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RESUMO  

Introdução: os protocolos de analgesia, sedação e delirium nas Unidades de 

Terapia Intensiva promovem conforto, reduzem o estresse e erros de avaliação 

clínica, com qualidade no tratamento, adequando o emprego dos fármacos, 
propiciando segurança do paciente. Objetivo: implantar protocolo de analgesia, 

sedação e delirium em Unidade de Terapia Intensiva de hospital regional do 
nordeste brasileiro utilizando ciclo de melhoria da qualidade. Metodologia: estudo 

de natureza quantitativa do tipo quase experimental, antes e depois, sem grupo 

controle, e de intervenção, para a melhoria da qualidade, desenvolvido com a equipe 

multiprofissional da Unidade de Terapia Intensiva adulto do Hospital Regional 

Deoclécio Marques de Lucena, Parnamirim-RN, no período de março a agosto de 

2018. A intervenção abrangeu a implantação do protocolo assistencial de forma 

participativa, com educação permanente e mudanças nos processos de trabalho. 

Elencaram-se 15 critérios e seis indicadores para medir a qualidade assistencial e 

foram feitas mensurações diárias destes no período pré e pós intervenção. Os dados 

de não cumprimento dos critérios foram analisados no gráfico antes-e-depois de 

Pareto. Estimaram-se os valores de melhoria absoluta e relativa e a significância 

estatística mediante o teste do valor Z unilateral para p <0,05. Resultados: 
analisaram-se os prontuários de 40 pacientes em cada fase do estudo não havendo 

diferenças estatísticas em relação aos dados demográficos e critérios de gravidade 

(APACHE II) nas fases do estudo. Dos 43 profissionais da equipe assistencial que 

foram treinados na fase de intervenção, 74% afirmaram não ter conhecimento prévio 

das escalas empregadas, entretanto todos relataram segurança no emprego das 

mesmas após a intervenção. Houve melhora significativa (p< 0,001) em 12 dos 15 
critérios, porém sem diferença nos indicadores de qualidade. Conclusões: os 

protocolos de analgesia, sedação e delirium em unidade de terapia intensiva, 

implantado com o uso de ferramentas de melhoria da qualidade (ciclos de melhoria), 

são de fácil manejo, baixo custo e efetivos na segurança do paciente. 

 
Descritores: Sedação Consciente; Analgesia; Delirium; Unidades de Terapia 

Intensiva; Segurança do Paciente. 
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ABSTRACT  

Introduction: The protocols of analgesia, sedation and delirium in the Intensive Care 

Units promote comfort, reduce stress and errors of clinical evaluation, with quality in 
the treatment, adjusting the use of the drugs, providing patient safety. Objective: to 

implant protocol of analgesia, sedation and delirium in the Intensive Care Unit of a 

regional hospital in the Brazilian Northeast using a quality improvement cycle. 
Methodology: a quasi-experimental quantitative study, before and after, without 

control group, and intervention, for quality improvement, developed with the 

multiprofessional team of the Adult Intensive Care Unit of the Deoclécio Marques de 

Lucena Regional Hospital, Parnamirim- RN, in the period from March to August 

2018. The intervention covered the implementation of the assistance protocol in a 

participatory manner, with permanent education and changes in work processes. A 

total of 15 criteria and six indicators were added to measure the quality of care and 

daily measurements were made in the pre- and post-intervention period. Non-

compliance data were analyzed in the before-and-after Pareto chart. Absolute and 

relative improvement values and statistical significance were estimated using the 
unilateral Z-value test for p <0.05. Results: The charts of 40 patients in each phase 

of the study were analyzed, and there were no statistical differences in relation to the 

demographic data and severity criteria (APACHE II) of the two phases of the study. 

Of the 43 caregivers who were trained in the intervention phase, 74% stated that they 

did not have previous knowledge of the scales used, but all reported safety in their 

use after the intervention. There was a significant improvement (p <0.001) in 12 of 

the 15 criteria, but no difference in quality indicators. Conclusions: The protocols of 

analgesia, sedation and delirium in an intensive care unit, implanted with the use of 

quality improvement tools (cycles of improvement), are easy to handle, low cost and 

effective in patient safety. 
 
Keywords:  Conscious Sedation; Analgesia; Delirium; Intensive Care Units; Patient 

Safety 
 
 

 



15 
 

 
 

APRESENTAÇÃO 

 
O presente trabalho pretende descrever a implantação de um protocolo de 

analgesia, sedação e delirium na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital 

Regional Deoclécio Marques de Lucena (HRDML), em Parnamirim – RN, objetivando 

melhoria na qualidade assistencial. O projeto foi desenvolvido com a participação 

dos profissionais diretamente envolvidos no atendimento aos pacientes e com o 

apoio da Direção do Hospital na qual o serviço se insere, com o emprego de um 

ciclo de melhoria da qualidade.  

A estrutura do presente Trabalho de Conclusão de Mestrado segue um 

modelo próprio de disposição, recomendado e proposto pelo Programa de Pós-

Graduação Mestrado Profissional de Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGQualiSaúde/UFRN). Além dos 

elementos pré-textuais e pós-textuais, o restante do trabalho está em formato de um 

artigo científico dispostas de acordo com as proposições sugeridas pelo Standards 

for Quality Improvement Reporting Excellence (SQUIRE 2.0) e formatado com o 

objetivo de publicação em revista científica na área clínica e de terapia intensiva. As 

referências bibliográficas encontram-se dispostas de acordo com as normas de 

Vancouver. 

A primeira seção, Introdução apresenta brevemente o objeto da pesquisa, 

dados relevantes da literatura e o objetivo desta investigação. 

A seção seguinte intitulada Metodologia tem como tarefa sistematizar os 

procedimentos metodológicos percorridos para a execução do trabalho e as fases de 

seu desenvolvimento, com respaldo científico no programa PPGQualisaude/ UFRN.  

Na sequência, a seção Resultados apresenta os achados relevantes 

encontrados, com os cálculos de significância estatística adequados ao contexto. . 

A Seção Discussão apresenta um diálogo entre os resultados e a literatura 

cientifica relacionada aos temas de forma contemporânea e as Conclusões 

encerram o artigo destacando os principais resultados e apontamentos para novas 

investigações. 
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1 ANEXAÇÃO DO ARTIGO 
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1.1 INTRODUÇÃO  

 
As diretrizes mais recentes sobre analgesia, sedação e delirium recomendam 

que o conforto do paciente crítico seja prioridade. O adequado manejo da dor 

propicia sedações mais superficiais, com menores doses de benzodiazepínicos, 

redução do tempo em ventilação mecânica (VM), menores taxas de infecção e 

complicações pulmonares e maior colaboração do paciente.(1) 

O delirium é uma disfunção neurológica aguda frequentemente observada em  

pacientes internados em UTI, caracterizado por alterações  transitórias da 

consciência e cognição, em geral, por breve período de tempo.(2)   

A prevalência do delirium é de aproximadamente 70% e a sua incidência pode 

chegar a 89%. Além disso, pacientes que desenvolvem esse distúrbio apresentam 

piores resultados na evolução, contribuindo para o aumento do tempo de 

hospitalização, maior possibilidade de ocorrência de eventos adversos, tais como 

complicações respiratórias, neurológicas e maior mortalidade.(2-4) 

Tendo em vista que a incidência de delirium em pacientes de UTI é alta e  

considerando-se a existência de diversos fatores relacionados ao distúrbio,  ressalta-

se a importância de cuidados sistematizados e utilização de  instrumentos 

específicos para a sua detecção. Tais cuidados poderiam colaborar não somente 

para o alcance de resultados positivos na prevenção do delirium, como também 

propiciar a sensibilização da equipe para realizá-los de forma consciente e 

direcionados para o controle do distúrbio na UTI. (5)    

Atualmente, diversos estudos têm recomendado a aplicação de protocolos  ou 

metas interdisciplinares para direcionar a utilização dos sedativos e o  tratamento  

precoce da dor para o melhor controle do delirium em pacientes  internados na 

UTI.(6)   

Durante as visitas clínicas regulares, trabalhando como coordenador e diarista 

da UTI adulto do HRDML, percebeu-se a ausência de mensuração da dor de forma 

regular pela equipe assistencial multiprofissional e conduta heterogênea na 

analgesia empregada para os pacientes admitidos nos cuidados intensivos.  

 Neste grupo populacional, quando era necessário procedimentos invasivos e 

uso de sedativos, havia um exagero no uso de hipnóticos, era mantida por tempo 

prolongado a sedação, sem despertar matinal, e havia heterogeneidade nas doses 
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empregadas dos medicamentos, culminando com desfechos clínicos inadequados 

ao tratamento proposto .  

Na mesma unidade intensiva, não havia uma padronização do diagnóstico e 

da conduta terapêutica em relação ao delirium, fato que fomentou a busca de 

conhecimento específico objetivando intervir neste problema de forma participativa e 

multiprofissional.  

Um estudo brasileiro, envolvendo 1.015 médicos intensivistas, evidenciou que 

apenas 52,7% relataram a utilização de um protocolo de sedação, 62,8% não  

discutiam alvos de sedação nas visitas diárias e 68,3% não praticavam qualquer 

interrupção da sedação.(7) 

Diante do exposto foi percebida uma oportunidade de melhoria e foi planejado 

um estudo com vias à implantação de um protocolo assistencial empregando um 

ciclo de melhoria da qualidade.  

Dessa forma, objetiva-se avaliar a implantação de protocolo de analgesia, 

sedação e delirium na unidade de terapia intensiva de hospital regional do nordeste 

brasileiro utilizando ciclo de melhoria da qualidade.  

Como objetivos específicos, tem-se: 

 Analisar descrição em prontuário de parâmetros de dor, nível de sedação e 
presença de delirium (análise do problema de qualidade); 

 Elaborar protocolo de analgesia , sedação e delirium na terapia intensiva com 

base em critérios e indicadores de qualidade; 

 Capacitar a equipe multiprofissional para implantação dos protocolos de 

analgesia, sedação e delirium; 

 Comparar antes e após a implantação dos protocolos de analgesia, sedação 

e delirium os indicadores tempo de ventilação mecânica, tempo de 

permanência (UTI e hospitalar) , mortalidade (UTI e hospitalar) e incidência de 

eventos adversos,  como perda de dispositivos invasivos . 
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1.2 METODOLOGIA 
 
1.2.1 Contexto 

            
           De acordo com o relatório técnico da equipe do núcleo de vigilância 

epidemiológica referente ao período de janeiro a março de 2018, O HRDML foi 

inaugurado em 09/08/2004 no bairro de Santos Reis em Parnamirim – RN, 

apresenta 60 leitos de internação traumato-ortopédicos, 18 leitos de cirurgia geral e 

dez leitos de terapia intensiva, com internações preferentemente cirúrgico-

ortopédicas porém admitindo também pacientes clínicos na unidade intensiva. Na 

UTI, a equipe multiprofissional assistencial se compõe de sete médicos, seis 

enfermeiros, quatro fisioterapeutas e 26 técnicos de enfermagem (anexo 1). A 

unidade apresenta protocolos assistenciais na área médica (protocolo de controle 

glicêmico e de heparinização plena), na fisioterapia (protocolo de desmame da 

ventilação mecânica e de mobilização precoce) e na enfermagem (protocolo de 

diluição de medicamentos vasoativos, de cuidados assistenciais de enfermagem e 

de prevenção de úlceras por pressão), sendo realizadas visitas multiprofissionais 

diárias para avaliação clínica de cada paciente.  

Durante a visita multiprofissional à beira do leito, com a participação ativa da 

equipe multiprofissional assistencial, foram discutidos os problemas clínicos 

relevantes da unidade, à busca de uma oportunidade de melhoria, a qual foi 

submetida a um estudo de intervenção.  

O estudo desenvolvido foi quase experimental, do tipo antes e depois, e de 

intervenção, através de um ciclo de melhoria, com a implantação de um protocolo de 

analgesia, sedação e delirium, no qual foram utilizados escalas específicas para 

avaliar cada componente do estudo. 

A implantação do protocolo de analgesia, sedação e delirium forneceu à 

equipe assistencial subsídios técnico-científicos para adequada tomada de decisões, 

contribuindo para a melhoria na qualidade da assistência aos pacientes e usuários 

do nosso serviço, diminuindo a morbimortalidade associada, havendo mínimos 

riscos aos participantes, uma vez que as avaliações clínicas oportunas já fazem 

parte da rotina de trabalho nas unidades de terapia intensiva.  

