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ICU Liberation

• Publicação do “Clinical Practice Guidelines for the
Management of Pain, Agitation, and Delirium in
Adult Patients in the Intensive Care Unit” em 2013

• Multidisciplinaridade
• Evidência disponível, mas lenta introdução na

prática
• Site: www.iculiberation.org
• Textos, ferramentas, discussões, etc.
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Dor, Agitação e Delirium (DAD)

• Evidências importantes na última década
• 2/3 dos pacientes sob VM apresentam delirium; delirium está

associado com > mortalidade e com disfunção cognitiva pós-UTI
• Protocolo ABC (acordar e respirar espontaneamente) diminui

tempo de VM e de internamento, delirium e mortalidade
• Fraqueza neuromuscular ocorre em 25-50% dos pacientes de UTI e

podem durar meses a anos; mobilização precoce (MP) diminui
fraqueza, delirium, tempo de internamento e custos hospitalares

• Unir ABC com MP tem demonstrado diminuir tempo de
internamento e delirium e aumenta enormemente o retorno à
independência funcional pós-UTI

• Portanto, está claro que a combinação de todas as intervenções
para DAD tem um enorme impacto benéfico nos pacientes de UTI e
em seus familiares → ABCDEF





Michael E. Porter. New Engl J Med 2010; 363:2477-2481

1. Sobrevida

2. Saudável e sem seqüelas

3. Rápido retorno às
atividades anteriores

4. Eficiência e sem
complicações

5. Recuperação sustentada
ao longo do tempo

6. Sem necessidade de
novos tratamentos

Gerando Valor para a Saúde



Porque a Liberação da

Sedação e a Mobilidade na UTI

são Importantes para o

Prognóstico e Custos



OBJETIVOS
Descrever a evolução no curto e longo prazo

associada á prática da liberação da sedação.

Rever a evolução clínica associada com a
mobilidade precoce durante a doença crítica.

Explorar o custo financeiro associado com a
liberação da sedação e a mobilidade.



Introdução
De muitas formas a medicina intensiva mudou

dramaticamente nas últimas décadas.

Houve um aumento significativo no número de
pacientes críticos e a melhoria nos cuidados nas
UTIs têm aumentado a sobrevida desta populaçào
de pacientes.

Por outro lado, estes sobreviventes têm complicado
com déficits persistentes físicos, cognitivos e
psicológicos.



Introdução
Clínicos e pesquisadores têm se debruçado, nos

últimos tempos na discussão do assunto,numa
tentativa de esclarecer quais fatores seriam
determinantes na melhora ou piora da evolução pós
UTI.

Dentre os fatores identificados como contribuintes
para uma maior morbidade estão a imobilidade e a
sedação prolongadas.



Sedação
A sedação nas UTIs sempre foi vista como uma

medida de humanização que era obrigatória para
minimizar sofrimento e agitação e que os pacientes
deveriam permanecer profundamente sedados.

Na última década diversas evidências clínicas têm
demonstrado que a minimização da sedação
melhora o prognóstico e que MENOS É MAIS.



Sedação
Tais evidências provocaram uma mudança de

paradigma e o surgimento de protocolos que
incluem:

1) administração de analgésicos antes de sedativos

2) uso de sedação intermitentes

3) sedação leve e interrupção diária

4) uso de drogas não benzodiazepínicas













Mobilização Precoce

Por muitos anos acreditou-se que pacientes críticos
eram muito doentes para serem mobilizados.

Um estudo de 2007 de Bailey e colaboradores
mudou esta noção, quando foram estudados 103
pacientes que realizaram 1400 sessões de atividades
com menos de 1% de ocorrência de taquicardia ou
alteração moderada na oxigenação.





Custo/Benefício
 Apesar da utilização de drogas não

benzodiazepínicas para sedação serem mais
caras e da necessidade eventual de mais
recursos humanos para implementação de
uma rotina de mobilização precoce, diversos
estudos têm demonstrado que a redução no
tempo de ventilação mecânica e no tempo de
UTI tornam estas medidas custo-eficientes.



Liberando os pacientes da
Sedação Profunda e da

Ventilação Mecânica

Revisão das Melhores Práticas



Dor, Agitação e Delirium
• Dor:

• Memória do período na
UTI

• Subdiagnosticada e
Subtratada

• Agitação e Ansiedade:
• Remoção de dispositivos
• Assincronia com

Ventilador

• Delirium:
• Alteração cognitiva

Futura
• Disfunção física



DOR,  EXCESSO DE SEDAÇÃO E

DELIRIUM, CASO SEJA

SUBDIAGNOSTICADO OU

SUBTRATADO... ESTÁ ASSOCIADO A

MAIOR MORBIDADE E MORTALIDADE





ICU PAD Care Bundle - 2013



DOR



SEDAÇÃO
RASS SAS



DELIRIUM



ICU – PAD Care Blundle

• ICU-PAD                  Melhora desfecho do paciente
quando rotina

• Queda de 50% no tempo de VM (p=0.38)

• 43% de redução no tempo de internamento em UTI
(p<0.001)

• 48% redução na mortalidade (p=0.46)



ICU- PAD TRATAMENTO

• DOR
• EM > 4 OU BPS > 6                       30 MIN                             AGRESSIVO

• SEDAÇÃO
• SEDAR COM META + LIGTH LEVEL
• DESPERTAR DIÁRIO
• EVITAR SEDAÇÃO PROFUNDA

• DELIRIUM
• ESTRATÉGIAS NÃO FARMACOLÓGICAS - TRATAMENTO E PREVENÇÃO
• HIGIENE DO SONO
• BLOQUEADOR H², METOCLOPRAMIDA, CORTICÓIDE ETC
• HALOPERIDOL – RISPERIDONA - DEXMETEDOMEDINA



The ABCDEF Blundle checklist

A = Asses, Prevent AND Manege PAIN
B = Both SAT and SBT
C = Choice of Analgesia and Sedation
D = Delirium : Asses, Prevent and Manage
E = Early Mobility and Exercise
F = Family Engagement

REDUÇÃO DE 02 DIAS NO TEMPO DE INTERNAMENTO EM UTI
REDUÇÃO DE 2.1 DIAS NO TEMPO DE VM
QUASE TRIPLICA A PORCENTAGEM DE RETORNO FUNCIONAL



Análise da Performance

na UTI



Objetivos

• Situação atual

• Envolver a “linha de frente” da UTI: futuro da
ventilação mecânica

• Danos referentes à imobilização prolongada e
sedação



O abismo...

• Como realmente atuamos vs conhecimento a
respeito das melhores práticas em UTI

• 783 pacientes em UTI: 408 (TOT), 309 (TQT) e 66
(VNI)

• 24%: sentou
• 1%: caminhada
• 0,25%: com TOT ficou de pé / caminhou

Early Mobilization of Mechanically Ventilated Patients: A 1-Day Point-Prevalence Study in
Germany Critical care medicine 42(5) · December 2013



O abismo... causas

• Tabu na UTI: acordar e mobilizar precocemente
• Avaliação rotineira: sedação, delirium -> discussão

nos rounds multiprofissionais
• Conflitos (ou opiniões divergentes) na equipe
• Percepção: eu acho que pratico -> o que chega ao

paciente

Early Mobilization of Mechanically Ventilated Patients: A 1-Day Point-Prevalence Study in
Germany Critical care medicine 42(5) · December 2013



Volume Corrente na SDRA: o que
chega ao paciente?

Practice and perception—A nationwide survey of therapy habits
in sepsis* Crit Care Med 2008 Vol. 36, No. 10



Mudança de Cultura na Saúde –
Ferramentas da Qualidade



Mudança de Cultura na Saúde
Ferramentas da Qualidade



Diagnóstico -> Plano de Ação

• Indicadores
• Obesidade / AVC / Amputação / Delirium /

Intubação: contra-indicam mobilização?
• Ventilação vs sedação
• Ideais?
• Qualidade: alvo móvel
• Benchmarking
• Validação de trials



Indicadores -> Plano de Ação

• Processos (ex: aderência Há Um Cepeti Por Dia)
• Desfechos (ex: taxa de IRAS, Mortalidade)
• Feedback com a equipe



Indicadores -> Plano de Ação

• Função SNC: RASS
• Avaliar necessidade / grau de sedação
• Mobilização
• Ventilação Mecânica
• Desfechos (custos, média de permanênca, nível de

atividade na alta)



Conclusão

• Diagnosticar a situação do serviço

• O que há de boas práticas: estão sendo praticadas?

• Diagnóstico -> plano de ação (ferramentas da
qualidade)



MEDINDO A MELHORA DE

DESEMPENHO:
Guia para Desenvolver Indicadores Úteis



MENSURAR MELHORIA: essencial para melhorar o processo do cuidadoMENSURAR MELHORIA: essencial para melhorar o processo do cuidado

DECISÕESDECISÕES

ATIVIDADESATIVIDADES

DETERMINAR
O que medir
DETERMINAR
O que medir

ESCOLHER e DEFINIR
Qual melhor métrica
ESCOLHER e DEFINIR
Qual melhor métrica

COLETAR ou REUNIR
Dados período/tempo
COLETAR ou REUNIR

Dados período/tempo
ORIENTAR

Ações futuras
ORIENTAR

Ações futuras
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Metas = visão de resultados



MEDIDAS/ ATRIBUTOS DE MELHORIA ÚTIL

RESPOSTA A medida é sensível a mudanças.

