
Dor e Analgesia: Perguntas, Declarações e Recomendações. 

 

1. Incidência de dor 

a. Pergunta: Pacientes adultos de UTI sentem dores independentemente dos 

procedimentos aos quais são submetidos? Se sim, quais os eventos ou 

situações que estão relacionados com a dor?  

 

Resposta: Pacientes adultos de UTI médica, cirúrgica e traumática 

rotineiramente sentem dor, tanto em repouso como durante os cuidados de 

rotina de UTIs (B).  A dor em pacientes adultos submetidos à cirurgia 

cardíaca é comum e mal tratada, as mulheres sofrem mais com a dor do 

que os homens após cirurgia cardíaca (B).                      .       

 

Justificativa: Pacientes adultos de UTI médica, cirúrgica e traumática 

sentem dor significativa, mesmo em repouso. Por isso, todos os pacientes 

adultos de qualquer UTI devem ser avaliados para a dor. A dor em repouso 

deve ser considerada como uma grande síndrome de diagnóstico clínico. 

Em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, a dor relacionada à cirurgia, 

tosse, procedimentos relacionados à respiração e mobilização ainda é 

frequente e é mal tratada, as mulheres sofrem mais dor do que os homens 

após cirurgia cardíaca. Portanto a dor de pacientes submetidos à cirurgia 

cardíaca deve ser avaliada e tratada. O manejo da dor deve ser 

individualizado de acordo com a intensidade e frequência da dor que o 

paciente sente, com especial atenção para sua ocorrência em mulheres. 

 

b. Pergunta: Os pacientes adultos  internados   em   UTI   e   submetidos   a 

procedimentos costumam sentir dor?    

 

Resposta: A dor de procedimentos é comum em pacientes adultos de UTI 

(B). 

 

Justificativa: A dor associada aos procedimentos não-cirúrgicos, tais como 

a remoção de drenos ou curativos é prevalente em pacientes adultos 

internados em UTI. Geralmente a um nível moderado, a dor é influenciada 

por níveis de dor anteriores aos procedimentos e à administração de 

analgésicos. Menos de 25% de pacientes recebem analgésicos antes dos 

procedimentos. A dor advinda dos procedimentos varia com a idade e é 

maior em não-caucasianos do que em caucasianos. Diferenças nas dores 

advindas de procedimentos entre pacientes não-cirúrgicos e cirúrgicos 

varia com o procedimento. As alterações hemodinâmicas não são 

correlações válidas à dor de procedimentos. As informações disponíveis 

sugerem que a analgesia preemptiva tem benefícios, mas os riscos de dor 

de procedimentos e a falta de tratamento preventivo não são claras. 

 

 

2. Avaliação da dor.  

 

Pergunta: A avaliação da dor deve ser realizada rotineiramente em pacientes adultos de 

UTI?                                  

 

Resposta: Recomendamos que a dor seja monitorada rotineiramente em todos os pacientes 

adultos de UTI (1B)                           



 

 

Justificativa: A avaliação rotineira da dor em pacientes adultos internados em UTI está 

associada à melhora dos resultados clínicos. A avaliação da dor, especialmente a 

protocolizada, tem sido significativamente associada a uma redução da utilização de 

medicamentos analgésicos, prolongamento da permanência em UTI, e duração de 

ventilação mecânica. A avaliação da dor é essencial para um tratamento adequado, 

 especialmente quando parte de  um  protocolo  abrangente  para  gestão  da  dor.  Embora a 

qualidade das evidências seja moderada, há forte recomendação para a realização de 

avaliações de rotina da dor em todos os pacientes de UTI, dado que os benefícios superam 

muito os riscos                                     .  

 

Pergunta: Quais são as medidas comportamentais para avaliação de dor mais válidas e 

confiáveis voltadas a pacientes adultos graves que não são capazes de se comunicar?  

 

Resposta: A Escala de Dor Comportamental (Behavioral Pain Scale - BPS) e a Ferramenta 

de Observação da Dor de Cuidados Críticos (Critical- Care Pain Observation Tool - CPOT) 

são as escalas comportamentais mais válidas e confiáveis para o monitoramento de dor em 

pacientes adultos de UTI médica, pós-operatória, ou traumática (exceto para lesões 

cerebrais) que não são capazes de relatar a dor que sentem, mas que têm suas funções 

motoras intactas e seus comportamentos são observáveis (B). 

 

Justificativa: Várias escalas comportamentais para avaliação de dor foram analisadas: BPS; 

BPS de pacientes não entubados (BPS—Non-Intubated - BPS-NI); CPOT; Escala de dor 

não verbal (Non-Verbal Pain Scale - NVPS), NVPS inicial e NVPS revisada (NVPSI, 

NVPS-R); Ferramenta de Avaliação Comportamental da dor (Pain Behavioral Assessment 

Tool - PBAT) e Algoritmo da Avaliação da dor, Intervenção e Notation (Pain Assessment, 

Intervention, and Notation - PAIN). Estudos observacionais fornecem evidências 

consistentes de que as escalas BPS e CPOT (pontuação de 0-8 no total) têm boas 

propriedades psicométricas em termos de confiabilidade entre observadores, validade 

discriminante e critério de validade em pacientes de UTI médica, pós-operatória e de 

traumática. Uma pontuação CPOT maior do que 2 tem uma sensibilidade de 86% e uma 

especificidade de 78% para prever uma      dor      significativa      de      adultos      em 

     UTI      pós-operatória expostos a um procedimento nociceptivo. Pesquisadores sugerem 

um corte semelhante para o BPS (> 5), baseando-se em estatísticas descritivas de adultos 

internados em UTI que não conseguem falar e que são submetidos a procedimentos 

nociceptivos em comparação com pacientes em repouso. CPOT e BPS podem ser 

implementadas com sucesso na UTI após padronização e um curto período de treinamento. 