O universo considerado para os fins do estudo foram todos os prontuários dos 

pacientes adultos (acima de 18 anos) internados na UTI do HRDML, no período de 
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março a agosto de 2018, sendo incluídos todos os pacientes admitidos e que 

permanecessem por no mínimo 48 horas internado na unidade intensiva, com 

exclusão daqueles que estiveram em cuidados paliativos exclusivos e das grávidas.  

O estudo foi desenvolvido em três etapas (pré intervenção, intervenção e pós 

intervenção), com duração de 2 meses em cada uma, e o protocolo que foi 

implantado na fase de intervenção se caracterizou como multiprofissional, contendo 

condutas médicas, e englobando campos de atuação da fisioterapia e da 

enfermagem. 

 

1.2.2 Priorização da oportunidade de melhoria 
 

A oportunidade de melhoria foi priorizada com a participação da equipe 

multidisciplinar, empregando a técnica do grupo nominal, com o detalhe que no 

quarto passo foi realizada a matriz de priorização. A matriz de priorização 

considerou os critérios adotados na lista definitiva como de igual importância, 

avaliando os problemas de qualidade de forma separada (de acordo com o passo 3 

da técnica do grupo nominal) e outorgando uma pontuação para cada tema de 

acordo com os critérios de decisão considerados prioritários pela equipe 

(prevalência do problema de qualidade na UTI, risco à saúde dos pacientes, 

capacidade de resolutividade interna e custo baixo para resolutividade do problema) 

com pontuação que varia de 1 a 5 .  

 
Quadro 1 - Matriz de priorização – resumo geral (8 participantes) 

Problema Prevalência 
Risco à 
saúde 

Resolutividade 
interna 

Custo 
baixo Total 

Protocolo analgesia , 
sedação e delirium 31 35 40 40 146 

Cuidados na 
aspiração das vias 

aéreas 27 29 33 32 121 
Higienização das 

mãos 38 31 34 31 134 
Cuidados na 

prevenção de úlceras 
por pressão 25 26 32 32 115 
Protocolo de 
desmame da 

ventilação mecânica 29 30 32 32 123 
Fonte: própria da pesquisa (2018)  
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          Ao término da matriz de priorização, os participantes decidiram implantar o 

protocolo de analgesia, sedação e delirium, uma vez que de forma multiprofissional 

e participativa foi o tema considerado mais importante pela equipe como 

oportunidade de melhoria (somou 146 pontos), ressaltando que os profissionais da 

equipe eram protagonistas deste cuidado e o consideraram prioritário para o serviço, 

uma vez  que almejavam a excelência no cuidado do paciente.  Feito a análise do 

problema e elaborados critérios e indicadores para medir a qualidade.  

 

1.2.3 Critérios e indicadores  
 
Quadro 2 - Critérios relacionados ao protocolo de analgesia 

Critério Exceção Esclarecimento 
Registro da avaliação de 
dor no prontuário (C1) 
 

-Paciente Vítima 
lesão SNC a escala 
BPS não se aplica  

- Serão considerados os registros nos 
prontuários clínicos por qualquer membro 
da equipe multiprofissional (médico, 
fisioterapeuta, enfermeiro e técnico de 
enfermagem). 

Registro de reavaliação de 
dor a cada 4 horas (C2) 
 

-Paciente Vítima 
lesão SNC a escala 
BPS não se aplica. 

- Serão considerados os registros nos 
prontuários clínicos por qualquer membro 
da equipe multiprofissional (médico, 
fisioterapeuta, enfermeiro e técnico de 
enfermagem). 

Registro de uso de 
tratamento não 
farmacológico para 
analgesia  (C3) 
 

- Pacientes sem 
queixas dolorosas 

- Serão considerados os registros nos 
prontuários clínicos por qualquer membro 
da equipe multiprofissional (médico, 
fisioterapeuta, enfermeiro e técnico de 
enfermagem). 

Registro de uso de 
tratamento farmacológico 
para analgesia (C4) 
 

- Pacientes sem 
queixas dolorosas 

- Deverá estar registrado, prescrito e 
checado no prontuário 

Prescrição de analgésicos 
de horário de acordo com a 
gradação do nível de dor  

(C5) 

- Pacientes sem 
queixas dolorosas 

- Deverá estar registrado, prescrito e 
checado no prontuário e anotado o grau de 
dor 

Controle adequado da dor 
(C6) 
 

 
Serão considerados os registros nos 
prontuários clínicos que indicam ausência 
de dor ou dor leve (graduação de dor de 1 
a 3 na escala visual)  

Fonte: Olsen BF, Rustøen T, Sandvik L, Miaskowski C, Jacobsen M, Valeberg BT. 
Development of a pain management algorithm for intensive care units. Heart Lung. 
2015;44(6):521-7.  
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Quadro 3 - Critérios relacionados ao protocolo de sedação 
Critério Exceção Esclarecimento 

Registro no prontuário do 
nível de sedação (C7) 
 

- Pacientes que não estão 
sedados  

- Serão considerados os 
registros nos prontuários 
clínicos por qualquer 
membro da equipe 
multiprofissional (médico, 
fisioterapeuta, enfermeiro e 
técnico de enfermagem). 

Manutenção de sedação 
guiada por metas (escala 
RASS de - 2 a 0) (C8) 
 

- Pacientes que não estão 
sedados 

- Deverá estar registrado, 
prescrito e checado no 
prontuário 

Registro da reavaliação 
da sedação a cada 4 
horas (C9) 
 

- Pacientes que não estão 
sedados 

- Serão considerados os 
registros nos prontuários 
clínicos por qualquer 
membro da equipe 
multiprofissional (médico, 
fisioterapeuta, enfermeiro e 
técnico de enfermagem). 

Registro de uso de 
tratamento farmacológico 
para sedação (C10) 
 

- Pacientes que não estão 
sedados 

- Deverá estar registrado, 
prescrito e checado no 
prontuário 

Registro da interrupção 
diária da sedação (C11) 
 

- Pacientes que não estão 
sedados 

- Deverá estar registrado, 
prescrito e checado no 
prontuário 

Fonte: Barr J, Fraser GL, Puntillo K, Ely EW, Gélinas C, Dasta JF, et al. American College of 
Critical Care Medicine. Clinical practice guidelines for the management of pain, agitation, and 
delirium in adult patients in the intensive care unit. Crit Care Med. 2013;41(1):263-306. 

 
Quadro 4- Critérios relacionados ao protocolo de delirium 

Critério Exceção Esclarecimento 
Registro da avaliação de 
delirium no prontuário 
(C12) 
 

- Pacientes sedados com 
RASS -4 ou -5  

- Serão considerados os 
registros nos prontuários 
clínicos por qualquer membro 
da equipe multiprofissional 
(médico, fisioterapeuta, 
enfermeiro e técnico de 
enfermagem). 

Registro da reavaliação de 
delirium a cada 8 horas  
(C13) 
 

- Pacientes sedados com 
RASS -4 ou -5   

- Serão considerados os 
registros nos prontuários 
clínicos por qualquer membro 
da equipe multiprofissional 
(médico, fisioterapeuta, 
enfermeiro e técnico de 
enfermagem). 

Registro do uso de 
tratamento não 
farmacológico para 
delirium (C14) 
 

- Pacientes com CAM-ICU 
negativa para delirium 

- Deverá estar registrado, 
prescrito e checado no 
prontuário 

Registro do uso de - Pacientes com CAM-ICU - Deverá estar registrado, 
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tratamento farmacológico 
para delirium (C15) 
 

negativa para delirium prescrito e checado no 
prontuário 

Fonte: Collinsworth AW, Priest EL, Campbell CR, Vasilevskis EE, Masica A. A review of 
multifaceted care approaches for the prevention and mitigation of delirium in Intensive Care 
Units. J Intensive Care Med .2016;31(2):127-41.  
 
Quadro 5 - Indicadores de qualidade 

Indicador  Exceção Esclarecimento 
Incidência de eventos 
adversos como perda de 
dispositivos invasivos no 
período   

- Pacientes sem 
dispositivos invasivos   
 

- Evento: pacientes que perderam 
de forma não programada 
dispositivos invasivos no período  

Tempo de permanência em 
ventilação mecânica  

- Pacientes sem uso 
prótese ventilatória  

Período em dias desde o início de 
uso de prótese ventilatória até o 
desmame desta  

Tempo de permanência 
na UTI (dias) 

 - Período de estadia do paciente 
em unidade de terapia intensiva, 
em dias, até sua alta da unidade 
ou óbito. 

Tempo de permanência 
hospitalar (dias) 

 - Período de estadia do paciente 
em qualquer setor do hospital, em 
dias, até sua alta ou óbito. 

Mortalidade na UTI (em 
percentual) 

 Número de óbitos ocorridos na 
UTI no mês/  
Número de saídas no mesmo 
período x 100 

Mortalidade no hospital 
(em percentual) 

 Número de óbitos ocorridos no 
hospital no mês/ 
Número de saídas no mesmo 
período x 100 

Fonte: Bugedo Guillermo, Tobar Eduardo, Aguirre Marcia, Gonzalez Hugo, Godoy Jorge, 
Lira Maria Teresa et al . Implantacao de protocolo de reducao de sedacao profunda baseado 
em analgesia comprovadamente seguro e factivel em pacientes submetidos a ventilacao 
mecanica. Rev. bras. ter. intensiva   2013  Sep  ;  25( 3 ): 188-196.               
 

          Os critérios construídos com o objetivo de definir a qualidade do  serviço,  

relacionado ao aspecto a ser avaliado,  contaram com a participação da  equipe 

multiprofissional em sua gênese e se fortaleceram com validade  facial (relevância à 

primeira vista), pois foram traduzidos em cuidados de saúde fundamentais com 

adequação na assistência prestada .  

            A validade de conteúdo (relacionado à dimensão da qualidade e  

necessidade e expectativas dos usuários) foi satisfeita devido aos critérios  

englobarem a segurança do paciente e o cuidado centrado no mesmo, atendendo os 

anseios dos usuários. 
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  A validade de critério (evidência científica documentada) foi baseada em 

práticas clínicas, algoritmos e revisões da literatura.(8-11) As exceções e 

esclarecimentos objetivaram definir claramente cada critério afim de sua 

interpretação ser  inequívoca na hora da avaliação .  

         A confiabilidade dos critérios se definiu com um estudo piloto com dois  

avaliadores (o médico e a enfermeira coordenadores da UTI) sendo utilizada uma 

amostra de  prontuários de pacientes admitidos no serviço . Foram avaliados 30 dias 

de internação por cada avaliador, sendo construída uma planilha para a coleta dos 

dados (anexo 2). Cada avaliador analisou o cumprimento do critério no conjunto de 

histórias selecionadas e os resultados obtidos foram submetidos ao cálculo dos 

índices de confiabilidade (concordância geral estimada e índice kappa), sendo 

adequados (anexo 3)  

       A avaliação dos prontuários buscou o cumprimento dos critérios elencados na 

evolução da equipe multiprofissional (médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e 

técnicos de enfermagem), de acordo com os esclarecimentos e exceções, 

justificados para cada elemento avaliado.  

 

1.2.4 Período pré intervenção  
 

Em cada prontuário era analisada a presença de relato escrito das escalas de 

sedação e de analgesia (em um total de seis mensurações por dia), pois este 

componente deveria ser avaliado a cada 4 horas. Em relação à escala de delirium, a 

avaliação era feita a cada 8 horas (em um total de três mensurações por dia) para 

cada paciente internado na terapia intensiva. A ocupação na unidade era variável, 

com um máximo de 10 leitos ocupados/dia. Além disto, os critérios de processo e de 

resultado, relacionados às condutas técnico-científicas adotadas, foram analisados a 

partir das mensurações de cada componente do estudo e da observação dos 

indicadores de qualidade propostos. 

          Na primeira fase do estudo, nos meses de março e abril de 2018, avaliou-se o 

nível de qualidade basal do serviço, totalizando 40 prontuários avaliados no período, 

número que correspondeu aos pacientes que cumpriram os critérios de inclusão, e 

após esta medida inicial, foi planejada uma intervenção, que se traduziu na 

implantação de um protocolo de analgesia, sedação e delirium.  
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1.2.5 Período de intervenção  
 

     A fase intermediária de treinamento ativo da equipe ocorreu no mês de maio 

de 2018, com o engajamento da equipe multiprofissional (médicos, fisioterapeutas, 

enfermeiros e técnicos de enfermagem) na metodologia do protocolo, com utilização 

de material impresso com as escalas de avaliação específicas e documentação 

escrita em prontuário das condutas pertinentes a cada situação encontrada.  