VALIDADE A medida alinha-se com a teoria de mudanças. Melhoria na
medida significa melhoria no sistema.

COMPREENSÃO O público-alvo compreende o significado da medida para a
melhoria do sistema.

OPORTUNIDADE Os dados estão disponíveis rapidamente para informar as
decisões de melhoria (planejamento de projeto, PDCA)

REALIZAR Os dados podem ser recolhidos com o mínimo esforço e custo,
e em tempo hábil.

RELEVANTE A medida apoia a identificação de problemas havendo testes
no nível apropriado da administração.

CONSISTENTE
Tem uma definição clara: ele produz resultados consistentes
quando aplicado em lugares diferentes e em momentos
diferentes.

PROPRIEDADE Alguém é explicitamente atribuída a monitorar a medida em
uma base regular, detectar problemas e iniciar a mudança .



O que estamos
tentando
realizar?

Como é que nós
sabemos que

uma mudança é
uma melhoria?

Que mudanças é
que podemos
implementar

que resultarão
em melhorias?

O que estamos
tentando
realizar?

Como é que nós
sabemos que

uma mudança é
uma melhoria?

Que mudanças é
que podemos
implementar

que resultarão
em melhorias?



As equipes de melhoria podem efetivamente usar
ferramentas mais simples para orientar o seu trabalho.
gráficos de execução são ferramentas não paramétricos
com regras de decisão associados que permitem equipes
para agir com base em interpretações razoáveis de seus
dados. Um gráfico de execução mostra os pontos de dados
individuais em sequência de tempo com uma linha
sobreposta que representa a mediana dos pontos de
dados. As regras de decisão são com base na probabilidade
de sequências de pontos que estão acima ou abaixo da
mediana de maneiras que seriam dificilmente apenas pelo
acaso.



Mesmo medidas aprovadas pelos grupos profissionais ou
organizações de acreditação nacional não pode ser
prontamente aceito por todos os docentes clínica. Assim, é
importante que uma organização antes de embarcar em
uma iniciativa como a descrita aqui, trabalhar com a
equipe para chegar a um consenso sobre as definições
padrão de conceitos clínicos-chave que podem a partir de
base para as definições operacionais.



PARA SER LEMBRADO:

• Melhoria é temporal;
• As mudanças acontecem ao longo do tempo.
• Compreender o impacto de uma iniciativa de

melhorias.
• Apresentar frequentemente os dados levantados ao

longo do tempo, a fim de apreciar a variação do
processo de cuidado.

• Compreender o impacto das mudanças.
• Prever o desempenho futuro.



• MEDIÇÃO é essencial para melhorar sistemas de
cuidados.

• as pessoas não são boas em avaliar o desempenho
dos complexos sistemas em que participam.

• iniciativa de melhoria clínico se inicia com uma visão
de resultados dos cuidados que são desejáveis e
alcançáveis.

• MEDIDAS PRINCIPAIS DO RESULTADO: coleta de dados
de forma ordenada, tempo que revela tendências,
ciclos e outros padrões, bem como a variabilidade
aleatória nos resultados.



Implementando

Processos Padronizados:
Por que e Como?



OBJETIVOS

• Identificar o valor e o uso da padronização para
melhoria dos resultados.

• Demonstrar o uso da padronização para acelerar
a melhoria dentro do ICU Liberation.



NA VISITA A BEIRA-LEITO

Sábado, 1º PO de Cir.
Cardíaca. Paciente em
ventilação espontânea,
RASS -1, com drogas
vasoativas em baixa
vazão, exames sem
alterações e ausência de
disfunções orgânicas.



NA VISITA A BEIRA-LEITO

Plano Terapêutico:
• Despertar e desmame da ventilação mecânica

• Mobilização fora do leito (Poltrona)

• Avaliar retirada de drenos torácicos

• Avaliar retirada de cateteres e sondas



NO DIA SEGUINTE

Domingo, 2º PO de Cir.
Cardíaca. Paciente sedada,
RASS -5 (por agitação), em
ventilação mecânica
controlada, ainda em uso
de DVA e inotrópico,
edema periférico leve.
Exames laboratoriais sem
alterações e ausência de
disfunções orgânicas.



PADRONIZAÇÃO COMO PEÇA
FUNDAMENTAL

ORGANIZAÇÃO

SEGURANÇA



PADRONIZAÇÃO COMO PEÇA
FUNDAMENTAL



IMPLEMENTAÇÃO DE UM
PROCESSO PADRONIZADO

5 PASSOS

1. Identificar os alvos para melhoria.



IMPLEMENTAÇÃO DE UM
PROCESSO PADRONIZADO

5 PASSOS

2. Estabelecer métodos de aferição para
guiar a implementação dos processos



IMPLEMENTAÇÃO DE UM
PROCESSO PADRONIZADO

5 PASSOS

3. Criar e implementar os processos-
padrão (protocolos em fase de teste).



IMPLEMENTAÇÃO DE UM
PROCESSO PADRONIZADO

5 PASSOS

4. Testar a aplicação do processo-
padrão.



IMPLEMENTAÇÃO DE UM
PROCESSO PADRONIZADO

5 PASSOS

5. Implementar as mudanças.



VANTAGENS DA PADRONIZAÇÃO

• Os cuidados são melhor compreendidos e
reproduzidos para outras unidades.

• Facilidade de identificação de cuidados
(processos) fora do padrão.

• Auxilia na criação de estudos para melhoria dos
cuidados.



PADRONIZAÇÃO EM AÇÃO

Domingo, 2º PO de Cir.
Cardíaca. Paciente sem
sedativos, RASS 0, fora de
ventilação mecânica, sem
drogas vasoativas e sem
sinais de delirium.

Segunda, no 3º PO,
paciente recebe alta da
UTI.



• Padronização é uma das melhores
alavancas para melhoria.



DEFININDO E IMPLEMENTANDO

FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO DE

Dor, Agitação e Delirium





Objetivos

Focar em abordagem interprofissional

Revisar ferramentas para avaliação da dor, agitação
e delirium e sugestões de implementação

Não se focar na prescrição de medicações:
sedativos, analgésicos e antipsicóticos



DOR

A avaliação depende
da capacidade de
comunicação do

paciente





Observar os dados vitais do
paciente

Monitorar dor a cada 2
horas

Limitação das escalas nos
paciente neurológicos



Agitação / Sedação

Multifatorial

Doença do
paciente

Medicação

Espaço
físico

Procedi -
mentos

Privação
de sono

.............



Não modificáveis

• Uso de álcool e
drogas

• Demência prévia
• Sepses
• Coma
• Severidade de

doença
• Choque

Modificáveis

• Presença de SV
• Imobilidade
• Uso de

benzodiazepínicos
• Barulho
• Ausência de

dia/noite
• Privação de aparelho

auditivo, óculos





Sedation Agitation Scale - SAS



Delirium

Associação com mortalidade,
prejuízo cognitivo à longo prazo e
aumento do tempo de internação

Hipoativo mais comum e menos
diagnosticado





Intensive Care Delirium Screening
Checklist (ICDSC)

Alteração do nível de consciência

Inatenção

Desorientação

Alucinações

Agitação / retardo psicomotor

Alteração do ciclo sono / vigília

Sintomas flutuantes

Score 1-3: subsyndromal delirium
Score >=4 delirium



Implementação

Aplicação das
ferramentas

como parte da
rotina

Focar nos
pacientes, aplicar

em todos

Treinamento

Responsabi-
lidade

interprofissional

Discussão
diária

ABCDE







CRIANDO MUDANÇAS DE

CULTURA

É TUDO UMA QUESTÃO DE ATITUDE



OBJETIVOS

DESCREVER A IMPORTÂNCIA DA MUDANÇA DE CULTURA PARA O SUSCESSO
DAS NOVAS INICIATIVAS

RECONHECER AS DIFERENÇAS DE GERAÇÕES ENTRE OS MEMBROS DO TIME

DESCREVER AS 3 FASES DA MUDANÇA DE CULTURA

IDENTIFICAR 4 MANEIRAS DE LIDAR POSITIVAMENTE CONTRA RESISTÊNCIAS



MUDANÇA DE ATITUDE
COMEÇA PELA LIDERANÇA

• Querer; Fazer acontecer;

• Equipe multidisciplinar

• Colaboração

• Responsabilidade compartilhada

• Engajamento



LIDERANÇA

• Passo 1  Encontre campeões

• Passo 2  Articule as mudanças

• Passo 3  Identifique líderes informais

• Passo 4  Você está preparado?



