alterações em seu nível de consciência, à utilização de ventilação 

mecânica, doses elevadas de agentes sedativos ou agentes bloqueadores neuromusculares. A habilidade para avaliar com 

segurança a dor do paciente é a base para tratá-la de forma eficaz. "A incapacidade de se comunicar verbalmente não nega a 

possibilidade de que um indivíduo  esteja sentindo dor  e o  tratamento  adequado  para  alívio  da  dor torna-se necessário". 

Assim, os médicos devem ser capazes de detectar com segurança a dor,   usando   métodos   de   avaliação   adaptados   a   

pacientes   com   capacidade   de comunicação prejudicada. Os médicos devem considerar as reações comportamentais dos 

pacientes como medidas substitutas para identificar e avaliar a dor,  desde  que  as  funções  motoras  destes  estejam  intactas.  

Os pacientes podem sentir dor em repouso, dores relacionadas a cirurgias, traumas, queimaduras, câncer, e também diversos 

procedimentos aos quais são submetidos. As conseqüências negativas tanto fisiológicas como psicológicas da dor sem alívio 

em pacientes de UTI são significativas e de longa duração. Pacientes de UTI identificaram a dor como sua maior preocupação 

e uma das principais causas de sono insuficiente. Estudos em pacientes que tiveram alta da UTI, mas que permaneceram 

hospitalizados mostraram que 82% lembravam-se de dor ou desconforto associado com o tubo endotraqueal e 77% 

lembravam-se de ter sentido dor moderada a grave durante sua permanência na UTI. Em outro estudo, 17% dos pacientes se 

lembravam de dor severa 6 meses após uma internação em UTI e 18% sofreram risco elevado de desenvolver transtorno de 

estresse pós-traumático (TEPT). Pacientes que relataram terem sentido  dor e  outras situações traumáticas durante o período 



que estiveram na UTI tiveram maior incidência de dor crônica (38%) e sintomas de TEPT (27%), além de relatarem uma pior 

qualidade de vida em relação à saúde (21%).  

O estresse causado pela dor pode ter consequências danosas para os pacientes de UTI. O aumento de catecolaminas na corrente 

sanguínea pode causar vasoconstrição arteriolar, comprometer a perfusão de tecidos e reduzir a pressão parcial de oxigénio nos 

tecidos. Outras respostas incluem hipermetabolismo catabólico, resultando em hiperglicemia, lipólise e ruptura muscular para 

fornecer substrato proteico. A estimulação catabólica e a hipoxemia também prejudicam a cicatrização e aumentam o risco de 

infecção de feridas. A dor aguda pode ser o maior fator de risco para o desenvolvimento da dor crônica, persistente, debilitante 

e muitas vezes neuropática. Deve-se enfatizar a importância de se identificar e tratar adequadamente a dor de pacientes adultos 

internados em UTI. 

Avaliação da dor em pacientes internados em UTI. O tratamento da dor de pacientes em estado crítico depende da habilidade 

do clínico para avaliá-la de forma reprodutível e  monitorá-la  ao  longo  do  tempo,  determinando  a  adequação  de  

intervenções terapêuticas para tratar a dor. Os médicos, em primeiro lugar, sempre devem tentar obter do próprio paciente    o    

grau    de    dor    que    ele    está    sentindo.    Uma escala visual horizontal numérica graduada de 0 a 10 foi a mais válida e 

viável de cinco escalas de avaliação de intensidade da dor testadas. Quando os pacientes em estado crítico são incapazes de 

relatar a dor que sentem, os clínicos devem usar ferramentas estruturadas, válidas, confiáveis e viáveis para avaliar a dor dos 

pacientes, de maneira rotineira e repetidamente. Estudos recentes têm demonstrado que a aplicação de escalas 

comportamentais de dor melhora tanto o controle da dor de paciente internados na UTI, como os resultados clínicos, incluindo 

o melhor uso de analgésicos e sedativos e a diminuição do tempo do paciente em ventilação mecânica, assim como acelera a 

alta da UTI. 

Tratamento da Dor. Os opióides, tal como o fentanil, hidromorfona, metadona, morfina e remifentanil são os medicamentos 

de primeira escolha para controlar a dor de pacientes em estado crítico.  

A melhor escolha de opióides e o regime de dosagem utilizado para cada paciente depende de muitos fatores, incluindo as 

propriedades farmacodinâmicas e farmacocinéticas das drogas. Meperidina deve ser evitado em pacientes internados na UTI 

por causa de seu potencial para toxicidade neurológica.  