    A fase de treinamento da equipe assistencial transcorreu de forma fácil e 

prática, pois foi desencadeada no ambiente e no horário de trabalho dos 

profissionais, com custo baixo e efetividade nas ações. A capacitação dos 

profissionais contou com o apoio do núcleo de educação permanente do hospital. 

Esta se definiu na forma de palestras educativas, treinamento à beira do leito, 

discussão de casos durante a visita multiprofissional e disponibilização das escalas 

de analgesia, sedação e delirium utilizadas na pasta de protocolos clínicos da UTI. 

Acrescentou-se a manutenção de um banner educativo com as escalas e os 

fluxogramas na área central da unidade intensiva, de fácil visualização, e a colagem 

nas pranchetas de cada paciente das referidas escalas, para que o profissional 

durante o atendimento assistencial já pudesse avaliar cada parâmetro determinado 

no protocolo, facilitando o aprendizado, e documentasse no prontuário os dados e as 

condutas adequadas. Participaram ativamente desta fase educativa os 

coordenadores da unidade na área médica, de enfermagem e de fisioterapia.  

   Em relação à analgesia, nos casos em que o paciente não podia ou estava 

impossibilitado de falar, ferramentas válidas e reprodutíveis, como a Escala 

Comportamental de Dor (anexo 4), Behavioral Pain Scale (BPS), foram utilizadas. 

Esta escala é recomendada para realizar a monitorização da dor em pacientes de 

UTI que preservam a função motora intacta e nos que as injúrias são observáveis, 

mas que estejam incapacitados para apresentar um relato verbal acurado. A escala 

não é indicada para pacientes vítimas de lesões no Sistema Nervoso Central 

(SNC). Já nos casos em que o paciente estava alerta, orientado e que podia se 

comunicar verbalmente de modo eficaz, a Escala Verbal Numérica de Dor foi 

utilizada (anexo 5).(9)  

A BPS e a Ferramenta de Observação da Dor em Cuidados Críticos, Critical-

Care Pain Observation Tool (CPOT), são as escalas baseadas em comportamentos 
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relacionados à dor com maior poder de evidência quanto à validade e à 

confiabilidade, sendo recomendadas por diretrizes e protocolos para manejo da dor 

em UTI.(9) No Brasil, apenas a BPS foi adaptada culturalmente para o português 

brasileiro, validada com pacientes intubados de uma UTI geral(12) e em pós-

operatório de cirurgias cardíacas.(13) 

No que diz respeito à sedação, a Escala de sedação-agitação de Richmond, 

Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS), foi confiável e tem uma versão 

portuguesa validada(14) para medir a qualidade e profundidade da sedação em 

adultos (anexo 6). Este protocolo recomendou que a sedação fosse mantida em um 

nível leve/moderado, com escores do RASS variando de - 2 a 0, de modo 

continuado ao longo da internação do paciente na UTI. (15) 

Na avaliação de delirium utilizou-se ferramentas validadas para UTI, como o 

Método de Avaliação da Confusão Mental na Unidade de Terapia Intensiva (anexo 

7), Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU), que foi traduzida e 

validada por autores brasileiros(16).O CAM-ICU tem sido amplamente utilizado para a 

identificação do delirium em pacientes de UTI, incluindo-se aqueles com intubação 

orotraqueal sob VM. O instrumento possui alta sensibilidade (72,5%) e 

especificidade (96,2%) e a sua aplicação é simples, sendo permitido seu uso por 

profissionais da equipe multidisciplinar. (16)    

A partir da aplicação das escalas acima referidas, seguiu-se um algoritmo 

clínico que orienta os passos na conduta a ser adotada de acordo com os achados 

em cada domínio analisado (anexos 8, 9 e 10). Os algoritmos clínicos ficaram 

expostos em localização central na UTI, de fácil visualização para a tomada de 

decisão protocolizada, na forma de banner, que mostra o fluxograma do protocolo de 

analgesia, sedação e delirium (anexo 11) e na pasta de protocolos clínicos da UTI, 

onde se encontra o quadro de titulação das doses dos sedativos conforme a escala 

de sedação (anexo 12). (15)    

Esta tábua de padronização de condutas normatiza e indica o tratamento 

empregado pela equipe multiprofissional, seguindo a Tabela de Medicamentos 

Analgésicos (anexo 13), a Tabela de medicamentos Sedativos (anexo 14) e a 

Tabela de Medicamentos Anti-psicóticos (anexo 15), com vistas ao adequado 

manejo do paciente empregando o protocolo completo de analgesia, sedação e 

delirium (anexo 16).     
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          Estimulou-se a manutenção de níveis de sedação superficiais ou realização 

de sedação intermitente como estratégias de proteção contra o desenvolvimento de 

delirium. A literatura já descreve um conjunto de ações preventivas para o delirium, 

denominado de Pacote ABCDEF: despertar (Awakening), coordenação da 

respiração (Breathing Coordination), monitorização e tratamento do Delirium, 

mobilidade precoce (Early mobility) e família (Family)(17). Durante as palestras 

educativas estas ações foram estimuladas e implementadas.  

 

1.2.6 Período pós intervenção  
 

Após este passo de treinamento fundamental, o mês de junho de 2018 foi 

neutro, não havendo nenhuma intervenção neste período. 

A segunda fase do estudo se iniciou no mês de julho e foi concluída em 

agosto de 2018, com o total pareado de 40 prontuários, semelhante aos números da 

primeira fase, com reavaliação do nível de qualidade e mensuração da melhoria 

alcançada.  

Os dados demográficos dos pacientes pertencentes as duas fases do estudo 

foram comparados com o objetivo de estabelecer a similaridade  entre estes dois 

períodos, afastando vieses que interfiram nos resultados e comprometam a 

avaliação do impacto da intervenção proposta neste trabalho. 

Estes critérios e indicadores foram construídos com a participação da equipe 

multiprofissional a partir de experiências prévias e revisão da literatura, facilitando 

seu entendimento e emprego prático, com melhoria dos processos e resultados da 

intervenção planejada, aumentando a eficiência dos mesmos e como foram de fácil 

manejo, implicaram em custos baixos na sua implantação.  

A análise dos resultados foi realizada ao final de cada fase do estudo, com o 

objetivo de definir as ações de melhoria, e utilizou-se um gráfico de Pareto, a fim de 

determinar o foco das ações a serem otimizadas, com a documentação da melhoria 

da qualidade alcançada, utilizando a comparação do Pareto antes e depois da 

intervenção.  
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1.2.7 Análise  

 
Os dados da pesquisa foram armazenados em planilhas de Excel e 

submetidos à análise estatística em um banco de dados construído no programa de 

computador chamado Pacote Estatístico para as Ciências Sociais, Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0. 

 Para analisar o efeito das intervenções foram estimados os valores de 

melhoria absoluta e relativa, assim como as diferenças em conformidade antes e 

depois da intervenção, e testadas para a significância estatística, sendo calculado o 

valor Z (uma cauda) para a hipótese alternativa da existência de melhoria, que é 

aceito quando a probabilidade da hipótese nula é p <0,05.  

A análise dos resultados foi realizada ao final de cada fase do estudo, com o 

objetivo de definir as ações de melhoria, e utilizou-se um gráfico de Pareto, a fim de 

determinar o foco das ações a serem otimizadas, com a documentação da melhoria 

da qualidade alcançada, utilizando a comparação do Pareto antes e depois da 

intervenção.  

 Os dados de não cumprimentos, avaliados na curva do Pareto, podem ser 

utilizados para priorizar critérios de qualidade que direcionem para uma melhoria 

ainda maior, em futuros projetos de intervenção da qualidade.  

 

1.2.8 Testes estatísticos  
 

O banco de dados foi construído em formato xlsx, e para construção de 
tabelas e gráficos utilizou-se o Excel 2016, enquanto que para aplicação do teste 
qui-quadrado utilizou-se o software estatístico : SPSS (versão 20.0), com aplicação 
dos testes estatísticos descritos abaixo:  

 
 

1.2.8.1 Teste Qui-Quadrado 
 

O Teste Qui-Quadrado permite avaliar se as variáveis estão relacionadas com 

determinado nível de significância. Entretanto, para o caso de valores esperados 

inferiores a 5, utiliza um teste similar chamado exato de Fisher. 
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1.2.8.2 Teste de Shapiro Wilks 
 

É um teste estatístico utilizado para verificar se um determinado conjunto de 

dados é proveniente de uma distribuição normal ou não.  

 
1.2.8.3 Teste t do Student 
 

É um teste paramétrico usado para verificar se existe uma diferença 
significativa entre as médias. 

 
1.2.8.4 Teste Mann-Whitney 
 

O teste Mann-Whitney é um teste estatístico não-paramétrico utilizado para 
comparar duas amostras independentes. Este teste pode ser usado como uma 
alternativa ao teste t de Student independentes, quando a população não pode ser 
assumida como proveniente de uma distribuição normal ou trata-se de amostras 
pequenas. 
 

1.2.9  Considerações éticas  

 
O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes conforme parecer CAAE 
83057618.2.0000.5292 submetido em 08/02/2018 (apêndice 1).  

O estudo foi autorizado pela direção geral do HRDML, conforme carta de 

anuência, presente no apêndice 2, e todos os participantes (profissionais da equipe 

assistencial e pacientes ou responsáveis legais pelos mesmos) assinaram e 

concordaram com as considerações definidas no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE),  presente no apêndice 3  .  

              Durante a realização do trabalho não existiram problemas éticos e os 

participantes foram beneficiados com a diminuição de complicações clínicas 

relacionadas à analgesia, sedação e delirium, com melhoria na qualidade do 

atendimento prestado.          
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1.3 RESULTADOS 
 

1.3.1 Perfil profissional dos participantes da pesquisa  
 
Quadro 6 - Perfil profissional dos participantes da pesquisa  

Tabela 1: Perfil profissional dos participantes da pesquisa 
Perfil do entrevistado Frequência absoluta % 

Sexo Feminino 32 74,42 
Masculino 11 25,58 

Faixa etária Até 40 anos 33 76,74 
Acima 40 anos 10 23,26 

Titulação 
Técnico 13 30,23 

Graduação 12 27,91 
Pós graduação 18 41,86 

Cargo exercido 

Técnico de enfermagem 26 60,47 
Médicos 7 16,28 

Enfermeiros 6 13,95 
Fisioterapeuta 4 9,30 

Tempo de atuação Até 10 anos 35 81,40 
Acima 10 anos 8 18,60 

Conhecimento prévio do 
instrumento 

Não 31 72,09 
Sim 12 27,91 

 Total 43 100,00 
Fonte: Própria da Pesquisa 2018 

 

Na avaliação dos profissionais, a equipe foi composta predominantemente 

pelo sexo feminino (74%), por adultos jovens, com idade até 40 anos (76%) e com 

pós-graduação (41%). Quanto ao cargo exercido, a maioria foi de técnicos de 

enfermagem (66%) e quanto ao tempo de atuação a maioria não ultrapassava 10 

anos (81%). O quantitativo de 72% afirmou que não tinha conhecimento prévio do 

instrumento de intervenção do estudo (escalas utilizadas no protocolo de analgesia, 

sedação e delirium)  antes da fase de treinamento. Entretanto, todos os profissionais 

informaram ter segurança no emprego do instrumento de intervenção ao final da 

segunda fase do estudo. 
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Quadro 7 - Perfil dos profissionais versus o conhecimento prévio do instrumento 

Perfil dos profissionais 
Conhecimento prévio do instrumento Valor-p Não Sim 

Sexo Feminino 25 (78,13%) 7 (21,88%) 0,241 (2) Masculino 6 (54,55%) 5 (45,45%) 
Faixa 
Etária 

Até 40 anos 24 (72,73%) 9 (27,27%) 1,000 (2) Acima 40 anos 7 (70,00%) 3 (30,00%) 

Cargos 
exercidos 

Técnico 26 (100,00%) 0 (0,00%) 
< 0,001 

(1) 
Médicos 0 (0,00%) 7 (100,00%) 

Enfermeiros 3 (50,00%) 3 (50,00%) 
Fisioterapeuta 2 (50,00%) 2 (50,00%) 

Titulação 
Técnico 13 (100,00%) 0 (0,00%) 

0,002 (1) Graduação 10 (83,33%) 2 (16,67%) 
Pós graduação 8 (44,44%) 10 (55,56%) 

Tempo 
de 

atuação 

Até 10 anos 24 (68,57%) 11 (31,43%) 0,407 (2) Acima 10 anos 7 (87,50%) 1 (12,50%) 
Fonte: Própria da Pesquisa 2018    (1) Qui-quadrado(2) Exato de Fisher 

 

A utilização do teste qui-quadrado (X2) ou exato de Fischer, para um nível de 

significância de 5%, mostrou diferença estatística entre o conhecimento prévio do 

instrumento e a titulação e o cargo exercido, onde aqueles com aumento no grau de 

titulação e os médicos apresentaram um maior percentual de conhecimento prévio 

do instrumento. 
 

