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RESUMO  

A intubação orotraqueal é um procedimento frequentemente realizado em pacientes 

internados na unidade de terapia intensiva pediátrica. O intuito deste procedimento é 

iniciar a ventilação mecânica invasiva e assim facilitar procedimentos; além de assegurar 

a devida proteção das vias aéreas de um paciente. Em hospitais pediátricos, as taxas de 

eventos adversos graves e eventos adversos não graves são bastante elevadas. No 

contexto das UTI pediátricas, o panorama de eventos adversos associados à intubação 

traqueal, é bastante similar, já que a ocorrência dos eventos se dá com uma certa 

frequência. Isso demonstra a necessidade de esforços adicionais para reduzi-los. Sendo 

assim, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um manual farmacoterapêutico de 

medicamentos utilizados em pacientes pediátricos sob suporte ventilatório invasivo em 

um hospital de ensino. Para elaboração do manual, foram levados em consideração 

diretrizes e consensos pediátricos com temática voltada para ventilação mecânica 

invasiva em pediatria. Além disso, a seleção dos medicamentos que iriam estar presentes 

neste manual foi obtida a partir de um acompanhamento da prática clínica associado a 

um diálogo com a equipe assistencial que descriminou a listagem dos medicamentos 

usualmente utilizados em pacientes sob ventilação mecânica invasiva. De posse dessa 

listagem, pôde ser realizado uma pesquisa em literatura especializada na área de 

pediatria, assim como, foram buscadas informações técnicas disponíveis em bulas de 

medicamentos para profissionais, além de artigos científicos atualizados nas bases de 

pesquisa (UptoDate e Micromedex). O manual contém a Denominação Comum Brasileira 

(DCB), os nomes comerciais dos medicamentos, apresentações disponíveis 

padronizadas na instituição, classe farmacológica, indicações, doses mínimas e 

máximas, vias de administração, taxas de administração, diluentes, volume do diluente 

(incluindo volume mínimo para pacientes com restrição hídrica), e aqueles medicamentos 

que teriam incompatibilidade na administração. Tais informações foram dispostas em 

tópicos (por classe ATC), para facilitar o manuseio por parte dos profissionais. Logo, 

espera-se que agora após concluído este manual possa auxiliar para o fornecimento da 

mais completa e segura assistência. 

Palavras-chave: manual farmacoterapêutico, pediatria, intubação orotraqueal. 



 
 

 

 

ABSTRACT 

Orotracheal intubation is a procedure frequently performed in patients admitted to the 

pediatric intensive care unit. The purpose of this procedure is to initiate invasive 

mechanical ventilation and thus facilitate procedures; in addition to ensuring proper 

protection of a patient's airway. In pediatric hospitals, the rates of serious adverse events 

and non-serious adverse events are quite high. In the context of pediatric ICUs, the 

panorama of adverse events associated with tracheal intubation is quite similar, since the 

occurrence of events occurs with a certain frequency. This demonstrates the need for 

additional efforts to reduce them. Therefore, the objective of this work was to develop a 

pharmacotherapeutic manual of drugs used in pediatric patients under invasive ventilatory 

support in a teaching hospital. For the elaboration of the manual, pediatric guidelines and 

consensuses with a theme focused on invasive mechanical ventilation in pediatrics were 

taken into account. In addition, the selection of medications that would be present in this 

manual was obtained from a visualization of clinical practice associated with a dialogue 

with the care team that discriminated the list of medications usually used in patients under 

invasive mechanical ventilation. With this list in hand, a search was carried out in 

specialized literature in the field of pediatrics, as well as technical information available in 

medication package inserts for professionals, in addition to updated scientific articles in 

research databases (UptoDate and Micromedex). The manual contains the Common 

Brazilian Denomination (DCB), the commercial names of the drugs, standardized 

presentations available at the institution, pharmacological class, indications, minimum and 

maximum doses, administration routes, administration rates, diluents, diluent volume 

(including minimum volume for patients with water restriction), and those drugs that would 

have incompatibility in administration. Such information was arranged in topics (by ATC 

class), to facilitate handling by professionals. Therefore, it is hoped that now, after 

completing this manual, it will be able to assist in providing the most complete and safest 

assistance. 

Keywords: pharmacotherapeutic manual, pediatrics, orotracheal intubation. 
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1 INTRODUÇÃO   

Eventos adversos (EAs), são definidos como complicações indesejadas 

decorrentes do cuidado prestado aos pacientes, não atribuídas à evolução natural da 

doença de base e estão comumente associados à intubação de pacientes pediátricos 

(GALLOTTI, 2004; MATETTORE et al., 2019). Eventos adversos cirúrgicos e aqueles 

relacionados ao uso de medicamentos correspondem às categorias mais frequentes. 

Alguns fatores favorecem sobremaneira a ocorrência de EAs, destacando-se a idade 

dos pacientes, a gravidade do quadro clínico inicial, a existência de comorbidades, a 

duração e a intensidade do cuidado prestado, a fragmentação da atenção à saúde, a 

inexperiência de jovens profissionais envolvidos no atendimento, a sobrecarga de 

trabalho, as falhas de comunicação, a introdução de novas tecnologias e o 

atendimento de urgência (GALLOTTI, 2004).  

A intubação orotraqueal é um tipo de procedimento frequentemente realizado 

em pacientes de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) com o intuito de iniciar a 

ventilação mecânica invasiva e, assim, facilitar a realização de procedimentos, mas 

também assegurar a devida proteção das vias aéreas de um paciente (MECHLIN; 

HURFORD, 2014; WALLS, 1996).  

Em pacientes pediátricos em estado crítico, as complicações decorrentes do 

manejo das vias aéreas são preocupantes em razão da diminuição da reserva 

fisiológica e do alto potencial para grave deterioração cardiopulmonar, dessaturação 

de oxigênio, comprometimento hemodinâmico e parada cardíaca (SIMON et al., 

2018). Considerando a complexidade dos pacientes e de como os problemas 

relacionados à farmacoterapia são eventos frequentes, erros de medicação podem 

repercutir em piora do quadro clínico do indivíduo, necessidade de intervenções 

adicionais, maior período de internação, incapacidade permanente e até óbito 

(SETEVEN, 2015).  

Neste contexto, a elaboração e disponibilização de um manual 

farmacoterapêutico, que possa ser facilmente utilizado pela equipe assistencial para 

prescrição, preparo e uso dos medicamentos utilizados na intubação orotraqueal de 
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pacientes pediátricos em estado críticos são iniciativas relevantes nos serviços de 

saúde. 

 

2 JUSTIFICATIVA  

A prescrição de medicamentos em Pediatria segue os mesmos critérios da 

adotada para adultos, embora haja mais particularidades e muitas vezes evidências 

insuficientes para garantir riscos e benefícios. Na prática clínica, medicamentos com 

evidências de segurança e eficácia apenas na população adulta são empregados e 

muitas vezes necessários na terapia pediátrica (FERREIRA et al., 2012; KAUSHAL et 

al., 2001). 

