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À Universidade de São Paulo e ao Dr Antônio Pazin Filho pela oportunidade de realização do 

curso de mestrado.  

À Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

e todos os profissionais de saúde envolvidos nas Unidades de Terapia Intensiva desse hospital, 

por colaborarem com a implementação do protocolo de pesquisa.  

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) pelo apoio 

e fomento à pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliviar a dor é uma obra divina. (HIPÓCRATES 400 a.C.) 



 8 

 

RESUMO 

 

Souza, R. L. P. Impacto de um protocolo de analgesia multimodal em unidade de terapia 

intensiva: estudo de coortes antes e depois. 2022. 87 p.  Dissertação (Mestrado em Gestão de 

Organizações de Saúde), Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

Introdução: os opioides são a base do tratamento da dor em pacientes críticos. No entanto, a 

atenção recente aos seus efeitos adversos em unidade de terapia intensiva (UTI) levou ao uso 

de estratégias que visam diminuir os seus efeitos colaterais. Entre essas estratégias estão os 

protocolos de analgesia multimodal, que priorizam o manejo da dor e empregam uma 

combinação de diferentes analgésicos para poupar doses excessivas de opioides e sedativos em 

infusão contínua. Objetivo: Avaliar o impacto de um protocolo de analgesia multimodal nos 

desfechos clínicos e consumo de sedativos e analgésicos em duas Unidades de Terapia 

Intensiva. Métodos: Realizamos um estudo de coortes, de único centro, quasi-experimental, 

retrospectivo e prospectivo comparando desfechos clínicos e consumo de sedativos e 

analgésicos antes e depois da implementação de um protocolo de manejo multimodal da dor 

em pacientes adultos gravemente doentes. Foram incluídos 465 pacientes no ano de 2017 (no 

grupo pré-intervenção) e 1508 nos anos de 2018 e 2020 (grupo pós-intervenção). Resultados: 

Na análise do desfecho primário houve diminuição significante da mortalidade entre os anos 

2017 e 2020 (27,7% - 21,7%, p=0,0134).  Não houve diferença estatística no tempo de 

ventilação mecânica, taxas de mobilidade, taxa de infecção e incidência de traqueostomias. Os 

pacientes que receberam o protocolo de analgesia multimodal tiveram uma diminuição do 

consumo médio de fentanil de 24% e diminuição progressiva do consumo de equivalente de 

morfina oral (OME) (8,4 - 19%). Houve tendência crescente de utilização de analgésicos 

adjuvantes e morfina na analgesia preemptiva e terapêutica.  Conclusão: A implementação de 

um protocolo multimodal de controle da dor reduziu a mortalidade e o uso de opioides em 

pacientes na UTI. 

 

 

Descritores: 

Dor; Avaliação da Dor; Analgésicos Opioides; Ventilação Mecânica; Mortalidade; Unidade de 

Terapia Intensiva; Analgesia Multimodal 
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ABSTRACT 

 

Souza, R. L. P. Impact of a multimodal analgesia protocol in an intensive care unit: a pre-post 

cohort study. 2022. 87 p. Dissertation (Master's degree in Health Organization Management), 

University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

Introduction: Opioids are the basis for pain treatment in critically ill patients. However, recent 

attention to its adverse effects in the intensive care unit (ICU) has led to the use of strategies 

aimed at reducing its side effects. Among these strategies there are multimodal analgesia 

protocols, which prioritize pain management and employ a combination of different analgesics 

to spare excessive doses of opioids and sedatives in continuous infusion. Objective: To 

evaluate the impact of a multimodal analgesia protocol on clinical outcomes and consumption 

of sedatives and analgesics in two Intensive Care Units. Methods: We conducted a single-

center, quasi-experimental, retrospective and prospective cohort study comparing clinical 

outcomes and consumption of sedatives and analgesics before and after the implementation of 

a multimodal pain management protocol in critically ill adult patients. We included 465 patients 

in 2017 (pre-intervention group) and 1508 between 2018 and 2020 (post-intervention group).  

Results: In the analysis of the primary outcome there was a significant decrease in mortality 

between the years 2017 and 2020 (27.7% - 21.7%, p=0.0134).  There was no statistical 

difference in mechanical ventilation time, mobility rates, infection rate and incidence of 

tracheostomies. Patients who received the multimodal analgesia protocol had a decrease in 

mean fentanyl intake of 24% and a progressive decrease in oral morphine equivalent (OME) 

consumption (8.4 - 19%). There was an increasing trend in the use of adjuvant analgesics and 

morphine in preemptive and therapeutic analgesia. Conclusion: The implementation of a 

multimodal pain control protocol significantly reduced mortality and the use of opioids in ICU. 

 

Keywords: 

Pain; Pain assessment; Opioid analgesics; Mechanical Ventilation; Mortality; Intensive Care 

Unit; Multimodal Analgesia 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 Conceito da dor 

  A dor é sempre uma experiência subjetiva, influenciada em vários graus por fatores 

biológicos, psicológicos e sociais. Cada indivíduo aprende a aplicação da palavra por 

meio de experiências relacionadas a lesões na infância. Experiência que associamos ao 

dano real ou potencial ao tecido. É indiscutivelmente uma sensação em uma parte ou 

partes do corpo, mas também é sempre desagradável e, portanto, também uma experiência 

emocional. A Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) recentemente 

redefiniu a dor como “uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a, 

ou semelhante àquela associada a, dano real ou potencial ao tecido” (RAJA et al., 2020). 

McCaffrey (1997) sugeriu que a dor deve ser considerada o quinto sinal vital. 

         Dor e nocicepção são fenômenos diferentes. A atividade induzida por um estímulo 

nocivo nos nociceptores e vias nociceptivas não é dor, pois dor é sempre um estado 

psicológico. A experiência da dor não pode ser reduzida à atividade nas vias sensoriais, 

embora possamos reconhecer que a dor na maioria das vezes tem uma causa física 

próxima (BROWN; PAVONE; NARANJO, 2018). 

         Por meio de suas experiências de vida, os indivíduos aprendem o conceito de dor e 

suas aplicações. Portanto a dor envolve muito mais que aspectos puramente 

neurofisiológicos do fenômeno sensitivo da nocicepção, mas também abrange a 

modulação do estímulo que pode ser trazida por aspectos emocionais, psicológicos, 

culturais, entre outros aspectos subjetivos que somados levarão ao comportamento 

doloroso de cada indivíduo. Além dos aspectos subjetivos, outros aspectos fisiológicos 

também estão envolvidos na dor como sistema nervoso neurovegetativo, catecolaminas 

circulantes, hormônios de resposta a estresse e respostas imunológicas (CHAPMAN; 

VIERCK, 2017).  

 

1.2 Impacto da dor na saúde pública 

          A dor é um importante problema de saúde pública em todo o mundo e representa 

um importante problema clínico, social e econômico (IMANI; SAFARI, 2011). 

          Uma das razões mais comuns para as pessoas procurarem atendimento médico é a 

dor. A dor aguda é relatada como sintoma de apresentação em mais de 80% das consultas 

médicas. A dor crônica afeta cerca de 76,2 milhões de americanos: mais do que diabetes, 
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doenças cardíacas e câncer combinados (WALID, et al., 2008). Estima-se que a dor seja 

subtratada em até 80% dos pacientes em alguns sistemas de saúde (KIRSCH, et al., 2000). 

          O custo anual da dor nos EUA varia de US$ 560 a US$ 635 bilhões, maior do que 

o custo das condições de saúde prioritárias do país. Por causa de seu impacto econômico 

sobre a sociedade, a nação deve investir em pesquisa, educação e treinamento para 

defender o sucesso no tratamento, controle e prevenção da dor. O custo anual da dor para 

os americanos é maior do que os custos anuais das doenças cardíacas (US$ 309 bilhões), 

câncer (US$ 243 bilhões) e diabetes (US$ 188 bilhões) (GASKIN; RICHARD, 2012). 

Dor crônica de intensidade moderada a grave ocorre em 19% dos adultos europeus, 

afetando seriamente a qualidade de sua vida social e profissional (BREIVIK et al., 2006). 

          No Brasil, pelo menos 30% dos adultos sentem dor de forma crônica. Isso faz com 

que mais recursos de saúde sejam consumidos. O resultado de um estudo brasileiro 

recente mostra que o impacto econômico da dor crônica é maior do que a maioria das 

outras condições de saúde, gerando um custo anual na saúde suplementar de R$ 7,3 

bilhões (REIS NETO; BUSCH, 2018). 

 

1.3 Prevalência da dor na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

         Um equívoco comum é achar que pacientes sedados não sentem dor. Estudos de 

pacientes e relatos anedóticos de sobreviventes sobre suas experiências na UTI mostraram 

que isso não é verdade (CLUKEY et al., 2014). 

         Evidências sugerem que pacientes críticos sob ventilação mecânica experimentam 

experiências estressantes, desagradáveis e potencialmente prejudiciais durante seu tempo 

em UTI. Estes incluem a dor, medo, privação de sono, delirium, pesadelos, incapacidade 

de falar e sentimentos de isolamento e solidão (ROTONDI et al., 2002); (TURNER et al., 

1990). 

          A maioria dos pacientes gravemente doentes sente dor durante seus cuidados 

(STEIN-PARBURY; MCKINLEY, 2000). Altos níveis de dor são frequentemente 

relatados pelos pacientes, porém uma proporção significativa de pacientes críticos não 

pode se comunicar devido ao uso concomitante de sedativos (hipnóticos) ou como 

consequência de graves danos cerebrais (GÉLINAS, 2019). 

          Pacientes internados na UTI são vulneráveis a dores intensas como resultado de 

lesão tecidual por doenças graves, inflamação, grandes cirurgias e traumas que requerem 

monitoramento invasivo, ventilação mecânica, imobilidade e hospitalização prolongada. 
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Além disso, mesmo os cuidados de enfermagem e fisioterapia de rotina, como troca de 

curativos, mobilização e aspiração de vias aéreas, podem ser fonte substancial de dor 

(JACOBI et al., 2002). 

          A dor, apesar de ser um sintoma frequente no ambiente de terapia intensiva, é 

subdiagnosticada, principalmente nos pacientes sedados e intubados. A dor está presente 

em até 50% dos pacientes em repouso e em até 80% dos pacientes que recebem 

procedimentos de cuidado de rotina, como aspiração traqueal, punções e remoção de 

drenos (CHANQUES et al., 2007). Até 77% dos pacientes relatam dor moderada a intensa 

durante a internação na UTI (DEVLIN, 2018). 

          Qualquer dificuldade em identificar e avaliar a dor na UTI está associada à 

capacidade limitada de comunicação dos pacientes (KWEKKEBOOM; HERR, 2001). As 

habilidades de comunicação dos pacientes são ainda mais limitadas quando estão sedados 

e/ou intubados. O estado de alerta do paciente na UTI também é afetado pela 

administração de sedativos e / ou analgésicos e pela progressão da própria doença. Assim, 

a maioria dos pacientes de UTI pode ter dificuldade em comunicar a experiência da dor 

e descrever a intensidade da dor, dificultando ou impossibilitando a avaliação da dor com 

precisão (AZZAM; ALAM, 2013). 

 

1.3 Consequências do manejo inadequado da dor na UTI 

          Inconsistências, ou mesmo desconhecimento, na avaliação da dor, nas prescrições 

analgésicas e no monitoramento de sedação e analgesia resultam em subtratamento da dor 

(HAMILL-RUTH; MAROHN, 1999). O subtratamento leva a ventilação mecânica 

prolongada, aumento da permanência na UTI, hipoxemia, complicações 

tromboembólicas e pulmonares, auto remoção de tubos e cateteres, violência contra 

cuidadores, assincronia paciente-ventilador, imunossupressão, readmissão para controle 

adicional da dor, agitação, isquemia miocárdica, delirium e dor crônica 

(HAJIESMAEILI; SAFARI, 2012). 

          A dor ativa o sistema nervoso autônomo, podendo causar disfunção hemodinâmica 

e respiratória, maior gasto energético, aumento da demanda metabólica, coagulopatia, 

disfunção cerebral, do sistema imunológico e infecções. A dor não controlada aumenta 

os efeitos sistêmicos deletérios no corpo, como ativação do sistema neuroendócrino, 

hiperestimulação simpática, liberação excessiva de catecolaminas, estado de 

hipercoagulabilidade e indução de uma resposta generalizada ao estresse. As reações 
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fisiológicas à dor não controlada incluem ansiedade, taquicardia, diaforese e metabolismo 

catabólico. Essas reações fisiológicas determinam aumento do consumo de oxigênio pelo 

miocárdio, taquipnéia, hipertensão, isquemia tecidual, arritmias, assincronias 

ventilatórias, retenção de água e sódio como resultado da ativação do eixo renina-

angiotensina-aldosterona, produção de citocinas, alterações da glicemia e 

hipercortisolismo (CROSS, 1994); (EPSTEIN; BRESLOW, 1999); (LINDENBAUM; 

MILIA, 2012).                                                                                                                  

          Estímulos dolorosos sustentados resultam em sensibilização do sistema nervoso 

central. Uma sensibilidade aumentada à dor por neurônios espinhais causa uma resposta 

amplificada a estímulos minimamente nocivos ou mesmo transmissão de dor sem 

estímulos dolorosos, resultando em hiperalgesia, disestesia e dor crônica. Além dos 

efeitos fisiológicos e psicológicos como ansiedade e medo, a memória da dor durante a 

internação na UTI é um preditor independente para o desenvolvimento de dor persistente 

não controlada e transtorno de estresse pós-traumático (MYHREN et al., 2010); (LEWIS 

et al., 1994); (CHAMORRO, 2016). 

          A presença da dor dificulta o trabalho fisioterápico de mobilização dos pacientes 

críticos. A mobilização precoce feita com segurança no ambiente da UTI diminui a 

incidência de fraqueza muscular adquirida, melhorando a capacidade funcional e 

aumentando o número de pacientes capazes de ficar de pé, número de dias sem ventilação 

mecânica e precocidade de alta, sem aumentar a taxa de eventos adversos (ZHANG et al., 

2019). 

          Embora as consequências do controle inadequado da dor sejam significativas, o uso 

excessivo de analgésicos e sedativos também vem acompanhado, muitas vezes, de efeitos 

colaterais indesejados, como hipotensão, hipomotilidade gastrointestinal, íleo paralítico, 

sangramento gástrico, disfunção renal, imunossupressão, tolerância, retardo do despertar, 

dependência, risco de desenvolvimento de sintomas de abstinência, ventilação mecânica 

prolongada e problemas associados, como pneumonia associada ao ventilador, transtorno 

de estresse pós-traumático, delirium, testes desnecessários para alteração do estado 

mental, permanência prolongada na UTI, escaras de decúbito, compressão nervosa, 

depressão respiratória e coma iatrogênico (LEWIS et al., 1994); (HAJIESMAEILI; 

SAFARI, 2012); (FREIRE et al., 2002). 
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1. 4 Gerenciamento da dor na UTI 

          O provimento de analgesia e sedação é a pedra angular na conduta 

farmacoterapêutica no cuidado de pacientes criticamente enfermos. Os pacientes 

internados em UTI geralmente requerem analgesia e sedação para tratamento da dor, 

facilitação da ventilação mecânica ou controle da agitação aguda e psicoses (FAUST et 

al., 2016).  

          Os pacientes críticos requerem maior atenção no tratamento adequado da dor, em 

comparação com os pacientes internados em enfermaria (JACOBI et al., 2002). Este 

tratamento continua sendo um desafio diário para as equipes de atendimento nas UTIs, 

apesar do grande avanço conseguido nas últimas décadas (GÉLINAS, 2014). 