1.3.2 Perfil dos pacientes do estudo  
 
Quadro 8 - Perfil geral dos pacientes 

 
Perfil do paciente Frequência absoluta % 

Grupo 1ª fase 40 50,00 
2ª fase 40 50,00 

Sexo Masculino 46 57,50 
Feminino 34 42,50 

Diagnóstico Cirúrgico 53 66,25 
Clínico 27 33,75 

Óbito Não 60 75,00 
Sim 20 25,00 

 Total 80 100,00 
Fonte: Própria da Pesquisa (2018) 

O estudo se completou com 40 pacientes em cada fase do trabalho, com 
predominância do sexo masculino (57%), de pacientes cirúrgicos (66%) e taxa de 
evolução para óbito de 25%. 
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Quadro 9 - Estatística descritivas da idade, escore APACHE e tempo de UTI e de 
internação hospitalar dos pacientes do estudo  

 
Variáveis Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média DP CV 

Idade 18,00 96,00 44,00 64,00 78,00 60,91 19,62 32,21 
Escore APACHE 4,00 26,00 9,50 12,00 16,00 12,54 4,54 36,21 

Tempo de UTI (em dias) 3,00 61,00 4,00 8,00 14,50 11,89 11,69 98,32 
Tempo de internação 
hospitalar (em dias) 3,00 87,00 6,50 12,00 25,00 17,96 16,55 92,15 

Fonte: Própria da Pesquisa (2018)                       DP: Desvio Padrão CV: Coeficiente de Variação 

 

A idade média dos pacientes do estudo foi de 60,91 ± 19,62 anos, enquanto 

que o número médio do escore de Avaliação da Saúde Crônica e Fisiologia Aguda II, 

Acute Physiology And Chronic Health Evaluation II (APACHE II), foi 12,54 com 

desvio padrão de 4,54 e variando entre 4 e 26. Este escore de gravidade e de 

predição de mortalidade é aplicado na admissão do paciente na UTI e utiliza 

parâmetros clínicos e laboratoriais para definir mortalidade esperada para os 

pacientes críticos. Em relação ao tempo de permanência na UTI e tempo de 

internação hospitalar, temos os respectivos resultados com relação à média: 11,89 e 

17,96 dias. 

Tabela 1 - Perfil dos pacientes em cada fase do estudo 

 

Perfil do paciente Fases 
Valor-p(1) 

1ª fase 2ª fase 

Sexo Masculino 22 (55,00%) 24 (60,00%) 0,651 
Feminino 18 (45,00%) 16 (40,00%) 

Diagnóstico Cirúrgico 28 (70,00%) 25 (62,50%) 
0,478 

Clínico 12 (30,00%) 15 (37,50%) 

Óbito Não 32 (80,00%) 28 (70,00%) 0,302  
Sim 8 (20,00%) 12 (30,00%) 

Total 40 (100,00%) 40 (100,00%)  
Fonte: Própria da Pesquisa (2018)                                                      (1) Qui-quadrado 

 

Nas duas fases do estudo foi observado predomínio de pacientes do sexo 

masculino e de pacientes cirúrgicos e não houve diferença na taxa de óbito nos dois 

grupos. O emprego do teste do qui-quadrado (X2), para um nível de significância de 

5%, não evidenciou diferença estatística entre as fases do estudo em relação ao 
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sexo, diagnóstico e ocorrência de óbito dos pacientes. Assim, se evidencia 

comportamento homogêneo das características gerais dos pacientes em relação às 

fases do estudo. 

Quadro 10 - Estatística descritiva das características gerais dos pacientes em cada 
fase do estudo  

 
Variáveis Grupo Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média DP CV Valor-p 

Idade 
1ª 

fase 18,00 96,00 46,00 66,50 79,00 61,83 19,86 32,12 
0,729 (2) 2ª 

fase 21,00 88,00 41,00 61,50 77,00 60,00 19,59 32,66 

Escore 
APACHE 

1ª 
fase 5,00 26,00 11,00 14,00 17,00 13,80 4,83 35,01 

0,012 (1) 2ª 
fase 4,00 19,00 8,50 12,00 14,00 11,28 3,89 34,50 

Tempo de 
UTI 

(em dias) 

1ª 
fase 3,00 50,00 4,00 7,00 13,50 10,88 10,56 97,12 

0,636 (2) 2ª 
fase 3,00 61,00 4,00 8,00 18,50 12,90 12,77 98,99 

Tempo de 
internação 
(em dias) 

1ª 
fase 3,00 77,00 7,00 13,00 27,00 18,58 16,47 88,68 

0,721 (2) 2ª 
fase 3,00 87,00 5,50 12,00 23,00 17,35 16,82 96,94 

Fonte : Própria da Pesquisa (2018)  (1) Teste t de Student (2) Teste de Mann Whitney   DP: Desvio Padrão CV: Coeficiente 
de Variação 

A análise dos dados das características gerais dos pacientes comparando 
cada fase do estudo com o teste t de Student, para um nível de significância de 5%, 
corroborou com uma diferença estatística entre os dados do escore APACHE e as 
fases do estudo, onde os pacientes do grupo da primeira fase apresentaram maior 
média de escore apache (13,80 versus 11,28). Apesar desta diferença estatística em 
termos numéricos, do ponto de vista prático não é importante, pois a mortalidade 
esperada para os pacientes com escore APACHE entre 10 e 14 pontos é 
semelhante (15% para os pacientes clínicos e 7% para os cirúrgicos). 
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1.3.3 Perfil da presença dos critérios de cumprimento em cada prontuário dos 
pacientes elegíveis e as fases do estudo  
 
Tabela 2 - Presença dos critérios de cumprimento em relação a cada paciente  
elegível e as fases do estudo 

Fases Valor-p 1ª fase 2ª fase 
C1 1 (2,50%) 39 (97,50%) < 0,001 (1) 
C2  0 (0,00%) 28 (70,00%) < 0,001 (1) 
C3 1 (2,50%) 3 (7,50%) 0,615 (2) 
C4 35 (87,50%) 39 (97,50%) 0,201 (2) 
C5 17 (42,50%) 21 (52,50%) 0,370 (1) 
C6 15 (37,50%) 21 (52,50%) 0,178 (1) 
C7 3 (7,50%) 37 (92,50%) < 0,001 (1) 
C8 2 (5,00%) 3 (7,50%) 1,000 (2) 
C9 0 (0,00%) 20 (50,00%) < 0,001 (1) 

C10 23 (57,50%) 15 (37,50%) < 0,073 (1) 
C11 13 (32,50%) 10 (25,00%) 0,459 (1) 
C12 0 ( 0,00%) 40 (100,00%) < 0,001 (1) 
C13 0 (0,00%) 34 (85,00%)  < 0,001 (1) 
C15 3 (7,50%) 9 (22,50%)  0,060 (1) 
              (n=40) ( 100%) (n=40) ( 100%)  

Fonte Própria da Pesquisa (2018)                               (1) Qui-quadrado(2) Exato de Fisher 

Observação: O critério 14 não apresentou citação em nenhumas das fases estudadas 

 

A aplicação do teste qui-quadrado (X2) ou exato de Fisher, para um nível de 

significância de 5%, evidenciou diferença estatística nas fases do estudo com 

relação aos critérios hum (registro da avaliação de dor no prontuário), dois (registro 

de reavaliação de dor a cada quatro horas), sete (registro no prontuário do nível de 

sedação), nove (registro da reavaliação da sedação a cada quatro horas), 12 

(registro da avaliação de delirium no prontuário) e 13 (registro da reavaliação de 

delirium a cada oito horas). A análise dos dados mostrou um aumento no percentual 

de conformidade dos respectivos critérios da primeira para a segunda fase e 

evidenciou a melhoria no registro das escalas de cada dimensão do protocolo 

(analgesia, sedação e delirium). Destacou-se também a melhoria nas reavaliações 

periódicas de cada dimensão do protocolo no dia a dia, com analgesia e sedação 

reavaliadas a cada quatro horas e delirium reavaliado a cada oito horas. 
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1.3.4 Perfil de cumprimento dos critérios do protocolo de analgesia em cada 
fase do estudo  
 
Tabela 3 - Cumprimento dos critérios do protocolo de analgesia em cada fase do 
estudo 

 

Critérios 1ª fase 2ª fase 
Valor-p(1) 

Cumprimento  Cumprimento  
C1 1 (0,23%)  349 (67,64%)  < 0,001 
C2 0 (0,00%)  58 (11,24%)  < 0,001 
C3 1 (0,23%)  9 (1,74%)  0,049 
C4 225 (51,72%)  365 (70,74%)  < 0,001 
C5 38 (8,74%)  156 (30,23%)  < 0,001 
C6 32 (7,36%)  154 (29,84%)  < 0,001 

Total de 
oportunidades 435 (100,00%) 516 (100,00%)  
Fonte: Própria da Pesquisa (2018)                                                                                     (1) Qui-quadrado 

 
                A aplicação do teste qui-quadrado (X2), para um nível de significância de 
5%, corroborou com diferença estatística nas fases do estudo em relação a todos os 
seis critérios do protocolo de analgesia, com elevação no percentual de 
cumprimento destes da primeira para a segunda fase. O critério hum (registro da 
avaliação de dor no prontuário) melhorou 67,41% e o critério quatro (registro de uso 
de tratamento farmacológico para analgesia) apresentou taxa de cumprimento de 
70,74% na segunda fase do estudo. Os critérios dois (registro de reavaliação de dor 
a cada quatro horas), cinco (prescrição de analgésicos de horário de acordo com a 
gradação do nível de dor) e seis (controle adequado da dor) se complementam e foi 
evidenciado melhoria na taxa de cumprimentos, porém permaneceram com as taxas 
de não cumprimento ainda elevadas na segunda fase do estudo. O critério três 
(registro de uso de tratamento não farmacológico para analgesia) apresentou a 
menor taxa de cumprimento na segunda fase (1,74%). A taxa global de melhoria 
alcançada pelos critérios da dimensão analgesia foi de 23,86%.  
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Gráfico 1 - Percentual de melhoria dos critérios e da dimensão analgesia 

 

Fonte: Própria da Pesquisa (2018) 

 

 

1.3.5 Perfil de cumprimento dos critérios do protocolo de sedação em cada 
fase do estudo  

 
Tabela 4 - Cumprimento dos critérios do protocolo de sedação em cada fase do 
estudo 

 

Critérios 1ª fase 2ª fase 
Valor-p(1) 

Cumprimento  Cumprimento  
C7 13 (2,99%)  300 (58,14%)  < 0,001 
C8 12 (0,46%)  10 (1,94%)  0,081 
C9 0 (0,00%)  35 (6,78%)  < 0,001 

C10 129 (29,66%)  239 (46,32%)  < 0,001 
C11 16 (3,68%)  103 (19,96%)  < 0,001 

Total de 
oportunidades 435 (100,00%) 516 (100,00%)  
Fonte: Própria da Pesquisa (2018)                                                                                     (1) Qui-quadrado 

 
O emprego do teste qui-quadrado (X2), para um nível de significância de 5%, 

mostrou diferença estatística nas fases do estudo em relação ao critério sete 

(registro no prontuário do nível de sedação), que melhorou 55,15%, ao critério dez 

(registro do uso de tratamento farmacológico para sedação), que tem taxa de 

cumprimento na segunda fase de 46.32% e ao critério 11 (registro de interrupção 
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diária da sedação), que melhorou 16,28%. O critério nove (registro de reavaliação da 

sedação a cada quatro horas) apesar da melhora estatisticamente significativa 

apresentou taxa de cumprimento na segunda fase baixa (6,78%) e o critério oito 

(manutenção de sedação guiada por metas) não apresentou melhoria 

estatisticamente significativa. A taxa global de melhoria alcançada pelos critérios da  

dimensão sedação foi de 19,27%. 

