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INTERRUPÇÃO DIÁRIA DA SEDAÇÃO
I. INTRODUÇÃO: Aproximadamente 10% dos gastos durante a internação na UTI,
são consumidos com medicamentos, sendo que as drogas sedativas e
analgésicas consomem 15% deste montante1. Os pacientes sob ventilação
mecânica (VM) geralmente necessitam do uso de sedativos, para garantir melhor
conforto durante seu tratamento, principalmente diante da necessidade do uso de
novas intervenções como a hipercapnia permissiva, que causam grande
desconforto, necessitando de profunda sedação2. Protocolos de sedação
conduzidos por enfermeiras3,o uso de sedativo intermitente4, e a interrupção
diária das drogas5, têm sido associados à redução no tempo de VM. Em estudo
conduzido com pacientes sob VM, a droga sedativa foi interrompida diariamente,
a partir do segundo dia de inclusão no estudo. Uma enfermeira de pesquisa
acompanhou os pacientes e informou ao médico assistente quando estes
estavam despertos, ou agitados, comprometendo o suporte ventilatório, quando
então a sedação foi re-iniciada. Dentre outros benefícios, houve necessidade de
um menor número de tomografia cerebral para avaliação do estado neurológico,
sem aumento nos eventos adversos, tais com extubação acidental5.
II. GRAU DE RECOMENDAÇÃO: GRAU B
III. ALGORITMO (adaptado de Kress JP, et al.5):
Pacientes sedados sob ventilação mecânica ≥ 48 horas
- Hipertensão intracraniana
- Uso de relaxante muscular
- Posição prona

- Suspender sedação diariamente
- Manter opióide

Manter sedação
Paciente agitado com dificuldade
para manter adequada VM
Fazer bolus SN

Re-iniciar sedação
- Iniciar com metade da dose
(antes da interrupção)
- Ajustar dose ( Ramsay 3-4)

Paciente alerta: executa 3 dos 4…
-Abertura ocular ao comando verbal;
-Acompanhar o examinador com o olhar;
-Aperta a mão ao comando;
-Colocar a língua fora da boca.

IV. CONCLUSÃO: A interrupção diária na infusão de drogas sedativas em pacientes
sob VM é segura e prática, contribuindo para reduzir o tempo de duração da
ventilação mecânica, internação na UTI, e dose utilizada de benzodiazepínico.
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