Características farmacocinéticas e farmacodinâmicas modificam-se ao longo 

do desenvolvimento da criança. Logo, em razão dessas e de outras particularidades, 

não é possível a extrapolação de dados provenientes de estudos de medicamentos 

com evidências realizados apenas na população adulta, mesmo que na prática as 

crianças sejam frequentemente submetidas à terapia com esses medicamentos, 

configurando assim o uso off-label e/ou não licenciados (FERREIRA et al., 2012).  

Em hospitais pediátricos, as taxas de eventos adversos graves (intubação 

esofágica, hipóxia, parada cardíaca, aspiração do conteúdo gástrico, etc.) e eventos 

adversos não graves (intubação endobrônquica, trauma das vias aéreas, bradicardia, 

etc.) são bastante expressivas. Enquanto que a prevalência dos eventos adversos não 

graves associados à intubação orotraqueal é de 22,7%, a dos eventos adversos 

graves representa 13,8% (MATETTORE et al., 2019).  

No contexto das UTI pediátricas, o panorama de eventos adversos associados 

à intubação orotraqueal é bastante similar, já que a frequência de eventos adversos 

gira em torno de 20%, ao passo que, os eventos graves possuem uma proporção de 

3 a 6,5%, o que demonstra uma necessidade de esforços adicionais para reduzir estes 

índices (PARKER et al., 2017; NISHISAKI et al., 2012). 

Tavakoli et al. (2020) demonstrou que as intervenções feitas pelo farmacêutico 

clínico auxiliam na diminuição dos eventos adversos; melhoram a segurança e o 

conhecimento do paciente; e ainda, podem evitar reinternações e reduzir o tempo de 
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internação hospitalar. Nessa perspectiva, o farmacêutico clínico é um membro 

importante e que possui uma boa relação custo-benefício para equipe da unidade de 

terapia intensiva pediátrica pois pode contribuir com atividades educacionais, 

prevenção de erros de medicação e otimização de terapias médicas. 

Este trabalho foi desenvolvido voltado para a Unidade de Terapia Intensiva 

Pediátrica (UTI PED) do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), um hospital 

geral de nível terciário, pertencente à Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), sob gestão da Empresa Brasileira de serviços Hospitalares (EBSERH). A UTI 

PED possui 4 leitos gerais e 1 leito de isolamento sendo inaugurada em janeiro de 

2017 para cuidados intensivos da população pediátrica com faixa etária de 29 dias a 

16 anos incompletos. 

 A taxa de pacientes/dia submetidos a ventilação mecânica na UTI PED do 

HUOL ao longo do ano de 2020 foi de 50,66%, o que revela ser de suma importância 

a adoção e/ou elaboração de novos recursos e/ou processos que pretendam adotar 

uma prática assistencial mais segura voltada à pacientes sob ventilação mecânica 

(HUOL, 2020).   

A elaboração de um manual farmacoterapêutico para otimizar a prática 

assistencial de medicação em pacientes submetidos à ventilação mecânica torna-se 

importante, tendo em vista que a oferta de informações prontamente disponíveis, 

obtidas em fontes confiáveis e de fácil entendimento podem diminuir possíveis erros 

no uso dos medicamentos e agilizar a assistência (KRUPICKA et al., 2002). O manual 

proposto, voltado para medicamentos utilizados em pacientes sob ventilação 

mecânica, servirá como material instrucional disponível na UTI pediátrica, sendo uma 

contribuição na prevenção de problemas relacionados a medicamentos.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral: 

Desenvolver um manual farmacoterapêutico de medicamentos utilizados em 

pacientes pediátricos sob suporte ventilatório invasivo de um hospital de ensino.  

 

3.2 Objetivos específicos: 

 Identificar, dentre os sedativos, analgésicos e bloqueadores neuromusculares 

padronizados no Hospital Universitário Onofre Lopes, aqueles utilizados pela 

unidade de terapia intensiva pediátrica em pacientes sob suporte ventilatório 

invasivo; 

 Reunir e analisar informações técnicas para determinar quais cuidados serão 

necessários para prescrição e administração: dose, diluentes compatíveis, 

concentração e velocidade de infusão recomendados; 

 Listar quais cuidados serão utilizados para monitoramento: interações e 

incompatibilidades medicamentosas com os demais medicamentos 

padronizados na instituição e possíveis reações adversas a medicamentos; 

 Disponibilizar e divulgar para a equipe assistencial, junto com o manual, uma 

tabela resumida de consulta rápida e direta para uso na rotina de trabalho; 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

   

4.1 Dinâmica das Unidades de Terapia Intensiva 

As UTIs são responsáveis por assistir pacientes que apresentam maior 

gravidade durante o período de internação hospitalar. As equipes que trabalham 

nestas unidades são compostas por diversos profissionais que devem ser capazes de 

fornecer cuidados intensivos para o paciente (ERVIN et al., 2018).  

O diferencial desta equipe corresponde ao fato de que sempre trabalham em 

ambientes desafiadores física e emocionalmente, tendo em visto que segundos a 

minutos podem ser definidores da sobrevida dos pacientes (ERVIN et al., 2018). 

 

4.2 Ventilação mecânica 

A ventilação mecânica consiste em um método de suporte para o tratamento 

de pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada, rebaixamento 

do nível de consciência, politraumas e ainda cirurgias eletivas ou de urgência. Em tais 

circunstâncias, a ventilação artificial é obtida através da aplicação de uma pressão 

positiva nas vias aéreas (GOLIGHER; FERGUSON; BROCHARD, 2016; PHAM; 

BROCHARD; SLUTSKY, 2017).  

Habitualmente, podemos classificar o suporte ventilatório em dois grupos: 

ventilação invasiva e não-invasiva. A diferenciação dos grupos ocorre por meio da 

forma de liberação de pressão. Enquanto a ventilação invasiva é marcada por utilizar 

um tubo (prótese) oro ou nasotraqueal, a ventilação não invasiva utiliza apenas uma 

máscara como interface entre o paciente e o ventilador artificial (CARVALHO; 

TOUFEN JUNIOR; FRANCA, 2007; ADLY et al., 2018). 

Em ressalva, vale destacar um dispositivo através do qual é fornecido a 

ventilação invasiva, a traqueostomia. Trata-se de um procedimento que tem sido cada 

vez mais realizado em crianças e que tenta garantir o suprimento adequado de ar para 

as vias aéreas muito utilizado em pacientes críticos, intubados e acoplados ao 
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respirador mecânico, e que permanecerão nessa situação por um período prolongado 

(ADLY et al., 2018; GRAF et al., 2008; LIU et al., 2014). 

Diferentemente da prática adulta, a traqueostomia é um procedimento muito 

menos comum na UTI pediátrica e que tende a ser marcado pela inexistência de um 

consenso sobre o tempo que uma criança deve permanecer intubada antes de ser 

traqueostomizada, o que requer que cada caso seja avaliado individualmente 

(ANDRIOLO et al., 2015). 

 

4.3 Intubação orotraqueal em Pediatria 

A intubação orotraqueal é um procedimento comum nas unidades de 

tratamento intensivo pediátricas (MECHLIN; HURFORD, 2014). Mesmo assim, não 

está isenta de riscos e complicações, necessitando de habilidades no manuseio das 

vias aéreas (WALLS, 1996). 