 
Gráfico 2 - Percentual de melhoria dos critérios e da dimensão sedação 

 

    Fonte: Própria da Pesquisa (2018) 

 

1.3.6 Perfil de cumprimento dos critérios do protocolo de delirium em cada 
fase do estudo  
 
Tabela 5 - Cumprimento dos critérios do protocolo de delirium em cada fase do 
estudo 

 

Critérios 1ª fase 2ª fase 
Valor-p(1) 

Cumprimento  Cumprimento  
C12 0 (0,00%)  381 (73,84%)  < 0,001 
C13 0 (0,00%)  205 (39,73%)  < 0,001 
C14 0 (0,00%)  0 (0,00%)  --- 
C15 17 (3,91%)  99 (19,19%)  < 0,001 

Total de 
oportunidades 435 (100,00%) 516 (100,00%)  
Fonte : Própria da Pesquisa (2018)                                                                             (1) Qui-quadrado 
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O uso do teste qui-quadrado (X2), para um nível de significância de 5%, 

evidenciou diferença estatística nas fases do estudo em relação ao critério 12 

(registro da avaliação de delirium no prontuário), que melhorou 73,84%, ao critério 

13 (registro da reavaliação de delirium a cada oito horas), que melhorou 39,73% e 

ao critério 15 (registro do uso de tratamento farmacológico para delirium), que 

melhorou 15,28%, apesar de apresentar uma taxa de cumprimento na segunda fase 

de apenas 19,19%. O critério 14 (registro do uso de tratamento não farmacológico 

para delirium) não foi registrado durante as fases do estudo. A taxa global de 

melhoria alcançada pelos critérios da dimensão delirium foi de 32,21%. 

 
Gráfico 3 - Percentual de melhoria dos critérios e da dimensão delirium 

 

      Fonte: Própria da Pesquisa (2018) 
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1.3.7 Perfil de cumprimento dos critérios do protocolo completo (analgesia, 
sedação e delirium) em cada fase do estudo  
 
Tabela 6 - Cumprimento dos critérios do protocolo completo (analgesia, sedação e 
delirium) em cada fase do estudo 

 

Critérios 
1ª fase 2ª fase Valor-p(1) 
Cumprimento  Cumprimento   

C1 1 (0,23%)  349 (67,64%)  < 0,001 
C2 0 (0,00%)  58 (11,24%)  < 0,001 
C3 1 (0,23%)  9 (1,74%)  0,049 
C4 225 (51,72%)  365 (70,74%)  < 0,001 
C5 38 (8,74%)  156 (30,23%)  < 0,001 
C6 32 (7,36%)  154 (29,84%)  < 0,001 
C7 13 (2,99%)  300 (58,14%)  < 0,001 
C8 12 (0,46%)  10 (1,94%)  0,081 
C9 0 (0,00%)  35 (6,78%)  < 0,001 

C10 129 (29,66%)  239 (46,32%)  < 0,001 
C11 16 (3,68%)  103 (19,96%)  < 0,001 
C12 0 (0,00%)  381 (73,84%)  < 0,001 
C13 0 (0,00%)  205 (39,73%)  < 0,001 
C14 0 (0,00%)  0 (0,00%)  --- 
C15 17 (3,91%)  99 (19,19%)  < 0,001 

 
Total de 

oportunidades 435 (100,00%) 516 (100,00%)  
Fonte: Própria da Pesquisa (2018)                                                                                        (1) Qui-quadrado 

 
A inferência do teste qui-quadrado (X2), para um nível de significância de 1%, 

enalteceu diferença estatística nas fases do estudo em 12 critérios do protocolo 

completo de analgesia, sedação e delirium, com ascenção no percentual de 

cumprimento destes da primeira para a segunda fase. A taxa global de melhoria 

alcançada pelos critérios das três dimensões (analgesia, sedação e delirium) foi de 

24,56%. 
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Gráfico 4- Percentual de melhoria das três dimensões 

 

    Fonte: Própria da Pesquisa (2018) 

No gráfico de Pareto da primeira fase (gráfico 5) foi alto o número de não 
conformidades dos critérios de qualidade nas três dimensões, não sendo possível 
priorizar os poucos vitais, sendo relevante atuar de forma ampla em busca da 
melhoria na qualidade.  

No gráfico de Pareto da segunda fase (gráfico 6) fica nítida a diminuição das 

taxas de não cumprimento dos critérios de qualidade, porém o número de não 

cumprimentos permanece significativo, indicando a necessidade de novos ciclos de 

melhoria em busca da excelência na qualidade. 

No gráfico de Pareto comparando as duas fases do estudo (gráfico 7) se 

visualiza a curva de melhoria global alcançada pelos critérios de qualidade das três 

dimensões (analgesia, sedação e delirium). 
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Gráfico 5 - Gráfico de Pareto da 1ª fase 

 
Fonte: Própria da Pesquisa (2018) 

 
Gráfico 6- Gráfico de Pareto da 2ª fase 

 
Fonte: Própria da Pesquisa (2018) 
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Gráfico 7- Gráfico de Pareto comparando a 1ª e a  2ª fase com curva melhoria 

 

1.3.8 Perfil dos indicadores relacionado ao protocolo completo (analgesia, 
sedação e delirium) em cada fase do estudo  
 
Tabela 7 - Perfil dos indicadores em cada fase do estudo 

 
Indicadores  Fases  1ª fase 2ª fase 

Incidência de 
eventos adversos e 

perdas de 
dispositivos 
invasivos(n) 

   

  18 14 

Tempo de 
ventilação mecânica 

(dias)(variação) 

   
  8 

( 4-13 ) 
7 

(4-15) 
Tempo de 

permanência na 
UTI(dias) 
(variação) 

   
  10 

(3-50) 
12 

(3-61) 
Tempo de 

permanência 
hospitalar(dias) 

(variação) 

   
  18 

(3-77) 
17 

(3-87) 
Mortalidade na UTI 

(n) (%) 
     7 (21%) 10(31%) 

Mortalidade no 
hospital (n) (%) 

     8(25%) 12(42%) 
Fonte: Própria da Pesquisa (2018)   
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 A análise dos indicadores de qualidade em cada fase do estudo não verificou 

diferença estatisticamente significativa, não havendo redução do tempo de uso de 

ventilação mecânica, do tempo de permanência na UTI, do tempo de permanência 

hospitalar e da mortalidade na UTI e no hospital com o uso do protocolo de 

analgesia, sedação e delirium. Em relação ao número de eventos adversos 

indesejáveis, como a perda de dispositivos invasivos não programada, não houve 

diferença estatística nas duas fases do estudo e não aumentou a ocorrência dos 

mesmos. 

A partir da análise dos resultados expostos acima, a implantação da 

ferramenta do protocolo de analgesia, sedação e delirium na UTI do HRDML 

contribuiu para melhorar a qualidade da assistência, com uma taxa global de 

melhoria no cumprimento dos critérios de qualidade de 24,56%, com boa adesão da 

equipe multiprofissional às mensurações diárias dos elementos do protocolo, 

contribuindo para a segurança do paciente, porém sem impacto nos indicadores de 

qualidade propostos durante o período avaliado pelo estudo. 

1.4 DISCUSSÃO 
 

O manejo da dor, da agitação e do delirium na UTI, centrado no paciente, 

constitui preocupação presente em diretrizes internacionais recentes, com o objetivo 

de assegurar melhores desfechos relacionados à mortalidade, complicações 

fisiológicas, tempo de internação e tempo de ventilação mecânica.(9)  

Os resultados do presente estudo se assemelham a um trabalho chileno de 

implantação de um protocolo de redução de sedação profunda baseado em 

analgesia em pacientes submetidos à ventilação mecânica, que  demonstrou que o 

tempo com ventilação mecânica, o número de dias livres de ventilador e a duração 

da permanência na UTI e hospital, assim como a mortalidade aos 28 dias, foram 

similares entre os grupos pré e pós intervenção. Questões de segurança 

relacionadas com o protocolo de intervenção não diferiram em relação ao período 

observacional.(11)  

Ferramentas como a BPS devem ser amplamente divulgadas nas UTI’s 

brasileiras. Apesar de ter se apresentado válida, confiável e fácil de usar, é 

imperioso um intenso movimento de sensibilização e treinamento entre os 

profissionais assistenciais, para que seu uso seja consistente, eficiente e 
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eficaz.(8,18) Ademais, a criação e a implementação de protocolos e diretrizes clínicas 

de cuidados centrados no conforto de pacientes críticos são cruciais para a 

humanização e a melhoria da qualidade da assistência.(19) 

O estudo mostrou melhoria estatisticamente significativa no cumprimento do 

critério registro da avaliação de dor no prontuário (critério hum) e do critério registro 

da reavaliação de dor a cada quatro horas (critério dois) e o estímulo para a adoção 

da escala BPS em nosso estudo veio de um trabalho desenvolvido no nordeste 

brasileiro, que mostrou que a versão brasileira da BPS é uma ferramenta válida e 

confiável para avaliação da dor de vítimas de traumatismo crânio-encefálico e 

sugeriu que a mesma fosse incorporada à rotina das unidades de terapia intensiva 

brasileiras e que estudos futuros pudessem testar suas propriedades psicométricas 

com diferentes procedimentos dolorosos, avaliando o impacto nos desfechos dos 

pacientes após sua implementação, e utilizando-a como instrumento de medida para 

ensaios controlados randomizados.(20) 

             As dificuldades encontradas na aderência ao protocolo padronizado neste 

estudo encontram respaldo na literatura, pois no estudo conduzido por Mehta et al., 

os pacientes não receberam interrupção diária de sedação e teste de respiração 

espontânea em 28% e 18%, respectivamente, de todos os dias de estudo elegíveis. 

Além disso, 53% dos pacientes perderam pelo menos uma interrupção diária de 

sedação.(21) Estes dados corroboram com o achado em nosso trabalho onde o 

registro da interrupção diária da sedação (critério 11) mostrou 19% de taxa de 

cumprimento e 80% de taxa de não cumprimento na segunda fase do estudo, 

embora o registro no prontuário do nível de sedação (critério sete) evidencie uma 

taxa de cumprimento de 58% ao final da segunda fase  .  

             O critério registro de uso de tratamento farmacológico para analgesia 

(critério quatro), o critério prescrição de analgésicos de horário de acordo com a 

gradação do nível de dor (critério cinco) , o critério controle adequado da dor (critério 

seis) e o critério registro de uso de tratamento farmacológico para sedação (critério 

10) evidenciaram melhora estatisticamente significativa nas taxas de cumprimento, 

que estavam em 70%, 30%, 29% e 46%, respectivamente, com dados congruentes 

com o trabalho conduzido por Skrobik et al., onde 52% dos pacientes do grupo de 

intervenção receberam tratamento farmacológico de analgesia e sedação prescritos 

pelo protocolo. (22)   
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          O critério oito, manutenção de sedação guiada por metas (escala RASS de -2 

a 0) apresentou baixas taxas de cumprimento nas duas fases do estudo, condizente 

com o estudo de Mehta at al., onde um protocolo concebido para reduzir a incidência 

de sobredosagem do uso de analgésicos e sedativos, mostrou que os pacientes do 

grupo de tratamento receberam doses mais elevadas e mais frequentes de 

sedativos e o pessoal clínico expressou relutância em interromper as infusões de 

sedação devido a preocupações quanto à segurança e conforto dos 

pacientes. Esses achados enfatizam a necessidade de mudança cultural nas UTI’s 

para facilitar a adoção de novos processos de cuidado e melhorar a adesão ao 

protocolo.(21)    

         O critério registro da avaliação do delirium no prontuário (critério 12) 

apresentou  taxa de cumprimento de 73% na segunda fase do estudo, corroborando 

com o fato da equipe multiprofissional relatar que ao final da segunda fase se sentia 

segura na aplicação da escala CAM-ICU, fato condizente com um estudo no qual 

91,5% dos enfermeiros referiram que seus conhecimentos sobre o delirium  

aumentaram depois que começaram a utilizar o CAM-ICU sistematicamente, e 

85,1% mencionaram que o instrumento é de fácil aplicação.(23)  Após a intervenção, 

a mensuração da escala de delirium apresentou aumento no cumprimento dos 

critérios de qualidade, registro da avaliação de delirium no prontuário (critério 12) e 

registro da reavaliação de delirium a cada oito horas (critério 13) e a literatura mostra 

que a eficácia variável das intervenções também pode estar relacionada às 

diferentes taxas de adoção das intervenções ou fatores contextuais(24)      