LIDERANÇA
• ENERGIZADO; EMOCIONALMENTE CONECTADO;

MENTALMENTE FOCADO E ESPIRITUALMENTE
ALINHADO

• PAIXÃO É IMPORTANTE MAS SEM CONHECIMENTO
NÃO SERÁ UTIL OU VENCEDOR



WORKFORCE





WORKFORCE



WORKFORCE

As pessoas querem crescer;
querem ser ouvidas e querem se

sentir importantes



Gerenciando a mudança



AS FASES DE TRANSIÇÃO

Deixe o velho para trás
Comunicação; Educação;
discussão; engajamento

(resistência)

Zona Neutra
Relembre os objetivos;
os encoraje a falar sob

seus sentimentos

Um novo começo



Lidando com resistências

• Estratégias de baixo rendimento:



Lidando com resistências
Surfacing Resistance



Honoring Resistance

Ouça

Empatia

É permitido resistir



Exploring the resistence



RECHECKING



CONCLUSÃO

• MUDANÇA DE CULTURA
• AS PESSOAS SÃO DIFERENTES
• AS MUDANÇAS REQUEREM UM PERÍODO DE

TRANSIÇÃO
• HAVERÁ RESISTÊNCIA



Aplicação Prática da Estratégia de

Sedação Leve para Pacientes em

Ventilação Mecânica



OBJETIVOS
• Demonstrar a estratégia de sedação mínima para

facilitar o processo de mobilização precoce.
• Fornecer um método de liberação de sedação para

pacientes em ventilação mecânica para preservar a
cognição e a habilidade dos pacientes em reportar
dor e ansiedade.

• Descrever combinação de medicamentos para o
controle de desconforto, dor e ansiedade enquanto
se previne obnubilação, coma e delirium.

• Demostrar que a consistência é a chave para
desenvolver uma cultura que suporte a estratégia
de sedação leve e mobilização precoce.



DESENVOLVENDO UMA ESTRATÉGIA DE
SEDAÇÃO MÍNIMA



DESENVOLVENDO UMA ESTRATÉGIA DE
SEDAÇÃO MÍNIMA

MONITORANDO A SEDAÇÃO

• Padrão-ouro: paciente poder comunicar-se!

• Paciente incapazes de comunicar: RASS e SAS

• Aplicação seriada evita sedação prolongada

• Individualização da sedação



DESENVOLVENDO UMA ESTRATÉGIA DE
SEDAÇÃO MÍNIMA

LIBERAÇÃO DA SEDAÇÃO CONTÍNUA

1. Preferir opióide em infusão contínua pra
tratamento da dor
2. Baixas doses de Clonazepan (2x/dia) se houver
ansiedade
3. Se necessidade de aprofundar sedação, preferir
não benzodiazepínicos. (RASS alvo: 0 ou -1)Fi

O
2 
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DESENVOLVENDO UMA ESTRATÉGIA DE
SEDAÇÃO MÍNIMA

LIBERAÇÃO DA SEDAÇÃO CONTÍNUA

1. Descontinuar sedação em infusão contínua.
Paciente deve estar acordado, colaborativo,
comunicativo e participando de seus cuidados,
incluindo a mobilização.

2. Uso de analgésicos não narcóticos pela via
enteral para tratamento da dor.

3. Se necessário, opióides pela via enteral se a
analgesia ainda for insuficiente.Fi

O
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DESENVOLVENDO UMA ESTRATÉGIA DE
SEDAÇÃO MÍNIMA

LIBERAÇÃO DA SEDAÇÃO CONTÍNUA

4. Se necessário, opióide em infusão contínua
com alvo de analgesia (sem sedação).

5. Para controle de ansiedade, usar doses baixas
de Clonazepan (1 ou 2x/dia).

6. Pacientes em uso de psicotrópicos devem ter
seus medicamentos reintroduzidos.

Fi
O
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DESENVOLVENDO UMA ESTRATÉGIA DE
SEDAÇÃO MÍNIMA

LIBERAÇÃO DA SEDAÇÃO CONTÍNUA

1. Descontinuar toda a analgesia em infusão
contínua.

2. Tratar a dor com medicamentos via enteral,
reservando a via IV se necessário.

3. Promoção do sono com controle de fatores
ambientais, medicamentos com efeito
sedativos administrados antes de dormir.
Promoção do ritmo circadiano normal com
melatonina.

Fi
O
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DESENVOLVENDO UMA ESTRATÉGIA DE
SEDAÇÃO MÍNIMA

LIBERAÇÃO DA SEDAÇÃO CONTÍNUA

4. Pacientes em uso de psicotrópicos devem ter
seus medicamentos reintroduzidos.

5. Para tratamento de delirium usar doses baixas
de antipsicóticos se necessário.Fi

O
2 

< 
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DESENVOLVENDO UMA ESTRATÉGIA DE
SEDAÇÃO MÍNIMA

TERAPIA NÃO-FARMACOLÓGICA



DESENVOLVENDO UMA ESTRATÉGIA DE
SEDAÇÃO MÍNIMA

TERAPIAS DE RESGATE

• Comum haver episódios de agitação/ansiedade

• Promoção do sono e estimular mobilização.

• Preferir antipsicóticos pela via enteral

• Evitar benzodiazepínicos em doses elevadas ou
em intervalos frequentes.



CONTROLE DA DOR
MONITORIZAÇÃO DA DOR

• Padrão ouro: paciente poder comunicar-se!

• Uso de escalas de dor já validadas.

• Dor e desconforto por múltiplas causas.

• Avaliação antes e após administração de
analgésicos.



CONTROLE DA DOR
MONITORIZAÇÃO DA DOR



CONTROLE DA DOR
MANEJO DA DOR

• Baseado em 4 pontos principais:
• Alívio imediato da dor
• Manter a habilidade de referir dor
• Promover reabilitação física
• Avaliação rotineira da dor



CONTROLE DA DOR
MANEJO DA DOR

• Transição da via endovenosa para enteral

• Preferência para não-opióides para tratamento

• Opióides em casos selecionados (“desmame”)

• Buscar alternativas para dor crônica
• Gabapentina, Carbamazepina, ect.





Delirium na UTI – visão através
das lentes das Diretrizes de
dor, agitação e delirium - e
implementação do pacote

ABCDEF



Objetivos
Salientar a relevância clínica do delirium para a condução e para o

prognóstico dos pacientes críticos

Revisar as linhas guias da Society of Critical Care para dor, agitação e
delirium

Ressaltar as evidências do protocolo ABCDEF com foco no delirium



Implementação dos Guidelines de dor,
agitação e delirium utilizando o pacote

ABCDEF

Publicado em 2013 pela SCCM

Dificuldade de implementação e baixa adesão ao longo do
tempo

ICU liberation Participativo



ICU
Liberation

Participativo

Ventilação
espontânea

Diagnóstico,
Prevenção e

manejo da dor

Diagnóstico,
Prevenção e
Manejo do

delirium

Escolha de
analgesia e

sedação

Movimentação
precoce e
exercício

Envolvimento
e

Participação
familiar



Redução de 50% no risco de delirium
Redução de 3 dias no tempo de ventilação mecânica

Dobro de chance de mobilização precoce



Controle inadequado da dor é fator de risco para infecções
hospitalares e aumenta a duração do tempo de ventilação mecânica
→ delirium

Implementar instrumentos para avaliação da dor:
Auto-avaliação:

padrão ouro
Impossível avaliação em VM e com drogas psicotrópicas

Behavioral Pain Scale (BPS) e Critical Care Observation Tool (CPOT) –
Pacientes que não verbalizam
BPS – expressão facial, fechamento dos lábios e interação com a VM
CPOT – expressão facial, movimentos corporais, tensão musuclar e interação
com a VM

A = Diagnóstico, prevenção e manejo
da dor



B = Testes de despertar espontâneo (SAT)
e respiração espontânea(SBT)

Dependente de um bom trabalho de Equipe
NNT: 7



C = Escolha da analgesia e
sedação

Deve ser direcionada para o adequado controle da dor, ansiedade
e prevenção e tratamento do delirium

Nível leve de sedação, exceto contraindicações

Uso de escalas de sedação é indicado



D = Identificação, prevenção
e tratamento do delirium

Distúrbio agudo da consciência, com curso flutuante, com inatenção
acompanhada de alteração cognitiva ou da percepção

É prevalente, pouco diagnosticado fator independente de aumento
de mortalidade, protolongamento do tempo de VM,aumento do
tempo de internamento e evolução para demência



50-80% dos pacientes em VM desenvolvem delirium e
menos de 75% das vezes isso é diagnosticado

Uso regular de ferramentas para diagnóstico de delirium:
CAM-ICU ou ICDSC

Medidas não farmacológicas para controle do delirium:
reorientação freqüente, estímulo cognitivo, protocolo de
sono e mobilização precoce, uso de prótese auditivas e
visuais e controle da dor

Dr. DRE:
D – diseases (sepse, DPOC, ICC...)
R – drug removal (parar sedativos e fazer o teste de ventilação
espontânea)
E – environment – medidas não famacológicas



• Intervenção medicamentosa deve ocorrer apenas após a
correção das causas reversíveis e medidas não farmacológicas.