          O manejo da dor é complexo, levando-se em consideração que os padrões de dor 

são altamente individuais e surgem de diferentes fontes como dor somática, visceral ou 

neuropática. Os pacientes têm percepções subjetivas e, sem dúvida, tolerabilidade 

extremamente variável (RAJA et al., 2020). No ambiente de terapia intensiva, a dor é 

comumente aumentada pelo sofrimento psicológico advindo da hospitalização, 

afastamento dos familiares e consequentemente, pela perda do senso de controle 

(NORDNESS, 2021). 

          Vários fatores farmacológicos podem aumentar a probabilidade de efeitos 

excessivos e prolongados dos sedativos e analgésicos em pacientes de UTI. Os pacientes 

críticos possuem características farmacocinéticas e farmacodinâmicas próprias, alteração 

da concentração de proteínas plasmáticas, volume sanguíneo e água corporal total e 

diminuição do metabolismo e excreção dos fármacos devido à disfunção de múltiplos 

órgãos (POWER et al., 1998).  

          A inclusão de um processo sistemático de avaliação e tratamento da dor permite ao 

médico intensivista uma conduta mais apropriada, aumentando as chances de redução na 

incidência de dor, no uso de analgésicos, na duração da ventilação mecânica e no tempo 

de permanência na UTI. Uma abordagem consistente para prevenção, avaliação e 

tratamento da dor é fundamental, dadas as características únicas de adultos gravemente 

enfermos que incluem comunicação prejudicada, estado mental alterado, ventilação 

mecânica, procedimentos e uso de dispositivos invasivos, interrupção do sono e estado 

de imobilidade / mobilidade (DEVLIN et al., 2018). 

          O gerenciamento da dor não é apenas uma estratégia para melhorar o conforto e os 

resultados dos pacientes, mas também é um meio de reduzir a sedação. A prática de 
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analgossedação na UTI, ou seja, usar a analgesia primeiro em vez de sedação está se 

tornando cada vez mais comum. FAUST et al. (2016), demonstraram que pacientes que 

receberam mais fentanil e menos benzodiazepínicos, mais dexmedetomidina e menos 

propofol requeriam menor sedação. Assim, passar do uso da sedação profunda e alguns 

analgésicos para o uso de mais analgésicos e menos sedativos provou ser uma estratégia 

mais eficaz para reduzir a duração do tempo de ventilação mecânica e tempo de 

internação na UTI. A atenção recente aos efeitos adversos da sedação em unidade de 

terapia intensiva (UTI) levou ao uso de estratégias que visam uma sedação “mais 

leve”. Entre essas estratégias estão os protocolos de analgossedação, que priorizam o 

manejo da dor e utilizam preferencialmente opioides antes da administração de sedativos 

em infusão contínua, como propofol ou midazolam. Essa mudança mostrou diminuir o 

tempo de ventilação mecânica e reduzir o tempo de permanência dos pacientes na UTI 

(MARTYN et al., 2019); (DEVLIN et al., 2018); (FAUST et al., 2016). 

          O equilíbrio entre sedação e analgesia é um processo dinâmico e único para cada 

paciente crítico. Titular medicamentos sedativos e analgésicos para maximizar a 

tolerância do paciente à dor e evitar sedação excessiva pode, portanto, ser uma tarefa 

desafiadora para os médicos. A prevenção da sedação excessiva e iatrogenia tornou-se 

cada vez mais importante à medida que entendemos melhor o impacto negativo que isso 

tem sobre os pacientes (KOHLER, 2016). 

 

1.5 Avaliação da dor na UTI 

          A avaliação da dor no paciente gravemente doente é muito difícil, mas 

extremamente importante.  Um paciente inconsciente embora aparentemente não se 

constate expressões de dor, pode desenvolver resposta ao estresse decorrente da 

nocicepção. Se assumirmos que a dor existe para todos os pacientes da UTI, teremos 

maior probabilidade de fornecer intervenções analgésicas. Um processo sistematizado de 

avaliação da dor pode resultar em mais atenção para o manejo da dor e da sedação, uma 

abordagem multimodal, permitindo aguçar continuamente a percepção do médico e 

melhorar o manejo do desconforto do paciente (PAYEN et al., 2009). 

         Embora exista uma variedade de ferramentas de avaliação, nenhuma é perfeita, 

principalmente por causa da natureza subjetiva e de difícil mensuração da dor. A 

utilização regular de um protocolo de avaliação organizado, no entanto, leva a uma maior 
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conscientização e sensibilidade a questões relacionadas à dor e doenças críticas 

(HAMILL-RUTH, 1999). 

          Um método sistemático de avaliação da dor tem sido associado a melhores 

resultados dos pacientes e funciona como um critério de boas práticas na UTI. A avaliação 

da dor em pacientes ventilados mecanicamente está independentemente associada a uma 

redução na duração do suporte ventilatório, no tempo de internação, delirium e taxas de 

mortalidade. A avaliação da dor e a analgesia adequada pode restringir o uso de sedativos, 

o que pode reduzir o delirium e seus efeitos negativos em longo prazo (PAYEN et al., 

2009); (NORDNESS, 2021). As abordagens estruturadas, explícitas em protocolos, 

servem para prevenir o uso cumulativo de drogas e produção de metabólitos que 

interferem na recuperação. Estas afirmações têm sido baseadas em evidências, cada vez 

mais presentes (SESSLER; PEDRAM, 2009). 

          Durante os cuidados subsequentes na UTI, a analgesia é necessária para a dor 

contínua relacionada à doença e ao desconforto relacionado aos tratamentos de rotina, 

como sucção e posicionamento. Aumentos intermitentes na analgesia tornam-se 

necessários para tratar a dor associada ao procedimento. Avaliação e reavaliação 

regulares da necessidade de analgesia é, portanto, essencial durante todo o período de 

internação na UTI (VINCENT, 2016). 

          Existem diversas ferramentas para ajudar a avaliar adequadamente a dor de maneira 

padronizada e que foram projetadas para pacientes críticos. Felizmente, escalas de dor 

comportamentais validadas fornecem medidas alternativas para avaliação da dor em 

pacientes incapazes de autorrelato da dor. A Escala Comportamental da Dor, do inglês 

Behavioral Pain Scale (BPS), única validada no Brasil em pacientes adultos, foi 

formulada por Payen et al. (2001) e utiliza a expressão facial, movimento de membros 

superiores e conformidade com a ventilação como meio de avaliar a dor na UTI. Nos 

pacientes cooperativos, recomenda-se escalas de autorrelato, como a Escala Visual 

Analógica (EVA) e a Escala Verbal Numérica (EVN), ambas variando de 0 ("sem dor") 

a 10 ("pior dor imaginável") (CHANQUES, 2010). 

   Independentemente do estado mental do paciente, a determinação quanto à 

adequação da analgesia é uma combinação de muitos dados, incluindo histórico, exame 

físico, parâmetros fisiológicos e resultados das ferramentas de avaliação empregadas. 

Este conglomerado de informações fornece uma linha de base com a qual compara a 

resposta à intervenção terapêutica.  
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1.6 Analgesia multimodal 

          A classe principal de medicamentos utilizados para o controle da dor na UTI são 

os analgésicos opioides. Estes são utilizados em pacientes criticamente enfermos com a 

intenção, também, de facilitar a administração de cuidados intensivos. Pesquisas 

observacionais mostraram que os opioides são usados em mais de 80% dos pacientes de 

UTI sob ventilação mecânica (BURRY et al., 2014). 

          No entanto, o seu uso não é isento de riscos. O uso em altas doses ou a longo prazo 

possui uma série de efeitos colaterais como depressão respiratória, dependência, 

hiperalgesia, síndrome de abstinência, íleo paralítico, náuseas, vômitos, sonolência e 

imunossupressão, o que aumenta os desafios do gerenciamento da dor (GÉLINAS, 

2019); (KOHLER, 2016); (BRENNAN, 2011); (CHOU et al., 2016); (WEI et al., 2003). 

          Os opioides podem contribuir para o delirium, má qualidade do sono e sedação 

indesejada; isso é particularmente verdadeiro em pacientes internados na UTI, por causa 

da depuração alterada de medicamentos e o uso concomitante de terapias coadjuvantes 

que corroboram com a disfunção metabólica central. A estratégia de analgesiar primeiro 

e sedar depois (analgossedação) em populações de trauma e queimaduras em UTI foi 

associada a um risco reduzido de delirium, enquanto os opioides em combinação com 

benzodiazepínicos, particularmente em idosos, foram associados a um risco aumentado 

de delirium (PANDHARIPANDE et al., 2008); (PISANI et al., 2010). 

          A analgesia multimodal, pela redução significativa dos opioides, ganhou grande 

notoriedade e evidência no tratamento da dor pós-operatória (CHOU et al., 2016). Se 

refere a uma estratégia de manejo da dor que combina métodos não farmacológicos (ex. 

musicoterapia, técnicas de relaxamento) e diferentes analgésicos com diferentes 

mecanismos e ação, voltadas para o sistema nervoso central e/ou periférico, que tenham 

efeito aditivo ou sinérgico no controle da dor se comparadas à intervenção unimodal, 

como opioides, analgésicos comuns, anestésicos locais, cetamina, gabapentinóides e alfa 

2 agonistas. O uso combinado de diferentes fármacos permite o uso de doses totais mais 

baixas de opioides. Isso, por sua vez, reduz o número de efeitos colaterais (BROWN; 

PAVONE; NARANJO, 2018). 

      As diretrizes da Society of Critical Care Medicine (SCCM) de 2018 para a prevenção 

e tratamento da dor, agitação / sedação, delírio, imobilidade e perturbações do sono 

recomendam o uso de analgesia multimodal com um número limitado de adjuvantes além 

dos opioides. As diretrizes, que resumem as evidências publicadas até 2015, referem-se 
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à analgesia multimodal como a abordagem mais racional para reduzir efetivamente o uso 

total de opioides e sedativos (DEVLIN et al., 2018). 

          O mnemônico eCASH proposto por VINCENT et al. (2018), significa conforto 

precoce com analgesia, sedativos mínimos e cuidado humano máximo. O eCASH visa 

estabelecer o conforto ideal do paciente com sedação mínima como a presunção padrão 

para pacientes de UTI na ausência de requisitos médicos reconhecidos para sedação mais 

profunda. O alívio eficaz da dor é a primeira prioridade e a analgesia multimodal flexível 

é projetada para minimizar o uso de opioides. A sedação é secundária ao alívio da dor e, 

quando possível, deve ser baseada em agentes que podem ser titulados a um nível-alvo 

pré-especificado que está sujeito a revisão e ajuste regulares através de protocolos. A 

analgesia eficaz e a sedação mínima contribuem para os objetivos maiores do eCASH, 

facilitando a promoção do sono, estratégias de mobilização precoce e melhor 

comunicação dos pacientes com a equipe e parentes, todos os quais devem ajudar na 

reabilitação e evitar isolamento, confusão e complicações psicológicas de uma internação 

em UTI.  

          Os opioides permanecem o padrão ouro para a analgesia, mas é preciso lembrar 

que as necessidades de muitos pacientes podem ser satisfeitas com baixas doses de 

opioides.  O eCASH enfatiza a necessidade de reduzir a exposição total a opioides para 

evitar efeitos adversos, como depressão respiratória, intolerância alimentar, constipação 

e íleo, abstinência, tolerância, hiperalgesia, dependência física e depressão do sistema 

imunológico. O uso de uma estratégia multimodal escalonada é recomendado para reduzir 

esses efeitos adversos. (VINCENT et al., 2018). 

          Pacientes criticamente enfermos requerem intervenções urgentes e complexas que 

os expõem a duas vezes mais medicamentos do que o número encontrado em enfermarias 

médicas gerais (CULLEN et al., 1997). Pacientes de UTI são submetidos a diversos 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos todos os dias. Em menos de 40% dos 

procedimentos dolorosos, a administração prévia de analgésicos é realizada (analgesia 

preemptiva) (KINNEY et al., 1995); (PUNTILLO et al., 2002).  

         Os opioides, apesar dos estudos, ainda têm sido a base do controle da dor e da 

sedação na UTI, apesar das consequências adversas substanciais que continuam a 

prejudicar seu uso. (DEVLIN et al., 2018) O uso de opioide em longo prazo leva à 

tolerância (ou seja, menos suscetibilidade aos efeitos do opioide, o que pode resultar na 

necessidade de doses maiores e mais frequentes para atingir o mesmo efeito analgésico), 

dependência física e sintomas de abstinência durante o desmame. O uso a longo prazo 
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também contribui para o desenvolvimento de dor crônica e hiperalgesia (uma 

hipersensibilidade paradoxal à dor) (ROECKEL et al., 2016); (CHU; ANGST, 2008); 

(PUNTILLO; NAIDU, 2016). 

          A tolerância aos opióides pode ser observada durante todos os tipos de doenças 

críticas; a magnitude, no entanto, parece exagerada em pacientes que tiveram traumas 

maiores (por exemplo, queimadura), em pacientes que requerem ventilação mecânica 

prolongada e em pacientes pediátricos (BITTNER et al., 2015); (ANAND et al., 2010). 

O desenvolvimento de tolerância é devido em parte às grandes doses necessárias para 

controlar a dor nesses pacientes em estado crítico. No entanto, a resposta inflamatória aos 

próprios opioides, observada em pacientes críticos clínicos e cirúrgicos, desempenha um 

papel importante na tolerância (MARTYN et al., 2019). 

          As estratégias para atenuar a tolerância e a hiperalgesia induzida por opióides 

incluem (1) reduzir a dose e a duração do tratamento interrompendo diariamente as 

infusões de agentes sedativos e analgésicos opioides ou modulando as infusões com base 

na avaliação analgésica e nos escores de sedação, (2) utilizar técnicas analgésicas 

multimodais (bloqueios de nervos e analgésicos não opióides) e (3) rotação de opioides 

sequencialmente. A coadministração prolongada de benzodiazepínicos e morfina 

demonstrou exacerbar a tolerância aos opioides; portanto, a redução do uso de 

benzodiazepínicos pode atenuar a tolerância e o delirium (SONG et al., 2014). Pacientes 

que não receberam opioides anteriormente, geralmente apresentam boa resposta aos 

analgésicos opioides, enquanto aqueles com exposição prolongada prévia (ilícita ou 

prescrita) podem apresentar tolerância aos opioides na admissão na UTI, confundindo a 

terapia (MARTYN et al., 2019). 

          A prevenção e tratamento adequado da dor aguda com base em uma abordagem 

analgésica multimodal proporciona redução significativa da dose cumulativa de opioide 

sem comprometer o controle da dor (YOUNG et al., 2021).  

          A metadona, um analgésico opioide agonista MOR (mu opioid receptor), atenua a 

hiperalgesia induzida por outros opioides agonistas MOR como o fentanil e morfina, ao 

inibir os receptores glutaminérgicos NMDA e a recaptação de serotonina e bloquear a 

hiperatividade da enzima adenilato ciclase, que é parcialmente responsável pelos 

sintomas de abstinência (ELEFRITZ et al., 2016); (KHARASCH, 2017).  

          O uso da metadona está cada vez mais comum como analgésico ou para auxiliar o 

desmame de outros analgésicos e sedativos em pacientes críticos. Os protocolos com 

metadona podem acelerar o desmame de infusões de opioides, diminuir o tempo de 
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ventilação mecânica e reduzir a incidência de resultados negativos, como síndrome de 

abstinência, delirium e sedação excessiva (ELEFRITZ et al., 2016); (WANZUITA et al., 

2012).  