Vários outros tipos de analgésicos ou medicamentos moduladores da dor, tais como, anestésicos locais e regionais (por 

exemplo, bupivacaína), antiinflamatórios não esteróides (por exemplo, cetorolaco e ibuprofeno), e anticonvulsivantes, podem 

ser utilizados como medicamentos adjuvantes para dor, reduzindo assim a necessidade do uso de opiáceos. 

Dor neuropática, mal tratada com apenas opióides, pode ser tratada com administração por via entérica de gabapentina     e     

carbamazepina     em     pacientes     de     UTI     com     suficiente absorção e motilidade gastrointestinal. 

A escolha de estratégias de infusões intravenosas intermitentes versus contínuas pode depender da farmacocinética da droga, 

da frequência e intensidade da dor e/ou do estado mental do paciente.  A  administração  enteral  de  opiáceos  e  outros  

analgésicos  deve  ser limitado   a   pacientes   com   capacidade   adequada   de   absorção   e   motilidade gastrointestinal. As 

modalidades regionais ou neuroaxiais (raquidiana ou peridural) também podem ser utilizadas para analgesia pós-operatória 

seguindo-se os procedimentos cirúrgicos selecionados. 

Intervenções  não  farmacológicas  para  dor,  como musicoterapia e técnicas de relaxamento, podem evitar o uso de opiáceos e 

analgésicos de reforço, pois eles têm baixos custos, são fáceis de serem oferecidos e são seguros. Abordagem multimodal para 

o controle da dor em pacientes internados em UTI   é recomendada.  

A dor ocorre comumente em pacientes adultos de UTI, independentemente de seus diagnósticos ao serem admitidos. A dor 

pode impedir que os pacientes colaborem em seus tratamentos na UTI (a mobilização precoce, desmame da ventilação 

mecânica).  

  



 

Agitação e Sedação 

Indicações para Sedação. 

A  agitação  e  a  ansiedade  ocorrem  com  frequência  em  pacientes  graves  e  estão associadas a efeitos e resultados clínicos 

adversos. Os sedativos são comumente administrados aos pacientes internados em UTI para tratar a agitação e as suas 

consequências negativas. A rápida identificação e correto tratamento de possíveis  causas  subjacentes  da  agitação,  como  

dor,  delirium,  hipoxemia, hipoglicemia, hipotensão, síndrome de abstinência de álcool e outras drogas, são importantes. Os 

esforços para reduzir a ansiedade e a agitação, incluindo a manutenção do conforto do paciente, provisão de adequada 

analgesia, reorientação frequente e otimização do ambiente para que padrões de sono normal sejam mantidos devem ser 

tentados antes de que os sedativos sejam administrados. 

Os sedativos podem ser titulados para manter tanto uma sedação leve (isto é, o paciente fica acordado e é capaz de obedecer 

comandos simples) ou profunda (ou seja, o paciente não responde a estímulos dolorosos). Vários estudos têm demonstrado as 

consequências negativas de se fazer uma sedação profunda prolongada, e os benefícios de se manter níveis mais leves de 

sedação em pacientes adultos internados em UTI. O uso de escalas de sedação, protocolos de sedação concebidos para 

minimizar o uso de sedativos, e o uso de medicamentos não benzodiazepínicos estão associados à melhora dos resultados de 

pacientes internados em UTI, incluindo uma duração mais curta  de  ventilação  mecânica,  diminuição  do  tempo  de  

permanência  em  UTI  e internação hospitalar e menor incidência de delirium e disfunção cognitiva a longo prazo. 

Farmacologia Clínica de sedativos. Historicamente, as benzodiazepinas (como o midazolam  e  o  diazepam)  e  o  propofol  

comumente  têm  sido  usados  para  sedar pacientes de UTI. As Diretrizes de 2002 recomendam o midazolam apenas para 

sedação a curto prazo, o lorazepam para sedação a longo prazo e a sedação com propofol para pacientes que necessitam 

despertar intermitentemente. Recentes pesquisas que avaliaram as práticas de sedação demonstraram que o midazolam e o 

propofol permanecem sendo os medicamentos mais utilizados para sedação de pacientes de UTIs, sendo que o uso do 

diazepam está diminuindo e o uso de barbitúricos e quetamina está se tornando raro em UTIs. A Dexmedetomidina, aprovada 

nos Estados Unidos pouco antes da conclusão das Diretrizes de 2002, agora está sendo mais comumente administrada para 

sedação em UTI.  