• Não há dados publicados determinando o efeito positivo do
uso de haloperidol ou antipsicóticos atípicos no tempo de
delirium na UTI

• Estudo piloto – 18 pacientes – quetiapina x placebo
(haloperidol intermitente) – menor duração, mais rápida
resolução e menor número de dias dependentes de uso de
haloperidol.

• MIND-USA – multicêntrico, randomizado – em andamento



Paciente com delirium que necessitem de mais sedação,
devem usar dexmedetomidina em detrimento dos
benzodiazepínicos (Estudos MENDS, SEDCOM e MIDEX) =>
aumenta o tempo sem delirium e diminui a prevalência de
delirium.

Estudo PRODEX (propofol x Dexmedetomidina) – melhor para
a dexmedetomidina, mas metodologia questionável.



E = Mobilização precoce e
exercício

Diminui o tempo de delirium na UTI e no hospital, dias de
ventilação mecânica e permanência no hospital

É seguro e depende da equipe multiprofissional

RASS -4 e -5 : mobilização passiva
RASS -3 e -2: passiva + estimular movimentação ativa
RASS -1, 0 e +1: mobilização ativa



F = Envolvimento familiar

A família deve ser preparada e integrada com a equipe da UTI

Estímulo verbal, lembrando de conhecidos e situações familiares
Fotos e retratos

A família deve tentar acalmar o paciente



Necessidade de Sono



Objetivos:
• Identificar as causas de distúrbios do

sono em pacientes na UTI
• Intervenções atuais para promover o

sono em pacientes de UTI



Sono:
• Renovação física;

• Crescimento;

• Regulação emocional;

• Regulação Hormonal;

• Bem estar .

Sono Inadequado:
• Compromete o sistema imune;

• Contribui para irritabilidade;

• Causar deficiências cognitivas;



Sono Normal:

2 fases       Movimentos dos olhos não-rápidos (NREM)
Movimentos oculares rápidos do sono (REM)

NREM – primeira metade da noite
REM- última parte do sono



RESULTADO DE SONO DE MÁ QUALIDADE
• Prejudica o sistema imune (suscetível a infecções)
• Resistência à insulina (Hiperglicemia - com morbidade e

mortalidade de pacientes de UTI.)
• Delírium.



Distúrbio do sono na UTI
• Ambiente da UTI - desenvolvimento de delirium. (exposição contínua

a luz, barulho excessivo, atividades de atendimento ao paciente,
medicamentos, ventilação mecânica, dor e comorbidades).

Estudos apontam que são realizados em média 43 procedimentos por
paciente durante uma noite, cuidados de enfermagem noturnos
perturbam o sono e aumentam a percepção do paciente de sono de má
qualidade.

• Agrupar cuidados - sono ininterrupto fornece a progressão dos
estágios do sono, crucial para o processamento cognitivo e formação
da memória.

• Ventilação mecânica - desconforto do tubo e medicamentos
sedativo-hipnóticos prescritos contribuem para distúrbios do sono.
Atenção para aplicação de intervenções de indução do sono pode
ajudar pacientes com esses riscos para melhorar o sono e sofrer
menos fadiga.



AVALIAÇÃO DO SONO NA UTI

• 70 milhões de Americanos têm alguma forma de distúrbio do sono.
Possivelmente os pacientes de UTI já chegam com distúrbio de sono

• A avaliação de história do sono na admissão – pelo paciente e/ou
familiares ( comportamentos de sono, medicamentos para dormir, e
terapias usadas durante o sono, como a pressão positiva contínua nas
vias aéreas).

AVALIAÇÃO DO SONO- UTI
1. A que horas você normalmente vai dormir?
2. Que horas você costuma acordar?
3. Você tem padrões de sono atípicas?
4. Em média, quantas horas você dorme todas as noites?
5. Você prefere qualquer um dos seguintes soníferos?

o Tampões para os ouvidos
o Máscara para os  olhos
o Ventilador ligado
o temperatura fresca quarto
o cobertor quente
o Música calma
o TV ligada
o De outros:

Adaptado com permissão de UCSF Medical Center.



MEDIÇÃO DO SONO

MEDIDA:

• Subjetiva (slide anterior)

• Objetiva. polissonografia (PSG), o padrão ouro para medir e
registrar variáveis   do sono, utiliza dispositivos de monitoramento
eletrônico para registrar a atividade elétrica do cérebro e olhos e
movimento muscular. Outras variáveis   fisiológicas pode ser medida
com o PSG, incluindo a frequência respiratória, pressão arterial,
frequência cardíaca e ritmo, e saturação de oxigênio. PSG é
raramente usado na UTI devido ao seu custo e pouca acessibilidade.

*Actigraphy é um método alternativo utilizado para medir o sono,
menos invasiva e mais barato do que o PSG, mas ainda assim não é
comumente usado na UTI.



INTERVENÇÕES PARA MELHORAR O SONO

• Controle de luzes e de ruído.

• Máscaras para os olhos

• Unidade possuir portas e cortinas

• exposição à luz diurna (luz natural)

• Luz noturna.

• Listas de verificação para lembrar de desligar as luzes de
corredor ou diminuir luzes nas áreas de atendimento ao
paciente

• Tampões de ouvidos (alguns estudos demonstraram reduzido
incidência de confusão e melhor percepção do sono)



INTERVENÇÕES PARA MELHORAR O SONO

• programas de promoção do sono - "tempo de silêncio" durante a noite

• Adequar medicações para dor, juntamente com a escolha adequada da
ventilação. (Um pequeno estudo de pacientes traqueostomizados mostrou que
aumenta a quantidade de sono quando os pacientes foram colocados em VM
durante a noite contra a respiração espontânea. Isto pode ser atribuído a uma
diminuição do trabalho de respiração e uma redução na ansiedade e dispneia.

• mobilidade precoce e a promoção do exercício durante o dia.

• intervenções do sono com múltiplos componentes combinados com
intervenções de prevenção do delirium podem diminuir a incidência de delírio
e, potencialmente, reduzir os resultados negativos relacionados ao delírio.



BARULHO LUZES CUIDADOS OUTROS

Ajustar os alarmes

Fechar as cortinas de
privacidade durante
a noite

Avaliar horários do
laboratório e  de solicitação
de radiologia

Ajustar  temperatura
ambiente para confortar

Ajustar o volume de
apitos e telefones

luzes corredor
escuro à noite

Consolidar o sono durante
a noite

Evitar cafeína antes de
deitar

Fechar as portas
Máscara para os
olhos Banhos durante o dia Considerar a acupuntura

Promover "bastante
tempo" durante a
noite

Expor paciente a luz
natural durante o dia

Manter ciclo normal do
sono-vigília

Considerar presença
Família

ofertar tapa ouvidos
Fornecer massagem
terapêutica
Manter padrões de sono
normal
Controlar a dor e
promover o conforto
Mobilizar durante o dia

Rever medicamentos
que afetam
negativamente o sono



Delirium - PREVENÇÃO E BUNDLE DE  GESTÃO

Determinar  Risco de delirium na UTI
• preexistente demência / prejuízo cognitivo
• História de hipertensão
• História de alcoolismo
• alta severidade da doença na admissão

Prevenção delirium
• reorientação frequente
• Nível de atividade otimizada
• Minimizar restrições físicas
• Óculos  quando paciente acordado
• Os aparelhos auditivos em vigor
• Ajuste ambiente para manter o sono / vigília

Promoção do sono
•  Diminuir luzes
•  Diminuir ruidos
• ofertar máscara para os olhos e protetores de ouvido
• Determine as preferências do paciente: música,
cobertor quente, TV on / off

Confusion Assessment Method (CAM-ICU)
Resultado

Realizada no início de cada turno

Incapaz de avaliar (UTA) Negativo (-) Positiva (+)
Considerações de prevenção
farmacológicos: Considerações de prevenção farmacológicos:

- RASS -4 ou -5 - Avaliar para uso sedativo apropriado - Discutir a etiologia do delírio em rodadas
- Atraso no desenvolvimento - Avaliar para uso sedativo apropriado

- Suspenda remédios deliriogenic - Adicionar medicamentos caseiros psicogênicas
- Suspenda remédios deliriogenic

Considerações não-farmacológicas: - Adicionar antipsicótico conforme apropriado
prevenção de delirium -Continuar Considerações não-farmacológicas:
promoção do sono -Continuar prevenção de delirium -Continuar

promoção do sono -Continuar
plano de cuidados de enfermagem delírio
- Entradas diárias de registro em diário do paciente
orientar familiares



MEDICAMENTOS PARA DORMIR

• BENZODIAZEPINAS – diminuem o tempo para cair no sono e de despertares, aumenta a
duração e a eficiência do sono. Porém encurta o sono REM e contribui para o delirium.