O seu uso regular pode levar a uma melhor manejo da dor e melhora dos resultados clínicos 

em pacientes de UTI.    

 

 

Pergunta: Os sinais vitais devem ser usados para avaliar a dor em pacientes adultos de 

UTI?  

 

Resposta: os sinais vitais não devem ser utilizados isoladamente para avaliação da dor em 

pacientes adultos de UTI (-2C). Entretanto, os sinais vitais podem ser usados como um 

sinal para iniciarmos em seguida a avaliação da dor destes pacientes (2 C). 

 

Justificativa: Estudos observacionais fornecem evidências inconsistentes da validade dos 

sinais vitais com a finalidade de avaliação da dor em pacientes de UTI clínica, pós-

operatória e traumatológica. Mesmo se houver uma tendência para os sinais vitais serem 

aumentados quando os pacientes em estado crítico são expostos a procedimentos dolorosos, 

estes aumentos não são confiáveis como preditores de dor. Existem relatos de que os sinais 

vitais podem aumentar tanto durante procedimentos dolorosos como em não dolorosos ou 



que podem manter-se estáveis durante a exposição nociceptiva. Alterações dos sinais vitais 

não se correlacionam com os relados de dor dos pacientes com capacidade de comunicação 

ou com a avaliação comportamental da dor. Entretanto,  como os sinais vitais podem mudar 

com a dor, a angústia ou outros fatores, eles podem ser uma sugestão para que se realize 

avaliações da dor nestes pacientes.                        . 

 

 

3. Tratamento da dor 

 

 

Pergunta: A dor relacionada a procedimentos deve ser tratada preventivamente em 

pacientes adultos de UTI?                                              .  

 

Resposta: a analgesia preemptiva e/ou intervenções não farmacológicas  devem ser 

administradas preventivamente para aliviar a dor na retirada do dreno em pacientes adultos 

de UTI (+1 C). Em outros tipos de procedimentos invasivos e potencialmente dolorosos os 

pacientes adultos internados em UTI devem receber tratamento analgésico preventivo ou 

intervenções não farmacológicas que possam ser administradas para aliviar a dor (+2C). 

 

Justificativa: os pacientes que serão submetidos à retirada de dreno devem ser tratados 

preventivamente para a dor, tanto farmacologicamente como não farmacologicamente. 

Pontuações significativamente mais baixas para intensidade de dor foram relatadas pelos 

pacientes quando receberam morfina IV, sufentanil IV ou fentanil IV antes da retirada do 

dreno. Segundo esses  estudos,  as  consequências  desejáveis  superam  os  efeitos 

 indesejáveis. Pode-se razoavelmente supor que a maioria dos pacientes de UTI gostaria de 

receber tratamento preventivo para dor por meio de intervenções farmacológicas e/ou não 

farmacológicas antes de quaisquer procedimentos dolorosos.           . 

 

 

Pergunta: Quais os tipos de medicamentos que devem ser administrados para o alívio da 

dor em pacientes adultos de UTI?           . 

 

Resposta: os analgésicos opióides IV são as drogas de primeira linha de escolha para o 

tratamento de dor não-neuropática em pacientes em estado crítico (+1C). Todos os 

analgésicos opióides IV disponíveis, quando titulados para intensidades de dor 

semelhantes, são igualmente eficazes (C). Deve-se administrar gabapentina ou 

carbamazepina enteral , além dos analgésicos opióides IV, para o tratamento da dor 

neuropática (+1A). Analgésicos não-opióides devem ser considerados para diminuir a 

quantidade de opióides administrados (ou para eliminar totalmente a necessidade de 

analgésicos opióides) e para diminuir os efeitos secundários relacionados com o uso de 

opióides (+2C).                                        . 

 

Justificativa:  As  evidências  indicam  a  utilização  de  um  regime  à  base  de opiáceos 

para diminuir a intensidade da dor não neuropática. Além do custo da droga e da utilização 

de recursos, todos os opióides administrados IV parecem exibir eficácia analgésica similar 

e estão associados com semelhantes resultados clínicos (por exemplo, permanência em 

ventilação mecânica, tempo de internação) quando ajustados para intensidades de dor 

semelhantes. Para a dor não neuropática, não opióides como paracetamol, ou inibidores da 

ciclooxigenase administrados via oral, IV ou retal, ou ainda a cetamina  IV podem ser 

usados  em  adição  aos opióides.  Usando analgésicos  não  opióides,  a  quantidade  total 

 de  opióides  administrados  é diminuída e a incidência e gravidade dos efeitos secundários 

relacionados aos opióides também. Em pacientes com dor neuropática, usar opióides IV 

mais gabapentina ou carbamazepina  por  via  oral  oferece  superior  alívio  da  dor  em 

 pacientes ventilados mecanicamente em comparação com o uso de opióides IV sozinho. 



 

 

Pergunta: Qual  a  via  de  administração  de  analgésico  (eixo  neural  ou parenteral) é 

recomendada para o alívio da dor de pacientes adultos em estado crítico que se submeteram 

à cirurgia torácica ou abdominal ou que têm fraturas traumáticas de costelas (Incluindo 

tanto pacientes de UTI ventilados mecanicamente como não ventilados mecanicamente)?  