Benzodiazepínicos.    Os    Benzodiazepínicos    ativam    o    ácido    Ƴ-aminobutírico A (GABAA), receptores neuronais no 

cérebro. Eles produzem efeitos ansiolíticos, amnésicos, sedativos, hipnóticos e anticonvulsivantes, mas não têm nenhuma 

atividade analgésica. Seus efeitos amnésicos estendem-se para além de seus efeitos sedativos. O Lorazepam é mais potente do 

que o Midazolam, que por sua vez é mais potente que o Diazepam. O Midazolam e o Diazepam são mais lipossolúveis que o 

Lorazepam, resultando numa sedação inicial mais rápida e um maior volume de distribuição quando comparados ao 

Lorazepam. Os pacientes idosos são significativamente mais sensíveis aos efeitos sedativos dos benzodiazepínicos. Os 

benzodiazepínicos podem causar depressão respiratória e hipotensão arterial sistêmica, especialmente quando administrado em 

conjunto com outros depressivos cardiopulmonares, particularmente opiáceos. A instabilidade cardiopulmonar induzida por 

Benzodiazepínicos ocorre com mais frequência em pacientes em estado crítico com insuficiência respiratória basal e/ou 

instabilidade cardiovascular. Desenvolve-se tolerância aos benzodiazepínicos com administração a longo prazo. 

Todos os benzodiazepínicos são metabolizados pelo fígado. A depuração dos benzodiazepínicos é reduzida em pacientes com 

disfunção hepática e outros estados patológicos, em pacientes idosos, e quando administrados com outros medicamentos que 

inibem o sistemas enzimático do citocromo P450 e/ou a conjugação de glucoronideo no  fígado.  A  meia-vida  e  a  duração  

dos  efeitos  clínicos  do  Lorazepam também são aumentadas em pacientes com insuficiência renal. Os metabólitos ativos de 

Midazolam e Diazepam podem acumular-se com a administração prolongada, especialmente em pacientes com disfunção 

renal. A depuração de benzodiazepínicos diminui com a idade. 

O   retardo   do   efeito   de   sedação   de   benzodiazepínicos   pode   ser   resultado   da administração prolongada de 

benzodiazepínicos, idade avançada, disfunção hepática ou insuficiência renal. Devido à sua maior potência e depuração mais 

lenta, a sedação de emergência e curto prazo (1-2 dias) com Lorazepam pode ser mais longa do que a com Midazolam. No 

entanto, estudos comparativos sobre o uso prolongado desses Medicamentos em pacientes de UTI sugerem maior variabilidade 

e mais tempo para despertar quando se utiliza Midazolam ao invés de Lorazepam. Em pacientes com insuficiência renal, o 

Diazepam tem prolongado tempo de ação, devido à saturação dos tecidos periféricos e presença de metabólitos ativos que 

podem se acumular. 

Propofol.    O    Propofol    é    um    sedativo    IV    que    se    liga    a    múltiplos receptores   do   sistema   nervoso   central   

para   interromper   a   transmissão   neural, incluindo os receptores GABAA, glicina, nicotínico e muscarínicos M1. O Propofol 

apresenta propriedades sedativas, hipnóticas, ansiolíticas, antiemética, amnéstica  e  anti-convulsivas,  mas  não  produz  efeito  

analgésico.  Em pacientes internados em UTI, os efeitos amnésicos do propofol, em níveis leves de sedação, são menores do 



que os dos benzodiazepínicos. O propofol é altamente solúvel em lipídios e atravessa rapidamente a barreira hemoencefálica, o 

que resulta no rápido efeito de sedação. Devido à sua elevada solubilidade em lipídicos, o propofol também é rapidamente 

redistribuído para os tecidos periféricos. Essa redistribuição rápida, combinada com a elevada depuração hepática e extra-

hepática, resulta em uma rápida diminuição do efeito quando se usa a administração de propofol a curto prazo. Devido à curta 

duração de seu efeito sedativo, o Propofol pode ser útil em pacientes que necessitam ser despertados com frequência para 

avaliações neurológicas e pode facilitar protocolos de interrupções diárias de sedação. No entanto, a administração a longo 

prazo de propofol pode causar a saturação dos tecidos periféricos e emergência prolongada. 