          Para prevenir a síndrome de abstinência, grande causa de agitação, delirium e 

morbidade nos pacientes críticos, um protocolo visando reduzir os opioides e 

benzodiazepínicos e monitorar os sintomas de abstinência e níveis de sedação é 

recomendado. A medicação administrada por via intravenosa pode ser trocada por formas 

orais, para facilitar o desmame gradual sem a necessidade de monitoramento 

cardiorrespiratório da sedação intravenosa e para omitir a necessidade de acesso 

intravenoso. O tratamento pode então ser continuado fora da UTI (VAN DER VOSSEN 

et al., 2018). 

          A metadona tem efeitos adversos comuns aos opioides agonistas MOR, tais como 

náuseas e vômitos, prurido, constipação intestinal, retenção urinária, sedação, hipotensão, 

depressão respiratória e hipoxemia (SUNILKUMAR; LOCKMAN, 2018). O seu 

principal risco é o prolongamento do intervalo QT cardíaco e a síndrome serotoninérgica. 

Doses até 100 mg por dia demonstraram boa segurança nos pacientes críticos. Durante a 

rotação e desmame de opioides, as doses de metadona devem ser ajustadas para manter 

um alívio suficiente dos sintomas e evitar efeitos colaterais (SUNILKUMAR; 

LOCKMAN, 2018); (ELEFRITZ et al., 2016). 

          Semelhantemente à razão do uso da metadona para auxiliar no desmame de opioide, 

o lorazepam (benzodiazepínico) oral tem meia-vida longa, o que evita grandes flutuações 

nas concentrações plasmáticas, e tem a vantagem de não possuir metabólitos ativos.  A 

troca de midazolam para lorazepam é utilizada para prevenir síndrome de abstinência em 

pacientes críticos (VAN DER VOSSEN et al., 2018). 

            Os gabapentinoides, gabapentina e pregabalina, são anticonvulsivantes e 

adjuvantes com efeitos poupadores de opioides. São comumente recomendados para 

analgesia multimodal. Possuem vários locais de ação, sendo o mais conhecido o 

antagonismo dos canais de cálcio voltagem-dependente presente nos axônios dos 

neurônios. Provocam diminuição do influxo de cálcio e da excitabilidade neuronal, e 

consequentemente alívio da dor (KUMAR et al., 2017). Os efeitos colaterais comuns 

relacionados à dose incluem sedação, tontura e confusão. Quando se usa opioides, pode 

potencializar seus efeitos centrais, promovendo parada respiratória (FINNERUP et al., 

2015).  
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          Muitos pacientes gravemente enfermos são infligidos, concomitantemente, por dor 

neuropática. Diretrizes recentes sobre manejo da dor na UTI recomendam como 

tratamento de primeira linha para dor neuropática os gabapentinoides (DEVLIN et al., 

2018). Pacientes com insuficiência renal devem ter suas doses diminuídas e reajustadas. 

Também são usualmente utilizados e recomendados na estratégia de analgesia 

multimodal (KOHLER et al., 2016). 

          A cetamina induz analgesia em grande parte pelo bloqueio dos receptores 

glutaminérgicos NMDA, mas também tem papéis moduladores por meio dos sistemas 

colinérgico, aminérgico e opioide (MION; VILLEVIEILLE, 2013). Uma vez que a 

hiperatividade do receptor NMDA está subjacente a um mecanismo chave da tolerância 

e hiperalgesia induzida por opioides, a cetamina efetivamente melhora essas condições. 

As vantagens adicionais incluem preservação de opioides, depressão respiratória mínima 

sem efeitos psicomiméticos (em níveis plasmáticos mais baixos) e os efeitos 

antidepressivos dos metabólitos da cetamina (MION; VILLEVIEILLE, 2013); (KUMAR 

et al., 2017). 

          As infusões de cetamina têm sido usadas há décadas para tratar a dor aguda, mas 

um aumento recente no uso fez das infusões um pilar do tratamento em departamentos de 

emergência, no período perioperatório em indivíduos com dor refratária e em pacientes 

tolerantes a opioides (SCHWENK, 2018). As evidências apoiam o uso de cetamina para 

dor aguda em uma variedade de contextos, incluindo como um tratamento autônomo, 

como um adjuvante de opioides e em pacientes críticos. (FAUST et al., 2016)  

          Guillou et al. (2003) concluíram em ensaio clínico que infusão de baixa dose de 

cetamina diminui significativamente o consumo cumulativo de morfina por 48 h na UTI 

em pacientes submetidos a cirurgia abdominal de grande porte, sem efeitos colaterais 

significativos. Doses baixas de cetamina pode ter a capacidade de diminuir os níveis de 

sedação enquanto contribui para um melhor controle da dor na UTI (KOHLER et al., 

2016). 

A clonidina, um agonista α2-adrenérgico, tem efeitos analgésicos, sedativos, anti-

hipertensivos e poupadores de opioides modestos. Tem sido usada para mitigar a 

hiperalgesia induzida por opioides, dor neuropática e os sintomas de abstinência durante 

o desmame dos opioides (WANG et al., 2017); (ZHU et al., 2019).  

A dexmedetomidina apresenta maior seletividade pelos receptores α2-adrenérgicos 

e tem meia-vida mais curta que a clonidina. Suas doses podem ser facilmente tituladas e 

ajustadas de acordo com a resposta do paciente (KUMAR, 2017). Seu uso na UTI se 
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tornou mais comum devido às suas propriedades sedativas, analgésicas e simpatolíticas. 

Uma das principais vantagens na UTI é que a dexmedetomidina não possui propriedades 

depressoras do centro respiratório (BELLEVILLE et al., 1992).  

          Em dois ensaios clínicos randomizados, a dexmedetomidina não foi inferior ao 

midazolam e ao propofol na manutenção de sedação leve a moderada entre pacientes de 

UTI recebendo ventilação mecânica prolongada. A dexmedetomidina reduziu a duração 

da ventilação mecânica em comparação com o midazolam e melhorou a capacidade dos 

pacientes de comunicar a dor em comparação com o midazolam e o propofol (JAKOB, 

et al., 2012). A dexmedetomidina pode também ter um efeito moderado como poupador 

de opioides no pós-operatório precoce (ARAIN et al., 2004); (GROSU; 

LAVAND’HOMME, 2010). Dada a sua capacidade de proporcionar sedação com o 

benefício de reduzir os requisitos de opioides, a dexmedetomidina é um valioso agente 

farmacológico no ambiente de cuidados intensivos. 

Terapias anti-hiperalgésicas (por exemplo, cetamina, lidocaína, clonidina e 

pregabalina) demonstraram diminuições nos escores de dor, consumo de analgésico 

opioide e seus efeitos colaterais. Dentro deste grupo de adjuvantes analgésicos, a 

lidocaína demonstrou melhorar de forma significativa os resultados na recuperação pós 

cirúrgica - deambulação e alimentação precoces, preparação precoce para alta e maior 

satisfação do paciente (SUN et al., 2012). 

A lidocaína é um anestésico local do tipo amida amplamente disponível e utilizado.  

Exerce sua ação farmacológica por meio do bloqueio dos canais de sódio nos tecidos 

neurais, interrompendo a neurotransmissão. Os efeitos sistêmicos da lidocaína também 

estão provavelmente, ou pelo menos parcialmente, relacionados a este mecanismo (DE 

OLIVEIRA et al., 2010).  

O mecanismo exato pelo qual a lidocaína endovenosa fornece analgesia sistêmica 

permanece amplamente desconhecido. Quando administrado por via endovenosa, 

demonstra propriedades anti-inflamatórias, anti-hiperalgésicas e pró-peristálticas, que 

melhoram o controle da dor aguda pós-operatória (EIPE et al., 2016).  

Até o momento, há uma escassez de estudos adaptados para examinar pacientes 

criticamente enfermos e o uso de infusões de lidocaína. Um ensaio clínico mostrou que 

um bolus pré-incisão de lidocaína (1,5 mg / kg) juntamente com uma infusão (2 mg / kg 

/ h) até o final de cirurgias de coluna lombar, diminuiu significativamente os escores da 

escala analógica visual em 2-24 h após a cirurgia, o consumo de fentanil e o tempo de 

internação hospitalar (KIM et al., 2014). Uma revisão da Cochrane em 2015 também 
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encontrou evidências de qualidade baixa à moderada de que as infusões de lidocaína, 

quando comparadas com placebo, reduziram a dor pós-operatória em até 24 horas em 

pacientes após cirurgias abdominais abertas ou laparoscópicas (KRANKE et al., 2015). 

Há dados limitados sobre eventos adversos com lidocaína; os mais comuns, entretanto, 

incluem tontura, fadiga e sonolência (TREMONT et al., 2005).  

Dada a analgesia de curta duração que a lidocaína fornece, pode ser uma opção para 

dor de procedimentos no paciente crítico e, se administrada antes do estímulo de dor, 

pode ser uma fonte de controle preemptivo da dor, bem como por diminuir a 

sensibilização central. No entanto, devido ao seu potencial para causar sonolência e falta 

de eficácia demonstrada em pacientes em estado crítico, as infusões de lidocaína devem 

ser usadas com cautela nesse cenário (KOHLER et al., 2016). Os pacientes podem 

apresentar benefícios particulares com o uso da lidocaína: quando há hiperalgesia aguda, 

quando os opioides não são eficazes no tratamento da dor aguda ou ambos. Com a seleção 

cuidadosa do paciente, monitoramento apropriado e gerenciamento da enfermagem, as 

infusões de lidocaína podem ser continuadas com segurança por vários dias após uma 

cirurgia (EIPE et al., 2016). 

          O uso da infusão de lidocaína endovenosa aumentou na última década como parte 

de um enfoque analgésico multimodal em adultos. Além disso, a preservação de opioides 

em pacientes com dor abdominal pós-operatória pode funcionar a favor de resultados 

positivos, como alimentação enteral precoce e menor taxa de eventos adversos 

secundários (IZQUIERDO, 2021).  

          Mo et al. (2017), demonstraram em uma revisão retrospectiva de prontuário que, a 

lidocaína, por ser um agente adjuvante no tratamento da dor aguda, pode ser uma opção 

potencial em pacientes de UTI que são refratários a opioides ou aqueles nos quais a 

depressão respiratória induzida por opioides é uma preocupação.  

 

1.7 Protocolos multimodais de manejo da dor em UTI 

          É fortemente recomendado que em pacientes com cognição prejudicada ou doenças 

concomitantes e em pacientes gravemente enfermos, intervenções adicionais sejam 

necessárias para o manejo ideal da dor (HAJIESMAEILI et al., 2012). A inclusão do 

manejo da dor no checklist da UTI, como parte das rondas diárias, pode ser uma 

ferramenta valiosa para reduzir o desconforto do paciente (MULARSKI; OSBORNE, 

2006). Os serviços de dor gerenciados por anestesiologistas podem melhorar o resultado 
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e reduzir a sobrecarga médicos e enfermeiras na UTI. O cuidado ideal de pacientes 

ventilados mecanicamente inclui uma equipe multiprofissional, uso e integração de 

ferramentas de avaliação de dor e sedação para otimizar a dosagem de analgésicos e 

sedativos (PASERO et al., 2009).  

          Awissi et al. (2012), concluíram que a implantação de protocolo para o manejo da 

sedação, analgesia e delirium é uma prática econômica, diminui consumo total de 

medicamentos, tempo de ventilação mecânica, permitindo uma economia de quase US$ 

1000,00 por hospitalização. Além disso, Faust et al. (2016), em um estudo retrospectivo 

comparando a duração da ventilação mecânica antes e após a implementação de um 

protocolo de analgossedação em uma UTI, demonstraram que os pacientes tratados com 

o protocolo de analgossedação experimentaram um nível mais leve de sedação, menor 

tempo de ventilação mecânica e melhor controle da dor. O uso de sedativos infundidos 

continuamente foi reduzido em 54,3%. 

          Em pacientes graves vítimas de trauma, um protocolo de analgesia, delirium e 

sedação baseado em avaliação objetiva sem interrupção diária da infusão de 

medicamentos diminuiu os dias de ventilação mecânica e o tempo de internação em 

pacientes graves vítimas de trauma (ROBINSON et al., 2008). 

          Um estudo prospectivo observacional em 44 UTIs francesas mostrou que houve 

uma grande discrepância entre taxa de avaliação da dor versus tratamento. Apenas 16, 

das 44 UTIs, possuíam protocolos de analgossedação. Os pacientes admitidos nos locais 

com protocolos eram mais propensos a serem avaliados para dor e sedação e durante os 

procedimentos dolorosos. Neste estudo, o uso de protocolos / diretrizes aumentou a taxa 

de avaliações de dor e sedação, diminuiu o uso de sedativos / analgésicos e foi associado 

a uma educação mais dedicada para o manejo da dor e sedação, sugerindo fortemente que 

a implementação de protocolos na UTI pode ajudar significativamente as equipes de 

atendimento em seus esforços para seguir as diretrizes nacionais e internacionais 

(PAYEN; CHANQUES; MANTZ, 2007). 

         Um estudo de coorte retrospectivo examinou o impacto da terapia multimodal no 

controle da dor pós-operatória em uma UTI para pacientes grandes queimados. O grupo 

de pacientes tratado com analgesia multimodal (anti-inflamatórios, gabapentina e 

paracetamol) apresentou redução significativa da dose equivalente cumulativa de opioide 
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sem comprometer o controle da dor, comparados àqueles tratados apenas com opioides 

(YOUNG et al., 2021). 

          Skrobik et al. (2010), em um estudo antes e depois, demonstraram que o grupo que 

recebeu uma gestão protocolizada da analgesia, sedação e delirium se beneficiou de 

melhor analgesia, recebeu menos opioides e, apesar de sedação comparável, teve menor 

duração da ventilação mecânica. As taxas de coma induzido por medicamentos, delirium 

subclínico, permanência na UTI e hospital e dependência na alta foram menores no grupo 

do protocolo, assim como o risco de mortalidade em 30 dias. Iniciativas educacionais que 

incorporam protocolos de manejo sistemáticos com medidas não farmacológicas e 

titulação individualizada de sedação, analgesia e terapias de delirium estão associadas a 

melhores resultados. 

          Protocolos de manejo da dor aguda perioperatória têm sido extensivamente 

estudados e amplamente adotados (APFELBAUM et al., 2012). No entanto, apesar de 

métodos sistemáticos de avaliação da dor na UTI terem mostrado resultados positivos, a 

eficácia de protocolos analgésicos mais completos, incluindo tratamento multimodal da 

dor em diferentes populações de pacientes críticos é ainda pouco estudada (YOUNG, 

2021). 

          O uso de um algoritmo estruturado ou protocolo para o gerenciamento de sedação 

e analgesia é apoiado por vários estudos retrospectivos, observacionais e ensaios clínicos 

controlados que normalmente comparam essas intervenções com o “cuidado usual”, com 

resultados favoráveis ou equivalentes. Esses protocolos variam consideravelmente em 

termos de complexidade; no entanto, uma abordagem tão simples quanto possível 

favorece a sua implementação (SESSLER; PEDRAM, 2009). 

          A sedação e analgesia baseadas em objetivos protocolados são fundamentais para 

o manejo eficaz da analgossedação. Componentes importantes incluem a identificação de 

metas e alvos específicos, usando ferramentas válidas e confiáveis para medir a dor, 

agitação e sedação e titulação de uma combinação logicamente selecionada de sedativos 

e analgésicos para pontos finais definidos (SESSLER; PEDRAM, 2009). 