             Compreender os fatores organizacionais que facilitam ou dificultam a 

implementação de novos processos de cuidado e como adaptar a implementação 

para superar as barreiras é crucial para a adoção generalizada de práticas para 

reduzir o delirium. Apesar da abundância de evidências produzidas nos últimos 10 

anos, indicando os riscos do delirium e os benefícios de certas intervenções para 

prevenir e mediar essa condição, existe uma lacuna substancial de implementação 

entre o estado atual e as práticas ideais de gestão de delirium nas UTI’s.(9) Vários 

dos estudos incluídos em uma revisão notaram dificuldades na implementação 

devido à resistência da equipe clínica em mudar e não entender o benefício da 

implementação do pacote. Essa descoberta é consistente com estudos que 

examinam a implementação de pacotes para outras condições e enfatiza a 
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necessidade de educação continuada, medição contínua e relatórios de 

desempenho de processo e resultado.(10)    

             Ressalta-se que durante a realização do presente estudo a UTI do HRDML 

estava funcionando com um modelo de visitação ampliada, permitindo a presença 

de familiares ao lado dos pacientes no horário das 13 às 18 horas. Este dado é 

relevante, pois um estudo brasileiro desenvolvido numa UTI médico cirúrgica, com 

um modelo de visitação estendida, comparado a um modelo de visitação restrita, foi 

associado à redução da ocorrência de delirium e menor duração do delirium / coma 

e da permanência na UTI no grupo de visitação estendida. A taxa de infecções 

adquiridas na UTI e a mortalidade por todas as causas na UTI não diferiram 

significativamente entre os dois grupos do estudo.(25)   

              Em uma revisão sistemática e uma meta-análise, as visitas flexíveis à UTI 

têm o potencial de reduzir os sintomas de delirium e ansiedade entre os pacientes e 

melhorar a satisfação dos membros da família. No entanto, eles podem estar 

associados a um aumento do risco de burnout entre os profissionais da UTI. Estas 

conclusões são baseadas em poucos estudos, com amostras pequenas e risco 

moderado de viés.(26)  O critério registro do uso de tratamento não farmacológico 

para delirium (critério 14) não foi documentados em nenhuma fase do estudo pela 

equipe e o critério registro de uso de tratamento não farmacológico para analgesia 

(critério três) apresentou baixa aderência, apesar da presença do familiar na visita 

ampliada ser um componente deste tratamento, levantando-se a hipótese que os  

profissionais na UTI valorizam muito o tratamento farmacológico e ao finalizarem 

seus registros clínicos acabam esquecendo e não valorizando as terapias não 

farmacológicas.(10)   

             O critério registro do controle adequado da dor (critério seis), o critério 

registro da reavaliação da sedação a cada quatro horas (critério nove) e o registro 

da interrupção diária da sedação (critério 11) apresentaram aumento 

estatisticamente significativo em seus cumprimentos, porém a taxa de não 

cumprimentos na segunda fase permaneceu alta. Nesse sentido, sugere-se a 

presença da família no setting de cuidados intensivos como forma de obter melhor 

controle da dor, diminuir o uso de sedativos e participar da reorientação e 

estimulação cognitiva dos pacientes. Esses benefícios foram associados à menor 

incidência de delirium em estudos que avaliaram intervenções não farmacológicas 
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multicomponentes para prevenir o delirium e constituem a justificativa para o 

componente F (engajamento familiar e empoderamento) do pacote ABCDEF, uma 

abordagem baseada em evidências para prevenir o delirium.(27)    

           O indicador de qualidade mortalidade (na UTI e hospitalar) nas duas fases 

deste estudo não apresentou diferença estatisticamente significativa, embora 

diversos estudos de coorte(28-29) mostrem que, em períodos de 6 meses e 1 ano, o 

risco de mortalidade aumenta em 10% para cada dia em que o paciente está 

em delirium. Esta investigação prospectiva de coorte foi realizada na América Latina 

e evidenciou que o uso rotineiro das ferramentas RASS e CAM-ICU permitiu 

identificar 80% de pacientes com delirium e os fatores de risco para mortalidade 

hospitalar foram dias de sedação, severidade da doença, avaliada segundo o 

APACHE II, e a presença de síndromes coronarianas agudas.(30)    

            O delirium é um distúrbio complexo relacionado a diversos fatores, tais como: 

a gravidade da doença, o ambiente, o acolhimento ao paciente e fatores 

iatrogênicos. Em razão disso, o distúrbio deve ser tratado por meio de cuidados 

multidisciplinares que atualmente englobam o desmame da sedação e mobilização 

precoce, atividades terapêuticas, otimização da audição e da visão e favorecimento 

do sono do paciente, dentre outros. Mesmo com os conhecimentos adquiridos até o 

presente momento, verifica-se que a aplicação desses cuidados no dia a dia 

continuam reduzidos.(10) O presente estudo corroborou com estes dados da 

literatura, pois não encontramos registro dos profissionais acerca do uso de 

tratamento não farmacológico para delirium (critério 14). 

             O registro de uso de tratamento farmacológico para analgesia e o registro de 

uso de tratamento farmacológico para delirium (critérios quatro e 15) apresentaram 

aumento estatisticamente significativo em seus cumprimentos e, atualmente, 

diversos estudos têm recomendado a aplicação de protocolos ou metas 

interdisciplinares para direcionar a utilização dos sedativos e o tratamento precoce 

da dor para o melhor controle do delirium em pacientes internados na UTI. (6)   

             O registro da avaliação de delirium no prontuário (critério 12) e o registro da 

reavaliação de delirium a cada oito horas (critério 13) mostraram aumento na taxa de 

cumprimentos, fato de suma importância, tendo em vista que a incidência de 

delirium em pacientes de UTI é alta e considerando-se a existência de diversos 

fatores relacionados ao distúrbio, ressalta-se a importância de cuidados 
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sistematizados e utilização de instrumentos específicos para a sua detecção. Tais 

cuidados poderiam colaborar não somente para o alcance de resultados positivos na 

prevenção do delirium, como também propiciar a sensibilização da equipe para 

realizá-los de forma consciente e direcionados para o controle do distúrbio na UTI.(5) 

 
1.4.1 Limitações 
 

O presente estudo foi desenvolvido na UTI do HRDML e objetivou implantar 

um protocolo assistencial de analgesia, sedação e diagnóstico e tratamento do 

delirium em uma unidade intensiva, avaliando desfechos relevantes entre pacientes 

e profissionais de saúde. 

            Apesar de grande parte dos envolvidos no cuidado do doente crítico 

considerar o delirium como uma ocorrência comum e séria na UTI, pouco se faz para 

diagnosticá-lo de maneira precisa, a fim de que se oriente manejo adequado 

dependendo da situação clínica. A sensibilidade para o reconhecimento do delirium 

na UTI é baixa, caso não se utilize as ferramentas de screening para o seu 

diagnóstico, tornando praticamente inviável este processo. Vale ressaltar que o 

reconhecimento precoce do delirium está em direta proporção com o grau de 

familiaridade da equipe de saúde com as suas apresentações e, portanto, a 

educação é etapa básica para uma intervenção eficaz. Existem propostas de 

utilização de um algoritmo inicial para prevenção do delirium, que engloba a 

educação da equipe; a identificação dos fatores de fragilidade individual; a 

minimização de condições predisponentes, impostas pelo ambiente hospitalar e 

doença aguda; a intervenção, através de componentes não farmacológicos; e a 

monitorização da sedação e de ocorrência de delirium diariamente. Ficou evidente, 

nas entrevistas, o desconhecimento sobre o uso de escalas e sobre a importância 

da avaliação feita pela equipe multiprofissional.(6) 

O tempo curto do estudo teve influencia negativa nos seis indicadores de 

qualidade propostos (tempo de internação na UTI e hospitalar, tempo de uso de 

ventilação mecânica, mortalidade na UTI e hospitalar, e incidência de eventos 

adversos e perda de dispositivos) pois a melhora nestes parâmetros é paulatina e 

demorada. No presente trabalho, não houve diferença estatisticamente significativa 
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nestes indicadores propostos, sendo necessária uma reavaliação posterior da 

qualidade para melhor definir o impacto da intervenção.  

             As limitações à generalização do trabalho podem ter sido introduzidas no 

estudo por falta de fidelidade da intervenção, falha no controle de fatores de 

confusão e medições inconsistentes. O fato do estudo ter duas fases pré e pós 

intervenção, não randomizadas, levanta a possibilidade das melhorias observadas 

poderem ter sido causadas por tendências temporais ou outros fatores que não 

foram controlados. Este fato tem sido observado em outras publicações.(10)   

           Este estudo utiliza estratégias para implantar um protocolo assistencial, 

implementando e avaliando melhorias com o emprego de intervenções complexas, 

com algum grau de adaptabilidade às circunstâncias locais, um período de 

aprendizagem para estudar intervenções, e avaliação da fidelidade e qualidade 

destas implementações, fatos que podem limitar o uso e expansão deste protocolo 

para outras  instituições de saúde. 

       A inviabilidade de cegar pacientes, familiares e profissionais da UTI para as 

intervenções do estudo é uma limitação presente e que pode gerar viés.  
 

1.5 CONCLUSÕES  
   

 Os dados do presente estudo se fortaleceram no uso dos ciclos de melhoria 

como ferramenta de ampliação da qualidade oferecida aos nossos 

usuários/pacientes, se traduzindo na implantação de um protocolo assistencial, com 

caráter multiprofissional, com melhoria documentada no cuidado centrado no 

paciente, com adequada padronização de condutas clínicas e manutenção de 

educação permanente. Assim, os protocolos de analgesia, sedação e delirium em 

unidade de terapia intensiva implantado com o uso de ferramentas de melhoria da 

qualidade (ciclos de melhoria) se mostraram de fácil manejo, baixo custo e efetivos 

na segurança do paciente. 

O objetivo principal deste trabalho, a implantação do protocolo de analgesia, 

sedação e delirium na unidade de terapia intensiva, foi alcançado, pois os dados 

colhidos mostraram 24% de melhoria global no cumprimento dos critérios de 

qualidade nas três dimensões estudadas e diferença estatisticamente significativa 

positiva em 12 dos 15 critérios de qualidade elencados no protocolo assistencial.  
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A dimensão analgesia apresentou uma melhora global de 23% em seus 

critérios de qualidade com realce no critério hum (registro da avaliação de dor no 

prontuário) que atingiu 67% de cumprimento na segunda fase do estudo e no critério  

quatro (registro de uso de tratamento farmacológico para analgesia) que mostrou 

cumprimento de 70% após a intervenção.  

A dimensão sedação apresentou uma melhora global de 19% em seus 

critérios de qualidade com o critério sete (registro no prontuário do nível de sedação) 

apresentando 55% de melhoria após a intervenção e o critério dez (registro de uso 

de tratamento farmacológico para sedação) atingindo 46% de cumprimento na 

segunda fase do estudo.  

A dimensão delirium apresentou uma melhoria global de 32% em seus 

critérios de qualidade com destaque para o critério 12 (registro da avaliação de 

delirium no prontuário) que atingiu 73% de cumprimento na segunda fase do estudo 

e para o critério 13 (registro da reavaliação de delirium a cada oito horas) que 

mostrou cumprimento de 39% após a intervenção. 

O estudo não verificou redução do tempo de uso de ventilação mecânica, do 

tempo de permanência em UTI, do tempo de permanência hospitalar e da 

mortalidade na UTI e no hospital. Os eventos adversos indesejáveis, como a perda 

de dispositivos invasivos não programada, não apresentaram diferença estatística 

nas duas fases do estudo. O tempo curto deste trabalho não permitiu concluir o 

impacto do protocolo assistencial nos indicadores de qualidade.   

A capacitação da equipe assistencial multiprofissional, ressaltando-se o 

engajamento da mesma, foi um sucesso, uma vez que 74% dos profissionais não 

tinham conhecimento prévio do instrumento e ao final da segunda fase do estudo 

todos os profissionais estavam seguros na aplicação das escalas específicas de 

cada componente do protocolo (analgesia, sedação e delirium) e guiavam a prática 

terapêutica a partir dos fluxogramas e orientações pertinentes a cada caso 

específico, o que se traduziu em segurança no cuidado do paciente. 