A intubação de pacientes pediátricos tende a ser menos frequente e 

tecnicamente mais difícil quando comparado à população adulta visto que as vias 

aéreas da criança distinguem da do adulto e sofrem alterações consideráveis desde 

o nascimento até a idade escolar (DIGGS; YUSUF; LEO, 2014). 

Alguns eventos adversos associados à intubação traqueal, como por exemplo, 

parada cardiorrespiratória, intubação esofágica, vômito com aspiração, hipotensão, 

entre outros, estão relacionados a piores resultados durante a hospitalização de 

crianças em unidades de tratamento intensivo pediátrico (PARKER et al., 2017). 

Alguns estudos destacam a prevalência de reações adversas a medicamentos como 

agitação (12,2 a 23,7%) e hipóxia (10,2 a 19,3%), com associação a intubação 

orotraqueal. Nota-se que a Cetamina e Propofol estavam mais relacionados a 

ocorrência de agitação, enquanto que Propofol e Midazolam/opiáceo com a hipóxia 

(BELLOLIO et al., 2016).  

Sendo assim, o manejo das vias aéreas é uma competência importante para 

equipe assistencial. Conhecer não apenas os materiais disponíveis, mas também, os 
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métodos e técnicas específicas são essenciais e devem ser treinados rotineiramente 

(KREBS; MÜLLER-LOBECK; FRANCIS, 2018).  

 

4.4 Medicamentos utilizados na intubação 

Habitualmente podemos encontrar dois métodos de intubação traqueal: a 

intubação traqueal padrão e a intubação de sequência rápida (ISR). A intubação 

traqueal padrão apresenta semelhanças quanto as etapas e procedimentos realizados 

na ISR com o diferencial de ser marcada pela redução do reflexo das vias aéreas 

atrelado a menor utilização de medicamentos no procedimento. É realizada quase que 

exclusivamente em cirurgias eletivas (STOLLINGS, et al., 2013). Uma técnica 

alternativa é a ISR que tenta proteger as vias aéreas dos pacientes instáveis e 

pressupõe que estes se encontram com risco de broncoaspiração do conteúdo 

gástrico, risco iminente de perda das vias aéreas, ou então, encontram-se em 

situações de urgência e emergência. A ISR envolve a utilização de medicamentos e 

técnicas que minimizam estes riscos a partir da administração simultânea de um 

agente sedativo potente, um analgésico e ainda um agente bloqueador neuromuscular 

(BNM) para induzir inconsciência e paralisia motora que possibilite a intubação 

orotraqueal (BARBOSA, et al., 2020; GROTH; ACQUISTO; KHADEM, 2018). 

 As propriedades farmacocinéticas ideais para os medicamentos utilizados na 

ISR englobam um rápido início de ação, curta duração, efeitos hemodinâmicos 

insignificantes, mínimo perfil de reações adversos e rapidamente reversível 

(STOLLINGS et al., 2013). 

As etapas de ISR relacionadas à farmacoterapia incluem pré-indução (ou pré-

tratamento), indução (ou sedação) e paralisia. De maneira geral, o objetivo principal 

da pré-indução é enfraquecer a "resposta pressora" (liberação de catecolaminas 

resultando em hipertensão e taquicardia) da estimulação das vias aéreas com o 

laringoscópio e tubo endotraqueal; ou prevenir uma reação adversa de um 

medicamento administrado durante o restante da sequência. Normalmente, os 
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medicamentos administrados nesta etapa são: atropina, lidocaína, fentanil e 

midazolam (MASON et al., 2013).  

Já as etapas de indução e paralisia possuem como objetivo facilitar a intubação 

em si (GROTH; ACQUISTO; KHADEM, 2018). A escolha do agente indutor não se 

baseia apenas nas características do indivíduo, mas também nas particularidades do 

medicamento. Habitualmente, os agentes de indução utilizados são: propofol, 

etomidato, cetamina e barbitúricos (DIAZ-GUZMAN et al., 2010; VINCLAIR et al., 

2007; SCHENARTS; BURTON; RIKER, 2001). Com relação aos BNM tem que se 

tomar uma certa cautela quanto a sua utilização nos indivíduos que possuam alto 

índice de massa corpórea, ou então, relato anterior de difícil intubação, tendo em vista 

que estes podem ser complicadores da realização do procedimento. Em ressalva, vale 

destacar que os BNM não são tão utilizados na intubação de crianças, mas o BNM 

mais comumente utilizado é a succinilcolina. Em virtude do seu efeito otimizador das 

condições de intubação (HAMPTON, 2011; AOUAD et al., 2012).   

As práticas pós-intubação são aspectos da farmacoterapia da ISR que 

merecem destaque já que estão relacionadas ao controle da dor, sedação, e delirium, 

podendo impactar os resultados a longo prazo dos pacientes. Há várias controvérsias 

a respeito da seleção e dosagem de medicamentos para cada etapa da ISR. No 

entanto, os medicamentos são administrados com base nos prováveis benefícios 

relatados na literatura científica (EL-ORBANY; CONNOLLY, 2010; MACE, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

5 METODOLOGIA 

 

5.1 Identificação dos medicamentos utilizados em Ventilação Mecânica 

Invasiva 

Para elaboração do manual, foram levados em consideração diretrizes e 

consensos pediátricos com temática voltada para ventilação mecânica invasiva em 

pediatria. Além disso, a seleção dos medicamentos que iriam estar presentes neste 

manual foi obtida a partir de um acompanhamento da prática clínica associado a um 

diálogo com a equipe assistencial que descriminou a listagem dos medicamentos 

usualmente utilizados em pacientes sob ventilação mecânica invasiva.  

 

5.2 Levantamento Bibliográfico 

A pesquisa bibliográfica foi realizada em literatura especializada na área de 

pediatria, mas também, foram buscadas informações técnicas disponíveis em bulas 

de medicamentos para profissionais e bases de pesquisa (UptoDate e Micromedex), 

além de artigos científicos atualizados. 

As bulas de medicamentos para profissionais foram obtidas no bulário 

eletrônico da Agência Nacional de Vigilância em Saúde (Anvisa), onde foram 

buscadas aquelas dos fabricantes dos medicamentos atualmente em uso na 

instituição. 

A literatura especializada foi constituída de livros acadêmicos voltados para 

intensivísimo pediátrico existentes na biblioteca setorial do Centro de ciências da 

Saúde e com tempo de publicação inferior a 10 anos, onde foram buscados os temas: 

ventilação mecânica invasiva pediátrica, intubação orotraqueal pediátrica, 

medicamentos utilizados para intubação pediátrica. 

As bases de dados adotadas foram SciELO, MEDLINE, LILACS. Os artigos 

científicos atualizados foram buscados nas bases através dos descritores: ventilação 

mecânica invasiva pediátrica, intubação endotraqueal em pediatria, medicamentos 

utilizados para intubação traqueal pediátrica. Foram considerados os artigos 
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científicos publicados nos últimos 5 anos, na categoria revisão de literatura e 

metanálise, nos idiomas inglês, espanhol e português. Como complementação foram 

buscadas as mesmas informações nas bases Micromedex e UptoDate. 