          Uma variedade de abordagens para o manejo estruturado foi testada em estudos 

controlados com algoritmos e protocolos de sedação, interrupção diária da sedação e 

protocolos de analgesia com número limitado de fármacos.  Embora nem todos os estudos 

que comparam novas intervenções com "cuidados habituais" documentem melhorias 

dramáticas, muitos estudos mostram que, ao avaliar sistematicamente a dor e reduzir a 
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sedação excessiva, usando uma abordagem estruturada, a recuperação mais rápida pode 

acontecer (PASERO et al., 2009); (PAYEN et al., 2009); (CHANQUES et al., 2006). 

Para implementação aceitável de um protocolo, a educação e o treinamento 

contínuos são essenciais para preservar as habilidades, principalmente quando as 

abordagens terapêuticas são modificadas (HAJIESMAEILI; SAFARI, 2012). As 

abordagens estruturadas e o uso de protocolos para evitar o acúmulo de drogas e 

metabólitos que podem levar a uma recuperação mais lenta são apoiados por evidências 

que estão em rápida expansão. As estratégias de abordagem se diferem entre os 

protocolos, porém há concordância na literatura atual que o manejo multimodal da dor na 

UTI é uma condição a ser recomendada (DEVLIN et al., 2018). 

2 - JUSTIFICATIVA E HIPÓTESES 

 

          As unidades de terapia intensiva de pacientes adultos da Unidade de Emergência 

do HCFMRP-USP possuem uma população de pacientes de alto risco para 

desenvolvimento de dor aguda e crônica devido à alta prevalência de pacientes vítimas 

de traumas graves, queimaduras e cirurgias de grande porte. Além da própria patologia 

de base causadora da dor, os procedimentos e intervenções diárias realizadas por médicos, 

enfermeiros e fisioterapeutas podem ser potencialmente dolorosos, devendo esse processo 

álgico ser avaliado, prevenido e prontamente tratado de forma adequada. 

          As unidades de terapia intensiva de pacientes adultos da Unidade de Emergência 

do HCFMRP-USP, até o ano de 2017, careciam de protocolos institucionais de analgesia. 

Através das diretrizes de Barr et al. (2013) pudemos identificar alguns aspectos onde se 

fazia necessário aprimorar o atendimento. Levando em consideração a carência na 

literatura científica de protocolos institucionais de analgesia multimodal no paciente 

crítico, conhecendo os potenciais benefícios e dado às características de nossas UTIs, fez-

se necessário a implantação de um protocolo de prevenção e tratamento multimodal da 

dor capaz de humanizar e impactar favoravelmente o desfecho dos pacientes. 

          Diante do cenário e das questões apresentadas, o presente estudo pretende 

contribuir, através da implementação de um protocolo de analgesia multimodal, com 

prevenção, diagnóstico e tratamento da dor no paciente adulto crítico nas Unidades de 

Terapia Intensiva da Unidade de Emergência (UE) do HCFMUSP – RP. Um protocolo 

simples, eficaz, específico, inédito, sem custo adicional e condizente com a literatura, que 

pretende também verificar a sua associação com variáveis socioeconômicas e de saúde.  
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          O presente estudo pode contribuir para o planejamento de ações de saúde, em busca 

de intervenções mais adequadas que visem auxiliar a promoção da saúde e do manejo de 

dor. 

          Nossas hipóteses são que uma abordagem multimodal através de um protocolo para 

o controle da dor em pacientes adultos críticos pode: (1) diminuir mortalidade, número 

de traqueostomias, tempo de ventilação mecânica e taxa de infecção pela redução das 

complicações relacionadas à dor e à overdose de analgésicos opioides e sedativos, (2) 

diminuir consumo de opioides e sedativos pelo aumento do consumo de analgésicos 

adjuvantes, (3) aumentar a mobilidade em razão do melhor controle da dor e diminuição 

da sedação. 

 

3 - OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivos Gerais: 

          Avaliar o efeito da analgesia multimodal sobre a taxa de mortalidade nas UTIs de 

pacientes adultos da Unidade de Emergência do HCFMRP-USP, comparando-se antes e 

depois da implementação de um protocolo. 

3.2 Objetivos específicos:  

1. Avaliar o tempo de ventilação mecânica de ambos os grupos; 

2. Avaliar a taxa de infecção de ambos os grupos; 

3. Avaliar o consumo total de analgésicos e sedativos em ambos os grupos; 

4. Avaliar o número total de traqueostomias de ambos os grupos; 

5. Avaliar o número total de pacientes que conseguiram ficar em ortostatismo, 

sentar-se na poltrona e deambular em ambos os grupos. 

 

4 - MÉTODOS  

 

4. 1 Tipo de Estudo 

          Este foi um estudo, quase-experimental, conduzido em um único centro, na 

modalidade de coortes antes-depois, comparando o impacto de um protocolo de analgesia 

multimodal antes e após a sua implementação em duas UTIs com 14 leitos no total. 
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4. 2 Amostragem 

          Esta pesquisa foi realizada na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP-USP), onde se situam as Unidades 

de Terapia Intensiva de pacientes adultos, localizadas no 3º e 4º andares. A pesquisa teve 

início após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição no qual este 

trabalho foi remetido (CAAE: 26469419.6.0000.5440), registrado pelo parecer nº 

3.842.166 (Anexo 1). 

 

4. 3 Participantes  

          Foram incluídos no estudo 1973 pacientes adultos críticos, internados entre 2017 e 

2020 com distribuição uniforme do número de pacientes em cada ano. Foram excluídos 

das análises dos dados dos desfechos clínicos os pacientes com COVID-19 admitidos em 

2020, apesar de todos terem recebido analgesia multimodal de acordo com o protocolo. 

(Figura 1) 

          O termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) foi anexado aos outros 

TCLEs apresentados aos familiares na admissão do paciente na UTI. O TCLE usado 

encontra-se em anexo (Anexo 2) e apenas os pacientes nos quais os familiares 

concordaram com o protocolo de pesquisa e assinaram este documento foram incluídos 

no estudo. 

          Os dados de todos os pacientes foram coletados e registrados por técnicos de 

enfermagem, enfermeiros e fisioterapeutas a partir da base de dados das UTIs da Unidade 

de Emergência do HCFMRP-USP, no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2020. 

Os dados de 2017 foram coletados retrospectivamente e os dados de 2018, 2019 e 2020 

foram coletados prospectivamente.  

          As variáveis basais avaliadas incluíram: idade, sexo e causas patológicas da 

internação. Além disso, um escore de fisiologia aguda simplificado, o Simplified Acute 

Physiology score 3 (SAPS 3), foi calculado nos pacientes durante as primeiras 24 horas 

de internação para analisar a gravidade da doença. 

          O desfecho primário foi mortalidade. Os desfechos secundários foram duração da 

ventilação mecânica (excluídos os pacientes que foram a óbito), número de 

traqueostomias, número de pacientes que conseguiram, pelo menos uma vez, ficar de pé, 

sentar na poltrona ou deambular, taxa de infecção e uso de medicamentos sedativos e 

analgésicos, tanto opioides quanto não opioides: fentanil intravenoso (IV), (ampolas de 
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500µg), morfina IV (ampola de 10mg), morfina via oral (VO), (comprimido de 10mg), 

metadona VO (comprimidos de 10mg), midazolam IV (ampolas de 50mg), gabapentina 

VO (comprimidos de 300mg), propofol IV (ampolas de 200mg), dexmedetomidina IV 

(ampolas de 200 mcg), clonidina VO (comprimidos de 150mcg) e dextrocetamina IV 

(ampolas de 100mg). 

          Neste estudo não analisamos: taxa de delirium, taxa de sedação profunda e tempo 

de internação dos pacientes, conforme explicamos a seguir. Não encontramos dados 

retrospectivos de 2017 disponíveis sobre a incidência de delirium e scores de sedação nas 

UTIs deste estudo. O uso de escalas validadas de avaliação de delirium e sedação não era 

rotineiro nas UTIs da UE. O tempo de internação é definido como o período entre o 

momento da admissão e o momento de saída do paciente da UTI. Mesmo após a alta ser 

dada pelos médicos, alguns pacientes permaneceram aguardando vaga para a enfermaria 

por horas a dias. Não conseguimos dados retrospectivos do momento da alta de todos os 

pacientes internados em 2017.  

 

Figura 1   Fluxograma dos participantes no estudo. 

Legenda: * Todos os pacientes do subgrupo 2020 com COVID-19 receberam o protocolo, porém foram 
excluídos de quase todas as análises, exceto consumo das medicações. 
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4. 4 Critérios de Inclusão 

 

          Pacientes adultos maiores de 18 anos admitidos nas UTIs da Unidade de 

Emergência do HCFMRP-USP entre os anos de 2017 e 2020. 

4. 5 Critérios de Exclusão  

          Recusa do familiar em receber o protocolo institucional de analgesia multimodal; 

pacientes diagnosticados com COVID-19; indivíduos cujos familiares não concordaram 

com o TCLE.  

4. 6 Distribuição dos Pacientes em Grupos  

          Os pacientes foram divididos em dois grupos: o grupo ANTES composto por 

pacientes que foram admitidos no ano de 2017, antes da implementação do protocolo e o 

grupo DEPOIS, composto por pacientes que foram admitidos entre os anos de 2018 e 

2020, após o início da implementação do protocolo em janeiro de 2018. 

 

4. 7 Protocolo 

 

          As duas UTIs (3° e 4° andar) contam com 14 leitos no total. Até dezembro de 2017 

não havia uma estratégia protocolada de manejo da dor e sedação nos pacientes críticos 

mecanicamente ventilados nas UTIs da Unidade de Emergência do HCFMRP-USP. A 

analgesia e sedação, de um modo geral, se baseava em infusão de fentanil e midazolam 

em doses crescentes, uma prática comum no Brasil.           

          Em outubro de 2017 o autor, orientador e médicos intensivistas elaboraram um 

projeto de analgesia que foi apresentado à coordenação das UTIs, à coordenadoria 

administrativa da Unidade de Emergência e posteriormente submetido conjuntamente à 

Comissão de Pesquisa do Centro de Estudos da Unidade de Emergência – UE/HCFMRP-

USP e ao Comitê de Ética em Pesquisa – CEP do HCFMRP-USP. Mediante estas 

autorizações, implantou-se um protocolo de analgesia multimodal, em janeiro de 2018, 

consistindo em:  
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4.7.1 Capacitação e treinamento da equipe: enfermeiros, fisioterapeutas e médicos 

assistentes. 

4.7.2 Avaliação sistemática e periódica da dor de todos os pacientes internados nas UTIs 

por enfermeiros, médicos e/ou fisioterapeutas, no mínimo a cada 4 horas, com utilização 

de escalas validadas e padronizadas de dor: Escala Verbal Numérica (EVN) ou Escala 

Visual Analógica (EVA) (Anexo 3) para pacientes capazes de comunicar-se ou escala 

comportamental de dor (Behavioral Pain Scale - BPS) (Anexo 4) para pacientes que não 

podiam ser avaliados de outra forma (HAEFELI; ELFERING, 2006); (PAYEN; BRU et 

al., 2001); (AHLERS et al., 2008); (AZEVEDO-SANTOS, 2017). 

4.7.3 Uso regular de analgésicos (exceto se contraindicado pelo médico assistente) de 

acordo com a intensidade da dor: Os pacientes com EVN ou EVA igual a zero foram 

considerados sem dor e não receberam analgésicos. Pacientes com EVN ou EVA entre 1 

e 3 foram considerados com dor controlada, e só recebiam analgésicos comuns (dipirona 

ou paracetamol) se optassem por recebê-los. Pontuações entre 4 e 6, a dor foi considerada 

moderada e tratada com analgésicos venosos comuns (dipirona) e/ou opioide fraco 

(tramadol). Pontuações iguais ou maior que 7 foram consideradas como dor intensa e o 

paciente tratado com morfina endovenosa, em doses tituladas, de acordo com a resposta 

do paciente, de 2 a 4mg a cada 10 minutos visando obter pontuação menor ou igual a 3. 

Em caso de dor refratária à morfina, era feito bolus de lidocaína 1,5mg/kg e/ou 

dextrocetamina 0,2mg/kg e/ou bloqueio analgésico periférico (realizado pela equipe da 

dor aguda era indicado. (Anexo 5) 

4.7.4 Os pacientes sedados, intubados e / ou com incapacidade de se comunicar receberam 

avaliação periódica da dor através da escala BPS. Pacientes com pontuações menores ou 

iguais a 5 foram considerados com adequado controle analgésico e a conduta era mantida. 

Avaliações persistentes ao longo do dia com pontuações acima de 5 a terapia multimodal 

deveria ser reajustada (mudança das doses ou introdução de metadona, analgésicos 

comuns como dipirona e paracetamol e adjuvantes como gabapentina, clonidina e/ou anti-

inflamatórios não esteroidais). Para tratamento da dor aguda intensa, um opioide forte 

endovenoso de resgate deveria ser utilizado, como a morfina (2 a 4mg) ou alfentanil (1 a 

2 mg) em doses tituladas. Reavaliação da pontuação era realizada a cada 10 minutos após 

a administração do resgate analgésico até pontuação menor que 5. Em procedimentos 
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como trocas de curativos, banhos, drenagens e punções, morfina deveria ser administrada 

de forma preemptiva e titulada para manter a pontuação da BPS menor que 5. (Anexo 6) 

4.7.5 A sedação e analgesia dos pacientes adultos intubados nas UTIs da UE do 

HCFMRP-USP comumente se baseia na infusão contínua de midazolam e fentanil. Como 

esta associação medicamentosa já era utilizada como sedação padrão na instituição, foi 

mantida no protocolo para ser utilizada inicialmente nos pacientes recém-admitidos.  Nos 

pacientes recém intubados ou traqueostomizados, com prognóstico de desmame da 

ventilação mecânica em menos de 48 horas, era recomendado ao médico intensivista o 

desmame gradual do midazolam e do fentanil (redução 20 a 50% infusão por dia). Nos 

casos de pacientes intubados ou traqueostomizados, com previsão de mais de 48 horas de 

ventilação mecânica, era recomendado introduzir metadona 10 mg de 8 / 8 horas e 

lorazepam 2 mg de 12/ 12 horas, ambas por via sonda nasoenteral (SNE). O início do 

desmame da metadona e lorazepam, assim como do midazolam e fentanil, ficava a critério 

do médico, sendo sugerido iniciá-lo com diminuição da dose diária em 30% a cada 2 a 3 

dias. (Anexo 7) 

4.7.6 Em caso de hiperalgesia pelo uso do fentanil, era recomendado a administração de 

lidocaína em bolus endovenoso na dose de 1,5mg/kg e dextrocetamina em bolus na dose 

de 0,2 mg / kg. Infusão contínua de dextrocetamina 0,2 mg / kg / hora e /ou lidocaína 1,5 

mg / kg / hora ficava a critério do médico intensivista. (Anexo 7) 

4.7.7 Em casos especiais como agitação, hiperalgesia ou durante o processo de desmame 

da ventilação mecânica, o uso de dexmedetomidina por até 48 horas foi recomendado, 

sendo substituído, pelo uso da clonidina via SNE se o médico intensivista julgasse 

necessário. (Anexo 7) 

4.7.8 Em casos de contraindicação ao uso de metadona como QT longo ou cardiopatias 

graves, a morfina 10 mg via SNE a cada 4h foi recomendada. 