O propofol provoca depressão respiratória dose-dependente e hipotensão devido à vasodilatação sistêmica. Esses efeitos 

podem ser mais pronunciado quando o propofol é administrado com outros medicamentos sedativos e opióides. A instabilidade 

cardiopulmonar devido à administração de propofol é mais provável de ocorrer em pacientes com insuficiência respiratória 

basal e/ou instabilidade cardiovascular. Outros efeitos colaterais incluem a hipertrigliceridemia, pancreatite aguda, e 

mioclonia. O Propofol é dissolvido em uma emulsão de lipídios a 10%, contendo lecitina de ovo e óleo de soja, o que pode 

desencadear reações alérgicas em pacientes com alergia a ovo e/ou soja. Algumas formulações genéricas de propofol contêm 

conservantes a base de sulfito que também podem causar reações alérgicas. A administração de propofol é raramente associada 

com o desenvolvimento da síndrome da infusão do propofol (propofol infusion syndrome - PRIS). Os sinais e sintomas de 

PRIS variam, mas podem incluir piora da acidose metabólica, hipertrigliceridemia, hipotensão com aumento da necessidade de 

vasopressor e arritmias. Lesão renal aguda, hipercalemia, rabdomiólise e disfunção hepática ocasionalmente também foram 

relatados com PRIS. Os possíveis mecanismos da PRIS incluem disfunção mitocondrial, prejudicada oxidação de ácidos 

graxos, desvio do metabolismo de carboidratos para substratos de gordura e acúmulo do metabólito de propofol. A PRIS é 

geralmente associada com a administração prolongada de altas doses de propofol (> 70 µg/kg/min), mas também pode ocorrer 

com baixas doses de infusões. A incidência de PRIS com infusões de propofol é de aproximadamente 1%. A mortalidade da 

PRIS é elevada (até 33%) e pode ocorrer mesmo após a descontinuação da infusão. A apresentação variável, falta de 

diagnóstico específico e pouco frequente ocorrência de PRIS, tornar a detecção desta condição potencialmente fatal difícil. O 

reconhecimento precoce e a interrupção do propofol em pacientes com suspeita de PRIS são extremamente importantes. A 

gestão de pacientes com PRIS é outra forma de suporte. 

Dexmedetomidina. A dexmedetomidina é um seletivo agonista do receptor α-2 com propriedades sedativas, poupador de 

analgésicos/opióide e com propriedades simpaticolíticas, mas sem propriedades anticonvulsivantes. A dexmedetomidina 

produz um padrão de sedação que difere consideravelmente de outros agentes sedativos. Pacientes sedados com 



dexmedetomidina interagem mais e são despertados   com   maior   facilidade,   além   disso,   apresentam   mínima   depressão 

respiratória. 

O   início   da   sedação   ocorre   dentro   de   15   minutos   e   o   pico   de   sedação ocorre   dentro   de   1   hora,   

considerando   uma   infusão   IV   de   dexmedetomidina.  O  início  da  sedação  pode  ser  acelerado  através  da  

administração  de uma dose inicial IV de dexmedetomidina, mas esse procedimento é mais suscetível de causar instabilidade 

hemodinâmica em pacientes em estado crítico. A dexmedetomidina é rapidamente redistribuída para os tecidos periféricos e é 

metabolizada pelo fígado. Em pacientes com função hepática normal, o tempo de meia-vida  é  de  cerca  de  3  horas.  

Pacientes  com  disfunção  hepática  grave têm depuração de dexmedetomidina prejudicada, podem ter seu estado de 

emergência prolongado, e podem necessitar de doses mais baixas de dexmedetomidina. Embora a dexmedetomidina só tenha 

sido aprovada nos Estados Unidos para sedação a curto prazo em pacientes de UTI (<24 horas), com uma dose máxima de 0,7 

µg/kg/h (até 1,0 µg/kg/h para sedação), vários estudos demonstraram a segurança e eficácia das infusões de dexmedetomidina 

administradas por mais de 24 horas (até 28 dias), e em doses mais elevadas (até 1,5 µg/kg/h). 

Os efeitos colaterais mais comuns da dexmedetomidina são hipotensão e bradicardia. Doses iniciais IV podem causar tanto 

hipotensão como hipertensão. Como a dexmedetomidina não afeta significativamente as vias respiratórias, é o único sedativo 

aprovado nos Estados Unidos para ser administrado em pacientes de UTI não intubados, e infusões podem ser continuadas, 

conforme a necessidade. 