 

5.3 Construção do Manual  

O manual foi elaborado conforme a Denominação Comum Brasileira (DCB) dos 

medicamentos relacionados, os nomes comerciais dos medicamentos, apresentações 

padronizadas na instituição, classe farmacológica, mecanismo de ação, indicações, 

doses mínimas e máximas, vias de administração, taxas de administração, diluentes, 

volume do diluente (incluindo volume mínimo para pacientes com restrição hídrica), e 

aqueles medicamentos que teriam interações bem como possíveis incompatibilidades 

na administração.  

Para facilitar o manuseio por parte dos profissionais, tais informações foram 

dispostas em tópicos (por classe ATC). Além do manual contendo todas as 

informações aprofundadas sobre o tema, foi ofertado também uma tabela resumida 

para consulta rápida fixada na própria unidade (vide Apêndice). Essa tabela será 

fixada num local que permita uma rápida consulta das informações requeridas, e 

contêm a DCB dos medicamentos utilizados, doses mínimas e máximas, vias de 

administração, taxas de administração, diluentes (incluindo a concentração máxima 

para administração em pacientes com restrição hídrica) e a estabilidade das soluções 

pós-diluição.   

 

    5.4 Estratégias para divulgação  

Será acordado com a equipe assistencial a disponibilização do manual para 

consulta no Wiki-Huol, após devido processo de análise, validação e aprovação 

institucional. A tabela resumida será plastificada e disponibilizada para permanecer 

na UTI pediátrica para pronto alcance.   
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A elaboração do manual farmacoterapêutico e da tabela resumida foi realizada 

conforme descrição do tópico 5 (Metodologia). Sendo seguidos os seguintes passos 

para sua concepção: Identificação dos medicamentos utilizados em Ventilação 

Mecânica Invasiva; Levantamento Bibliográfico; Construção do Manual. O manual, é 

ofertado para ser consultado nos momentos que é necessário um maior 

aprofundamento em torno de um assunto. Já a tabela resumida, naquelas situações 

que demandam maior urgência ou celeridade de resolução.   

A listagem de medicamentos usualmente utilizados na instituição (HUOL) para 

pacientes pediátricos submetidos a ventilação mecânica invasiva mostrou-se ser bem 

mais restrita do que a observada para a população adulta. Fato condizente com o que 

pôde ser consultado na literatura, haja visto que muitos medicamentos não possuem 

indicação para pacientes pediátricos. Sendo assim, podemos destacar que os 

medicamentos normalmente utilizados na UTI pediátrica foram: midazolam, 

escetamina, dexmedetomidina, fentanil e rocurônio.  

Na perspectiva de ocorrência de intoxicações a partir do uso desses 

medicamentos, foi optado por incluir no manual os antídotos comercialmente 

disponíveis para a listagem de medicamentos identificada. De modo que, foram 

acrescentados ao manual o sugamadex, flumazenil e a naloxona. 

Uma classe de medicamentos que usualmente são utilizados em adultos para 

facilitar o procedimento de intubação, mas que mostrou ter seu uso bem restritivo em 

pediatria, é a dos relaxantes neuromusculares. Normalmente mais utilizados em 

crianças maiores/adolescentes. E neste serviço o relaxante neuromuscular mais 

utilizado é o rocurônio.  

Como dificuldades encontradas, a principal que pode ser destacada é a 

ausência de algumas informações buscadas, mesmo utilizando diversas bases de 

dados, artigos científicos e outros materiais como fonte de pesquisa. Os tópicos que 

mais desfalcaram informações foram: concentração usual para administração e 

concentração máxima para administração.  

Vale destacar que as doses mínimas e máximas para administração foram, na 

tabela resumida, colocadas apenas para as indicações de sedação e de 
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intubação/outros procedimentos rápidos. Isto porque a tabela resumida não dispõe de 

espaço suficiente para elencar as doses mínimas e máximas para todas as indicações 

legalizadas.  
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7 CONCLUSÃO 

A elaboração deste manual e da tabela resumida poderá contribuir e facilitar o 

trabalho da equipe envolvida na assistência ao paciente, propiciando uma 

farmacoterapia cada vez mais efetiva e segura.    
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9 APÊNDICE 

9.1 Manual Farmacoterapêutico de medicamentos utilizados em pacientes 

pediátricos sob suporte ventilatório invasiva 
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9.2 Tabela resumida de medicamentos utilizados em pacientes pediátricos 

sob suporte ventilatório invasiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
DO NORTE 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES  
Tipo do 
Documento 

MANUAL 
MA.XXX.001 - Página 1/22 

Título do 
Documento 

MANUAL FARMACOTERAPÊUTICO DE 
MEDICAMENTOS UTILIZADOS EM 
PACIENTES PEDIÁTRICOS SOB 

SUPORTE VENTILATORIO INVASIVO 

Emissão:  Próxima revisão: 

Versão: 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

Este manual farmacoterapêutico foi elaborado com intuito de ofertar para a equipe 

assistencial um material de consulta rápida e direta para uso na rotina de trabalho, o que 

possibilitaria as equipes multiprofissionais obterem informações precisas e seguras acerca dos 

medicamentos que usualmente são utilizados em pacientes pediátricos sob suporte ventilatório 

invasivo no HUOL-UFRN-EBSERH. Além disso, tal guia busca auxiliar a equipe de saúde durante a 

elaboração das prescrições médicas, bem como a preparação e administração dos medicamentos, 

evitando a ocorrência de erros de medicação, e consequentemente o surgimento de eventos 

adversos. 

O manual apresenta a Denominação Comum Brasileira (DCB), os nomes comerciais dos 

medicamentos, apresentações disponíveis no hospital, classe farmacológica, mecanismo de ação, 

indicações, doses mínimas e máximas, vias de administração, taxas de administração, diluente e 

volumes de diluentes (incluindo volume mínimo para pacientes com restrição hídrica), principais 

incompatibilidades medicamentosas, bem como reações adversas a medicamentos. Tais 

informações foram dispostas em tópicos (por medicamento) para facilitar o manuseio por parte dos 

profissionais e estudantes da área da saúde.  

A elaboração do manual baseou-se no levantamento de literatura especializada na área de 

pediatria, mas também, foram buscadas informações técnicas disponíveis em bulas de 

medicamentos para profissionais, bases de pesquisa (UptoDate e Micromedex), além de artigos 

científicos atualizados. 