4.7.9 Em casos selecionados, como pacientes neurológicos ou para substituição do 

midazolam, o propofol foi usado à critério do médico intensivista. 

4.7.10 Pacientes receberam alta médica das UTIs com dose mínima de metadona (5 mg 

de 12 / 12 hora) e analgésicos comuns. 
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4.7.11 Em caso de dor refratária ou manejo de difícil controle, uma avaliação da equipe 

do Serviço de Dor Aguda foi recomendada. 

4.7.12 Os riscos para os pacientes são relacionados aos efeitos colaterais do tratamento 

medicamentoso. Com o uso de opioides há o risco de depressão respiratória, sonolência, 

náuseas, vômitos, íleo paralítico, hipotensão e arritmias. A gabapentina pode conferir 

sonolência e raramente arritmias. Já a dextrocetamina, agitação, delirium, hipertensão e 

arritmias em altas doses. Lidocaína: convulsões e arritmias também em altas doses. 

Metadona: além dos efeitos colaterais comuns aos opioides; arritmias. 

 

4. 8 Avaliação dos desfechos 

          Os profissionais de saúde envolvidos nos cuidados da UTI foram capacitados e 

treinados para dominar e utilizar a escala BPS de forma rotineira no mínimo a cada 4 

horas. Até dezembro de 2017 as UTIs da Unidade de Emergência do HCFMRP-USP não 

utilizavam métodos padronizados e validados de avaliação da dor em pacientes críticos. 

Os pacientes admitidos nas UTIs do estudo no ano de 2017 tiveram sua dor avaliada e 

tratada de forma subjetiva sem uso de escalas e protocolos padronizados. Oficialmente 

em janeiro de 2018 a escala foi introduzida na rotina das UTIs da Unidade de Emergência 

do HCFMUSP. Os pacientes admitidos a partir de janeiro de 2018 começaram a receber 

estratégia analgésica multimodal e avaliação periódica da dor através da escala 

comportamental BPS à medida que o protocolo foi sendo implementado 

progressivamente nas UTIs. Dados relativos à incidência da dor, taxa de adesão dos 

profissionais ao protocolo e a taxa de utilização da escala BPS entre os anos de 2018 e 

2020 não foram obtidos. 

          O objetivo primário foi fazer um levantamento da mortalidade na UTI de acordo 

com o número total de óbitos nos anos de 2017 a 2020. Os objetivos secundários foram 

avaliar tempo de ventilação mecânica, número de traqueostomias, taxas de ortostatismo, 

sentar-se na poltrona, deambulação e infecção e consumo total anual de analgésicos e 

sedativos. Foi investigado ainda o consumo total anual de fentanil (IV, ampolas de 500 

µg), morfina (IV, ampola de 10mg), morfina (VO, comprimido de 10mg), metadona (VO, 

comprimidos de 10 mg), midazolam (IV, ampolas de 50 mg), gabapentina (VO, cápsulas 

de 300 mg), clonidina (VO, comprimido 150 mcg), (propofol (IV, ampolas de 200 mg), 

dexmedetomidina (IV, ampolas de 200 mcg) e dextrocetamina (IV, ampolas de 100 mg). 
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4. 9 Análise Estatística 

          A hipótese é que a introdução de um protocolo de analgesia multimodal resultaria 

em uma diminuição da taxa de mortalidade, duração mais curta da ventilação mecânica, 

maiores taxas de mobilização, menores taxas de traqueostomias e menor consumo de 

opioides. Como este estudo envolveu todos os pacientes elegíveis (por critérios de 

inclusão / exclusão) durante o período pré-especificado, um cálculo a priori do tamanho 

da amostra não foi realizado. 

          Os dados categóricos foram apresentados como frequência e porcentagem, 

enquanto os dados contínuos como média, desvio padrão ou intervalo de confiança de 

95%. As comparações entre os anos para variáveis contínuas foram realizadas por meio 

de Análise de Variância (ANOVA) com pós teste (post hoc) de Tukey-HSD (honestly 

significant difference), ou alternativamente teste Kruskall-Wallis com pós teste de Dunn 

quando não foi possível atender aos pressupostos da estatística paramétrica. Todas as 

proporções foram testadas entre os anos por meio do teste Chi-Quadrado, sendo o pós 

teste examinado pela análise dos resíduos padronizados (DONALD, 2015).  

Adicionalmente o tamanho de efeito foi reportado: Eta Squared generalizado, (𝜂𝑔
2) e Eta 

Squared baseado na estatística H (h𝐻
2  ), sendo considerado pequeno (~ 0.01), médio 

(~0.06) e grande (~ 0.14) e V de Cramer (𝜑𝐶  ), sendo considerado pequeno (~0.2), médio 

(~0.3) e grande (> 0.3) (COHEN, 1988). Todos os procedimentos foram realizados 

utilizando Software R (versão 4.1.1, R Core Team, Vienna, Áustria) (CORE TEAM, 

2021).  

 

5 - RESULTADOS 

 

          Compuseram a amostra deste estudo 1973 pacientes. Foram 465 pacientes no ano 

de 2017 (pré intervenção), 656 em 2018, 433 em 2019 e 419 em 2020, totalizando 1508 

pacientes pós-intervenção.  

          A tabela 1 mostra a caracterização da amostra sociodemográfica dos participantes. 

Dentre eles, a maior proporção dos participantes concentrou-se na faixa etária de 50 anos 

e houve uma prevalência do sexo masculino. Os pacientes de cada ano apresentaram 

perfil demográfico similares. (Tabela 1) 

 

 

 



 38 

 

Tabela 1. Dados demográficos da amostra, idade (anos), média (DP), sexo (n, %).  

Dados 

demográficos 

ANO 

P-valor 2017 

n = 465 

2018 

n = 656 

2019 

n = 433 

2020 

n = 419 

Idade (anos) 51,9 (18,2) 49,3 (17,4) 48,7 (17,7) 50,3 (17,0) 0,13 (*) 

Sexo: M (n, %) 300 (64,5) 430 (65,6) 296 (68,4) 286 (68,3) 0,51 (**) 

Legenda: Cálculo de média, desvio padrão e frequência. DP = desvio padrão; (*) Análise de Variância, ANOVA; (**) 
Teste Qui-quadrado; n = número de pacientes em cada ano. Fonte: banco de dados das UTIs da UE-HCFMRP-USP; 
Ano: 2017-2020. 

 
  

          A tabela 2 mostra a frequência observada entre os tipos de ocorrência anualmente. 

Foi encontrada associação significativa (2(15) =39,5; p<0.0001, 𝜑𝐶  = 0.083) e a análise 

dos resíduos padronizados demonstrou diferenças nas causas “Outros”, ano de 2018 (p = 

0.0096), e “Vasculares”, anos de 2017 (p = 0.0187) e 2018 (p < 0.0001). Já no que diz 

respeito entre os anos estudados, não houve diferença quanto à idade (F = 2,25; p = 0,13; 

h𝑔
2= 0,001) e ao sexo dos participantes (2(3) = 2,34; p = 0,51, 𝜑𝐶  = 0,035). 

 

Tabela 2. Frequência observada entre os tipos de ocorrência para cada ano (n, %). 

Ano Neurológicas Outros Pulmonar Sepse Trauma Vasculares 

2017 170 (36,5) 79 (16,9) 44 (9,4) 32 (6,8) 82 (17,6) 58 (12,4) 

2018 254 (38,7) 159(24,2) 56 (8,5) 55 (8,4) 101(15,4) 31 (4,7) 

2019 168 (38,5) 77 (17,9) 37 (8,5) 39 (9,0) 75 (17,3) 37 (8,5) 

2020 152 (36,2) 76 (18,1) 42 (10,0) 28 (6,6) 72 (17,1) 49 (11,6) 
Legenda: número de pacientes e porcentagem de acordo com o ano e tipos de ocorrência. Fonte: banco de dados das 
UTIs da UE-HCFMRP-USP. 
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Figura 1. Frequência observada em cada ano em relação aos tipos de ocorrência 

 

 
 

          Com relação ao score de gravidade calculado não houve diferença no valor de 

SAPS 3 com respeito aos pacientes nos anos estudados (F = 1,529; p = 0,21; h𝑔
2 = 0.003). 

(Tabela 3 e Figura 2) 

 

 

Tabela 3. Dados descritivos do SAPS3 para cada ano, de 2017 a 2020 (n=1326) ± 

 

Ano N 

 

Média ± DP 

 

 
IC 95% 

Inferior Superior 

2017 303 

68,2 ± 16,2 

  66,3 70,0 

2018 353 65,9 ± 17,1  64,1 67,7 

2019 338 65.6 ± 16,3  63,9 67,3 

2020 332 66.6 ± 16,1  64,8 68,3 
Legenda: número de pacientes (N), Desvio padrão (DP), Intervalo de Confiança (IC)  
Fonte: banco de dados das UTIs da UE-HCFMRP-USP. Ano: 2017-2020. 
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Figura 2: Distribuição de SAPS 3 dos pacientes nos anos estudados (n=1326). 

 
 

          Quanto ao desfecho primário houve queda da taxa de mortalidade entre os anos de 

2017 e 2020 (2017: 27,7%; 2020: 21,7%). Houve diferença estatística quanto à taxa de 

óbito com relação aos anos estudados (2(3) =11,0; p = 0,0116, 𝜑𝐶  = 0,075). A análise 

dos resíduos mostrou que a taxa de óbito foi diferente no ano de 2020 em relação aos 

demais (p = 0,0134). (Figura 3 e Tabela 4) 

 

Figura 3: Taxa de mortalidade em relação aos anos estudados 
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Tabela 4. Número de óbitos por ano (n=1973). 

Óbito 2017 2018 2019 2020 

N 336 455 305 328 

S 129 201 128 91 
Legenda: Não (N), Sim (S).  Anos (2017; 2018; 2019 e 2020) 

Fonte: banco de dados das UTIs da UE-HCFMRP-USP. Ano: 2017-2020. 

 

           

          O número total de pacientes submetidos à ventilação mecânica foi de 1010 (51,2%). Não 

houve diferença entre os anos com relação ao número de dias de ventilação mecânica (2 = 

1,21; p = 0.75; h𝐻
2  = 0.002). (Tabela 5 e Figura 4) 

 

 

Tabela 5. Tempo de ventilação mecânica (dias) (n=1010). 

Ano    N Média ± DP  Mediana 
  

IQR Mínimo Máximo 

2017 207 

 

9,8 ± 7,2 

 

 9,0 

  

9,0 

 

1 

 

54 

2018 351 

 

10,3 ± 6,9 

 

 9,0 

  

8.5 

 

1 

 

38 

2019 227 

 

10,6 ± 13,7 

 

 9,0 

  

8,0 

 

1 

 

131 

2020 225 

 

10,7 ± 14,4 

 

 9,0 

  

8,0 

 

1 

 

199 
Legenda: número de pacientes (N), Desvio padrão (DP), Intervalo interquartil (Interquartil range - IQR).  
Fonte: banco de dados das UTIs da UE-HCFMRP-USP. Ano: 2017-2020. 

 

 

Figura 4: Tempo de ventilação mecânica (dias) entre os anos estudados  
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          A Figura 5 mostra a taxa de traqueostomia entre os pacientes com ventilação mecânica 

entre os anos de 2017 e 2020. Houve diferença estatística quanto à taxa de traqueostomia com 

relação aos anos estudados (2(3) =10,3; p = 0,016, 𝜑𝐶  = 0.101), sendo maior no ano de 2019 

em relação aos demais (p < 0,05). 

 

Figura 5: taxa de traqueostomia entre os pacientes com ventilação nos anos estudados 
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          Com relação à taxa de ortostatismo (capacidade dos pacientes conseguirem se manter de 

pé com auxílio do fisioterapeuta por pelo menos uma vez), não houve diferença estatística 

quanto à taxa de ortostatismo com relação aos anos estudados (2(3) = 5.69; p = 0,13, 𝜑𝐶  = 

0.054). (Figura 6) 

 

Figura 6: Taxa de ortostatismo entre os anos estudados 

 

          A Figura 7 mostra a taxa de “poltrona” (capacidade dos pacientes conseguirem se sentar 

na poltrona com auxílio do fisioterapeuta por pelo menos uma vez) entre os anos de 2017 e 

2020. Houve diferença estatística quanto à taxa de “poltrona” com relação aos anos estudados 

(2(3) = 23,8; p < 0,0001, 𝜑𝐶  = 0.11). A análise de resíduos indicou que a taxa foi menor no 

ano de 2020 em relação aos demais (p < 0,0001). 

 

Figura 7: Taxa de “poltrona” entre os anos estudados 
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          Com relação à taxa de deambulação (capacidade dos pacientes conseguirem deambular 

com auxílio do fisioterapeuta por pelo menos uma vez) entre os anos de 2017 e 2020, houve 

um aumento após a implantação do protocolo nos anos de 2018 e 2019, porém com diferença 

estatística (2(3) = 8,66; p < 0,0342, 𝜑𝐶  = 0.066) no ano de 2020. A análise de resíduos indicou 

que a taxa foi menor no ano de 2020 em relação aos demais (p < 0,05) (Figura 8). 

 

Figura 8: Taxa de deambulação entre os anos estudados 
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          Quanto à taxa de infecção entre os anos, houve diferença entre 2017 (antes do protocolo, 

24,7%) e os demais (depois do protocolo, taxa média de 21,9%), porém sem diferença estatística 

com relação aos anos estudados (2 (3) = 2,07; p < 0,56, 𝜑𝐶  = 0.032). (Figura 9) 

 

Figura 9: Taxa de infecção entre os anos estudados 

 

 

          Comparando as taxas de infecção entre os grupos ANTES E DEPOIS do protocolo houve 

diferença com redução no grupo que recebeu o protocolo, porém sem significância estatística. 

Teste qui-quadrado (statistic = 1.49, p = 0.22, Cramer'V = 0.028) (Tabela 6). 

 

 

Tabela 6: Taxa de infecção antes e depois do protocolo (n=1973) 

Infecção 2017        2018/2019/2020 

N 350 (75,3%) 1178 (78,1%) 

S 115 (24,7%) 330 (21,9%) 
Legenda: Não (N), Sim (S). Anos (2017; 2018; 2019 e 2020) 
Fonte: banco de dados das UTIs da UE-HCFMRP-USP. Ano: 2017-2020. 

 

          Com relação aos medicamentos estudados, o consumo total anual e a quantidade média 

consumida por paciente tiveram diferenças entre os anos de 2017 e 2020. O consumo de 
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medicamentos injetáveis como fentanil, midazolam, dextrocetamina, propofol, morfina e 

dexmedetomidina foi avaliado, assim como o consumo de medicamentos enterais como 

gabapentina, clonidina, morfina e metadona. (Tabela 7) 

 

 

Tabela 7. Consumo médio dos medicamentos por paciente e consumo total por ano.  