No entanto, a dexmedetomidina pode causar uma perda do tónus muscular orofaríngeo que pode levar à obstrução das vias 

aéreas, em pacientes não intubados, então o monitoramento respiratório contínuo tanto para hipoventilação como para 

hipoxemia nesses pacientes é indicado. O efeito poupador de opióides da Dexmedetomidina pode reduzir  a necessidade de 

opióides  em  pacientes  em  estado  crítico. O mecanismo de ação para as propriedades analgésicas da dexmedetomidina 

permanece controverso. 

 

Embora os receptores α-2 estejam localizados na região dorsal da medula espinhal e nas regiões supra-espinhal, efeitos 

analgésicos não espinhais da dexmedetomidina foram documentados. Um estudo recente sugere que pacientes de UTI que 

receberam dexmedetomidina  podem  apresentar  uma  menor  prevalência  de  delirium  que  os pacientes sedados com 

midazolam. 



 

 

  



 

Delirium 

A Epidemiologia do Delirium em Pacientes Internados em UTIs. 

O Delirium  é uma síndrome caracterizada pelo  início  agudo  de disfunção  cerebral com uma mudança ou flutuação na linha 

de base do estado mental, desatenção, desorganização  do  pensamento  ou  um  nível  alterado  de consciência. As 

características fundamentais do delirium são: 1) um distúrbio de nível de consciência (isto é, uma redução da clareza de 

consciência do meio ambiente), com uma reduzida capacidade de se concentrar, sustentar ou desviar a atenção e 2) alteração 

na cognição (ou seja, déficit de memória, desorientação, perturbação da linguagem) ou o desenvolvimento de um distúrbio de 

percepção (ou seja, alucinações, confusão mental). Um equívoco comum é pensar que pacientes com delirium são alucinados e 

delirantes, pois nenhuma dessas características se faz necessária para o diagnóstico.Outros sintomas comumentes associados 

ao delirium incluem distúrbios do sono, atividade psicomotora anormal e perturbações emocionais (ou seja, medo, ansiedade, 

raiva, depressão, apatia, euforia). Pacientes com delirium podem ser agitados (delirium hiperativo), calmos ou letárgicos 

(delirium hipoativo) ou podem flutuar entre os  dois  subtipos.  O  delirium  hiperativo  é  mais  frequentemente  associado  

com alucinações e delírios, enquanto que o delirium hipoativo é mais frequentemente caracterizado por confusão e sedação, e é 

frequentemente misdiagnosed diagnosticado em pacientes de UTI. 

O delirium em pacientes em estado crítico é hoje reconhecido como um importante problema de saúde pública, afetando até 

80% dos pacientes adultos de UTI ventilados mecanicamente, e custando de 4 a 16 bilhões de dólares anualmente somente nos 

Estados Unidos. Da última década para cá, o estudo do delirium em pacientes internados em UTI tem se expandido 

significativamente. Mas a fisiopatologia subjacente do delirium em pacientes em estado crítico permanece mal compreendida . 

Impacto do Delirium nas Respostas de Pacientes de UTI. O delirium, como manifestação da disfunção cerebral aguda, é um 

importante preditor independente da resposta clínica negativa em pacientes internados em UTI, incluindo aumento da 

mortalidade, tempo de permanência em hospital, custo do atendimento, e comprometimento cognitivo a longo prazo, 

consistente com um estado de demência. As práticas adotadas pelos profissionais de UTI afetam a incidência de delirium e 

suas consequências. Os profissionais de unidades de terapia intensiva se esforçam para entender  quais os aspectos do delirium 

que são previsíveis e evitáveis, detectáveis e tratáveis. 



Prevenção, Detecção e Tratamento do Delirium em UTI Pacientes. 

O Delirium pode ser uma síndrome induzida por uma doença (por exemplo, a disfunção orgânica na sepse grave), e a gestão 

oportuna de sua causa ou causas é essencial, a fim de reduzir a incidência, gravidade e duração do delirium. Fatores 

Iatrogênicos (por exemplo, exposição a medicamentos sedativos e opióides) ou ambientais (por exemplo, imobilização ou 

restrições físicas prolongadas) também podem contribuir para o desenvolvimento de delirium em pacientes de UTI. Pacientes 

internados em UTI devem ser avaliados para fatores de risco identificáveis e evitáveis, e intervenções terapêuticas devem ser 

avaliadas em termos da probabilidade de causar ou agravar o delirium em pacientes individuais. As estratégias de prevenção 

do delirium podem ser categorizadas como não farmacológicas (por exemplo, a mobilização precoce), farmacológicas ou a 

combinação de abordagens farmacológicas/não-farmacológicas. O monitoramento do delirium em pacientes em estado crítico 

com ferramentas de avaliação válidas e confiáveis permite aos médicos detectar e tratar o delirium mais cedo, e, 

possivelmente, melhorar os resultados dos pacientes. 