 

Resposta: Recomendamos que a anestesia/analgesia peridural torácica seja considerada no 

pós-operatório de pacientes submetidos à cirurgia de aorta abdominal (+1B). Não há 

recomendação nenhuma para a utilização de anestesia epidural lombar em detrimento do 

uso de opióides parenterais para analgesia pós-operatória em pacientes submetidos à 

cirurgia de aneurisma da aorta abdominal, devido à falta de benefícios, quando estas vias 

de administração são comparadas nessa população de pacientes (0, A). Não há nenhuma 

recomendação para o uso de analgesia peridural torácica em pacientes submetidos a 

procedimentos cirúrgicos intratorácicos ou abdominais não vasculares, devido à 

insuficiência e falta de convicção de evidências para esse modo de administração nestes 

pacientes (0, B). Sugerimos que a analgesia epidural torácica seja considerada para 

pacientes com fraturas de costelas traumáticas (+2B). Não há nenhuma recomendação para 

analgesia neuroaxial/regional sobre analgesia sistêmica em pacientes de UTI clínica, 

devido a falta de evidências nessa população de pacientes (0, nenhuma evidência). 

 

Justificativa:     A     alta     qualidade     de     evidências     sugere     que     a 

anestesia/analgesia peridural torácica em pacientes submetidos à cirurgia abdominal 

     aórtica,      quando      o      catéter      peridural      é      colocado no pré-operatório 

proporciona alívio superior da dor quando comparado com o uso de opióides isolados 

administrados parentalmente. Embora raras, algumas complicações podem advir do uso de 

analgesia por via epidural torácica nestes pacientes,   por   exemplo,   insuficiência 

  cardíaca   pós-operatória,   infecções, e   insuficiência   respiratória.   Evidências   de   alta 

  qualidade demonstram que não há nenhum benefício em usar analgesia peridural lombar 

em detrimento do uso de opióides parenterais nestes pacientes. Vários deficiências no 

projeto de pesquisa tornam difícil recomendar o uso de analgesia epidural torácica em 

pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos intratorácicos ou abdominais não 

vasculares. A analgesia epidural administrada a pacientes com fraturas de costelas 

melhorou o controle da dor, especialmente durante a respiração profunda ou a tosse, baixou 

a incidência de pneumonia, mas aumentou o risco de hipotensão. Não há nenhuma 

evidência que estimule o uso de analgesia via eixo neural/regional em pacientes UTI 

clínica. 

 

Agitação e Sedação: Perguntas, Afirmações e Recomendações. 

 

1. Profundidade de sedação e resultados clínicos  . 

 

 

Pergunta: Pacientes    adultos    de    UTI    devem    ser    mantidos    em    um  nível de 

sedação leve?                                        .      

 

Resposta: A manutenção da sedação em níveis leves em pacientes adultos internados  em 

 UTI  está  associada  com  melhores  resultados  clínicos  (por exemplo, menor  tempo  em 

 ventilação  mecânica  e  menor  permanência  em  UTI)  (B). Manter níveis baixos de 

sedação aumenta a resposta fisiológica ao estresse, mas não se associa com um aumento da 

incidência de isquemia do miocárdio (B). A associação entre a profundidade da sedação e o 

estresse psicológico nesses pacientes ainda não foi esclarecida (C). Os medicamentos 



sedativos devem ser ajustados e mantidos a um nível leve de sedação em pacientes adultos 

de UTI, a menos que isso seja clinicamente contra-indicado (1 B). 

 

Justificativa: Treze estudos examinaram a relação direta entre profundidade de sedação e as 

respostas clínicas em pacientes de UTI, incluindo duração da ventilação mecânica, 

permanência na UTI, medidas de estresse fisiológico e as avaliações de estresse 

psicológico pós UTI. Cinco estudos demonstraram que os níveis mais profundos de 

sedação estão associados  a  maiores  permanências  em  ventilação  mecânica  e  em  UTI . 

Três estudos demonstraram evidências de aumento do estresse fisiológico em termos de 

elevação da concentração de catecolaminas e/ou aumento do consumo de oxigênio em 

níveis mais leve de sedação, enquanto que um estudo não demonstrou tais evidências. O 

significado clínico desses estudos é incerto porque não se observou nenhuma relação clara 

entre a elevação dos marcadores fisiológicos de estresse e os resultados clínicos, tais como 

isquemia do miocárdio, nesses pacientes. Quatro  estudos  examinaram  a  relação  entre  a 

 profundidade  da  sedação e o estresse psicológico pós-UTI. Um mostrou que um 

protocolo de interrupção diária da sedação não causou resultados psicológicos adversos, 

 enquanto  que outro  encontrou  uma baixa incidência de tais eventos em pacientes que 

estavam levemente sedado. Um terceiro estudo mostrou que níveis de sedação profunda 

foram associados a uma menor incidência   de   recordações,   mas   que   lembranças 

  delirantes   não   foram relacionadas com níveis mais leves de sedação . No entanto, no 

quarto estudo, os períodos de vigília foram associados com a recordação de situações 

estressantes relacionadas à UTI. A qualidade global das evidências usadas na avaliação da 

relação entre a profundidade da sedação em UTI e o estresse psicológico  pós-UTI  é 

 baixa,  e  os  resultados  deste  estudo  são  conflitantes. Assim, os benefícios gerais da 

manutenção de um nível de sedação leve em pacientes internados em UTI parecem superar 

os riscos. 

 

 

2. Monitoramento da profundidade da sedação e a função cerebral.. 

 

Escalas da sedação 

 

Pergunta: Quais as escalas de sedação subjetivas mais válidas e confiáveis na avaliação da 

profundidade e qualidade de sedação em pacientes adultos internados em UTI sob 

ventilação mecânica?  