 

Medicamento Apresentação 

Ano 

2017 2018 2019 2020* 

Qtd Qtd/pac Qtd Qtd/pac Qtd Qtd/pac Qtd Qtd/pac 

Clonidina COMPRIMIDO 150 MCG 995 2.14 776 1.18 1062 2.45 1237 2.95 

Dexmedetomidina FRASCO AMPOLA 200 MCG 605 1.30 1027 1.57 1683 3.89 4933 11.77 

Dextrocetamina  AMPOLA 100 MG      3474 8.02 4750 11.34 

Dextrocetamina  AMPOLA 500 MG   46 0.10 470 0.72 52 0.12 67 0.16 

Fentanil FRASCO AMPOLA 500 MCG 28915 62.18 24005 36.59 23247 53.69 21355 50.97 

Gabapentina CÁPSULA 300 MG 311 0.67 1148 1.75 2013 4.65 1745 4.16 

Lidocaína  2% AMPOLA 5 ML 9 0.02 149 0.23 2060 4.76 8187 19.54 

Lidocaína  2% FRASCO-AMP 20 ML 283 0.61 315 0.48 321 0.74 1343 3.21 

Metadona COMPRIMIDO 5 MG 8276 17.80 17761 27.07 18020 41.62 15332 36.59 

Midazolam AMPOLA 50 MG 20319 43.70 18280 27.87 17200 39.72 19323 46.12 

Morfina AMP 10 MG 1 ML 596 1.28 1042 1.59 1124 2.60 1567 3.74 

Morfina  COMPRIMIDO 10 MG 824 1.77 192 0.29 113 0.26   

Propofol FRASCO-AMP 200 MG 20 ML 730 1.57 1288 1.96 5071 11.71 4518 10.78 

Legenda: Anos (2017; 2018; 2019 e 2020), Quantidade (Qtd), Quantidade por paciente (Qtd/pac). 
Fonte: banco de dados das UTIs da UE-HCFMRP-USP. Ano: 2017-2020. 
* Incluídos pacientes com COVID-19  
 

 

          Até o ano de 2017 o regime de sedação e analgesia nas UTIs estudadas era baseado na 

infusão contínua de Fentanil e Midazolam. Após a implementação do protocolo observamos 

queda progressiva do consumo de ampolas de fentanil nos anos subsequentes (2018, 2019 e 

2020). (Tabela 7 e Figura 10) 

          A diferença entre o consumo de fentanil do grupo ANTES (28915 ampolas) e o consumo 

médio de fentanil do grupo DEPOIS (22869 ampolas) foi de 6046 ampolas (diminuição de 

20,9%). 

          A queda do consumo de midazolam foi progressiva de 2017 a 2019, no entanto houve 

aumento no ano de 2020 (ano em que foram incluídos pacientes com COVID-19 na análise de 

consumo de medicamentos). (Tabela 7 e Figura 10)   

 

Figura 10: Quantidade total consumida de ampolas de Fentanil e Midazolam em cada ano. 
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          Em relação ao consumo de fentanil por paciente por ano houve diminuição de 24,27% 

entre o grupo ANTES e a média de consumo por paciente do grupo DEPOIS (62,18 - 47,08%). 

(Tabela 7 e Figura 11) 

          O midazolam teve uma queda brusca no consumo por paciente em 2018, porém um 

aumento progressivo nos anos subsequentes. (Figura 11) 

          A metadona, medicamento crucial do nosso protocolo, teve o consumo aumentado, como 

previsto, ao longo dos anos após a intervenção. Uma comparação do consumo por paciente por 

ano do grupo ANTES (17,8 comprimidos) com a média de consumo por paciente do grupo 

DEPOIS (35,09 comprimidos por paciente), houve aumento de 97,13%. (Tabela 7; Figura 11)  

 

Figura 11: Quantidade consumida de ampolas (Fentanil, Midazolam) e comprimidos 

(Metadona) por paciente em cada ano estudado. 
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          Com relação ao consumo de dextrocetamina e lidocaína por paciente por ano, houve 

aumento progressivo após a intervenção. O consumo em mg por paciente de dextrocetamina 

aumentou 2428% no ano de 2020 em relação ao consumo por paciente em 2017 (pré 

intervenção). O consumo em ml de Lidocaína a 2% por paciente aumentou 1316,26% no ano 

de 2020 em relação ao ano de 2017 (pré intervenção). (Figuras 12 e 13) 

 
 

Figura 12: Quantidade consumida de dextrocetamina em miligramas por paciente por ano 
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Figura 13: Quantidade consumida de lidocaína em mililitros por paciente por ano 

 

          O consumo de propofol, clonidina, gabapentina e dexmedetomidina foi também 

analisado. (Tabela 7 e Figura 15) Todas essas medicações tiveram um consumo baixíssimo no 

ano pré intervenção. Com relação ao propofol, comparando o consumo de ampolas por paciente 

do grupo ANTES com a média do consumo por paciente do grupo DEPOIS houve aumento de 

509,10%. No terceiro ano após a intervenção (2020), houve um aumento de 686,62% no 

consumo de ampolas de propofol por paciente em relação ao grupo ANTES. Com relação à 

clonidina, comparando o consumo de comprimidos por paciente do grupo ANTES com a média 

do consumo por paciente do grupo DEPOIS houve aumento de 215,57%. No terceiro ano após 

a intervenção (2020), houve um aumento de 137,85 % no consumo de clonidina por paciente 

em relação ao grupo ANTES. O consumo médio de cápsulas de gabapentina por paciente no 

grupo DEPOIS teve aumento de 525,37% em comparação ao grupo ANTES. No terceiro ano 

após a intervenção (2020), houve um aumento de 620,89% no consumo de gabapentina por 

paciente em relação ao grupo ANTES. O consumo médio de ampolas de dexmedetomidina por 

paciente no grupo DEPOIS teve aumento de 430,76% em comparação ao grupo ANTES. No 

entanto o aumento do consumo foi bem expressivo no terceiro ano após a intervenção (2020), 

com aumento de 905,38% no consumo de dexmedetomidina por paciente em relação ao grupo 

ANTES. (Tabela 7 e Figura 15) 
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Figura 15: Quantidade consumida de ampolas (clonidina, dexmedetomidina e propofol) e 

cápsulas (gabapentina) por paciente por ano.  

 

          Existe uma grande variedade de opioides com diferentes potências. Usamos equivalentes 

em miligramas de morfina oral (Oral Morphine Equivalents - OME) como a métrica de 

consumo para analgésicos opioides porque mede a exposição total à equivalência de morfina. 

OMEs são responsáveis pela potência dos opioides consumidos. Os fatores de equivalência de 

morfina são baseados em padrões de conversão publicados na literatura. (NIELSEN, 2015) 

(Tabela 8) 

 

Tabela 8. Conversão para equivalentes de morfina oral (OMEs) 

 

Opioide 
Unidade de  

Conversão  

 OMEs 

mg/dia 

 

Fentanil IV  

 

mcg/dia 

  

  0,2 

 

Morfina IV  

 

mg/dia  

 

   3  

 

Morfina VO  

 

mg/dia  

 

   1  

 

Metadona VO 

 

mg/dia 

 

  4,7 
             Legenda: micrograma (mcg); miligrama (mg); equivalentes de morfina oral (OMEs) 
             Fonte: (NIELSEN, 2015) 
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          Usamos a tabela 8 para calcularmos o consumo total de OMEs por ano. Houve uma 

diminuição progressiva do consumo total de OMEs de 2017 a 2020. (Tabela 9) 

          Em relação ao ano pré intervenção (grupo ANTES), houve queda de 8,4% do 

consumo de OMEs no primeiro ano pós intervenção (2018), seguido por queda de 11,83% 

em 2019 e 19% em 2020. (Figura 16 e 17) 

             

Tabela 9. Consumo total por ano de equivalentes de morfina oral (OMEs) 

OMEs 2017 2018 2019 2020* 

   mg 3112106 2851063 2755990 2519814 
 
Legenda: miligrama (mg); equivalentes de morfina oral (OMEs); anos (2017; 2018; 2019 e 2020) 
Fonte: banco de dados das UTIs da UE-HCFMRP-USP. Ano: 2017-2020. 
* Incluídos pacientes com COVID-19  

 

 

 

Figura 16: Consumo total de OMEs a cada ano 
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Figura 17: Queda do consumo de OMEs referente a 2017 (Grupo ANTES) 

 

         Em nosso protocolo, a morfina é utilizada para tratamento de dor aguda e para 

analgesia preemptiva pré procedimento. O consumo da morfina por paciente diminuiu 

no primeiro ano após intervenção (2018) porém aumentou consideravelmente nos anos 

subsequentes (2019 e 2020). O aumento do consumo de morfina foi bem expressivo 

no terceiro ano após a intervenção (2020), com aumento de 122,62% no consumo por 

paciente em relação ao grupo ANTES. (Figura 14) 

Figura 14: Consumo de morfina em comprimidos/ampolas de 10mg por paciente por 

ano. 
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6 - DISCUSSÃO 

 

         O presente estudo, através de uma abordagem analgésica multimodal, preemptiva 

e preventiva, com uso de escala comportamental validada para avaliação da dor (BPS), 

demostrou que uma intervenção, com o objetivo de melhorar o manejo da dor, pode 

gerar resultados favoráveis. Avaliamos os possíveis benefícios do manejo da analgesia 

multimodal protocolada. Nosso principal achado foi a diminuição da taxa de 

mortalidade em 6% no subgrupo de 2020 em comparação aos outros anos, inclusive ao 

subgrupo pré protocolo de 2017 (- 6%) (2017: 27,7%; 2020: 21,7%) (p = 0,0134). Em 

metodologia de estudo semelhante, prospectivo antes e depois, Skrobik et al. (2010) 

encontraram resultados semelhantes com relação à mortalidade. Além da diminuição 

significativa da taxa de mortalidade, encontraram também diminuição do delirium, 

tempo de ventilação mecânica e tempo de permanência da UTI no grupo pós protocolo 

de analgesia e sedação. Apesar de não termos estudado a ocorrência de delirium em 

nossas UTIs, a diminuição de sua incidência pode ser um possível fator causal para 

diminuição da mortalidade encontrada em nosso estudo. A dor e o coma induzido por 

sedativos, como os benzodiazepínicos, são poderosos fatores de risco para a ocorrência 

de delirium na UTI, e o delirium diminui de forma independente a sobrevida (OUIMET 

et al., 2007); (ELY et al., 2003); (READE, 2014). Diferente do protocolo de nosso 

estudo, o protocolo de Skrobic et al. (2010), contava apenas com opioides, propofol, 

benzodiazepínicos, paracetamol e antiinflamatórios.  

          Adultos criticamente enfermos experimentam dor moderada a intensa em 

repouso (CHANQUES et al., 2007) e durante os procedimentos de cuidado padrão 

(PUNTILLO et al., 2014). Até a implementação de nosso protocolo, as UTIs da UE não 

realizavam avaliação rotineira da dor e analgesia preemptiva. A prevalência, 

intensidade e fatores de risco da dor relacionados a esses procedimentos não eram bem 

conhecidos até o estudo prospectivo, transversal e multicêntrico em 192 UTIs de 28 

países, de PUNTILLO et al. (2014). Todos os 2457 pacientes que eram capazes de falar 

ou se comunicar de alguma forma (65,1% do total) relataram intensidade de dor 

pré- procedimento leve, porém experimentaram um aumento significativo na 

intensidade da dor durante o procedimento para todos os procedimentos. Tais achados 

enfatizam a importância da avaliação da dor pré-procedimento e analgesia preemptiva, 

quando apropriado, para procedimentos sabidamente causadores de dor. Em nosso 
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estudo encontramos um aumento do consumo de morfina e outros adjuvantes 

analgésicos (dextrocetamina e lidocaína) em razão do nosso protocolo contemplar a 

analgesia preemptiva e o tratamento da dor aguda. 

          Embora a avaliação da dor seja fortemente recomendada pelas diretrizes 

(DEVLIN et al., 2018), sua adoção ampla não é universal. Apesar de não termos 

analisado o grau de adesão ao protocolo e a taxa de avaliação da dor através da escala 

BPS, percebemos um aumento do consumo de morfina e analgésicos adjuvantes após a 

intervenção. Em um recente estudo transversal de 45 UTIs no Reino Unido, os médicos 

não documentavam a avaliação da dor em quase dois terços dos pacientes; os 

enfermeiros deixavam de documentar a avaliação da dor em 28,6% dos pacientes 

(KEMP et al., 2017). Luetz et al. (2014) encontraram resultados melhores em um 

levantamento multinacional europeu: 81 de 101 UTIs relataram avaliar a dor, porém 

apenas 24 utilizavam uma escala validada para pacientes incapazes de comunicar-se. 

Um estudo nacional holandês confirmou estes achados: uma ampla adoção de escalas 

de avaliação da dor para pacientes capazes de comunicar-se, porém um baixo uso de 

escalas comportamentais de dor (VAN DER WOUDE et al., 2016).  

          Os algoritmos de analgesia com foco no paciente são multidisciplinares, 

incluindo a capacitação e desenvolvimento de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e 

farmacêuticos. A implementação de algoritmos em UTIs é um processo desafiador para 

o qual recursos suficientes devem ser alocados. Em um estudo de Skrobik et al. (2010) 

prospectivo, observacional, não randomizado, a implementação de um protocolo 

multidisciplinar de analgesia, sedação e delirium teve duração de 13 meses. No presente 

estudo a introdução do protocolo foi realizada somente após a educação estruturada de 

todos os membros da equipe que cuidavam diretamente do paciente, entre outubro de 

2017 a janeiro de 2018. A capacitação de médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem, fisioterapeutas e farmacêuticos foi proporcionada por palestras 

ministradas pelo pesquisador em dias de serviço pré-determinados. Além desses 

membros, um profissional de enfermagem certificado em estudo da dor foi fundamental 

no processo de educação e implementação. Mudanças acentuadas que um protocolo 

provoca na prática individual demandam tempo para serem absorvidas, adaptadas e 

implementadas pelos profissionais envolvidos. Este tempo de adaptação pode 

prejudicar a adesão e justificar as diferenças dos resultados pós implementação do 

protocolo nos subgrupos de pacientes dos anos 2018, 2019 e 2020. Este estudo não 
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analisou a taxa de adesão dos profissionais ao protocolo. No entanto, a protocolização 

pareceu reduzir a variabilidade na prática, conforme refletido pelas mudanças no 

consumo dos medicamentos no período estudado. 

          Analgossedação ideal no paciente vítima de trauma grave em ventilação 

mecânica costuma ser desafiadora. As UTIs da Unidade de Emergência do HCFMRP-

USP constantemente recebem pacientes vítimas de trauma. Durante o período deste 

estudo, o trauma grave foi o principal motivo de internação nas UTIs em 330 pacientes 

(16,7%). Nosso estudo não analisou especificamente esse subgrupo, porém Robinson 

et al. (2008), em um estudo retrospectivo antes e depois com 143 pacientes criticamente 

enfermos vítimas de trauma, encontrou menores tempos de ventilação mecânica e 

internação hospitalar no grupo que recebeu protocolo multidisciplinar de analgesia, 

sedação e delirium.  

          Em nosso estudo, 51,2% dos pacientes foram submetidos à ventilação mecânica. 

Apesar de termos observado uma diminuição do consumo de opioides ao longo dos 

anos e aumento do consumo de drogas adjuvantes, com relação ao tempo de ventilação 

mecânica não houve diferença significativa entre os anos estudados e entre os 

subgrupos ANTES e DEPOIS do protocolo. Com relação à taxa de infecção, 

demonstramos uma diminuição de 2,9% entre o grupo ANTES e a média dos 3 

subgrupos DEPOIS, porém sem significância estatística. Protocolos de sedação 

publicados foram testados em ensaios clínicos controlados, muitas vezes demonstrando 

benefícios como menor duração da ventilação mecânica, redução do tempo de 

internação na UTI e / ou melhor manejo da sedação em comparação ao tratamento usual 

(SESSLER; PEDRAM, 2009). Chanques et al. (2006), em um estudo antes-depois 

mostraram que a avaliação sistemática dos níveis de dor, sedação e agitação por 

enfermeiros através de escalas, com rápida resposta de um médico em caso de 

necessidade, diminuiu a incidência e intensidade de dor e agitação em pacientes de UTI. 