2. OBJETIVOS 

Desenvolver um manual farmacoterapêutico para a unidade de terapia intensiva pediátrica 

de um hospital terciário de ensino, visando auxiliar os profissionais da saúde, de modo a garantir a 

segurança do paciente e sua recuperação. 
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
ABD: Água Bidestilada 
ATC: Anatomical Therapeutic Chemical 
a: anos 
DCB: Denominação Comum Brasileira 
EV: endovenoso 
FR: frasco-ampola 
g: grama 
h: Hora 
IM: Intramuscular 
INF: Infusão contínua 
EV: Intravenoso 
Kg: Quilograma 
m: meses 
mcg/kg/h: Micrograma por quilograma por hora 
mcg/min: Micrograma por minuto 
mcg: Micrograma 
mcg/kg/min: Micrograma por quilograma por minuto 
mg/kg: Miligrama por quilograma  
mg: Miligrama 
min: Minutos 
mL: Mililitro 
RGS: Ringer simples 
SF: soro fisiológico 0,9% 
SG5%: soro glicosado 5% 
SN: se necessário 
SR: sob refrigeração (2 – 8°C) 
TA: Temperatura Ambiente 
mcg/kg: micrograma por quilograma 
mcg/kg/h: micrograma por quilograma por hora 
mcg/kg/min: micrograma por quilograma por minuto 
[ ]: concentração usual 
 

 

 

 

a. Anestésicos (N01) 

a.1 - Escetamina ou Dextrocetamina (Código ATC: N01AX03) 

I – Nomes comerciais/ apresentação 
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Princípio ativo: Cloridrato de Escetamina 

Nomes comerciais: Ketamin® [1] 

Apresentação disponível no hospital: Escetamina 10 mL 50 mg/mL solução injetável. 

 

II – Classe farmacológica/ mecanismo de ação 

Anestésico. Antagonista não competitivo do receptor NMDA que bloqueia o glutamato.  

 

III – Indicações 

Anestesia, incluindo indução e manutenção; sedação de procedimentos; analgesia em dosagem 

subanestésica para dores aguda e crônica; estado de mal epiléptico refratário; 

analgesia/sedação/agitação de pacientes ventilados mecanicamente na UTI; intubação de 

sequência rápida fora da sala de cirurgia (urgência) [2, 3]. 

 

IV – Doses usuais 

Dose mínima: Sedação consciente EV, 0,5 mg/kg. Repetir metade da dose a cada 10 – 15 min ou INF 

de 0,5 mg/kg/h. IM, 2 mg/kg seguido de 2 – 4 mg/kg após 15 – 20 min. 

Analgesia IM, 2 mg/kg.  

Intubação e adaptação a ventilação IM ou EV, 1 mg/kg.  

EV, 1 mg/kg. INF: 0,7 mg/kg/h [3, 4, 5, 6]. 

Dose máxima: Sedação consciente EV, 2 mg/kg. Repetir metade da dose a cada 10 – 15 min ou INF 

de 2 mg/kg/h. IM, 5 mg/kg seguido de 2 – 4 mg/kg após 15 – 20 min. 

Analgesia IM, 13 mg/kg.  

Intubação e adaptação a ventilação IM ou EV, 2 mg/kg.  

EV, 4,5 mg/kg. INF: 3 mg/kg/h [3, 4, 5, 6]. 

 

V – Modo de administração 
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Via de administração: EV ou IM 

Diluição: SF0,9%, SG5%, ABD - [ ] para administração é de 1 mg/mL; [ ] para pacientes com restrição 

hídrica 2 mg/mL [2, 6]. 

Estabilidade pós-diluição: sem dados na literatura, no entanto, há conservantes em sua composição 

[7]. 

Velocidade de infusão: Lenta (máx. 0,5 mg/kg/min) [3, 6]. 

Incompatibilidades: aciclovir, ampicilina, barbitúricos, diazepam, furosemida, fenitoína, fosfato de 

potássio *[7].  

Principais reações adversas a medicamentos: Alucinações auditivas e visuais, vômitos, delírio, 

disforia, hipertensão, taquicardia [3, 6]. 

 

VI – Observações importantes  

Início da ação: EV, 30 seg. IM, 3 - 4 min [4, 5, 6]. 

Duração do efeito: EV, 5 – 10 min. IM, 12 – 25 min [5, 6]. 

Interações medicamentosas: Cisatracúrio (aumenta duração do bloqueio neuromuscular) [6]. 

Contraindicações: Evitar uso em pacientes com sinais de hipertensão intracraniana, traumatismo 

craniano, trauma ocular (aumento da pressão intraocular), aneurisma cerebral, psicose e ICC grave 
[5,6]. 

Considerações: Atropinização prévia a administração reduz a secreção. Não exige ajuste renal [6]. 

*Nota: De acordo com a literatura consultada os medicamentos descritos podem vir a apresentar 

incompatibilidade com a escetamina. No entanto, é preciso considerar as condições específicas da 

administração (tipo de diluente, concentração da solução, etc.). Para isto, em caso de dúvidas 

consultar o farmacêutico.    

 

________________________________________________________________________________ 
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b. Psicoléptico (N05) 

b.1 - Dexmedetomidina (Código ATC: N05CM18) 

I – Nomes comerciais/ apresentação 

Princípio ativo: Cloridrato de Dexmedetomidina 

Nomes comerciais: Precedex® [1]. 

Apresentação disponível no hospital: Dexmedetomidina 2 mL 100 mcg/mL solução injetável. 

 

II – Classe farmacológica/ mecanismo de ação 

Agonista seletivo de receptor alfa 2 adrenérgico. As propriedades anestésicas e sedativas provem da 

ativação de receptores alfa 2a adrenérgicos no tronco cerebral o que resulta na inibição da liberação 

de norepinefrina; receptores alfa 2b adrenérgicos periféricos são ativados em altas doses ou com 

administração intravenosa rápida, resultando em vasoconstrição [8, 9]. 

 

III – Indicações 

Sedação de procedimento ou cuidados de anestesia monitorado; sedação em pacientes ventilados 

mecanicamente na UTI; manutenção da anestesia geral [8, 9]. 

 

IV – Doses usuais 

Dose mínima: EV, 0,5 mcg/kg. INF, 0,2 mcg/kg/h [4, 6]. 

Dose máxima: EV, 1 mcg/kg. INF: 0,75 mcg/kg/h [4, 6]. 

 

V – Modo de administração 

Via de administração: EV [4, 5, 6, 9]. 

Diluição: SF0,9% - [ ] para administração é de 4 mcg/ml, misturar gentilmente [8, 9, 10]. 

Estabilidade pós-diluição: 4h em TA ou 24h SR [10]. 

Velocidade de infusão: - 
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Incompatibilidades: Anfotericina B complexo, diazepam, fenitoína, irinotecano, pantoprazol* [10]. 

Principais reações adversas a medicamentos: Hipotensão, hipertensão, bradicardia, boca seca, 

náusea, sonolência, depressão respiratória, oligúria [6, 9].  

 

VI – Observações importantes  

Início de ação: EV, 5 – 10 min [6]. 

Duração de efeito: EV, 1 - 2h [6]. 

Interações medicamentosas: alfentanil, alprazolam, azitromicina, baclofeno, bromazepam, 

ciprofloxacino, cetamina, clonazepam, diazepam, fentanil, fluconazol, metadona, midazolam, 

morfina, propofol, Tacrolimo [16].  

Contraindicações: nenhuma contraindicação especifica determinada. 

Considerações: Deve ser diluído antes de administrar. Não exige ajuste renal [6, 10]. 

*Nota: De acordo com a literatura consultada os medicamentos descritos podem vir a apresentar 

incompatibilidade com a Dexmedetomidina. No entanto, é preciso considerar as condições 

específicas da administração (tipo de diluente, concentração da solução, etc.). Para isto, em caso de 

dúvidas consultar o farmacêutico.    