Uma vez que o delirium tenha ocorrido, frequentemente, os pacientes são tratados com vários medicamentos para reduzir sua 

gravidade e duração. Apesar de não serem duplo- cegos, randomizados, controlados por placebo, alguns estudos estabeleceram 

a eficácia ou segurança de qualquer agente antipsicótico na gestão de delirium em pacientes internados em UTI. A 

administração de medicamentos antipsicóticos é endossada por várias diretrizes internacionais, e a maioria dos especialistas em 

unidades de terapia intensiva utiliza esses medicamentos para o tratamento de pacientes com delirium. Na versão anterior 

destas diretrizes, o uso recomendado de haloperidol para o tratamento de delirium foi uma recomendação de Nível C com base 

apenas em uma série de casos. Esses dados não atenderam o  padrão de evidências desta versão das diretrizes. Nenhum estudo 

prospectivo recente verificou a segurança e eficácia do haloperidol para o tratamento do delirium em pacientes adultos de UTI. 

Os dados sobre o uso de outros antipsicóticos nessa população de pacientes são igualmente escassos. Uma recente revisão 

sistemática da literatura (Cochrane) sobre o uso de antipsicóticos para o tratamento de delirium não abordou a questão do uso 

de antipsicóticos em pacientes de UTI. Faltam dados que comprovem que os estudos sobre o uso de haloperidol em pacientes 

que não estão em UTI poderiam potencialmente ser aplicados para a população de pacientes de UTI. Mais estudos são 

necessários para determinar a segurança e eficácia da utilização de antipsicóticos em geral, incluindo o haloperidol, para o 

tratamento de delirium em pacientes de UTI. 

 

Delirium devido à Retirada de Drogas e/ou Álcool. 



Durante sua permanência na UTI, os pacientes em estado crítico podem desenvolver uma subcategoria de delirium relacionada 

à retirada de drogas ou álcool, que geralmente se manifesta como um tipo hiperativo de delirium. Os sintomas de crise de 

abstinência podem resultar de interrupção abrupta de: 1) drogas ilícito ou prescritas que os pacientes estavam tomando 

cronicamente, 2) sedativos ou opiáceos administrados como parte dos cuidados de rotina da UTI, ou 3) uso crônico de etanol. 

Uma revisão exaustiva da fisiopatologia, do diagnóstico e do tratamento da síndrome de abstinência de drogas e álcool está 

fora do âmbito destas orientações. Os médicos devem consultar outras diretrizes de prática clínica para obterem mais detalhes. 

Pacientes expostos por longo tempo a altas doses de opiáceos ou sedativos podem desenvolver dependência fisiológica e a 

abrupta descontinuação da droga pode causar sintomas de abstinência. Sinais e sintomas de abstinência aguda de opiáceos 

incluem sudorese, piloereção, midríase, lacrimejamento, coriza, vômitos, cólicas diarréia, dor abdominal, taquicardia, 

hipertensão, taquipnéia, febre, bocejamento, inquietação, irritabilidade, mialgias, aumento da sensibilidade à dor e ansiedade. 

O início dos sintomas pode ocorrer à menos de 12 horas após a descontinuação de opióides, ou ser precipitada pela 

administração do antagonista do opióide, naloxona, ou por uma mistura de agonistas/antagonistas, tais como a nalbufina. O uso 

prolongado de benzodiazepínicos em pacientes de UTI pode conduzir a sintomas de abstinência quando a droga é 

abruptamente interrompido, manifestando-se como ansiedade, agitação, tremores, dores de cabeça, sudorese, insônia, náusea, 

vômito, mioclonias, cãibras musculares, delirium hiperativo e,  ocasionalmente,  convulsões.  Reverter  os  efeitos  sedativos  

dos benzodiazepínicos seguindo a exposição a longo prazo com o antagonista do receptor de benzodiazepínico, flumazenil, 