As dificuldades encontradas na aderência ao protocolo padronizado neste 

estudo encontram respaldo na literatura.(21) Compreender os fatores organizacionais 

que facilitam ou dificultam a implementação de novos processos de cuidado e como 

adaptar a implementação para superar as barreiras é crucial (9) e enfatiza a 
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necessidade de educação continuada, medição contínua e relatórios de 

desempenho de processo e resultado.(10) 

           Os resultados deste estudo permitirão que os profissionais de saúde, 

pesquisadores e administradores, que trabalham com políticas de gestão da 

qualidade, tirem conclusões sobre a eficácia e a segurança da implantação de um 

protocolo assistencial nas unidades de terapia intensiva. 

         Assim, este trabalho ganha sustentabilidade, como fonte referencial, com o 

objetivo de propagação do conhecimento técnico científico adquirido, para  outros 

contextos clínicos, no campo de atuação da equipe multiprofissional, engajada com 

a melhoria na qualidade da assistência prestada à população.  

 A ampliação do tempo do estudo, com reavaliações periódicas do nível de 

qualidade, e novo planejamento de ações oportunas, para solucionar as 

oportunidades de melhoria detectadas, associado a treinamento não apenas dos 

profissionais, mas também dos familiares e usuários, com estratégias inovadoras e 

que estimulem o cuidado centrado no paciente, com avaliação qualitativa dos atores 

envolvidos na assistência em saúde, corroboram com o estimulo para novas 

pesquisas e busca da excelência com qualidade no cuidado.  
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APÊNDICE 3 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE  
 

Esclarecimentos 

 
Este é um convite para você participar da pesquisa: Implantação do protocolo de 

analgesia, sedação e delirium na unidade de terapia intensiva do Hospital Deoclécio 

Marques de Lucena , Parnamirim – RN , Brasil , que tem como pesquisador 

responsável Alessandro da Silva Dantas .  

Esta pesquisa pretende implantar protocolo de analgesia , sedação e delirium 
além de capacitar a equipe multiprofissional em relação ao tema proposto.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo é melhorar a qualidade no atendimento 

multiprofissional aos usuários da unidade de terapia intensiva no que diz respeito a 

adequada sedação e analgesia e manejo e prevenção do delirium , com a 

capacitação da equipe multiprofissional para adotar protocolo institucional baseado 

na literatura.  

Caso você decida participar, você deverá responder as perguntas que fazem parte 

do protocolo , que consta de 3 questionários , cada um abordando um tema proposto 

( sedação , analgesia e delirium ) e será submetido a tratamento farmacológico e 

não farmacológico de acordo com as recomendações protocolares , cada protocolo 

consta de perguntas simples e de aplicação rápida em poucos minutos e os dados 

serão registrados em fichas padronizadas que farão parte do prontuário médico do 

paciente / usuário do serviço , não havendo gravação de voz e/ou uso de imagens 

dos pacientes/ usuários.  

Durante a realização do preenchimento das fichas clínicas que fazem parte do 

protocolo a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é 

semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina e a conduta 

farmacológica e não farmacológica adotada traz os riscos inerentes ao emprego 

habitual de medicamentos analgésicos , hipnóticos e antipsicóticos , de uso rotineiro 

e costumaz em terapia intensiva sem riscos adicionais devido o protocolo instituído.  

Pode acontecer um desconforto mínimo devido aos questionamentos propostos no 

atual trabalhoque será minimizado pela melhoria da qualidade do atendimento 

prestado e pelo tratamento humano e centrado no paciente e você terá como 
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benefício a diminuição de complicações clínicas relacionadas à sedação , analgesia 

e delirium além de diminuição de mortalidade e de tempo de internação na UTI e no 

hospital .  

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, 

você terá direito a assistência gratuita que será prestada pela equipe 

multiprofissional da unidade de cuidados intensivos deste nosocômio sendo o 

pesquisador Alessandro da Silva Dantas o responsável por esta assistência . 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Alessandro da Silva Dantas , telefone 36444401, e-mail agaprn@yahoo.com.br.  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, 

em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas 

em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado 

que possa lhe identificar.  

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos.  Se você tiver algum gasto pela sua 

participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e reembolsado 

para você.              

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

você será indenizado.  

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone: 

3342-5003, endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 

1° Andar – Prédio Administrativo - CEP 59.012-300 - Nata/Rn, e-mail: 

cep_huol@yahoo.com.br.  

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 
pesquisador responsável Alessandro da Silva Dantas . 
 

Consentimento Livre e Esclarecido  

 
 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 
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concordo em participar da pesquisa Implantação do protocolo de analgesia, sedação 

e delirium na unidade de terapia intensiva do Hospital Deoclécio Marques de Lucena 

, Parnamirim – RN , Brasil, e autorizo a divulgação das informações por mim 

fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado 

possa me identificar. 

 

  
 Natal, (data).                                                                         
 

 
 
_______________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 
 
 

ImpressãoDatiloscópica 
Declaração do pesquisador responsável 

 
 
Como pesquisador responsável pelo estudo Implantação do protocolo de analgesia, 

sedação e delirium na unidade de terapia intensiva do Hospital Deoclécio Marques 

de Lucena , Parnamirim – RN , Brasil, declaro que assumo a inteira responsabilidade 

de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram 

esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo 

e confidencialidade sobre a identidade do mesmo.  

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o 

ser humano.  

 
Natal, (data).  

 
Assinatura do (a) Pesquisador (a) Responsável 

_______________________________________________ 
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3 ANEXOS 
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ANEXO 1  
 

TABELA COM O PERFIL DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO NA UTI 
 
ENFERMEIROS UTI 06 PARTICIPANTES  
IDADE 
ANOS  

SEXO GRADUACAO TEMPO 
ATUACAO 
ANOS 

CONHECIMENTO 
PREVIO 
INSTRUMENTO 

SEGURANCA NO 
EMPREGO 
INSTRUMENTO 

35 FEMININO POS GRADUACAO 
SUPERIOR  

10 SIM SIM 

37 MASCULINO GRADUADO 
SUPERIOR 

08 SIM  SIM 

32 FEMININO POS GRADUACAO 
SUPERIOR 

08 SIM SIM 

36 FEMININO POS GRADUACAO  
SUPERIOR  

01 NAO SIM 

42 FEMININO POS GRADUACAO 
SUPERIOR  

09 NAO SIM  

39 FEMININO POS GRADUACAO 
SUPERIOR  

08 NÃO  SIM  

 
FISIOTERAPEUTAS UTI 04 PARTICIPANTES  
IDADE 
ANOS  

SEXO GRADUACAO TEMPO 
ATUACAO 
ANOS 

CONHECIMENTO 
PREVIO 
INSTRUMENTO 

SEGURANCA NO 
EMPREGO 
INSTRUMENTO 

34 FEMININO POS 
GRADUACAO 
SUPERIOR  

10 SIM  SIM 

36 FEMININO POS 
GRADUACAO 
SUPERIOR  

10  SIM SIM  

35 MASCULINO  GRADUADO 
SUPERIOR  

10 NÃO  SIM 

37 FEMININO  GRADUADO 
SUPERIOR  

09 NÃO  SIM  

 
MEDICOS UTI 07 PARTICIPANTES  
IDADE 
ANOS  

SEXO GRADUACAO TEMPO 
ATUACAO 
ANOS 

CONHECIMENTO 
PREVIO 
INSTRUMENTO 

SEGURANCA NO 
EMPREGO 
INSTRUMENTO 

38 MASCULINO POS 
GRADUACAO 
SUPERIOR  

10 SIM SIM 

36 FEMININO POS 
GRADUACAO 
SUPERIOR  

09 SIM  SIM 

37 MASCULINO POS 
GRADUACAO 
SUPERIOR  

09 SIM SIM 

40 MASCULINO POS 
GRADUACAO 
SUPERIOR  

10 SIM SIM 

45 FEMININO POS 
GRADUACAO 
SUPERIOR  

05 SIM SIM  

50 MASCULINO GRADUACAO 
SUPERIOR  

09 SIM SIM 

45 FEMININO MESTRADO 20 SIM SIM  
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TECNICOS DE ENFERMAGEM 26 PARTICIPANTES  
IDADE 
ANOS  

SEXO GRADUACAO TEMPO 
ATUACAO 
ANOS 

CONHECIMENTO 
PREVIO 
INSTRUMENTO 

SEGURANCA NO 
EMPREGO 
INSTRUMENTO 

37 MASCULINO TECNICA 
MEDIO 

10 NAO SIM 

36 MASCULINO TECNICA 
MEDIO 

10 NAO SIM 

33 MASCULINO TECNICA 
MEDIO 

06  NAO SIM 

30 MASCULINO TECNICA 
MEDIO 

06 NAO SIM 

30 MASCULINO TECNICA 
MEDIO 

05 NAO SIM 

31 FEMININO TECNICA 
MEDIO 

08 NAO SIM 

32 FEMININO TECNICA 
MEDIO 

08 NAO SIM 

32 FEMININO TECNICA 
MEDIO 

06 NAO SIM 

34 FEMININO TECNICA 
MEDIO 

05 NAO SIM 

49 FEMININO TECNICA 
MEDIO 

20 NAO SIM 

51 FEMININO TECNICA 
MEDIO 

18 NAO SIM 

34 FEMININO TECNICA 
MEDIO 

08 NAO SIM 

40 FEMININO TECNICA 
MEDIO 

12 NAO SIM 

37 FEMININO POS 
GRADUACAO 
MEDIO 

10 NAO SIM 

37 FEMININO GRADUACAO 
SUPERIOR 

10 NAO SIM 

47 FEMININO GRADUACAO 
SUPERIOR 

16 NAO SIM 

36 FEMININO GRADUACAO 
SUPERIOR 

10 NAO SIM 

39 FEMININO GRADUACAO 
SUPERIOR 

10 NAO SIM 

41 FEMININO GRADUACAO 
SUPERIOR 

12 NAO SIM 

51 FEMININO GRADUACAO 
SUPERIOR 

20 NAO SIM 

40 FEMININO GRADUACAO 
SUPERIOR 

12 NAO SIM 

42 FEMININO GRADUACAO 
SUPERIOR 

10 NAO SIM 

32 FEMININO POS 
GRADUACAO 
SUPERIOR 

06 NAO SIM 

32 FEMININO POS 
GRADUACAO 
SUPERIOR 

06 NAO SIM 

31 FEMININO POS 
GRADUACAO 
SUPERIOR 

05 NAO SIM 

37 FEMININO POS 
GRADUACAO 
SUPERIOR 

08 NAO SIM 
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ANEXO 2   

PLANILHA DE COLETA DE DADOS  

PACIENTE:                                       
CRITÉRIO         Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 

1 Reg. Da avaliação de dor no prontuário                               

2 
REG. da Reavaliaçao de dora cada 4 
Horas                               

3 
Reg. De uso de TtoN farmacol.  p/ 
analgesia                               

4 
Reg De uso de Ttofarmacol.  p/ 
analgesia                               

5 
Presc. de Analgésicos de horário pela 
grd. DOR                               

6 
Controle adequado da 
DOR                                 

7 Reg.no prontuário do nível de sedação                               

8 
Manuntenção de sedação guiada por 
metas                               

9 
REG. da Reavaliaçao da sedação cada 
4 Horas                               

10 
Reg De uso de Ttofarmacol.  p/ 
sedação                               

11 REG. Da interrupção diária da sedação                               

12 
REG. DA AVAL. De Delirium NO 
PRONTUARIO                               

13 
REG. da ReavaliaçaoDe Deliriumcada 
8 Horas                               

14 
Reg. De uso de TtoN farmacol.  
p/Delirium                               

15 Reg De uso de Ttofarmacol.  p/Delirium                               
CRITÉRIO         Dia16 Dia17 Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22 Dia 23 Dia 24 Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 

1 Reg. Da avaliação de dor no prontuário                               

2 
REG. da Reavaliaçao de dora cada 4 
Horas                               
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3 
Reg. De uso de TtoN farmacol.  p/ 
analgesia                               

4 
Reg De uso de Ttofarmacol.  p/ 
analgesia                               

 5 
Presc. de Analgésicos de horário pela 
grd. DOR                               

6 
Controle adequado da 
DOR                                 

7 Reg.no prontuário do nível de sedação                               

8 
Manuntenção de sedação guiada por 
metas                               

9 
REG. da Reavaliaçao da sedação cada 
4 Horas                               

10 
Reg De uso de Ttofarmacol.  p/ 
sedação                               

11 REG. Da interrupção diária da sedação                               

12 
REG. DA AVAL. De DeliriumNO 
PRONTUARIO                               

13 
REG. da ReavaliaçaoDe Deliriumcada 
8 Horas                               

14 
Reg. De uso de TtoN farmacol.  p/ 
Delirium                               

15 Reg De uso de Ttofarmacol.  p/Delirium                               
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ANEXO 3   
CRITÉRIOS E INDICADORES / INDICE DE CONFIABILIDADE 