Essa melhora no controle da dor e agitação foi associada a menor duração da sedação, 

da ventilação mecânica e menos infecções nosocomiais. Esses resultados podem ser 

explicados por uma melhor correspondência entre analgésicos, sedativos e as 

necessidades dos pacientes por essas drogas. No entanto, a diminuição da duração da 

ventilação mecânica e da taxa de infecções devem ser explicadas especialmente pela 

educação do médico, que os encoraja a interromper ou diminuir a administração de 

analgésicos ou de sedativos na ausência de dor ou agitação.  
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         O desmame prolongado de pacientes em ventilação mecânica é a indicação mais 

comum de traqueostomia na UTI. Uma de nossas hipóteses é que a implementação de 

protocolo de analgesia pode diminuir tempo de ventilação mecânica e 

consequentemente a taxa de traqueostomia. Em nosso estudo não encontramos 

diminuição da taxa de traqueostomia no grupo DEPOIS, e sim um aumento no ano de 

2019 em relação aos demais (p < 0,05). Uma hipótese para este resultado é o fato das 

UTIs da Unidade de Emergência do HCFMRP-USP não possuírem um protocolo bem 

definido sobre o momento exato da realização da traqueostomia. Os critérios são 

clínicos e variáveis de acordo com o julgamento do médico intensivista. Na literatura 

não há um consenso sobre o tempo ideal. Há notável heterogeneidade em vários estudos 

devido a diversos fatores, como a definição não consensual do tempo de realização da 

traqueostomia, diferentes desenhos de estudo e as diferenças clínicas e metodológicas 

entre os grupos de pacientes (KHAMMAS; DAWOOD, 2018). Senso comum é a 

traqueostomia poder ser realizada a partir do sétimo dia de intubação, em pacientes sem 

previsão de desmame/extubação a curto prazo (CHORATH et al., 2021). O estudo 

TracMan no Reino Unido mostrou que não houve diferença no tempo de hospitalização, 

uso de antibióticos ou mortalidade entre traqueostomia precoce (dia 1 a 4 da admissão 

na UTI) ou tardia (dia 10 ou posterior). A traqueostomia não é isenta de riscos. Sugere-

se investir cada vez mais em protocolos que favoreçam o desmame/extubação o mais 

precoce possível, evitando, assim, as traqueostomias. (CHORATH et al., 2021).  

          Os protocolos de gerenciamento de pacientes, comuns na prática de enfermagem 

e fisioterapia, muitas vezes exigem mobilização para prevenir as consequências da 

imobilidade, bem como promover a saúde e o bem-estar psicológico. A mobilização 

também ocorre em um contexto de terapia multimodal e representa uma agenda 

competitiva. Apesar das evidências e diretrizes de apoio, a implementação da 

mobilização e reabilitação na UTI é altamente variável. Dubb et al. (2016), em uma 

revisão com 40 estudos, encontrou 28 barreiras únicas à mobilidade precoce, das quais 

14 (50%) eram relacionadas ao paciente, 5 (18%) estruturais, 5 (18%) culturais de UTI 

e 4 (14%) barreiras relacionadas ao processo.  Das barreiras relacionadas aos pacientes 

estão o estado de sedação, dor e delirium. Nossa hipótese é que um melhor manejo da 

dor pode aumentar as taxas de mobilização e retirada do leito nos pacientes críticos. A 

mobilização é de particular interesse no ambiente de cuidados intensivos como uma 

abordagem para mitigar as consequências da imobilidade e inflamação que muitas 
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vezes acompanham uma doença crítica. Em cuidados intensivos, a mobilização 

recentemente atraiu muita atenção como uma medida para melhorar os resultados 

(AMIDEI, 2012). A reabilitação e mobilização pode ser benéfica como parte das 

estratégias de gerenciamento do delirium. Além disso, existem associações importantes 

entre as práticas de analgossedação e a participação dos pacientes na reabilitação / 

mobilização na UTI (KANDAR et al., 2016). De forma mais ampla, dor, sedação, 

delirium, sono e mobilização e reabilitação precoces estão intimamente relacionados, 

conforme considerado em diretrizes clínicas. Inclusive, as mesmas diretrizes sugerem 

a realização de reabilitação ou mobilização em adultos gravemente enfermos (DEVLIN 

et al., 2018).  Apesar da implementação desta recomendação ser influenciada por 

questões relacionadas à viabilidade, particularmente relacionadas à variabilidade na 

disponibilidade de profissionais apropriados e recursos para realizar intervenções de 

reabilitação / mobilização, nas UTIs deste estudo a mobilização precoce faz parte dos 

objetivos principais dos cuidados da enfermagem e fisioterapia. Na última década, 

houve mais de 40 ensaios clínicos randomizados avaliando a mobilização e reabilitação 

precoce em UTI (WALDAUF et al., 2020). Nenhum deles relacionado a protocolos de 

analgesia especificamente. Esses ensaios geralmente têm como objetivo reduzir a 

incidência de fraqueza adquirida nos pacientes críticos, que está associada à baixa 

sobrevida em longo prazo, funcionamento físico e qualidade de vida (TIPPING et al., 

2017). Pelo menos oito diretrizes internacionais recomendam a mobilização e 

reabilitação precoce na UTI (LANG et al., 2020). No entanto, nossos achados não 

mostraram resultados significativos entre os grupos ANTES e DEPOIS com relação a 

taxa de ortostatismo, sentar-se na poltrona e deambulação.  

         Nosso protocolo implementou mudanças na rotina das UTIs estudadas, exigindo 

avaliação sistemática e periódica da dor através da escala BPS. Nosso estudo mostrou 

que uma intervenção multimodal farmacológica com o objetivo de melhora do manejo 

da dor pode reduzir o consumo de opioides, conforme sugestões das diretrizes da 

Society of Critical Care Medicine de 2018 que apoiam a utilização de farmacoterapia 

multimodal como um componente de uma abordagem de analgesia para poupar e / ou 

minimizar opioides e sedativos. De acordo com as diretrizes, a estratégia de analgesia 

multimodal provavelmente melhora o controle da dor, reduz o consumo de opioides e 

melhora os resultados centrados no paciente. (DEVLIN et al., 2018) Estudos prévios 

demonstram a eficácia da avaliação sistemática da dor em pacientes críticos. Em um 
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grande estudo de coorte, a avaliação da dor se associou com menor duração da 

ventilação mecânica e menor tempo de permanência na UTI (PAYEN et al., 

2009). Estudos antes-depois confirmaram estes achados (SKROBIK et al., 2010; 

AWISSI et al., 2012; FAUST et al., 2016). Além disso, a melhora na avaliação 

sistemática da dor com escalas validadas promove um aumento do uso de 

farmacoterapia multimodal não opioide (PAYEN et al., 2009; CHANQUES et al., 

2006). Nosso estudo, com delineamento similar, não demonstrou redução na duração 

da ventilação mecânica, mesmo ocorrendo diminuição do consumo de fentanil, um 

opioide com meia vida longa quando utilizado em infusões contínuas (meia vida 

altamente contexto dependente) (SCHOLZ et al., 1996). 

         O uso de medicamentos adjuvantes, além dos opioides, pode ajudar a fornecer 

analgesia eficaz, ao mesmo tempo que minimiza os efeitos colaterais indesejados. Há 

evidências para o uso de analgésicos não opioides em outros ambientes de cuidados 

agudos, como departamentos de emergência (ABDOLRAZAGHNEJAD et al., 2018) e 

unidades de tratamento pós-anestésico (WICK; GRANT; WU, 2017), mas a eficácia e 

o grau de uso de analgésicos não opioides em UTI não estão bem documentados. Nosso 

protocolo contemplou o uso de vários analgésicos não opioides. Uma revisão 

sistemática e meta-análise com 34 estudos elegíveis demonstrou que o uso de qualquer 

adjuvante, além de um opioide, levou a reduções nos escores de dor relatados pelo 

paciente e no consumo de opióides ao longo de 24 horas (WHEELER et al., 2020). 

Entre os medicamentos individuais, as reduções no uso de opióides foram demonstradas 

com dexmedetomidina, nefopam, AINEs, paracetamol, carbamazepina, cetamina e 

tramadol. Reduções na duração da ventilação mecânica e tempo de internação na UTI 

foram mostradas com o uso de qualquer analgésico adjuvante, embora isso tenha sido 

baseado em evidências de certeza muito baixa e a magnitude da diferença foi de 

importância clínica mínima. Nenhuma medicação adjuvante individual demonstrou 

efeito na duração da ventilação mecânica ou na permanência na UTI. Os resultados de 

Wheeler et al. (2020) são consistentes com uma outra meta-análise recente que também 

teve como objetivo resumir o uso de analgésicos não opióides para pacientes de UTI 

(ZHAO et al., 2019). 

          Há poucos estudos até o momento que sugerem impactos positivos no cuidado 

do paciente crítico como a redução do consumo de opioides com o uso de protocolos 
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de analgesia multimodal na UTI. No entanto, os protocolos que pelo menos exigiram 

avaliações sistemáticas com escalas validadas de dor e sedação reduziram 

consistentemente o consumo de opioides e sedativos (WALSH et al., 2016); (PAYEN 

et al., 2009); (MARSHALL; FINN; THEODORE, 2008). Nosso estudo mostrou que 

uma intervenção multimodal farmacológica com o objetivo de melhorar o manejo da 

dor pode reduzir o consumo de opioides em OMEs na UTI em 8,4 a 19,1% de um nível 

basal prévio e levar a uma tendência sustentada de menor utilização tanto em curto 

quanto em longo prazo (pelo menos até 3 anos após a intervenção). Isto ocorreu de 

forma paralela ao aumento do uso de analgésicos adjuvantes (dexmedetomidina, 

clonidina, gabapentina, dextrocetamina e lidocaína), sem qualquer efeito deletério 

observado nas análises dos desfechos clínicos nas coortes antes e depois. A intervenção 

também reduziu de forma significante o uso de fentanil com uma economia média pós 

protocolo de 2520 frascos-ampolas por ano (2018, 2019 e 2020) e redução média de 

15,1 frascos-ampolas por paciente.  Nosso estudo não comparou o custo das medicações 

em cada ano em razão da inflação no período estudado, diferentes cotações entre os 

anos e o aumento dos preços dos medicamentos durante a pandemia da COVID-19. Em 

estudo brasileiro de centro único, retrospectivo, antes e depois, um protocolo de manejo 

da dor caracterizado por avaliação rotineira da dor, aumento da utilização de dipirona e 

de solução diluída de fentanil, reduziu substancialmente o uso de fentanil na UTI e 

demonstrou menor duração da ventilação mecânica (BESEN et al., 2019). Em nosso 

protocolo a utilização de analgésicos comuns como dipirona e paracetamol foi 

estimulada, porém não foi analisada no estudo. O uso dessas medicações nas UTIs da 

UE do HCFMRP-USP é opcional e de julgamento do médico intensivista. Como 

também são antitérmicos, muitos pacientes não recebem estes analgésicos em virtude 

da necessidade da monitoração da febre. A febre pode ser uma resposta do hospedeiro 

que protege contra doenças infecciosas e o uso de tratamentos antipiréticos para 

suprimir a resposta febril a infecção pode piorar os resultados além de mascarar a 

própria infecção (LEE et al., 2012).   

         O estudo antes e depois de Skrobik et al. (2010) demonstrou analgesia superior e 

doses médias significativamente mais baixas de opioides (4 vezes menor) no grupo pós 

protocolo de analgesia sedação e delirium. Ambos os grupos receberam quantidade 

equivalente de paracetamol e antiinflamatórios. Doses médias de OME diminuíram de 

45,17 para 9,90. O uso da métrica OME parece ideal para estudos de utilização de 
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opioides, uma vez que facilita tanto a interpretação quanto a comparação entre opioides 

e localizações geográficas (NIELSEN et al., 2015). Semelhante ao nosso estudo, um 

coorte antes e depois avaliou os efeitos da analgesia multimodal nas necessidades de 

opioides em pacientes críticos com trauma grave. A dose cumulativa média de OME 

foi significativamente menor no pós-intervenção. Os pacientes que receberam 3 ou mais 

agentes multimodais (gabapentina, antiinflamatórios, relaxantes musculares centrais 

e/ou bloqueios periféricos), tiveram OME cumulativa mais baixa em comparação com 

aqueles que receberam 1 a 2 ou 0 agentes multimodais, sem comprometimento do 

conforto (HAMRICK et al., 2019).  

          A prática de analgossedação na UTI, ou seja, usar primeiro a analgesia em vez 

da sedação são novos paradigmas no manejo de pacientes em ventilação mecânica e 

formam a base da prática atual de sedação. Os resultados de um estudo retrospectivo 

antes e depois demonstraram que um protocolo de analgossedação foi associado a um 

nível geral de sedação mais leve do que uma estratégia anterior baseada em 

sedativos. Além disso, os autores encontraram menor duração do tempo de ventilação 

mecânica e tempo de permanência na UTI. O estudo também demonstrou uma 

diminuição significativa no uso de agentes sedativos em infusão contínua (menos 

benzodiazepínicos e mais dexmedetomidina), um aumento significativo nos 

analgésicos opioides e uma redução potencial nos custos dos medicamentos associados 

(FAUST et al., 2016). Em nosso estudo, ao contrário de Faust et al. (2016), encontramos 

uma diminuição do consumo do fentanil pós-intervenção. No entanto, houve um 

aumento do consumo de outros opioides como a metadona, morfina e outros adjuvantes, 

provando certo grau de adesão ao protocolo. Após implementação do protocolo houve 

maior preocupação dos profissionais em reduzir os efeitos colaterais do uso excessivo 

do fentanil e midazolam (prática comum antes da intervenção).  O aumento do consumo 

de dextrocetamina, lidocaína e morfina pós-intervenção sugere também maior uso da 

analgesia preemptiva e tratamento da dor aguda moderada a intensa pós-intervenção. 

Os resultados de um estudo de coorte francês demonstraram que o uso de analgesia 

multimodal (com analgésicos paracetamol ou nefopam) em pacientes críticos sob 

ventilação mecânica pode diminuir a sedação e o delirium e, ao mesmo tempo, diminuir 

o uso de opioides e efeitos colaterais relacionados aos opioides. Os pacientes que 

receberam analgesia multimodal também foram mais propensos a ter menos falências 

orgânicas e receberam menos hipnóticos em comparação com os pacientes que 
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receberam apenas opioides (PAYEN et al., 2013). Indo ao encontro de nossos 

resultados, um outro estudo de coorte retrospectivo com pacientes queimados tratados 

com analgesia multimodal na UTI foram comparados àqueles queimados tratados 

apenas com opioides. O uso de analgesia multimodal reduziu significativamente a dose 

equivalente de opioide cumulativa, além de não ter comprometido o controle da 

dor (YOUNG et al., 2021). 

          O manejo da dor não é apenas uma estratégia para melhorar o conforto e os 

resultados do paciente, mas também um meio de reduzir a sedação. A diminuição do 

uso de sedativos também pode ser uma intervenção útil na redução do consumo de 

opioides, desde que a avaliação adequada da dor a anteceda (KRESS et al., 2000). 