 

Resposta: 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 de sedação mais válidas e confiáveis  para medir a qualidade e 

profundidade da sedação em pacientes adultos internados em UTI (B). 

 

Justificativa:   Várias   escalas   subjetivas   de   sedação   existem   para   monitorar   a 

profundidade de sedação e agitação em pacientes adultos internados na UTI, e suas 

propriedades psicométricas estão bem descritas. Entretanto, o grau cumulativo das 

propriedades psicométricas testadas e a a qualidade das evidências variam amplamente 

entre as escalas. Foram revisadas as propriedades psicométricas de 10 escalas subjetivas de 

sedação, cada uma delas desenvolvida para avaliar a profundidade e qualidade da sedação 

de pacientes adultos internados em UTI.  

As escalas RASS e SAS tiveram a maior pontuação psicométrica (ou seja, a confiabilidade 

entre avaliadores, validação convergente ou discriminante) e teve um significativo número 

de participantes no estudo. Ambas as escalas demonstraram um elevado grau de 

confiabilidade inter-avaliadores, que incluiu médicos de UTI. Ambas as escalas foram 

capazes de discriminar diferentes níveis de sedação em diversas situações clínicas. Além 

disso, a RASS apresentou de forma consistente uma meta de consenso para a administração 

de agentes sedativos direcionados aos objetivos, demonstrando a viabilidade da sua 



utilização  

    

 

Monitorização neurológica 

 

Pergunta: As medidas objetivas da função cerebral (Por exemplo, Potenciais Evocados 

Auditivos [PEA], Índice Bispectral (BIS), Índice Narcotrend [NI], Índice do Estado do 

Paciente [PSI], ou o Entropia de Estado [SE]) devem ser usadas para avaliar a 

profundidade de sedação em pacientes adultos de UTI, que não estejam em coma e não 

estão recebendo agentes bloqueadores neuromusculares?  

 

Resposta: Não recomendamos que as medidas objetivas da função cerebral (por exemplo, 

PEA,  BIS,  NI,  PSI,  ou  SE)  sejam  usadas  como  principais  métodos  para monitorar  a 

 profundidade  da  sedação  de  pacientes  adultos  que,  embora  em estado  crítico,  não 

 estejam  em  coma  e  não  estejam  paralizados,  pois  estes monitores não substituem 

adequadamente os sistemas subjetivos de pontuação da sedação (-1B). 

 

 

Pergunta:       As       medidas       objetivas       da       função       cerebral (Por exemplo, 

PEA, BIS, NI, PSI, ou SE) devem ser usadas para medir a profundidade de sedação  em 

 pacientes  adultos  de UTI que estão  recebendo agentes bloqueadores neuromusculares?  

 

Resposta: Sugerimos que as medidas objetivas da função cerebral (por exemplo, PEA, BIS, 

NI, PSI, ou SE) sejam usadas como um complemento às avaliações subjetivas de sedação 

em pacientes adultos de UTI que estão recebendo agentes bloqueadores neuromusculares, 

pois é impossível obter avaliações subjetivas de sedação nestes pacientes (+2B). 

 

 

Pergunta: O monitoramento por EEG deve ser usado para detectar a atividade de 

apreensão não convulsiva e para titular a medicação eletrosupressiva para obter a supressão 

de crises em pacientes adultos de UTI com ataques conhecidos ou suspeita de ataques?  

 

Resposta:     Recomendamos     que     o     monitoramento     por     EEG     seja usado para 

monitorar a atividade de apreensão não convulsiva em pacientes adultos de UTI com 

ataques conhecidos ou suspeita de ataques, ou para titular a medicação eletrosupressiva 

para obter a supressão de crises de pacientes adultos internados na UTI e que estejam com 

pressão intracraniana elevada (+1A). 

 

Justificativa: Foram analisados 18 estudos comparando monitores objetivos de sistemas de 

pontuação de sedação para sedação de pacientes adultos internados em UTI. Como 

monitores objetivos utilizou-se tanto os dados brutos como  os processados  de monitores 

EEG e AEP. Os  dados processados de EEG (isto é, a conversão de um sinal bruto de EEG 

em um índice obtido por meio de um algoritmo) incluíram o Índice Bispectral (BIS) e o 

Índice Bispectral XP (BIS-XP SE), NI, e o PSI. Todas as evidências geral foram 

conflitantes. Quinze estudos de qualidade moderada deduziram que monitores objetivos  de 

sedação  baseados  em  AEP  ou  em  sinais  de EEG processados, incluindo BIS, NI, SE, e 

PSI, podem ser auxiliares úteis para avaliação subjetiva de sedação em pacientes em estado 

grave. No entanto, a maioria desses estudos relatou que sinais eletromiográficos afetaram 

negativamente a correlação entre a medida objetiva em questão e as pontuações de sedação. 

Cinco estudos adicionais de qualidade moderada não encontraram nenhum benefício no 

uso de monitores objetivos em comparação   com   os   sistemas   de   pontuação 

  subjetivos   para   avaliar   a profundidade de sedação. Na maioria dos estudos, os 

monitores objetivos distinguiram apenas níveis leves de níveis profundos de sedação, mas 

seus valores correlacionaram-se mal com pontuações de sedação específicas e foram 

influenciados negativamente pelos artefatos dos sinais eletromiográficos. Vários estudos 



demonstraram que o monitoramento contínuo com  EEG  é  útil  para  detectar  atividade 

 de  apreensão  não  convulsiva  em pacientes de UTI, assim como atividade de apreensão 

conhecida ou risco de desenvolvimento de convulsões (por exemplo, lesão cerebral 

traumática, hemorragia intracerebral, acidente vascular cerebral, pacientes com um nível 

reduzido de consciência inexplicável). O monitoramento contínuo com EEG também pode 

ser útil na titulação de medicamentos eletrosupressivos para atingir uma crise de supressão 

em pacientes em estado crítico com aumento da pressão intracraniana. 