 

b.2 - Midazolam (Código ATC: N05CD08) 

I – Nomes comerciais/ apresentação 

Princípio ativo: Maleato de Midazolam 

Nomes comerciais: Dormire®, Dormonid® [1]. 

Apresentação disponível no hospital: Midazolam 3 mL e 10 mL 5 mg/ml solução injetável. 

 

II – Classe farmacológica/ mecanismo de ação 

Benzodiazepínicos. Atua como inibidor seletivo do receptor GABA A provocando um efeito que 

resulta no aumento da permeabilidade da membrana neuronal aos íons cloreto, provocando assim, 
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a hiperpolarização (um estado menos excitável) e estabilização da membrana neuronal [11, 12]. 

 

III – Indicações 

Indução e manutenção de anestesia geral; convulsões intermitentes; status epilepticus; sedação de 

pacientes ventilados mecanicamente em UTI; sedação para realização de procedimentos fora da 

sala de cirurgia [11, 12].  

 

IV – Doses usuais 

Dose mínima: Pré - medicação anestésica (1a - 15a) IM, 0,08 mg/kg.  

Sedação consciente (6m - 5a) EV, 0,05 mg/kg; (6a - 12a) EV, 0,025 mg/kg. IM, 0,05 mg/kg.  

EV, 0,05 mg/kg [4, 5, 6, 12].  

Dose máxima: Pré - medicação anestésica (1a – 15a) IM, 0,2 mg/kg.  

Sedação consciente (6m - 5a) EV, 0,1 mg/kg; (6a - 12a) EV, 0,05. IM, 0,15 mg/kg. 

EV, 0,3 mg/kg [4, 5, 6, 12].  

 

V – Modo de administração 

Via de administração: EV e IM. 

Diluição: SF0,9%, SG5%, RGS, ABD – [ ] para administração é de 0,5 mg/mL. Para pacientes com 

restrição hídrica utilizar [ ] 1mg/mL [11, 12]. 

Estabilidade pós-diluição: 24h, sem especificação da temperatura de armazenamento [13]. 

Velocidade de infusão: EV, 1 a 2 mcg/kg/min [12]. 

Incompatibilidades: Aciclovir, ácido aminocapróico, amoxicilina, ampicilina, anfotericina B, 

bicarbonato de sódio, ceftazidima, cefuroxima, dexametasona, diazepam, ertapenem, fenobarbital, 

fenitoína, ganciclovir, meropenem, omeprazol, tiopental*[12, 13]. 

Principais reações adversas a medicamentos: Depressão respiratória, apneia, cefaleia, tontura, 

agitação, sonolência diurna, soluço [5, 6, 11].  
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VI – Observações importantes  

Início de ação: 60 seg - 3 min [5, 15].  

Duração de efeito: 30 – 45 min [5]. 

Interações medicamentosas: alfentanil, alprazolam, amobarbital, baclofeno, bromazepam 

clorpromazina, cetoconazol, cetamina, clonazepam, diazepam, gabapentina, lorazepam, metadona, 

morfina, propofol [15]. 

Contraindicações: Glaucoma, choque, depressão prévia do SNC [6]. 

Considerações: Antídoto para casos de intoxicação, vide o tópico – Flumazenil [6]. 

*Nota: De acordo com a literatura consultada os medicamentos descritos podem vir a apresentar 

incompatibilidade com Midazolam. No entanto, é preciso considerar as condições específicas da 

administração (tipo de diluente, concentração da solução, etc.). Para isto, em caso de dúvidas 

consultar o farmacêutico.    

________________________________________________________________________________ 

c. Analgésico (N02) 

c.1 - Fentanil (Código ATC: N02AB03) 

I – Nomes comerciais/ apresentação 

Princípio ativo: Citrato de fentanila 

Nomes comerciais: Fentanest®, Fentanil®[1]. 

Apresentação disponível no hospital: Citrato de fentanila 2 mL 0,05 mg/mL solução injetável. 

 

II – Classe farmacológica/ mecanismo de ação 

Analgésico opióide. Liga-se a receptores estereoespecíficos em muitos locais no SNC, aumentando 

o limiar da dor, bem como alterando a recepção da dor e inibindo as vias ascendentes da dor [18]. 

 

III – Indicações 

Tratamento da dor aguda e crônica; analgesia e sedação para realização de procedimentos; 
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analgesia e sedação em pacientes na UTI; intubação de sequência rápida [17, 18].  

 

IV – Doses usuais 

Dose mínima: Intubação e outros procedimentos rápidos EV, 1 mcg/kg (se associar com midazolam, 

usar 2- 3 mcg/kg do fentanil).  

Sedação consciente EV, 0,5 mcg/kg por 3 – 5min. Se necessário, repetir metade da dose a cada 3 – 

5min. Dose máxima de 50 mcg.  

Analgesia e adaptação a ventilação EV, 1 mcg/kg seguido de INF 1 mcg/kg/h. 

INF, 1 mcg/kg/h. 

Dor intensa EV, 0,5 mcg/kg a cada 30 – 60 min [4, 6, 14]. 

Dose máxima: Intubação e outros procedimentos rápidos EV, 3 mcg/kg (se associar com midazolam, 

usar 2- 3 mcg/kg do fentanil). 

Sedação consciente EV, 2 mcg/kg por 3 – 5min. Se necessário, repetir metade da dose a cada 3 – 

5min. Dose máxima de 50 mcg.  

Analgesia e adaptação a ventilação EV, 2 mcg/kg seguido de INF 3 mcg/kg/h. 

INF, 10 mcg/kg/h. 

Dor intensa EV, 1,5 mcg/kg a cada 30 – 60 min [4, 6, 14]. 

 

V – Modo de administração 

Via de administração: EV 

Diluição: Diluído ou não em SF0,9%, SG5% [17, 19, 20]. 

Estabilidade pós-diluição: 24h em TA [17]. 

Velocidade de infusão: Bolus, lento cerca de 2 – 5 min. A administração lenta evita depressão 

respiratória, hipotensão arterial e rigidez torácica [5, 6, 20]. 

Incompatibilidades: dantroleno, fenitoína, pantoprazol, sulfametoxazol-trimetoprima*[19]. 

Principais reações adversas a medicamentos: Sedação, tontura, taquicardia, bradicardia, 

hipotensão, hipertensão, náusea, vômito, rigidez muscular, alucinações, broncoespasmo, 
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depressão respiratória, constipação, laringoespasmo [6, 17]. 

 

VI – Observações importantes  

Início de ação: 30 seg – 2 min [4, 14]. 

Duração de efeito: 2 – 4h [14].  

Interações medicamentosas: alfentanil, alprazolam, amobarbital, bromazepam, carbamazepina, 

clorpromazina, dexametasona, diazepam, fenitoína, fluconazol, haloperidol, linezolida, metadona, 

metoclopramida, octreotida, prometazina [20]. 

Considerações: Ao contrário de outros opióides, o fentanil não estimula a liberação de Histamina. 

Evitar retirada brusca, principalmente, se foi utilizada por um período prolongado. Antídoto para 

casos de intoxicação – Naloxona. Vide o tópico [5, 6]. 