Nossos achados mostraram uma diminuição no consumo de midazolam pós-

intervenção com posterior aumento no ano de 2020, plausivelmente explicado pela 

inevitável inclusão de 43 pacientes com COVID-19 nesta análise. Pacientes com 

COVID-19 grave apresentam necessidades anormalmente altas de medicamentos 

sedativos, bem como de uso múltiplo como terapias combinadas, levando a uma 

sedação desafiadora (FLINSPACH et al., 2021). Em contrapartida, houve um aumento 

do consumo de propofol e dexmedetomidina pós-intervenção. Estes achados vão ao 

encontro das últimas diretrizes que recomendam que sedativos como propofol ou 

dexmedetomidina são preferíveis aos sedativos benzodiazepínicos (midazolam ou 

lorazepam) em adultos críticos ventilados mecanicamente assim como o uso de sedação 

leve (versus sedação profunda) devido à melhora dos resultados de curto prazo, como 

internação em UTI, duração da ventilação mecânica e delirium (DEVLIN et al., 2018).  

          A redução do consumo de opioides em OME pode ser considerada prevista em 

nosso estudo. Enquanto Faust et al. (2016) mostraram que uma melhor avaliação da dor 

elevou o uso de fentanil por paciente, outros autores revelaram resultados opostos 

(SKROBIK et al., 2010; AWISSI et al., 2012). Nossos achados corroboram com estes 

últimos. Embora seja contraintuitiva a associação entre uma melhor avaliação da dor e 

a diminuição do uso de opioides, há algumas razões possíveis para explicar este 

resultado. Primeiramente, estratégias de manejo rotineiro da dor focalizam na avaliação 

da dor. Logo, como aumentam as oportunidades para avaliação, ocorre também uma 

reavaliação das doses. No período antes da implantação de nossa estratégia, médicos e 

enfermeiros davam início à infusão de altas doses de fentanil e midazolam, como 

recomendado em diretrizes prévias (BARR et al., 2013) e sem reavaliações 
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padronizadas periódicas. Esta abordagem poderia significar a utilização de fentanil 

como sedativo, o que só potencializa os seus efeitos prolongados (SKROBIK et al., 

2013; CHOI et al., 2016).  Nossos resultados mostram uma diminuição progressiva do 

consumo de fentanil ao longo dos anos pós-intervenção, uma diminuição do consumo 

de morfina por paciente no primeiro ano pós-intervenção e um aumento nos anos 

subsequentes, sugerindo menor uso de fentanil como sedativo, maior adoção às práticas 

de analgesia preemptiva e manejo da dor aguda nos dois últimos anos. Estudos prévios 

que não usaram opioides como sedativos, a respeito de estratégias de "analgesia 

primeiro", utilizaram doses muito mais baixas de opioides.  Por exemplo, em um estudo 

clássico de "não sedação" em pacientes submetidos a ventilação mecânica, a analgesia 

foi mantida com doses de 2,5 - 5 mg de morfina, conforme necessário (STROM; 

MARTINUSSEN; TOFT, 2010). Em um estudo brasileiro que comparou a interrupção 

diária de sedativos e um protocolo de sedação em pacientes críticos sob ventilação 

mecânica, os pacientes utilizaram em média apenas 300 mcg de fentanil por dia no 

grupo com protocolo de sedação (NASSAR JUNIOR; PARK, 2014). Em segundo 

lugar, uma abordagem multimodal de analgesia poderia poupar o consumo de opioides. 

O uso de adjuvantes aumentou após a implantação de nosso protocolo com abordagem 

multimodal de manejo da dor. Muitos estudos em pacientes críticos demonstram que o 

uso de analgésicos não-opioides diminui o uso de opioides, sem diferenças em termos 

de escores de dor (HAMRICK et al., 2019); (YOUNG et al., 2021); (FAUST et al., 

2016); (SKROBIK et al., 2010). O uso de analgésicos não opioides permite também 

níveis mais leves de sedação e reduz o tempo até a extubação (PAYEN et al., 2013); 

(MEMIS et al., 2010). Uma terceira razão que cremos poder ter desempenhado um 

papel na redução do consumo de opioides foi a possível redução da tolerância aos 

opioides, um dos objetivos do nosso protocolo. O uso de opioide em longo prazo leva 

à tolerância, ou seja, menos suscetibilidade aos efeitos do opioide, o que pode resultar 

na necessidade de doses maiores e mais frequentes para atingir o mesmo efeito 

analgésico. A tolerância aos opióides pode ser observada durante todos os tipos de 

doenças críticas; a magnitude, entretanto, parece exagerada em pacientes que sofreram 

traumas maiores (por exemplo, queimadura), em pacientes que requerem ventilação 

mecânica prolongada e em pacientes pediátricos. O desenvolvimento da tolerância se 

deve em parte às grandes doses necessárias para controlar a dor nesses pacientes 

criticamente enfermos. A utilização da metadona de forma precoce, assim como o uso 
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de adjuvantes (dexmedetomidina, clonidina, cetamina, lidocaína, gabapentina) e a 

diminuição do uso de midazolam atenuam a tolerância ao fentanil (MARTYN et al., 

2019).  

7 - LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

          Dentre as limitações desse estudo, podemos destacar: (1) foi estudo 

observacional, não randomizado. O desenho antes e depois foi escolhido para simular 

melhor as situações clínicas da vida real, devido à preocupação de que um modelo 

randomizado seria contaminado pela mudança de cultura ao longo do tempo e porque 

os estudos observacionais podem fornecer evidências valiosas, mesmo quando 

comparados com ensaios randomizados. Nossos achados podem mostrar apenas 

associação e não causalidade. O desenho deste estudo antes e depois impede qualquer 

atribuição de causalidade entre manejo de analgesia e a mortalidade mesmo 

comparando populações homogêneas. No mínimo, nossos achados sugerem que o 

protocolo não confere nenhum risco. A associação do protocolo com redução da 

mortalidade deve ser validada com um ensaio clínico randomizado. Portanto, os 

resultados só podem ser vistos como úteis para a geração de hipóteses; (2) As variáveis 

escolhidas foram limitadas à apenas aquelas disponíveis antes da intervenção. Só foi 

possível incluir no grupo ANTES pacientes do ano de 2017 devido à escassez de dados 

nos anos anteriores; (3) Embora tenhamos ajustado as análises para comparar os dois 

períodos, não pudemos ajustar para todos os possíveis fatores de confusão; outras 

variações nos cuidados e tendência seculares podem também ter contribuído para os 

resultados observados, especialmente mortalidade, taxa de infecção, duração da VM. 

Contudo, a substancial redução no consumo de opioides é um resultado clinicamente 

significante que pode ter levado a uma importante redução de complicações, gastos 

desnecessários e pode ter exercido um impacto nos desfechos; (4) Não temos 

mensurações da dor disponíveis para as finalidades deste estudo, de forma que não 

podemos provar que os pacientes tiveram controle adequado da dor. Entretanto, toda a 

equipe da UTI foi treinada para avaliar adequadamente a dor, com atenção especial à 

escala BPS e analgesia pré-procedimentos; (5) Nossos resultados são de um estudo em 

centro único e podem não ser generalizáveis, embora estes achados possam ajudar 

outros centros a avaliarem seus protocolos de manejo da dor, que podem ter um impacto 
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nos desfechos clínicos; (6) Não pudemos avaliar os efeitos colaterais dos opioides com 

a nossa metodologia. Serão necessários mais estudos para avaliar esta questão; (7) A 

presença de múltiplas intervenções farmacológicas limita a atribuição de resultado a 

uma intervenção ou outra; (8) Não avaliamos a incidência de delirium, agitação e nível 

de sedação, no entanto um protocolo de analgesia multimodal provavelmente reduz o 

coma iatrogênico, delirium e a agitação dos pacientes mecanicamente ventilados, sendo 

necessários mais estudos para confirmar estas hipóteses.  

8 - CONCLUSÕES 

 

          Um protocolo de analgesia multimodal na unidade de terapia intensiva, 

caracterizado por avaliação rotineira da dor com escala comportamental validada, 

aumento da utilização de analgésicos adjuvantes e uso de analgesia preemptiva 

diminuiu substancialmente o uso de fentanil e o consumo de OMEs na unidade de 

terapia intensiva. Esta estratégia se associou com aumento do uso de analgésicos 

adjuvantes (cetamina, gabapentina, dexmedetomidina e clonidina) e propofol, e 

diminuição significativa da mortalidade após 3 anos do início da intervenção. Não 

houve mudanças com relação à mobilidade, traqueostomias e tempo de ventilação 

mecânica. O protocolo desenvolvido no nosso estudo mostrou-se eficiente para a 

proposta do estudo e nossos resultados são consistentes com pesquisas anteriores. 

Ensaios clínicos randomizados são necessários para confirmar esses achados. 

9 – PERSPECTIVAS 

 

          O presente estudo demonstrou ser possível a implantação de um protocolo de dor 

dentro da perspectiva do conceito de analgesia multimodal. Em que pesem as limitações 

do estudo, a caracterização da população, tanto em seus diferentes níveis de dor, 

demonstra evidente potencial para a detecção de problemas passíveis de prevenção e 

intervenção, bem como a identificação de fatores associados à sua piora. Como 

perspectivas futuras, essa discussão pode representar uma oportunidade para ampliar o 

conhecimento e a proposição de estudos sobre condições relacionadas à dor, analgesia 

e os fatores que influenciam as intervenções para sua melhoria. 
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11 - ANEXOS 

 

ANEXO 1: Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO 2:  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da pesquisa: TRATAMENTO DA DOR NO PACIENTE CRÍTICO NA 

UNIDADE DE EMERGÊNCIA DA FMRP-USP: IMPACTO DE UM 

PROTOCOLO 

 

Pesquisadores responsáveis: Prof. Dr. João Abrão (Ramal 2211 e 2208) e Dr. Renato 

Lucas Passos de Souza (Ramal 2211 e 2208) – Médico Anestesiologista do HCFMRP 

– USP, mestrando do programa de Mestrado Profissionalizante. Gestão de 

Organizações de Saúde. 

 

O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar, como voluntário, em uma 

pesquisa. Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 

parte deste estudo, assine ao final deste documento de duas páginas e que está em duas 

vias.  

Caso o(a) senhor(a) não aceite participar da pesquisa, não será penalizado(a) de 

forma alguma e seu atendimento não será prejudicado na Instituição. Caso tenha 

dúvidas sobre aspectos éticos desta pesquisa o(a) senhor(a) também poderá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto pelo telefone (16) 3602-2228. Qualquer dúvida quanto à 

ética esclarecemos que existe um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) neste hospital 

que é composto por um grupo de pessoas que são responsáveis por supervisionam 

pesquisas em seres humanos que estão feitos na instituição e tem a função de proteger 

e garantir os direitos, a segurança e o bem-estar de todos os participantes de pesquisa 

que se voluntariam a participar de um a pesquisa. O CEP do Hospital das Clínicas e da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto está localizado no subsolo do hospital e 

funciona das 8:00 às 17:00, o telefone de contato é (16) 3602-2228 e o e-mail é 

cep@hcrp.usp.br. 

O objetivo da pesquisa é a implementação de um protocolo de controle da dor no 

paciente adulto internado nas UTIs da UE do HCFMRP-USP; avaliar o impacto na 

morbidade e mortalidade. Na verdade, nada será mudado no tratamento, apenas os 
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médicos receberão uma orientação por escrito de como avaliar a dor dos pacientes e 

tratá-la, isto fará que os médicos sempre tratem a dor da mesma forma, evitando que 

cada plantonista tenha a sua conduta. Em outras palavras, todas as pessoas que 

trabalham na UTI e cuidam de você receberão uma mesma orientação de como proceder 

no tratamento da sua dor. Esta orientação eles terão num papel, sendo assim todos farão 

da mesma maneira. Quando você reclamar de dor, eles usarão este papel para avaliar a 

sua dor e tomar a conduta que está escrita. Portanto, isto poderá acontecer várias vezes 

por dia, dependendo da sua dor.  

Caso concorde participar, o (a) senhor(a)deverá receber a avaliação periódica da 

dor durante a internação pela equipe da enfermagem, fisioterapia e médicos, no mínimo 

a cada 6 horas de acordo com escalas de dor (que vai de 0 a 10) e receber tratamento 

medicamentoso, se necessário, conforme a rotina implantada pelo protocolo. 

Sua participação nesta pesquisa é voluntária e o(a) senhor(a) tem liberdade em 

deixar de participar a qualquer momento, é só avisar algum dos pesquisadores. Caso 

não aceite participar o seu tratamento aqui no Hospital será o mesmo. 

OBS.: Se você for incapaz de ler e emitir seu “de acordo”, uma pessoa 

adulta responsável por você, fará a leitura deste documento e assinará ao final, 

caso concorde com a sua participação.  

Os pesquisadores estarão disponíveis para qualquer dúvida a qualquer momento 

durante o estudo. O senhor poderá solicitar os resultados da pesquisa. 

O senhor não receberá nenhum pagamento por participar da pesquisa e se 

recusar não vai mudar em nada seu tratamento, apenas seus dados não serão registrados. 

Em nossa pesquisa os riscos relacionados ao tratamento são controlados haja 

visto que as condutas já são de uso rotineiro na UTIs da UE do HCFMRP-USP e 

atendem as necessidades individuais de cada paciente, avaliadas pela equipe 

Multiprofissional do Serviço de Dor Aguda. Quanto aos benefícios, além de alivio da 

dor conforme a sua necessidade individual, a avaliação e análise do seu caso pode 

contribuir para melhorias e desenvolvimento de novos protocolos que beneficiem 

outros pacientes. 

Se você no meio da pesquisa, não quiser mais participar da pesquisa, é só avisar 

que não mais será aplicado o questionário, mas o tratamento seu não será prejudicado 

e continuaremos fazer o melhor para que você se recupere.  
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Será mantido sigilo absoluto dos dados obtidos individualmente neste estudo, 

para assegurar a privacidade dos participantes. Caso o(a) senhor(a) se sinta prejudicado 

em participar desta pesquisa, o(a)senhor(a) poderá buscar indenização de acordo com 

as normas vigentes no país. 

Solicitamos sua assinatura, tendo recebido as informações acima, para 

confirmação de aceitação de participação. Também afirmamos que uma via deste 

documento, devidamente assinada será entregue ao senhor (a). 

 

Dados do pesquisador: 

Nome legível:____________________________________________________ 

Telefone para contato:_____________________________________________ 

Assinatura:______________________________________________________ 

Data:___________________________________________________________ 

 

Dados do participante: 

Nome legível:___________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________ 

Data: __________________________________________________________ 

 

Dados do responsável legal ou testemunha (caso aplicável): 

Nome legível:___________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________ 

Data: __________________________________________________________ 
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ANEXO 3: BPS (Behavioral Pain Scale) - versão brasileira 

 

 

 
 

 

 

ANEXO 4:  Escala Visual Analógica - EVA e Escala Visual Numérica - EVN 
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ANEXO 5: Fluxograma do tratamento da dor aguda em pacientes extubados 

 

 
 
EVN: Escala Verbal Numérica
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ANEXO 6: Fluxograma do tratamento da dor aguda em pacientes intubados 

 

 
BPS: Escala Comportamental de Dor 

* Deverá ser realizada de forma periódica a cada 4 h pela enfermagem e deverá fazer 

parte em todo exame físico médico e fisioterápico 
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ANEXO 7: Fluxograma da Analgesia Multimodal em pacientes intubados 

 

* Em caso de contraindicação à metadona: iniciar morfina 10mg 4/4h via SNE 

** A critério do médico intensivista 

*** Desmame quando indicado, reduzir 30% da dose diária a cada 3 dias  

**** Em caso de difícil controle analgésico realizar pedido de interconsulta (PI) para o 

Serviço de Dor Aguda
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