pode induzir sintomas de retirada de benzodiazepínicos. Pacientes adultos de UTI que receberam infusão de dexmedetomidina 

por até 7 dias desenvolveram sintomas de abstinência, mais comumente náuseas, vômitos e agitação, 24-48 horas após a 

interrupção de dexmedetomidina. No maior estudo realizado até hoje que analisou prospectivamente e comparou os efeitos da 

dexmedetomidina e do midazolam na sedação de pacientes de UTI, a incidência de síndrome de abstinência após a retirada de 

dexmedetomidina foi de 4,9% contra 8,2% em pacientes tratados com midazolam (p = 0,25). Sinais e sintomas de síndrome de 

abstinência de opióides e sedativos em pacientes graves podem ser negligenciados ou atribuídos a outras causas, como à crise 

de retirada de álcool ou drogas ilícitas. 

Na década passada, pouco foi publicado sobre a fisiopatologia e incidência de síndrome de abstinência de opióides e agentes 

sedativos administrados a pacientes adultos internados em UTI. A maioria dos estudos são retrospectivos e incluem pacientes 

que receberam uma variedade de agentes sedativos e analgésicos, o que torna difícil determinar incidências específicas e 

fatores de risco para a retirada de drogas nesses pacientes. Um pequeno estudo prospectivo avaliou pacientes adultos de UTI 

para os sinais e sintomas da síndrome de abstinência após descontinuação de infusões de sufentanil utilizado 



concomitantemente com infusões de midazolam ou propofol.  Os  pacientes  do  grupo  sufentanil/midazolam  foram  sedados  

por  7,7  dias, enquanto que os do grupo sufentanil/propofol por 3,5 dias. Os sintomas de abstinência ocorreram com maior 

frequência no grupo que usou midazolam (35% versus 28% do grupo que usou propofol). Embora faltem recomendações 

específicas para a profilaxia ou tratamento da síndrome de abstinência de opióides ou sedativos em pacientes de UTI, a 

administração destes durante períodos prolongados (isto é, dias) deve ser evitada, a fim de reduzir o risco de críses de retirada. 

A dependência  de  etanol (ETOH)  está  presente em  15%  -20% de todos  pacientes hospitalizados. Entre 8% a 31% dos 

pacientes hospitalizados com dependência por ETOH, especialmente os pacientes de unidades cirúrgicas e traumáticas, vão 

desenvolver Síndrome de Abstinência por Álcool (Alcohol Withdrawal Syndrome - AWS) durante a internação, com sinais e 

sintomas de disfunção neurológica e autonômica. Os sintomas de AWS variam de leves a graves (com risco de vida). Até 15% 

dos pacientes internados com experiência de AWS desenvolvem convulsões tônico-clônicas, e 5% desenvolveram delirium 

tremens (DTs), uma combinação fatal de excitação do sistema nervoso central (agitação, delirium e convulsões) e sintomas 

hiperadrenérgicos (hipertensão, taquicardia, arritmias). Pacientes de UTI com AWS grave podem apresentar prolongada 

dependência de ventilação mecânica e permanência na UTI estendida como resultado do delirium persistente. 

A dependência prévia de etanol é muitas vezes subestimada em pacientes de UTI, tornando a identificação de pacientes em 

risco de AWS ou DTs difícil. Ferramentas de triagem para AWS ou DTs não foram totalmente avaliados em unidades de 

terapia intensiva. A diferenciação entre o delirium devido à retirada de álcool e o delirium por outras causas pode ser difícil. O 

tratamento orientado pelos sintomas da AWS, agitação, psicose e hiperatividade autonômica, com drogas dosadas conforme a 

necessidade específica, diminui a gravidade e a duração da AWS, além de diminuir a quantidade de medicação em pacientes 

internados em UTI. Os benzodiazepínicos são considerados a base do tratamento de retirada do álcool, apesar da incerteza 

sobre a sua eficácia e segurança. Até o momento, ainda não foram publicados estudos que comparam a segurança e a eficácia 

do tratamento dos sintomas de AWS grave com dexmedetomidina versus benzodiazepínicos. O diagnóstico e tratamento de 

delirium devido a AWS em pacientes internados em UTI permanece desafiador. Descrever a validade das ferramentas de 

medição da crise de abstinência de álcool, a prevenção da crise de abstinência de álcool ou seu tratamento em unidades de 

terapia intensiva vai além do intuito destas diretrizes. 