• HIPNÓTICOS NÃO BENZODIAZEPÍNICAS – preservam o sono REM. Porém tem possibilidade
de efeitos secundários colocando o paciente com risco de queda.

• PROPOFOL – Sono desorganizado

• DEXMEDETOMIDINA (Precedex) - imita o sono natural, pode ter uma menor prevalência de
delírio de pacientes sedados com midazolam ou de outras benzodiazepinas.

• MELATONINA - aumenta a sonolência e está envolvido no ciclo sono / vigília, pode ser
fornecido como um suplemento para o sono. A melatonina promove o sono sem induzir
sedação diurna ou depressão respiratória. Mais estudos vão avaliar o apoio para a sua
utilização UTI, bem como estratégias de dosagem ideais.

Alternativas não farmacológicas devem ser consideradas como substitutas para
medicamentos.



DOCUMENTAÇÃO DO SONO
Documentar o sono do paciente é fundamental para se comunicar
e avaliar a resposta dos pacientes às intervenções do sono e
qualidade geral do sono. Estudos têm demonstrado que as
enfermeiras documentam 79% do tempo de sono. No entanto, a
observação do sono é muitas vezes incompatível com a percepção
do sono do paciente. Portanto, a documentação do sono deve ser
abrangente e incluir o relatório de sono dos pacientes.



TABELA ilustra Componentes de documentação do sono para o registo de saúde
A. AVALIAÇÃO DO SONO

1. Identificar se paciente dormiu de forma adequada

2. Dormiu o suficiente

3.Houve dificuldade em adormecer

4. Dificuldade de permanecer adormecido

5.Queixas de cansaço

6. Paciente incapaz de relatar

7. Não é possível avaliar

8. Outros (comentário)

B. OBSERVAÇÃO DO SONO

1. Acordado

2. Parece dormir

3. Cochilando intermitentemente

4. RASS menor que 3

5. Outros (comentário)

C. INTERVENÇÕES DO SONO

1. Tampões de ouvido

2. Máscara para os olhos

3. Porta fechada

4. Música

5. Massagem

6. Medicamentos para dormir

7. Mudanças ambientais (comentário)

8. Outros (comentário)



O SONO DEPOIS DA UTI

• Continuam a ter anomalias pós alta da UTI
• Distúrbios de sono persistem pós alta hospitalar



“Promover o sono na UTI é imperativo para a cura
psicológica e melhorar os resultados clínicos. Compreender
as causas de distúrbios do sono e aumentar o conhecimento
médico para melhorar o sono,  são essenciais para o cuidado

de pacientes de alto risco.”

Obrigada!



VENTILANDO O PACIENTE

ACORDADO: USANDO OUTRAS

ESTRATÉGIAS VENTILATÓRIAS



OBJETIVOS

Descrever porque os pacientes estão assincrônicos nos vários
modos ventilatórios

Descrever técnicas para melhorar sincronia no ventilado

Descrever modos que promovem respiração espontânea



ASSINCRONIA

DE DISPARO

DE FLUXO

DE CICLAGEM/
EXPIRATÓRIA

Incoordenação entre os esforços e as
necessidades ventilatórias do
paciente em relação ao que é
ofertado pelo ventilador.
 Tins neural DIFERENTE Tins do

ventilador!!



Esforço INSPIRATÓRIO não resulta na entrega de gás pelo ventilador.

Hiperventilação redução do drive e da atividade
diafragmática.
Níveis de sedação pacientes com RASS <= -3 têm 5 vezes

mais disparos ineficazes do que os pacientes acordados.
Auto-PEEP

ASSINCRONIAS DE
DISPARO

Falta de disparo

Duplo disparo

Auto - disparo

FALTA DE DISPARO

CAUSAS



Reduzir a auto-PEEP Texp.
 SUGESTÃO Adicionar PEEP ext. (75 A 80%).

Equilibrar a PEEP extrinseca com a auto-PEEP diminui a
sensibilidade do ventilador.

CORREÇÃO

Gráfico PxT mostra a queda
da pressão, indicando
esforço do pacte, com
atividade ventilatória não
correspondendo.



Disparo do Vm sem esforço do paciente.

Baixa sensibilidade.
Fuga no sistema

Se disparo a fluxo mudar para
pressão.

AUTO DISPARO

CAUSAS

CORREÇÃO



Tins ventilador MENOR que o Tins neural.
Dois ciclos consecutivos disparados pelo mesmo esforço do
paciente.

VCV –Vt muito baixo;
Pressão – Tins curto.

Empilhamento de ar – Vt excessivos,
texp curtos e auto-PEEP.
(VOLUME PODE DUPLICAR)

CAUSAS

DUPLO DISPARO

CONSEQUÊNCIAS

TRATAMENTO



O esforço continua
qdo o ventilador

termina a exp (fase
exp curta) resultando

em outro ciclo.

DUPLO DISPARO

Auto peep



Taxa de fluxo de gás não atende a demanda de fluxo ins do
paciente.

VCV - ajuste fluxo baixo ou padrão de fluxo errado. (não coincide
com as mudanças do paciente)
 PCV/PSV - pressão definida muito baixa , já que O FLUXO É LIVRE.

ASSINCRONIA DE
FLUXO

FLUXO INSPIRATÓRIO INSUFICIENTE

CAUSAS



VCV –Aumentar o fluxo.

(PCV/PSV) - RISE TIME rápido( fluxo mais agressivo).

TRATAMENTO

A queda na
pressão é
devido a

demanda de
fluxo exceder

o fluxo
disponível.



Tins do ventilador MAIOR que Tins neural.

Vt elevado(diminuição drive)
Tins prolongado.

VCV –diminuir volume
PCV – diminuir Tins
PSV – ajuste rise time e Esens% O pico de pressão no fim da ins resulta

do pcte tentando exalar enquanto o
ventilador permanece na inspiração

ASSINCRONIAS DE
CICLAGEM

CICLAGEM TARDIA

CONSEQUÊNCIAS

CORREÇÃO



O tempo inspiratório do ventilador é MENOR que o neural.

 Duplo disparo.

VCV E PCV = fluxo alto, Tins curto,
ou baixa Pins.
PSV: alta % de ciclagem ( Esens%)
Rise time rápido.

CICLAGEM PREMATURA

CONSEQUÊNCIAS

CAUSAS
O paciente ainda exige FLUXO
e VOLUME adicional, mas o
ventilador não faz uma nova
respiração.



MODOS QUE PROMOVEM RESPIRAÇÃO
ESPONTÂNEA E SINCRONIA

MODO CARACT. BENEFÍCIOS
NAVA Sensor de impulso

elétrico diafragmático
(edi).
DISPARO NEURAL.

Melhora da sincronia; Estruturação do
sono;
Maior eficiência no disparo; W diaf mais
adequado.

PAV Visa aumentar ou
diminuir a (paw) em
PROPORÇÃO ao
esforço do paciente.

Cálculo Mecânica respiratória.
Vantagem sobre psv(pressao é fixa) varia
conforme esforço e melhora a sincronia.

ASV Aumenta ou diminui
o suporte baseado no
esforço do paciente e
na mecânica
pulmonar.

Cálculo mecânica respiratória;
Respirar espontâneamente até na sara
severa;
Reduz ou previne VIDD.
Melhora da sincronia
Reduz o tempo de VM.



IMPORTANTE
 RECONHECER  E MELHORAR  A ASSINCRONIA

 DIMINUIR A NECESSIDADE DE SEDAÇÃO

 USANDO MODOS E TÉCNICAS

 RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA

 RESULTADOS DO PCTE

 REDUÇÃO  DO TEMPO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA.



TENTATIVAS DE ACORDAR
E RESPIRAR

Como conduzir e o que
fazer com os resultados



ABT: Racional

• Tentativa de acordar espontaneamente: parar a medicação para
determinar se o paciente ainda precisa e de quanto sedativo necessita

• Interrupção diária de sedativos
• Testes, ensaios de acordar (ou despertar) espontaneamente

• Tentativa de respirar espontaneamente: período no qual a VM é
“suspensa” para determinar se o paciente ainda precisa e quanto de VM
necessita

• Esse procedimento está intimamente relacionado com o anterior

• O princípio é que o PACIENTE é a fonte mais acurada de informação do
que deve/precisa ser feito

• No ABC trial 94% dos pacientes saíram da ventilação, comparados com 31% dos
pacientes com decisão feita pelos médicos

• Tentativas (“ensaios”, “testes”) são seguros e mais eficientes que “desmames
progressivos”



Efficacy and safety of a paired sedation and ventilator weaning protocol for
mechanically ventilated patients in intensive care (Awakening and Breathing

Controlled trial): a randomized controlled trial

ABC Trial. The Lancet 2008; 371:126-134

In four tertiary-care hospitals, we randomly assigned 336 mechanically ventilated patients in
intensive care to management with a daily SAT followed by an SBT (intervention group; n=168) or
with sedation per usual care plus a daily SBT (control group; n=168).