*Nota: De acordo com a literatura consultada os medicamentos descritos podem vir a apresentar 

incompatibilidade com Fentanil. No entanto, é preciso considerar as condições específicas da 

administração (tipo de diluente, concentração da solução, etc.). Para isto, em caso de dúvidas 

consultar o farmacêutico.    

 

________________________________________________________________________________ 

d. Relaxantes musculares (M03) 

d.1 - Rocurônio (Código ATC: M03AC09) 

I – Nomes comerciais/ apresentação 

Princípio ativo: Brometo de Rocurônio 

Nomes comerciais: Esmeron® [1]. 

Apresentação disponível no hospital: Brometo de Rocurônio 5mL 10mg/mL solução injetável  

 

II – Classe farmacológica/ mecanismo de ação 

Bloqueador neuromuscular não despolarizante. Bloqueia a ligação da acetilcolina aos receptores na 
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placa motora, inibindo a despolarização [21, 22]. 

 

III – Indicações 

Bloqueio neuromuscular durante a intubação endotraqueal ou ventilação mecânica durante a 

cirurgia [21, 22]. 

 

IV – Doses usuais 

Dose mínima: Sequência rápida para intubação EV, bolus 0,6 mg/kg. 

Anestesia geral para intubação traqueal EV, 0,45 mg/kg. 

Manutenção cirúrgica EV, 0,075 mg/kg ou 5 mcg/kg/min [4, 6, 14, 21]. 

Dose máxima: Sequência rápida para intubação EV, bolus 1,2 mg/kg.  

Anestesia geral para intubação traqueal EV, 0,6 mg/kg  

Manutenção cirúrgica EV, 0,15 mg/kg ou 15 mcg/kg/min [4, 6, 14, 21]. 

 

V – Modo de administração 

Via de administração: EV 

Diluição: Pode ser administrado não diluído (bolus) ou diluído em ABD, SF0,9%, SG5%, RGL. [ ] para 

diluição é de 0,5 mg/mL a 2 mg/mL [6, 21, 24]. 

Estabilidade pós-diluição: 24h em TA [21, 23, 24]. 

Velocidade de infusão: bolus ou INF [6]. 

Incompatibilidades: anfotericina b, diazepam, dexametasona, furosemida, fosfato de potássio, 

hidrocortisona, metilprednisolona, pantoprazol, piperacilina+ tazobactam, tiopental*[21, 23]. 

Principais reações adversas a medicamentos: Taquicardia, hipotensão, hipertensão, taquicardia, 

arritmia, prurido, erupção cutânea, bloqueio neuromuscular prolongado [6, 21]. 

 

VI – Observações importantes  



13 
 

Início de ação: 30 seg – 2 min [4, 5, 6, 14]. 

Duração de ação: 30 – 60 min [5, 6].  

Interações medicamentosas: Amicacina, epinefrina, fenitoína, gentamicina, polimixina b, 

tobramicina [24].  

Considerações: Não possui ação analgésica e sedativa. Antídoto para casos de intoxicação – 

Sugamadex. Vide o tópico [5, 6]. 

*Nota: De acordo com a literatura consultada os medicamentos descritos podem vir a apresentar 

incompatibilidade com Rocurônio. No entanto, é preciso considerar as condições específicas da 

administração (tipo de diluente, concentração da solução, etc.). Para isto, em caso de dúvidas 

consultar o farmacêutico.    

________________________________________________________________________________ 

e. Antídotos (V03) 

e.1 - Sugamadex (Código ATC: V03AB) 

I – Nomes comerciais/ apresentação 

Princípio ativo: Sugamadex sódico 

Nomes comerciais: Bryony®, Bridion® [1]. 

Apresentação disponível no hospital: Sugamadex sódico 2 mL 100 mg/mL solução injetável 

 

II – Classe farmacológica/ mecanismo de ação 

Antídoto/Agente reversor de bloqueio neuromuscular. Forma um complexo com os bloqueadores 

neuromusculares (rocurônio e vecurônio) reduzindo a quantidade de bloqueador disponível para se 

ligar aos receptores nicotínicos na junção neuromuscular. Isso resulta na reversão do bloqueio 

neuromuscular induzido [25, 26]. 

 

III – Indicações 

Reversão do bloqueio neuromuscular induzido por rocurônio ou vecurônio [25, 26].  
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IV – Doses usuais 

Dose mínima: Bloqueio neuromuscular para pacientes pediátricos acima de 2 anos EV, 2 mg/kg [25]. 

Dose máxima: Bloqueio neuromuscular para pacientes pediátricos acima de 2 anos EV, 4 mg/kg 

[25]. 

 

V – Modo de administração 

Via de administração: EV 

Diluição: administrar com ou sem diluição em SF0,9%, SG5%. [ ] para administração – 10 mg/mL. 

Para pacientes com restrição hídrica pode ser feito com uma [ ] de 25 mg/mL [27, 28]. 

Estabilidade pós-diluição: 48h SR ou TA [28]. 

Velocidade de infusão: Bolus, em 10 seg [28]. 

Incompatibilidades: Ondansetrona, verapamil, [27, 28]. 

Principais reações adversas a medicamentos: tosse, hipotensão, problemas nas vias aéreas, 

náusea, vômito, bradarritmia, [25, 28]. 

 

VI – Observações importantes  

Duração de ação: 1- 2h [28]. 

Interações medicamentosas: desogestrel, drosperinona, etinilestradiol, levonogestrel, 

medroxiprogesterona, norgestrel [28]. 

Considerações: Infundir lentamente para reduzir incidência de eventos adversos. Quando o 

clearence de creatinina for < 30 mL/min seu uso não é recomendado [6, 27]. 

*Nota: De acordo com a literatura consultada os medicamentos descritos podem vir a apresentar 

incompatibilidade com Sugamadex. No entanto, é preciso considerar as condições específicas da 

administração (tipo de diluente, concentração da solução, etc.). Para isto, em caso de dúvidas 

consultar o farmacêutico.    
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e.2 - Flumazenil (Código ATC: V03AB25) 

I – Nomes comerciais/ apresentação 

Princípio ativo: Flumazenil 

Nomes comerciais: Lanexat® [1]. 

Apresentação disponível no hospital: Flumazenil 5mL 0,1 mg/mL solução injetável. 

 

II – Classe farmacológica/ mecanismo de ação 

Antídoto. Inibe competitivamente a atividade no local do receptor de benzodiazepínico no 

complexo receptor de GABA/benzodiazepina. O flumazenil não antagoniza o efeito no SNC de 

drogas que afetam os neurônios GABAérgicos por outros meios que não o receptor 

benzodiazepínico (etanol, barbitúricos, anestésicos gerais) e não reverte os efeitos dos opióides [29, 

30].  

 

III – Indicações 

Tratamento de sobredosagem com benzodiazepínicos; reversão da sedação de procedimentos ou 

anestesia geral com benzodiazepínicos [29, 30, 32]. 

 

IV – Doses usuais 

Dose mínima: Antagonista benzodiazepínico EV, 0,01 mg/kg em intervalos de 1 min entre as doses 

até atingir nível de consciência [6, 29, 30, 32]. 

Dose máxima: Antagonista benzodiazepínico EV, 0,2 mg/dose e 0,05 mg/kg ou 1 mg acumulada [6, 

29, 30, 32]. 