 
CRITÉRIOS RELACIONADOS AO PROTOCOLO DE ANALGESIA  

Critério Prevalência Resultado 
 Registro da 

avaliação de dor 
no prontuário 

 

Concordância geral 
observada: 0,93 – 93% 
Kappa: 0,70  
Prevalência estimada: 0,08 
– 8% 
 

  CRITÉRIO CONFIÁVEL 

 Registro de 
reavaliação de 
dor a cada 4 
horas  

Concordância geral 
observada: 0,90 – 90% 
Kappa: 0,68  
Prevalência estimada: 0,06 
– 6% 
 

CRITÉRIO CONFIÁVEL 

 Registro de uso 
de tratamento não 
farmacológico 
para analgesia  

Concordância geral 
observada: 0,93 – 93% 
Kappa: 0,70  
Prevalência estimada: 0,08 
– 8% 
 

CRITÉRIO CONFIÁVEL 

 Registro de uso 
de tratamento 
farmacológico 
para analgesia  

Concordância geral 
observada: 0,83 – 83 %  
Kappa: 0.62  
Prevalência estimada: 0.68 
– 68 %  
 

CRITÉRIO CONFIÁVEL 

 Prescrição de 
analgésicos de 
horário de acordo 
com a gradação 
do nível de dor  

Concordância geral 
observada: 0,9 – 90%  
Kappa: 0,74  
Prevalência estimada: 0,24 
– 24%  
 

CRITÉRIO CONFIÁVEL 

 Controle 
adequado da dor  

Concordância geral 
observada: 0,9 – 90% 
Kappa: 0,71  
Prevalência estimada: 0,21 
– 21% 
 

CRITÉRIO CONFIÁVEL 
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CRITÉRIOS RELACIONADOS AO PROTOCOLO DE SEDAÇÃO  
Critério Prevalência Resultado 

 Registro no 
prontuário do 
nível de sedação  

Concordância geral 
observada: 0,93 – 93% 
Kappa: 0,70  
Prevalência estimada: 0,08 
– 8% 
 

CRITÉRIO CONFIÁVEL 

 Manutenção de 
sedação guiada 
por metas (escala 
RASS de - 2 a 0)  

Concordância geral 
observada: 0,90 – 90% 
Kappa: 0,70  
Prevalência estimada: 0,06 
– 6% 
 

CRITÉRIO CONFIÁVEL 

 Registro da 
reavaliação da 
sedação a cada 4 
horas  

Concordância geral 
observada: 0,90 – 90% 
Kappa: 0,68  
Prevalência estimada: 0,04 
– 4% 
 

CRITÉRIO CONFIÁVEL 

 Registro de uso 
de tratamento 
farmacológico 
para sedação  

Concordância geral 
observada: 0,9 – 90%  
Kappa: 0,74  
Prevalência estimada: 0,48 
– 48%  
 

CRITÉRIO CONFIÁVEL 

 Registro da 
interrupção diária 
da sedação  

Concordância geral 
observada: 0,9 – 90%  
Kappa: 0,74  
Prevalência estimada: 0,24 
– 24%  
 

CRITÉRIO CONFIÁVEL 
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CRITÉRIOS RELACIONADOS AO PROTOCOLO DE DELIRIUM  
Critério Prevalência Resultado 

 Registro da 
avaliação de 
delirium no 
prontuário 

Concordância geral 
observada: 0,90 – 90% 
Kappa: 0,70  
Prevalência estimada: 0,06 
– 6% 
 

CRITÉRIO CONFIÁVEL 

 Registro da 
reavaliação de 
delirium a cada 8 
horas  

Concordância geral 
observada: 0,90 – 90% 
Kappa: 0,70  
Prevalência estimada: 0,04 
–4% 
 

CRITÉRIO CONFIÁVEL 

 Registro do uso 
de tratamento não 
farmacológico 
para delirium 

Concordância geral 
observada: 0,90 – 90% 
Kappa: 0,70  
Prevalência estimada: 0,04 
– 4% 
 

CRITÉRIO CONFIÁVEL 

 Registro do uso 
de tratamento 
farmacológico 
para delirium 

Concordância geral 
observada: 0,93 – 93% 
Kappa: 0,70  
Prevalência estimada: 0,10 
– 10% 
 

CRITÉRIO CONFIÁVEL 
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ANEXO 4  
ESCALA COMPORTAMENTAL DE DOR - BPS 

 

Se a comunicação não é possível, usar a Escala Comportamental de Dor (Behavioural Pain 

Scale - BPS). O escore varia de 3-12, se maior que 6, a dor é considerada insuportável. 
 
Fonte: Sakata RK. Analgesia e Sedação em Unidade de Terapia Intensiva. Rev Bras 

Anestesiol.2010;60(6):648-58. 
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ANEXO 5  
  ESCALA VERBAL NUMÉRICA DE DOR 
 

 

 
 

 Se a comunicação é possível, usar a Escala Verbal Numérica (EVN) de dor: 

 Leia-se: Dor leve (intensidade igual ou menor que 3), dor moderada (intensidade de 

4 a 6), dor intensa (intensidade de 7 a 9), dor insuportável (intensidade 10). 
 
 Fonte: Hospital Israelita Albert Einstein. Gerenciamento da dor na SBIBHAE. 2010. 
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 ANEXO 6   
ESCALA DE AGITAÇÃO-SEDAÇÃO DE RICHMOND (RASS) 

 
 

Procedimento para uso da Escala:  

1. Se paciente está acordado, podendo atentar espontaneamente para estímulos ambientais - Avaliar 
atividade motora e qualidade da interação.  

2. Se paciente não está alerta - Dizer o nome do paciente, pedir para abrir os olhos e olhar na direção 
do profissional. - Avaliar abertura ocular, tempo de sustentação da mesma e direção do olhar.  
3. Quando paciente não responde ao estímulo verbal, realizar estímulo físico 

- Avaliar atividade motora reacional ao estímulo físico. 
 
FONTE: Ely EW, Truman B, Shintani A, Thomason JW, Wheeler AP, Gordon S et al. Monitoring 

sedation status over time in ICU patients: the reliability and validity of the Richmond Agitation Sedation 
Scale (RASS). JAMA 2003; 289:2983-2991  
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ANEXO 7   
  TABELA CAM-ICU 
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FONTE :Gusmao-Flores D, Salluh JI, Dal-Pizzol F, Ritter C, Tomasi CD, Lima MA, et al. The 

validity and reliability of the Portuguese versions of three tools used to diagnose delirium in 

critically ill patients. Clinics (Sao Paulo). 2011;66(11):1917-22 
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 ANEXO 8   

PROTOCOLO DE SEDAÇÃO 
 

 

 
FONTE :Sedation and Delirium in Critical Care Version 3-0, 2017. Academic Department of 

Critical Care Queen Alexandra Hospital Portsmouth.Portsmouth Hospitals. 
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 ANEXO 9   
 PROTOCOLO DE DELIRIUM 

 
FONTE :Sedation and Delirium in Critical Care Version 3-0, 2017. Academic Department of 

Critical Care Queen Alexandra Hospital Portsmouth. Portsmouth Hospitals 
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ANEXO 10  
 PROTOCOLO ANALGESIA 
 

 
 
FONTE: Sedation and Delirium in Critical Care Version 3-0, 2017. Academic Department of 

Critical Care Queen Alexandra Hospital Portsmouth. Portsmouth Hospitals 
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ANEXO 11 

 FLUXOGRAMA SEDAÇÃO, ANALGESIA E DELIRIUM - BANNER 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Fonte: Protocolo Institucional da Escola Paulista de Medicina publicado e revisado 
por Dra. Flavia Ribeiro Machado em 08/02/2008 na referida instituição . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agitação 

Analgesia Sedação 

Dor Ausência de dor 

Bolus de fentanil (0,7- 2mcg/kg) 
+ 

Infusão contínua de 50-500mcg/h 

Tempo de ventilação mecânica 

Sem sucesso 

<72 hs >72 hsh 

Associar Midazolam: bolus – 0,02-
0,3 mg/kg + infusão contínua de 

0,012-0,6 mg/kg/h 

Sem sucesso 

Substituir ou associar propofol 

Associar propofol 0,3-3 
mg/kg/h 

Sem sucesso 

Substituir ou associar Midazolam 
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ANEXO 12   
 

 QUADRO DE TITULAÇÃO DE DOSES DOS SEDATIVOS CONFORME ESCALA 
DE SEDAÇÃO  

 

 
FONTE :Sedation and Delirium in Critical Care Version 3-0, 2017. Academic Department of 

Critical Care Queen Alexandra Hospital Portsmouth. Portsmouth Hospitals 
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ANEXO 13  

  TABELA DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS UTILIZADAS NA UTI 
 Morfina Fentanil Tramadol Remifentanil 

 

 
Mecanismo de 

ação 

 
Agonista receptor 
opióide 

 
Agonista 
receptor opióide 

Agonista receptor 
opióide; inibição da 
recaptação de 
serotonina e 
noraepinefrina 

 
Agonista receptor 
opióide 

Início de ação 

(min.) 
5-10 2-5 20-30 1 

Duração de 

efeito 
4-5h horas 1-2 horas 3-7 horas 5-10 min. 

 
Dose Inicial  

(intravenosa) 

0,05-0,1 mg/Kg; 
Infusao 1-20 
mg/h 

0,5- 2 mcg/Kg; 
Infusao 1-5 
mcg/Kg/h 

50-100 mg IV até 6/6h 0,5-1 mcg/Kg em 
30-60 seg; 
Infusao 0,025-2 
mcg/kg/min 

Metabolismo Hepático Hepático Hepático Esterases 
Eliminação Renal Renal Renal Renal 

 

 
Vantagens 

Reversibilidade 
(naloxone); 
sensação de 
bem-estar. 

Reversibilidade 
(naloxone); 
rápido início de 
ação; menor 
liberação de 
histamina. 

Reversibilidade 
(naloxone); menor 
tolerância,dependênci
a física ou abuso; 
menor depressão 
ventilatória. 

Rápido início de 
ação;metabolismo 
por esterases 
plasmáticas. 

 

 
 

 

 

 

 
Desvantagens 

Liberação de 
histamina; 
depressão 
ventilatória; 
hipotensão; 
alteração da 
motilidade 
gastrointestinal, 
prurido, 
dependência, 
náuseas e 
vômitos; 
broncoespasmos; 
alucinações. 

Depressão 
ventilatória; 
hipotensão; 
alteração da 
motilidade 
gastrointestinal, 
rigidez torácica, 
náuseas e 
vômitos 

Depressão ventilatória; 
hipotensão; alteração 
da motilidade 
gastrointestinal, 
náuseas e vômitos, 
boca seca. 

Depressão 
ventilatória; 
hipotensão; 
alteração da 
motilidade 
gastrointestinal, 
rigidez torácica, 
náuseas e 
vômitos;hiperalgesia 

 
Fonte: Wilhelm W, Kreuer S. The place for short-acting opioids: special emphasis on 

remifentanil. CritCare. 2008;12(Suppl3):S5. 
 

 



79 
 

 
 

ANEXO 14   
 TABELA  DE MEDICAMENTOS SEDATIVOS UTILIZADOS NA  UTI 

 
Fonte: Gommers D, Bakker J. Medications for analgesia and sedation in the intensive care 

unit. CritCare. 2008;12(Suppl 3):S4. 

 

 

 

 



80 
 

 
 

ANEXO 15   
 TABELA  DE MEDICAMENTOS ANTI-PSICÓTICOS UTILIZADOS NA UTI 

Droga Dose Via de administração 
Haloperidol 0,5 - 2 mg cada  2-12h VO, SC,IM 
Risperidona 0.25 - 2mg cada 12-24h VO 
Quetiapina 12.5 - 200mg cada 12-24h VO 
Olanzapina 2.5-10 mg cada 12-24h VO 

 
 

FONTE:Michelle NL, Rafael FM. Delírio pós-operatório. RevMed Minas Gerais. 2012; 22 

(Supl4):12-19 
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ANEXO 16   
PROTOCOLO ANALGESIA/SEDAÇÃO E DELIRIUM 
                                                     Avaliar analgesia  

 

 

 
FONTE: Sedation and Delirium in Critical Care Version 3-0, 2017. Academic Department of 

Critical Care Queen Alexandra Hospital Portsmouth. Portsmouth Hospitals 

 