Efficacy and safety of a paired sedation and ventilator weaning protocol for
mechanically ventilated patients in intensive care (Awakening and Breathing

Controlled trial): a randomized controlled trial

ABC Trial. The Lancet 2008; 371:126-134

Pacientes extubados Pacientes alta da UTI Pacientes alta hospitalar

Mortalidade em 1 ano



ABT: Novas Evidências

The CDC Prevention Epicenters. Am J Respir Crit Care Med 2015;191:292-301

We nested a multicenter quality improvement collaborative within a prospective study of VAE
surveillance among 20 intensive care units between November 2011 and May 2013.

5,164 consecutive episodes of mechanical ventilation.



ABT: Novas Evidências

The CDC Prevention Epicenters. Am J Respir Crit Care Med 2015;191:292-301

Respiração espontânea
sem sedação

Dias de acordar
espontaneamente

Dias de respirar
espontaneamente

aOR = 0.71

aOR = 0.36

aOR = 0.56

↓2.4 days

↓3.0 days

↓6.3 days





Tentativa de Acordar Espontaneamente

• Triagem de segurança diariamente
• Avaliar todos os itens do protocolo e acrescentar outros

conforme o tipo de UTI
• Na maioria das UTIs esta fase é feita diariamente pela

equipe de enfermagem
• Pare a sedação totalmente!

• Sedação continua e intermitente devem ser paradas
• Atente continuamente para identificar sinais de

insucesso. Neste caso, reinicie a sedação (na maioria das
vezes, com metade da dose anterior) com foco no RAS

• Se o paciente teve sucesso, passe para o passo
seguinte





Tentativa de Respirar Espontaneamente

• Triagem de segurança diariamente
• Avaliar todos os itens do protocolo. Vários trabalhos têm

mostrado que é seguro
• Na maioria das UTIs esta fase é feita diariamente pela equipe

de fisioterapia
• Teste de respiração espontânea

• Dexmedetomidina é útil para controlar agitação
• Tubo-T, VPS por 30-120 min
• Atente continuamente para identificar sinais de insucesso.

Neste caso, reinicie a VM (na maioria das vezes, como
anteriormente)

• Se o paciente teve sucesso, avalie se extubação é
apropriada



A perspectiva do paciente e da
família na sobrevivência de

doenças graves
A vida durante e depois de uma doença grave

para pacientes e famílias:
Enquadrando os problemas



Histórico:
• Na ultima década devido ao avanço na medicina intensiva, a

taxa de mortalidade nos casos de septicemia e choque
séptico, tiveram um grande declínio de 50% para 15%.

• Porem, estes indivíduos sofrem com novos males causados
pelos efeitos combinados do seu estado crítico. (déficits
físicos, funcionais, cognitivos e mentais e um ciclo de
frequentes re-hospitalizações);

• É de vital importância entender que as necessidades dos
pacientes durante e depois da doença grave aumentam, e,
compreender que estas demandas são direcionadas
geralmente aos familiares.



Objetivos:

• Descrever as dificuldades experenciadas pelos
pacientes no contexto de doenças graves; (queixas e
perspectivas);

• Relatar as experiências vividas pelas famílias dos
pacientes com alta da UTI; (ressaltando o despreparo
para o cuidado);

• Prover uma estrutura prática para que os médicos
possam entender, cuidar de seus pacientes e
sensivelmente ajudar nas necessidades dos familiares.



Experiências do paciente com doença
grave

• Os pacientes não conseguem situar suas condições
medicas num contexto geral, o que pode causar
grande ansiedade e confusão.

Problemas para dirigir
Dificuldades nos trabalhos domésticos
Problemas relacionados as questões financeiras
Inabilidade para subir escadas ou caminhar
Problemas para gerenciar o estresse

Tabela 1. Limitações ao retornar pra casa



Experiências da família com a doença
grave

• O conhecimento da dinâmica familiar pode ser
valioso. Experimenta dificuldades marcantes durante o curso da doença

Falta de conhecimento especifico daquela doença
Estresse ao lidar com um novo e desconhecido ambiente
Doença grave, ao contrário de doenças crônicas – emergem
rapidamente
Existe pouco tempo para aprender sobre a doença e se preparar
para os desafios a frente
Experiência inquietante
Ansiedade ao ouvir o som dos monitores e outros aparelhos
Médicos costumam usar linguagem técnica o que torna difícil o
entendimento
Reagem mal a fatores que são triviais
Reação tardia a fatores que realmente importam



Comunicação do médico: A chave para
melhorar a experiência do paciente e família

1.Alta da UTI: Pacientes e familiares precisam de uma
explicação detalhada do que esperar fisicamente,
cognitivamente e mentalmente. Precisam de conversas mais
sutis sobre possíveis efeitos colaterais. Planos de tratamento
deveriam incluir protocolos de como lidar com desafios mentais
e cognitivos. Eles precisam de uma versão com manual de
instruções embutido nos papeis de alta.
2.Normalizando: Pacientes e a família precisam saber que é
normal procurar ajuda mental após Alta da UTI. Salienta-se e os
doutores deveriam fazer indicações.
3.Informação: Famílias precisam de mais informação sobre o
que esperar (para que possam entender o porquê o paciente
mudou). Isso poderia diminuir a tensão e o estresse do processo
de recuperação.

Tabela 2. Exemplos de conselhos de pacientes e familiares
para os médicos.



Comunicação: As expectativas no pós alta do
paciente
O que fazer Quando Como Porque
Introduzir o
conceito do
“novo normal”

Começa no quarto
de UTI com os
objetivos do
tratamento

Evite o uso de vocabulário
abstrato e metáforas
complicadas

Educar a família sobre os possíveis
problemas como depressão e
transtorno do estresse pós
traumático. Para ajudar no
enfrentamento e planejamento de
dificuldades que podem ocorrer;

. Ressaltar as
necessidades
emocionais e
físicas dos
cuidadores

Começa na UTI Comunicação: calma, sem
pressa.
Discurso simples;
Comunicações rápidas
tendem a impedir a
habilidade do paciente de
compreender o que está
sendo passado.

Muitos deles se negligenciam.

Prover
comunicação
escrita ou
verbal

Começa na UTI Conectando a família com
uma comunidade como a
Sepsis Alliance

Promover informações uteis até para
depois da UTI, já que os cuidadores
estão sobre estresse.



Adotando novos papeis após a
doença: uma maneira de continuar

• Um fenômeno bastante conhecido de inversão de
papeis é quando temos crianças funcionando como
“pais” para os seus pais biológicos, esse fenômeno
é bastante comum no caso de famílias com
pacientes sobreviventes a UTI.

• Médicos podem ajudar os pacientes e familiares
com um ponto de vista mais realístico se há
necessidade da troca de papeis e se essas
mudanças serão permanentes ou temporárias.



O luto da perda

• Uma experiência comum nos pacientes que
sobreviveram a internações na UTI,  é a perda de
variadas habilidades, seja cognitiva, física ou
psicológica.

• Lidar com o perda é um processo vital que deve
ocorrer.



Alcançando recursos de
enfrentamento
• Os sobreviventes e suas famílias passam rapidamente

de uma posição de poucas necessidades para muitas
necessidades devido aos efeitos da doença.

• A recuperação do paciente pode ser amplamente
influenciada pela possibilidade de acessar todos os
recursos disponíveis.

• Esses recursos são variados e podem incluir: amigos,
comunidades espirituais, cuidados mentais tanto
formal ou informal (grupos de apoio). A internet pode
ser um poderoso aliado para juntar informação e
recursos.



Lidando efetivamente com a culpa

• Um reação comum dentre os sobrevivente é o
sentimento de culpa, por diversas causas, seja pela
conta astronômica do hospital, ou pela ansiedade e
preocupação que causaram nos seus familiares e pelo
sentimento de ter visto a vida deles “pararem”.

• O sucesso no controle da culpa envolve perceber que
esses sentimentos estão lá e então começar um
processo de auto perdão. Conversas honestas com os
familiares podem levar o paciente a perceber que a
experiência é traumatizante mas, eles fariam tudo de
novo pelo seus entes queridos.



Aceitando limitações

• A psicoterapia contemporânea vem aumentado o
valor da aceitação, em muitos casos abraçar as
limitações é a opção mais saudável invés de tentar
mudar o imutável. Mas, sempre visando trabalhar
para melhorar essas limitação e não fingir que elas
não existem.



Contando a sua experiência

• Para a maioria dos indivíduos o ambiente da UTI é
como visitar um país diferente ou até mesmo outro
planeta, um lugar completamente não familiar com
maquinas e sons não receptivos e muitas vezes o
paciente não sabe como descrever o que ocorreu
com eles, permitir que contem a sua história cria a
oportunidade para o provedor corrigir e normalizar
essas experiências que muitas vezes podem até ser
distorcidas por delírios.



Se preparando para o sucesso

• Um ponto chave para o sucesso não é apenas
traçar metas realistas mas, tomar decisões que vão
maximizar as chances de alcançar essas metas.