 

 

Escolha do Sedativo                                                         . 

 

 

Pergunta: Em pacientes adultos de UTI ventilados mecanicamente, pode-se utilizar a 

sedação baseada em não benzodiazepínicos ao invés da sedação com benzodiazepínicos? 

 

Resposta:  Sugerimos  que  se  dê  preferência  às  estratégias  de  sedação  que utilizam 

sedativos não benzodiazepínicos (propofol ou dexmedetomidina) ao invés da sedação com 

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

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

 

Justificativa: Em geral, a escolha do agente sedativo que será usado em pacientes de UTI 

deve ser conduzida por: 1) indicações específicas e objetivos da sedação para cada 

paciente, 2) a farmacologia clínica do fármaco em um paciente em particular, incluindo seu 

efeito inicial e de continuidade e seu perfil de efeitos colaterais, e 3) os custos globais 

associados ao uso de um sedativo particular. Frequentemente, os estudos sobre efeitos de 

agentes sedativos em pacientes de UTI comparam uma droga benzodiazepínica (midazolam 

ou lorazepam) com uma não benzodiazepínica (propofol ou dexmedetomidina) para 

sedação. Até a época da nossa revisão de literatura, haviam sido publicados apenas dois 

estudos de baixa qualidade que comparavam os resultados clínicos de pacientes em UTI 

que receberam propofol versus dexmedetomidina como agentes de sedação. Nenhum 

estudo comparou os resultados clínicos em pacientes de UTI sedados com cetamina ou 

outros agentes sedativos. 

Avaliamos vários estudos que sugerem que um regime de uso contínuo de sedativos a base 

de benzodiazepínicos está associado a desfechos clínicos adversos, como a dependência 

prolongada de ventilação mecânica, o aumento da permanência na UTI e o 

desenvolvimento de delirium. Entretanto, esses resultados não foram  consistentemente 

 relatados.  Foram  analisados  13 estudos que comparam os resultados clínicos de 1551 

pacientes de UTI sedados com benzodiazepínicos (midazolam ou lorazepam) ou não 

benzodiazepínicos (propofol ou dexmedetomidina), e não foram encontradas diferenças 

consistentes no tempo de permanência em UTI. No entanto, a nossa meta-análise de seis 

ensaios, classificados como de moderada à alta qualidade, sugeriu que a sedação com 

benzodiazepínicos pode aumentar o tempo de permanência em UTI por cerca de 0,5 dia em 

comparação com a sedação com não benzodiazepínicos (p =0,04) . Dados limitados 

sugeriram que a ventilação mecânica é prolongada com a sedação baseada em 

benzodiazepínicos. Não houve aparente diferença na mortalidade de pacientes submetidos 

à sedação com benzodiazepínicos ou não benzodiazepínicos. Seis estudos avaliaram a 

influência da sedação baseada em benzodiazepínicos e os custos dos cuidados de UTI; 

apenas um estudo demonstrou que a  sedação  baseada  em  benzodiazepínicos  (infusão  de 

 midazolam)  foi  associada  a maiores custos na UTI do que a sedação com 

dexmedetomidina . 

Quando comparamos os resultados de estudos em pacientes de UTI sedados com propofol 

versus midazolam ou lorazepam, encontramos vários estudos que demonstram que a 

utilização de propofol pode estar associada com uma diminuição no tempo de ventilação 

mecânica, mas esse efeito variou entre as populações de pacientes,  e  não  necessariamente 

 se  traduz  em  uma  menor permanência na UTI. Também não houve diferença aparente 



na incidência de auto- extubação em pacientes sedados com propofol, comparado-se com a 

sedação com benzodiazepínicos. Uma revisão sistemática realizada em separado avaliou 16 

estudos randomizados e controlados que compararam os resultados clínicos de pacientes de 

UTI que receberam propofol ou outro agente sedativo. Quando essa meta- análise foi 

limitada à comparação de propofol e midazolam, não houve diferença na mortalidade, 

houve uma ligeira redução na duração de ventilação mecânica com propofol, mas não 

houve diferença no tempo de permanência em UTI. Não há uma relação clara entre o uso 

de propofol ou outro benzodiazepínicos para sedação e o desenvolvimento de delirium. 

Apenas dois estudos relevantes foram publicados comparando a incidência de delirium em 

pacientes de UTI que receberam propofol versus benzodiazepínicos para sedação. Em 

ambos os estudos, pacientes foram  escolhidos  aleatóriamente  para  receber  propofol, 

 midazolam  ou dexmedetomidina para sedação, e a incidência de delirium foi semelhante 

em pacientes tratados com propofol ou midazolam, mas a qualidade das evidências foi 

baixa. 