 

V – Modo de administração 

Via de administração: EV 
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Diluição: pode seu feito com ou sem diluição em SF0,9%, SG5% [6].  

Estabilidade pós-diluição: 24h em TA [31]. 

Velocidade de infusão: 15 – 60 seg em vasos de grande calibre, a fim de reduzir as chances de dor 

ou flebite no momento da administração [6, 30].  

Incompatibilidades: nenhuma identificada. 

Principais reações adversas a medicamentos: náusea, vômito, agitação, ansiedade, cefaleia, 

arritmia, bradicardia, hipertensão, convulsões, dor no momento da administração, flebite [6, 32]. 

 

VI – Observações importantes  

Início de ação: 1 – 3min [6]. 

Duração de ação: 40 min [32]. 

Interações medicamentosas: alprazolam, bromazepam, clobazam, diazepam, lorazepam, 

midazolam, zolpidem, zaleplona, zopiclona [32]. 

Considerações: Não exige ajuste renal. Para insuficiência hepática, considerar a redução da dose ou 

frequência. O efeito do benzodiazepínico pode reaparecer necessitando de doses adicionais. Uso de 

flumazenil tem sido associado à ocorrência de convulsões, mas isto é mais comum naqueles 

pacientes que tomaram benzodiazepínicos para sedação prolongada ou em casos de sobredosagem 

por antidepressivos tricíclicos [6, 32]. 

Contraindicações: Pacientes que podem ter ingerido ou estão apresentando sinais de 

superdosagem de antidepressivos cíclicos [30]. 

 

e.3 - Naloxona (Código ATC: V03AB15) 

I – Nomes comerciais/ apresentação 

Princípio ativo: Cloridrato de Naloxona 

Nomes comerciais: Narcan® [1]. 

Apresentação disponível no hospital: Cloridrato de Naloxona 1 mL 0,4 mg/mL solução injetável. 
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II – Classe farmacológica/ mecanismo de ação 

Antagonista opióides que atua competindo e deslocando os opióides nos locais dos receptores 

opióides [33, 34]. 

 

III – Indicações 

Superdosagem de opióides; reversão de prurido induzido por opióides [33, 34, 36]. 

 

IV – Doses usuais 

Dose mínima: Intoxicação por opióides EV, 0,01 mg/kg. Repetir a cada 2 – 3 min, SN. Dose no tubo 

traqueal é 2 – 3x maior.  

Reversão de prurido induzido por opióides EV, INF 0,003 mg/kg/h. Titular para manter o equilíbrio 

entre redução do prurido e alivio da dor [6]. 

Dose máxima:  

Intoxicação por opióides EV, 0,1 mg/kg. Repetir a cada 2 – 3 min, SN. Dose no tubo traqueal é 2 – 3x 

maior.  

Reversão de prurido induzido por opióides EV, INF 0,1 mg/kg/h [6]. 

 

V – Modo de administração 

Via de administração: EV 

Diluição: ABD, SF0,9%, SG5%. Modelo de diluição - Diluir 2 mg em 500mL de diluente permite obter 

uma solução a 0,004 mg/mL [6, 35]. 

Estabilidade pós-diluição: 24h em TA [6, 35]. 

Velocidade de infusão: Infusão bem lenta [6]. 

Incompatibilidades: Anfotericina b, dantroleno, diazepam, fenitoína, lansoprazol, pantoprazol, 

tiopental*[35]. 

Principais reações adversas a medicamentos: náusea, vômito, sudorese, nervosismo, inquietação, 
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irritabilidade, cefaleia, tremores, dispneia, depressão respiratória [6, 33, 34, 36]. 

 

VI – Observações importantes  

Início de ação: Efeito instantâneo [6]. 

Duração de ação: 1h. Como o efeito é curto pode ser preciso repetir as doses após 1 – 2h [6].  

Interações medicamentosas: clonidina, morfina, oxicodona [36]. 

Considerações: Não exige ajuste renal. Após administração é necessário monitorar o paciente por 

pelo menos 2h. Não tem efeito agonista mesmo em dose excessiva [6]. 

*Nota: De acordo com a literatura consultada os medicamentos descritos podem vir a apresentar 

incompatibilidade com Naloxona. No entanto, é preciso considerar as condições específicas da 

administração (tipo de diluente, concentração da solução, etc.). Para isto, em caso de dúvidas 

consultar o farmacêutico.    
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TABELA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EM PACIENTES SOB SUPORTE VENTILATÓRIO INVASIVO – FARMÁCIA CLÍNICA 

MEDICAMENTO FABRICANTE VIA DE ADM. DOSE MÍNIMA DOSE MÁXIMA TAXA DE ADM. DILUENTE [ ] USUAL P/ 
ADM. 

[ ] MÁXIMA 
P/ ADM. 

ESTABILIDADE 
PÓS-DILUIÇÃO 

Cetamina -
50mg/mL 

Cristália EV 
IM 

EV 0,5 mg/kg 
IM 1 mg/kg 

EV 2 mg/kg 
IM 5 mg/kg 

0,5 mg/kg/min SF0,9%, 
SG5%, 
ABD 

1 mg/mL 2 mg/mL - 

Dexmedetomidina 
– 100 mcg/mL 

Gland 
Pharma 

EV 0,5 ug/kg 
 

1 ug/kg - SF0,9% 4 ug/mL - 4h em TA ou 
24h SR 

Midazolam – 
 5 mg/ml 

Cristália 
União 

Química 

EV 
IM 

EV 0,05 mg/kg 
IM 0,05 mg/kg 

EV, 0,3 mg/kg 
IM, 0,2 mg/kg 

1 a 2 
mcg/kg/min 

SF0,9%, 
SG5% 
ABD 
RGS 

0,5 mg/mL 1mg/mL 24h sem 
especificação 

da 
temperatura 

Fentanil – 
 0,05 mg/mL 

Fresenius EV 1 ug/kg 3 ug/kg Bolus, lento (2 – 
5 min) 

Não diluído 
SF0,9%, 
SG5% 

- - 24h em TA 

Rocurônio - 
10mg/mL 

Eurofarma EV 0,45 mg/kg 1,2 mg/kg Bolus Não diluído 
ABD 

SF0,9% 
SG5% 
RGL 

- - 24h em TA 

Sugamadex – 
100 mg/mL 

União 
Química 

EV 2 mg/kg 4 mg/kg Bolus, em 10 
seg. 

Não diluído 
SF0,9%, 
SG5% 

10 mg/mL 25 mg/mL 48h SR ou TA 

Flumazenil – 
0,1 mg/mL 

Cristália 
 

EV 0,01 mg/kg 0,2 mg/dose e 
0,05 mg/kg 

15 – 60 seg. Não diluído 
SF0,9%, 
SG5% 

- - 24h em TA 

Naloxona – 
0,4 mg/mL 

Cristália 
 

EV 0,01 mg/kg 0,1 mg/kg Infusão bem 
lenta 

ABD 
SF0,9% 
SG5% 

0,004 mg/mL - 24h em TA 

SR: Sob refrigeração; TA: Temperatura ambiente;  
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