• Um exemplo comum é que os pacientes querem
retornar as suas atividades imediatamente após a
alta do hospital o que, entretanto, não é
recomendado.

• Buscar ajudar profissional com programas
terapêuticos é muito importante e não pode ser
feito sem a ajuda da família e amigos.

•



Tratamento formal dos sobreviventes:
Um novo modelo

• O capítulo demonstrou que sobreviver a UTI é
apenas o começo de muitos desafios.

• Na última década, desenvolver tratamentos
modelos focados para as diversas necessidades dos
sobreviventes tem sido uma grande prioridade.

• O desenvolvimento desses programas teve um
grande aumento na comunidade medica, e tem um
consenso sobre alguns fatores:



Elementos de
Consenso

Elementos
Prioritários

Elementos
Desafiadores

Plano de tratamento Educação sobre
efeitos tardios

Especialidades de
referencia

Coordenação do
plano de tratamento

Avaliação
psicossocial

Autodefesa

Promoção da saúde Cuidado psicossocial

Diagnostico de
“novos” problemas

Avaliação medica
detalhada

Educação para
sobrevivência

Tabela 3. Elementos chaves no tratamento dos sobreviventes



USANDO A ABORDAGEM DE UM
TIME INTERPROFISSIONAL PARA

IMPLEMENTAR PRATICAS
BASEADAS EM EVIDENCIA



Objetivos

• Definir as competências das lideranças necessárias para o sucesso da
implementação de uma abordagem em equipe Inter profissional.

• Entender a diferença entre os modelos de cuidados: tradicional ,
multidisciplinar, Inter profissional

• Estabelecer uma cultura inovadora de colaboração Inter profissional que
consistentemente abraça a pratica baseada em evidencia para garantir o
cuidado ao paciente com melhora nos resultados e qualidade de vida



Melhorar o Cuidado dos Pacientes

Fatores Humanos
• Membros de diferentes profissões /ocupações e conhecimentos
• Habilidades variadas e especializados
• Comunicação eficaz, colaborativos sempre com objetivo de qualidade e um

bom desenvolvimento em equipe

Processos
• Implantar a prática baseada em evidencia
• Reduzir a variação de pratica injustificada em cada uma das especialidades

(Farmacêuticos/Psicólogos/Técnicos/Enfermeiros/Médicos/Fonoaudiólogos/
Nutricionistas/Fisioterapeutas)
• Implantar Bundle ABCDEF
• Implantar PAD
• Ter participação no cuidado do paciente/ família



ABCDEF

A Despertar e Analgesia Família e Paciente Médico, farmacêutico

B Respiração Fisioterapia Enfermeiro, Medico

C A e B Equipe Enfermagem ,
Fisioterapia

Médico , Farmacêutico,
Psicologia

D Delirium , prevenção e ação Equipe Enfermagem Médico , Farmacêutico,
Fisioterapia e Psicologia

E Exercício Mobilidade Fisioterapia Enfermagem, Médico e
Psicologia

F Família e Paciente Enfermagem e Psicologia Todos



Importância de Bundle para Implementar Prática
Baseada em Evidencias

• Definição dos papeis
• Confiança
• Comunicação efetiva
• Aprender em parceria e ter suporte
• Lideranças aptas e desenvolvidas
• Cooperação e inteligência emocional
• Parceria com foco no desenvolvimento das habilidades da equipe
• Funções claramente desenvolvidas



Modelos de Equipes



• Especialistas: Tomada de decisão do profissional médico qual chega
ao paciente.

• Multidisciplinar: Cada membro da equipe atua como consultor, porém
a decisão ainda está com o médico. Trabalham juntos como colegas
de trabalho.

• Inter profissional: Cada membro da equipe é reconhecido como
profissional, respeitado como um especialista, além de avaliar
ele ainda é apto a se posicionar ¨eu recomendo como parte do
plano de cuidados¨, outro diferencial é o paciente e ou familiar
sendo importante, funcional e definido como membro da equipe.
A pratica é baseada em evidencias o objetivo de todos é
incomum melhorar resultados da equipe garantir qualidade de
vida ao paciente criticamente doente.



 Difícil

Necessário pois são processos
que garantem a qualidades
Desafiador
Trabalhamos com pessoas ,
todas as mudanças geram
medos e resistência



Avaliação Semanal

PDSA
(planejar/fazer/acompanhar/
corrigir)

Clareza Equipe comprometida

Mudanças Auto consciência Inclusão família/paciente

Influencia Comunicação Decisão do fazer

Rondas Causar impacto positivo, não
punitivo

Compromisso, credibilidade e
capacidade de influenciar os
pares

Reunião semanal com as
lideranças

Feedback a equipe Reavaliação do processo

Cordialidade cooperação Parceria





Deambulando com Pacientes
sob Ventilação Mecânica:

Quem, quando, qual a frequência e
qual a distância?



Deambulando com Pacientes sob Ventilação Mecânica:
Quem, Quando, Qual a frequência e Qual a distância?

• Objetivos

-Entender os fundamentos e os componentes para realizar a
prática de mobilização segura de um paciente sob ventilação
mecânica;

-Compreender o processo de avaliação para seleção dos
pacientes para deambular enquanto estão sob ventilação
mecânica;

-Conhecer os Passos a serem seguidos para pacientes que
deambulam enquanto estão com ventilação mecânica.



A prática tradicional
deveria ser manter o

paciente em grau
profundo de sedação
enquanto na VM. Na

perspectiva da equipe
de  saúde, essa seria

uma opção de
compaixão com o

paciente

Qual nossa perspectiva
atual cuidado intensivo e

qual a perspectiva de
nosso paciente nesta

situação? Hoje temos a
clareza  que a imobilização

e sedação profunda
durante a VM deixam

nossos pacientes com uma
incapacidade que se

estende por anos.



Guidelines de  prática clínica atual recomendam o
controle da dor e sedação leve com tentativas de

despertar espontâneo em pacientes sob ventilação
mecânica

Isto por si só não seja suficiente para evitar a
incapacidade ou diminuir o tempo que o paciente

necessita de ventilação mecânica

Desfechos melhores a para nossos pacientes, como a
redução do delírio, redução do tempo no ventilador
e diminuição do tempo de internamento podem ser

obtidos

ABCDE (acordar, tentativas de respiração
espontânea, escolha de sedação leve, avaliação de

delírio e mobilidade precoce



Deambulando com Pacientes sob Ventilação Mecânica:
Quem, Quando, Qual a frequência e Qual a distância?

• Antes de sair caminhando o que gostaríamos de saber?
 A gasometria,
As medicações e as últimas anotações médicas para observar a

condição do paciente.
 O lactato está abaixando?
O pH está normal?
O paciente está oxigenando o suficiente para aguentar a

diminuição do suporte ventilatório?
O paciente precisa de menor quantidade de medicação

vasopressora?
 Quais são as comorbidades que precisamos considerar?
Quanta sedação ele recebeu e por qual razão?
O paciente requer aspiração frequente?



Processo passo-a-passo para deambular com paciente sob ventilação
mecânica

Passo 1: Discutir
antecipadamente a mobilidade

Mobilidade e um objetivo diário que inclui preservar a
atividade de deambulação. Auxilia e orienta todo preparo de
avaliação para que os pacientes sob VM deambulam.

Passo 2: Revisar a informação
médica, mas obter uma
atualização em tempo real da
enfermagem e da fisioterapia

Um paciente debilitado ou instável pela manhã pode receber
um tratamento que o permita estar pronto para atividade a
tarde. Assim que o paciente mostrar melhora, levante-o e
comece a movimentá-lo.

Passo 3: Conheça a história do
paciente e converse com a
família sempre que possível

Avalie a historia médica, comorbidades e reserva fisiológica.
Considerar o nível de motivação do paciente e a cognição.
Recrutar a família.

Passo 4: Avaliar a dor e a
sedação do paciente

Após tratamento e controle da dor, a sedação é interrompida
ou reduzida a um nível que deixa o paciente totalmente
alerta e seguindo os comandos? Necessidade de orienta-lo
quanto ao equipamento a que esta ligado, importância da
atividade e de como movimentar-se com segurança

Passo 5: Determinar a
programação do paciente para
o dia

Realizar a deambulação antes de procedimentos como
hemodiálise, RX e da extubação se ela estiver programada.



Processo passo-a-passo para deambular com paciente sob ventilação
mecânica

Passo 6: Avaliar se a atividade
do dia será deambular

O cuidado cooperativo entre médico, enfermagem e
fisioterapeutas é necessário. Mas nem todos precisam estar
presente em toda a avaliação ou inicio da atividade

Passo 7: Coordenar os
provedores

A equipe deve estar confortável com a tarefa e auxiliar uns
aos outros. Observar cabos e sondas adaptar o paciente ao
monitor e ao ventilador pela medico, fisioterapia,
enfermagem ou técnico de enfermagem. A família deve ser
inserida no processo.