Analisamos cinco estudos comparando os resultados em pacientes internados em UTI que 

receberam ou dexmedetomidina ou benzodiazepínicos (midazolam ou lorazepam) para 

 sedação.  Três  dos  quatro  estudos  que  avaliaram  a duração da ventilação mecânica não 

mostraram diferença entre esses grupos. No entanto, o maior estudo demonstrou uma 

redução significativa no tempo de permanência da ventilação mecânica com 

dexmedetomidina (3,7 dias) em comparação com midazolam (5,6 dias) . A 

dexmedetomidina não foi associada a uma menor incidência de auto-extubação em 

comparação com os benzodiazepínicos. Quatro dos cinco estudos não mostraram nenhuma 

diferença no tempo de permanência na UTI. Cinco ensaios, incluindo uma análise de 

subgrupo do estudo de maximização da eficácia da sedação desejada e redução da 

disfunção neurológica (Maximizing Efficacy of Targeted Sedation and Reducing 

Neurological Dysfunction), avaliaram o desenvolvimento de delirium em pacientes tratados 

com dexmedetomidina ou um benzodiazepínicos para sedação. O delirium foi relatado em 

termos de frequência de ocorrência, prevalência e número de dias sem delirium. Três 

estudos favoreceram o uso de dexmedetomidina, embora apenas um tenha sido de alta 

qualidade. A análise do subgrupo favoreceu a dexmedetomidina ao invés do lorazepam 

apenas em pacientes sépticos. Um estudo mostrou que não há relação entre o uso de 

benzodiazepínicos e o delirium. Outro estudo de muito baixa qualidade sugeriu uma maior 

taxa de delirium com o uso de dexmedetomidina, mas tal estudo apresentou graves falhas 

metodológicas, incluindo imprecisão na forma de medir delirium. 

Os resultados de dois ensaios de alta qualidade, randomizados, duplo-cego, que 

compararam o uso de dexmedetomidina versus midazolam ou propofol para sedação de 

pacientes de UTI foram publicados após a força-tarefa destas diretrizes terem concluído sua 

votação e desenvolvido suas recomendações. Os resultados relevantes, em ambos  os 

 estudos  ,  incluíram  a  duração  da  ventilação  mecânica,  o  tempo  de permanência em 

UTI e o tempo de internação hospitalar. Exceto por um período mais longo de ventilação 

mecânica com o uso de midazolam, não houve diferenças entre os grupos analisados. 

 Esses resultados são  consistentes  tanto  com  nossas  análises  dos dados publicados 

anteriormente como com a posterior recomendação para sedação baseada no uso de 

benzodiazepínicos versus não-benzodiazepínicos. Em resumo, a literatura atual sustenta 

resultados com poucas diferenças entre o uso de benzodiazepínicos e não 

benzodiazepínicos para sedação. Nossa meta-análise de estudos de moderada a alta 

qualidade indica que a sedação por meio de benzodiazepínicos está associada com um 

aumento da permanência em UTI. Dados de moderada a alta qualidade indicam vantagens 

no uso de propofol em comparação ao lorazepam e dexmedetomidina em comparação  ao 

midazolam para diminuir a duração  de ventilação mecânica. O significado clínico da 

comparação dos efeitos   deliriogênicos dos  benzodiazepínicos  permanece  incerto,  sendo 

 que  um  estudo  de  alta  qualidade indicou que os benzodiazepínicos apresentam riscos 

mais elevados do que a dexmedetomidina. A Dexmedetomidina pode oferecer vantagens 

em termos de consumo de recursos em UTIs  em comparação com infusões de midazolam, 

tornando instituições de saúde mais eficientes na transferência de pacientes da UTI. Apesar 



das aparentes vantagens da utilização de propofol ou dexmedetomidina sobre os 

benzodiazepínicos para sedação de pacientes de UTIs, os benzodiazepínicos continuam a 

ser importantes para o monitoramento de agitação em pacientes de UTI, especialmente para 

o tratamento da ansiedade, convulsões e síndrome de abstinência de álcool ou 

benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos também são importantes na sedação profunda, 

amnésia ou quando a combinação terapêutica para reduzir o uso de outros agentes 

sedativos for necessária. 

 

Delirium: Perguntas, Afirmações e Recomendações. 

 

1. Resultados associados com Delirium em pacientes internados em UTI.     .                       

 

Pergunta: Quais resultados estão associados com delirium em pacientes adultos internados 

em UTI?   

 

Resposta:  O  delirium  está  associado  com  o  aumento  da  mortalidade  (A), aumento da 

permanência da hospitalização em UTI (A), e desenvolvimento de comprometimento 

cognitivo pós-UTI (B). 

 

Justificativa: Numerosos estudos prospectivos têm demonstraram que os pacientes que 

desenvolvem delirium correm mais risco de apresentarem resultados adversos, tanto na 

UTI como após a alta. Este risco é independente da preexistência de comorbidades, 

gravidade da doença, idade e outras variáveis que podem  ser meramente associativas. 

 Onze  estudos  prospectivos  de  corte analisaram a relação entre o delirium na UTI e a 

mortalidade (em vários momentos e circunstâncias): alta da UTI, alta do hospital , 30 dias, 

3 meses, 6 meses e 12 meses. Todos os estudos classificaram o delirium como presente em 

um ou mais dias de UTI; três estudos também examinaram a relação entre a duração do 

delirium e a mortalidade. O delirium foi um preditor independente de mortalidade em 11 

dos 15 estudos, incluindo três estudos com evidências de alta qualidade. A duração do 

delirium (após o coma e, em alguns casos, após à exposição a medicamentos psicoativos) 

foi significativamente associada com taxas de mortalidade de 6 a 12 meses. Em dois 

estudos de corte, a duração de delirium pressagiou de forma consistente um risco 10% 

maior de morte por dia (após ajuste para covariáveis e tratamento adequado para delirium, 

como uma covariável dependente do tempo). Nove estudos prospectivos de corte 

examinaram a relação entre um ou mais dias de delirium na UTI e o tempo de permanência 

na UTI e/ou de internação hospitalar, assim como o tempo de permanência em ventilação 

mecânica. O delirium foi um preditor independente de permanência em ventilação 

mecânica em quatro estudos e de internação na UTI em quatro estudos. 

Ambas as variáveis desses resultados estão particularmente em risco de viés tempo imortal 

(risk for immortal time bias), que é introduzido quando em exposição a um tratamento ou 

variável independente (neste caso, delirium) e podem mudar diariamente durante a medição 

real do resultado (neste caso, com a duração da ventilação mecânica ou tempo de 

internação na UTI). A relação preditiva entre delirium e tempo de hospitalização também 

foi forte em sete dos nove estudos, incluindo três estudos de alta qualidade que 

representaram viés tempo imortal (accounted for immortal time bias). Dois estudos 

prospectivos de corte prospective cohort studies analisaram a relação entre o delirium na 

UTI e subsequente comprometimento cognitivo. Um estudo de qualidade moderada 

descreveu a associação entre a presença de delirium em um ou mais dias na UTI e a maior 

incidência de disfunção cognitiva na alta hospitalar. Em um recente estudo prospectivo de 

corte de qualidade moderada, o aumento da duração de delirium em pacientes internados na 

UTI foi associado significativamente a um maior comprometimento cognitivo nesses 

pacientes depois de 3 e 12 meses.                                                                 . 



 

 

2. Detecção e Monitoramento de Delirium                             .  

 

 

Pergunta: Pacientes de UTI devem ser monitorados rotineiramente para delirium com um 

instrumento objetivo de beira de leito específico para delirium?  

 

Resposta: Recomendamos a monitorização de rotina para delirium em pacientes adultos de 

UTI (+1B).                                         .      

 

Justificativa: O delirium é comum em pacientes internados em UTI, tanto nos submetidos à 

ventilação mecânica como nos que  não  estão  recebendo   ventilação  mecânica.  Os 

profissionais de UTI muitas vezes subestimam a presença de delirium em pacientes, isso 

porque frequentemente apresentam um quadro de delirium hipoativo em vez de hiperativo. 

O delirium pode ser detectado tanto em   pacientes   de   UTI   intubados   como   em   não 

  intubados,   utilizando-se ferramentas válidas e confiáveis. Na maioria dos estudos, a 

detecção de delirium foi melhorada quando os profissionais de UTI usaram uma ferramenta 

válida e confiável para avaliar o delirium, permitindo-lhes também tranquilizar pacientes 

assustados e desorientados. A análise racional do monitoramento do delirium inclui: 1) os 

pacientes mais informados em risco (de moderado a elevado) querem  ser monitorados para 

delirium; 2) dados  de  coorte  de alta qualidade que relacionaram o delirium aos resultados 

críticos mostram altas taxas de miss de delirium na ausência de monitoramento; 3) os 

médicos têm implementado com sucesso programas de monitoramento de delirium em UTI 

em larga escala,                                               usando as ferramentas de avaliação 

recomendadas nestas diretrizes; e 4) os formuladores de diretrizes podem adotar a 

avaliação do delirium como parte da rotina de um atendimento de alta qualidade em UTIs. 

Baseando-se em evidências moderadas, recomendamos veementemente que pacientes de 

UTI que correm risco  (de  moderado  a alto) de sofrerem delirium (por exemplo, pacientes 

 com:  histórico  de  alcoolismo,  comprometimento  cognitivo, hipertensão, sepse grave ou 

em choque, ventilação mecânica, sedação parenteral e/ou opióides) devem ser monitorados, 

rotineiramente, quanto ao desenvolvimento de delirium, pelo menos uma vez por turno de 

enfermagem, usando uma ferramenta de avaliação de delirium válida e confiável. 

 

 

Pergunta: Quais os instrumentos disponíveis para monitoramento de delirium que têm as 

evidências mais fortes de validade e confiabilidade em pacientes de UTI clínica e cirúrgica, 

ventilados e não ventilados?  

 

Resposta:   O  Método   de  Avaliação   para   Confusão   em   UTI  (Confusion Assessment 

 Method  for  the  ICU  - CAM-ICU)  e  a  Lista  de  Verificação  da Triagem  de  Delirium 

 em  Unidades  de  Terapia  Intensiva  (Intensive  Care Delirium Screening Checklist - 

ICDSC) são as ferramentas de monitoramento de delirium mais válidas e confiáveis em 

pacientes adultos internados em UTI (A). 

 

Justificativa: Cinco ferramentas de monitoramento de delirium foram avaliadas para uso 

em pacientes internados em UTI. Tanto o CAM-ICU como o ICDSC demonstram muito 

boas propriedades psicométricas (por exemplo, validade e confiabilidade), e foram 

explicitamente projetados para uso em pacientes de UTI submetido ou não à ventilação 

mecânica. Traduzidas para mais de 20 idiomas, essas ferramentas estão atualmente em uso 

em todo o mundo. O método CAM-ICU e a lista de verificação ICDSC têm apresentado 

resultados de alta confiabilidade nos testes   entre   avaliadores,   quando   realizados   por 

  enfermeiros   de   UTI   e intensivistas. Ambas as ferramentas demonstraram elevada 

sensibilidade e especificidade, quando testadas frente aos critérios para avaliação de 

delirium   da Associação Americana de Psiquiatria. A validação preditiva da presença de 



delirium, conforme detectado com o método CAM-ICU ou com a lista ICDSC, foi 

associada com resultados clínicos do tipo: aumento do tempo de permanência em UTI e/ou 

em hospital e maior risco de mortalidade. Com base na nossa revisão de      literatura, 

     tanto      o      CAM-ICU      como      a      ICDSC      são ferramentas válidas, confiáveis 

e viáveis para detectar delirium em pacientes internados em UTI.  