Passo 8: Arrumar o
equipamento

Para os que não toleram deambular equipamentos auxiliares
podem ser adaptados. Sara Stedy® da Arjo-Huntleigh. O
ventilador de transporte deve ser ajustado.

Passo 9: Libere o caminho e
comece a caminhada

Mantenha o paciente focado, observe cabos e monitores,
mantenha sempre uma cadeira pronta. Deixe-o descansar se
estiver ansioso, sudorese, taquipnéia ou esforço respiratório.

Passo 10: Continue a orientar o
paciente. Estabeleça uma meta
de atividade para o dia seguinte
e dê uma motivação

Relembre o paciente de que os objetivos são alcançar uma
caminhada normal, restaurar sua capacidade de respirar
sozinho e, por fim, retornar à sua qualidade de vida antes da
doença. Necesssitam ser reavaliados todos os dias





MONITORANDO A SEGURANÇA

DURANTE A DEAMBULAÇÃO DO

PACIENTE



Objetivos

• Avaliar a evidencia de mobilização segura e precoce
na UTI

• Fornecer recomendações a fim de difundir a
mobilização precoce a UTI











Criação de um protocolo

Definir a população elegível

Escolher a equipe de base

Duração/ Frequência das sessões

Definir as atividades e estabelecer critérios de avanço

Monitorar os eventos adversos



Critério/Contraindicação Inicío da mobilização
precoce

Interrupção da
mobilização

Neurológico Critério:
• Abertura dos olhos ao

estímulo verbal -> RASS>= -3

• Paciente agitado com
RASS>=+3

Respiratório Critério:
• VM -> FiO2<= 0.6
Contraindicações:
• PEEP>=10  cm H20
• Posição Prona

• Extubação
• Hipoxemia sustentada

(Sat <85% por 3 min)

Cardiovascular Contraindicações:
• Emergencia Hipertensiva

(DVA)
• PAM < 55 de DVA nas 2

últimas horas
• IAM recente
• Arritmia não controlada

• Hipertensão
sustentada (PAM >=
140 mmHg)

• Necessidade de novo
vasopressor

• IAM
• Arritmia descontrolada

Miscelânia Contraindicações:
• Sangramento TGI
• PIC elevada
• Crises convulsivas não

controladas
• Cuidados com a coluna



Monitorização de Eventos Adversos

Eventos de Segurança

• Óbito
• Quase-morte
• PCR
• Quedas
• Saída de tubos ou

cateteres

Alterações Fisiológicas

• Arritmias
• Hipertensão (PAM>=

140mmHg
• Hipotensão ( PAM <

55mmHg)
• Dessaturação (Sat

<85% por 3 min)





ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO

COM PACIENTES EM VENTILAÇÃO

MECÂNICA



• O controle efetivo da dor, agitação, ansiedade e

delírio não pode ser alcançado sem o engajamento

efetivo dos pacientes de UTI e suas famílias.

• Este processo é mais complicado naqueles

pacientes incapazes de expressar as suas

necessidades devido aos efeitos da intubação,

sedação e / ou restrições físicas.



A deficiência de comunicação:

• Diminui a precisão na dor e sintomas;

• Predispõe os pacientes hospitalizados a eventos

adversos evitáveis.



Efeito paradoxal:

Paciente ansioso/ agitado

Necessidade de comunicação não satisfeita



Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA)
[Augmentative and Alternative Communication (AAC)]

Termo usado para descrever vários métodos de

comunicação que podem ajudar as pessoas que são

incapazes de usar o discurso verbal ou escrita funcional

para se comunicar.



ESTRATÉGIAS PARA

FACILITAR A COMUNICAÇÃO

PARA O PACIENTE E

PROFISSIONAL NA UTI



Treinamento Especializado – Formação para o
Corpo Clínico



O Programa de Treinamentos SPEACS-2:
• Programa disponível online;

• Seis módulos de 10 minutos;

• Avaliação da capacidade de comunicação do paciente;

• Escolha de estratégias de comunicação sob medida para a capacidade

do paciente.

 Alterar qualquer padrão de comunicação exige um esforço consciente,

uma atitude de aceitação, prática, feedback, e apoio.

 Treinamento online não deve ficar sozinho, mas deve ser parte de um

programa baseado na unidade maior da melhoria da comunicação.



Estratégias na Comunicação
Estabelecer respostas SIM / NÃO claras e confiáveis.

Se o paciente é muito fraco para usar acenos de cabeça, usar:
• polegar para cima ou para baixo

• piscar de olhos.

Sugestão:

• Para reduzir a ambiguidade na interpretação, a resposta “não” deve ser
ativo e não deve ser a ausência de um sinal.

• Montagem de um plano de comunicação escrita na parede da cabeceira
compartilhado com outros profissionais de saúde.



Estratégias na Comunicação

 Pacientes com dificuldades de concentração, levemente confusos e
sedados:

1. Profissional pode colocar um SIM / NÃO;

2. Perguntar ao paciente;

3. Voz adequada e gesto de acompanhamento;

Exemplo:

Acene com a cabeça para cima e para baixo e de lado a cabeça sacudida
para o outro), no final da pergunta.

[“Você está tendo dor, Sim (voz sobe, balançando a cabeça)?”]



Placas de Comunicação

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIM NÃO

SENTIMENTOS E SENSAÇÕES

Ansiedade Falta de Ar Raiva

Alegria Irritação Saudade

Dor Medo Solidão

Esperança Molhado Tristeza

Mudar de Posição Vergonha



Gesto

• Prestadores de cuidados podem estabelecer uma lista de gestos comuns

para usar com pacientes sob ventilação mecânica, e deve validar o

significado dos gestos do paciente.



Leitura Labial

Este método pode ser mal interpretado se o paciente articula mal, tem falta
de dentes, barba, ou “fala” rapidamente.

Profissionais podem facilitar a leitura labial, utilizando as técnicas de
seguintes:

 Manter contato com os olhos e vê o rosto do paciente de forma continua;

 Incentivar e alertar o paciente para falar devagar, utilizando os lábios,
dentes e língua, e articulação das palavras;

 Demonstrar de maneira lenta o discurso;

 Insira a prótese dentária no paciente, se disponível.



Escrevendo

Apoiar os pacientes que estão alerta, não delirantes, que possuem a força
do braço adequado e coordenação motora fina, são bons candidatos para
a escrita.

Sugestões de materiais que devem estar disponíveis ao lado do leito para
todos os pacientes:

• Marcadores de notesbooks e de ponta fina;

• Cadernos espirais;

• Pranchetas.



Computadores (Tablet) e Dispositivos de Comunicação Pessoal
Aplicativos para computadores estão sendo testados para facilitar a
comunicação em UTI.

O uso de computadores incluem:

• Peso do dispositivo;

• Posicionamento do dispositivo e iluminação;

• Proteções de privacidade;

• Apoio técnico, assistência de um cuidador;

• Orientar (repetidamente, dadas potenciais déficits de memória de
curto prazo), para estreitar opções, ou para apontar e seleção
mensagem.

• Validar a mensagem - (“O que você quis dizer?” ou “Isso está
correto?”) para evitar mal-entendidos pela chave ou toque de erro.



Considerações finais

Com o uso de CAA os pacientes podem:

• Comunicar-se de forma mais confiável sobre os sintomas e

necessidades de cuidados;

• Participar de discussões como a preferência no tratamento, e

comunicar mensagens finais.

• No caso de previsível declínio neuromuscular os pacientes podem

guardar mensagens em dispositivo de comunicação.

E consequentemente..

Aumentar a satisfação de pacientes, familiares e equipe de cuidados.



INTERVENÇÕES NÃO

FARMACOLÓGICAS PARA

DOR, AGITAÇÃO E DELIRIUM



Influência do ambiente nos
pacientes e equipe
• Estímulos excessivos exacerbam sintomas
• O aumento do ruído está relacionado com o

aumento de tecnologia e do número de pessoas.
• Respostas fisiológicas ao ruído incluem taquicardia,

hipertensão, aumento no risco de isquemia
coronariana e distúrbios do sono (com
consequências na resposta imune, delirium e
controle da dor).



Influência do ambiente nos
pacientes e equipe

Konkani A, Oakley B. J Crit Care, 2012



Influência do ambiente nos
pacientes e equipe

• “People noise”
• “Building noise”
• “Work noise”

Kahn DM, et al. Chest, 1998.



Influência do ambiente nos
pacientes e equipe

Morrison, et al. Crit Care Med, 2003



Estratégias para promover um
ambiente curativo

Arquitetura



Estratégias para promover um
ambiente curativo

Comportamento da equipe



Estratégias para promover um
ambiente curativo
Intervenções para promover o conforto do paciente

Posicionamento e reposicionamento



Estratégias para promover um
ambiente curativo
Intervenções para promover o conforto do paciente

Música e Vídeo



Chlan LL, et al. Crit Care, 2007.



Estratégias para promover um
ambiente curativo
Intervenções para promover o conforto do paciente

Controle (temperatura, luz)

AUTONOMIA