Desde a conclusão de nossa revisão e análise da literatura em 2010 sobre ferramentas de 

monitoramento de delirium, vários estudos adicionais têm sido publicados analisando a 

sensibilidade, especificidade e confiabilidade de ferramentas de avaliação de delirium na 

prática clínica. Uma meta-análise de cinco ferramentas de triagem de delirium em UTI 

descobriram que o CAM-ICU e a ICDSC foram as ferramentas mais sensíveis e específicas 

para a detecção de delirium, de acordo com nossa recomendação. Uma meta-análise 

separada de estudos comparando o CAM-ICU com a ICDSC também encontrou um 

elevado grau de sensibilidade e especificidade para ambas as ferramentas. Estudos 

adicionais são necessários para avaliar o desempenho de ferramentas para monitoramento 

de delirium na prática clínica rotineira em diferentes tipos de pacientes de UTI. 

 

 

Pergunta: A implementação de um monitoramento rotineiro para delirium é viável na 

prática clínica?  

 

Resposta: O monitoramento rotineiro para delirium em pacientes adultos internados em 

UTI é viável na prática clínica (B). 

 

Justificativa: Evidências de qualidade moderada sugerem que a monitorização rotineira de 

delirium é viável na prática clínica. Numerosos estudos de implementação, incluindo mais 

de 2.000 pacientes de várias instituições, mostraram taxas de adesão para o monitoramento 

de delirium de mais de 90%. Enfermeiros e médicos de UTI demonstraram alta 

confiabilidade nos dados obtidos entre avaliadores, especialistas treinados que usaram 

várias das ferramentas recomendadas para monitoramento de delirium. Embora os estudos 

mostrem que a implementação do monitoramento de delirium é viável em UTI, a falta de 

médicos que apoiam esta prática é uma barreira significativa. Estratégias de sucesso para 

superar esse obstáculo requerem que se enfatise fatores humanos e a mudança da cultura de 

UTI. Um estudo mais recente da implementação da monitorização do delirium (publicado 

após as evidências terem sido classificadas para este tópico), que incluiu mais de 500 

pacientes de UTI (médica, cirúrgica e cardíaca) e mais de 600 enfermeiros de UTI, durante 

um período de 3 anos, reforça a conclusão de que o monitoramento rotineiro de delirium é 

viável na prática clínica. 

 

 

3. Fatores de Risco para o desenvolvimento de Delirium                           . 

 

 

Pergunta: Quais os fatores de risco que estão associados com o desenvolvimento de 

delirium na UTI?  

 

Resposta: Quatro fatores de risco de base estão positiva e significativamente associados 

com o desenvolvimento de delirium na UTI: demência preexistente, história de 

hipertensão, alcoolismo e presença de uma doença de alta gravidade na admissão (B). 

 

Justificativa: Os seguintes fatores de risco de base foram relatados como significativos em 

duas ou mais análises com múltiplas variáveis: demência preexistente ; história de 

hipertensão de base ; alcoolismo, definido como a ingestão de 2-3 ou mais drinques por dia 

, e uma alta severidade da doença de admissão. Embora a idade seja identificada como um 

dos fatores de risco mais significativos para o desenvolvimento de delirium fora da UTI, 

apenas dois estudos relataram a idade como sendo um fator de risco significativo em 



pacientes de UTI , enquanto que quatro estudos relataram a idade como sendo um fator de 

risco insignificante. Pesquisas adicionais são necessárias para confirmar a relação entre a 

idade e o desenvolvimento de delirium em pacientes de UTI. 

 

 

Pergunta:  . O  coma  é  um  fator  de  risco  para  o  desenvolvimento  de delirium na 

UTI?  

 

Resposta:  O    coma    é    um    fator    de    risco    independente    para    o 

desenvolvimento de delirium em pacientes de UTI. Para estabelecer uma relação definitiva 

entre os vários subtipos de coma (por exemplo, a medicação relacionada,   estrutural, 

  neurológica,   médica)   e   o   delirium   em   pacientes internados em  UTI estudos 

adicionais são necessários (B).  

Justificativa: Vários estudos têm mostrado o coma como sendo um fator de risco 

independente para o desenvolvimento de delirium em pacientes internados em UTI. Um 

estudo adicional classificou o coma em três categorias: coma médico (por exemplo, devido 

a uma condição neurológica primária), coma induzido por sedativos e coma multifatorial 

(coma médico e induzido por sedativos). Neste estudo, o coma induzido por sedativos e o 

coma multifatorial foram significativamente associados ao desenvolvimento de delirium, 

mas o coma médico não.                  .     

 

 

Pergunta:  Quais  os  fatores  de  risco  relacionados  com  o  tratamento  em  UTI 

(adquiridos) (isto é, uso de opiáceos, benzodiazepínicos, propofol e dexmedetomidina) que 

estão associados com o desenvolvimento de delirium em pacientes adultos de UTI?  

 

Resposta: Dados conflitantes rodeiam a relação do uso de opióides com 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 existem 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 de UTI submetidos à ventilação mecânica e em risco de desenvolver 

delirium, as infusões de dexmedetomidina administradas para sedação podem estar 

associadas com uma menor prevalência de delirium em comparação com a administração 

de infusões de benzodiazepínico (B). Embora estes dados fazer não provar que as 

benzodiazepinas são causais ou que dexmedetomidina é protetora, essa literatura sugere 

que benzodiazepinas pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de delirium na 

UTI. se dexmedetomidina reduz o risco de pacientes de UTI em desenvolvimento delirium 

agora está sob estudo. 


