
             

LINHA DE CUIDADOS PALIATIVOS DO HC-UFMG – EQUIPE DE CUIDADOS PALIATIVOS 

ADULTO DO HC-UFMG 

NÚCLEO DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA DO HC-UFMG 

 

MANEJO DE SINTOMAS DE PACIENTES ADULTOS E IDOSOS COM SÍNDROME 

RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE E SUPORTE À FAMÍLIA. 

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA SAÚDE PANDEMIA COVID-19 – MARÇO E ABRIL DE 2020. 

ROTEIRO 1 – DISPNEIA 

Belo Horizonte, 28 de março de 2020. 

Os pacientes adultos e idosos que apresentarem síndrome respiratória aguda grave devem ter os 

sintomas adequadamente tratados independentemente do local onde estiverem, CTI ou enfermaria.  

Dentre os pacientes que contraírem COVID-19, 15% necessitará de internação e 5% necessitará de 

terapia intensiva, ou seja, 20% dos casos necessitarão de leito hospitalar. 

Uma parcela significativa dos pacientes evoluirá para o óbito, a maior parte deles idosos e pacientes 

com doença crônica prévia. Contudo, pacientes previamente hígidos também podem ter desfecho 

desfavorável e, assim, todos que necessitarem de internação estarão sob risco de morte. Desta forma, 

todos os pacientes e seus familiares dever receber adequado controle de sintomas e suporte neste 

frágil momento de vida. 

Com objetivo de prover esses cuidados a Equipe de Cuidados Paliativos Adulto do Hospital das Clínicas 

da UFMG e o Núcleo de Geriatria e Gerontologia do Hospital das Clínicas da UFMG apresentam 

roteiros simplificados para controle dos principais sintomas apresentados pelos pacientes. 

A síndrome respiratória aguda grave (SRAG) normalmente é precedida de sintomas moderados, 

quando uma abordagem gentil e empática deve ser feita com objetivo de para identificação dos 

desejos dos pacientes e dos familiares e permitir ao paciente e familiares participarem das metas do 

tratamento. 

Essa forma grave da evolução do COVID-19, a SRAG, tem como sintomas mais frequentes: dispneia, 

tosse, delirium e febre. 

O objetivo deste material é o controle de sintomas decorrentes da infecção pelo coronavirus. O 

controle de sintomas e o tratamento otimizado das comorbidades dos pacientes não deve ser 

negligenciado. 



             

DISPNEIA 

Medidas não farmacológicas 

Respeitar o desejo do paciente no posicionamento. 
Oferecer para pacientes fora da terapia intensiva a cabeceira elevada ou até mesmo assentado. 
Por outro lado, cabeceira até a 30⁰ pode reduzir a pressão hidrostática de forma a propiciar 
circulação em capilares alveolares no ápice dos pulmões em todo o ciclo cardíaco. 
Manter pernas descruzadas. 
Deixar ombros livres. 
Cabeça perpendicular ao pescoço ou levemente flexionada, em especial para pacientes com 
rebaixamento do nível de consciência e com ronco terminal. 
Evitar travesseiro no ombro, hiperestendendo o pescoço. 
Técnicas de relaxamento.  
Panos frios na face para estimular o nervo trigêmeo – substitui o ventilador. 
Comunicação efetiva com paciente e família sobre desejos, objetivos do tratamento e 
possibilidades de desfechos. 
Comunicação sobre a possibilidade de óbito e as regras atuais de manejo do corpo. 
 

Tratamento Farmacológico 

Oxigenioterapia  
Objetivo de SatO2 > 90%. Não há indicação de O2 sem hipoxemia. 
Preferir cateter nasal. Atenção à possibilidade de formação de aerossóis com o uso de 
máscaras. 

Morfina  
Usar via venosa preferencialmente. 
Dose inicial para pacientes virgens de opioide: 2 mg EV/SC ou 5 mg VO de 4/4 horas para 
pacientes com função renal preservada. 
Na insuficiência respiratória franca, reavaliar em 15 min e fazer novo bolus se necessário, 
podendo repetir ainda uma 3ª vez após nova avaliação em 15 min. 
Progressão de 1 mg EV/SC até 5 mg EV/SC ou 2,5 mg até 15 mg VO de 4/4 horas. Não há 
evidência de benefício em doses maiores. A morfina não deve ser usada para sedação.  
5 mg da solução oral de morfina equivale a 16 gotas. 
Opção de morfina em BIC: Diluir 1 amp de 10 mg/mL em 90 mL de SF e iniciar a 5 mL/h. 
Outra opção de diluição para pacientes com restrição hídrica é 10 amp de 10 mg/mL em 90 
mL de SF e iniciar a 0,5 mL/h (neste caso verificar a precisão de infusão da bomba). 
Prescrever doses de resgate de 2 mg se necessário (evitar ACM – à critério médico). 
Pacientes com função renal abaixo de 15 ml/min/1,73 m2: aumentar o intervalo das doses 
ou substituir por Fentanil ou Metadona em doses equivalentes. 

Midazolan ou Lorazepam em caso de ansiedade como componente de agravo da ansiedade.  
Midazolan em BIC 0,5 mg/h. Diluir 1 amp de 50 mg/10 mL em 490 mL de SF 0,9%, resultando 
em uma solução 0,1 mg/mL. 
Lorazepam 1 mg à noite, podendo progredir até atingir a melhora da ansiedade. Limitado 
por termos disponível apenas oral. 
Considerar Buspirona 10 mg para pacientes com contra-indicação de BZD como DPOC. 

Corticoides têm contra-indicação relativa, contudo pacientes com evolução para terminalidade 
poderão se beneficiar do corticoide para controle de sintomas. 
Antibióticos, de acordo com a avaliação clínica, poderão auxiliar no controle de broncorreia 
induzida por infecção secundária. Preferir azitromicina. 

Sedação Paliativa 



             

Indicação de sedação paliativa: dispneia refratária definida por 2 médicos. 
Paciente SEM comprometimento cognitivo grave e consciente.  

Conversar previamente com a família a proposta do tratamento.  
Ter concordância do paciente. 
Registrar no prontuário. 

Paciente com comprometimento cognitivo grave. 
Oferecer à família e ter concordância desta. 
Registrar no prontuário. 

Não há indicação de sedação paliativa para pacientes com rebaixamento do nível de consciência. 
Esquema Farmacológico. 

Midazolan – medicamento de escolha: Diluir 1 amp de 50 mg/10 mL em 490 mL de SF 0,9%, 
resultando em uma solução 0,1 mg/mL.  Fazer bolus de 20 ml (2 mg) e seguir com infusão 
de 5 mL/h (0,5 mg/h), com progressão até atingir sedação proposta, o que habitualmente 
será atingida 14 mL/h (1,4 mg/h).  
Clorpromazina – segunda escolha ou dispneia associada a delirium: diluir 1 amp de 25 
mg/5mL em 100 mL de SF e fazer em bolus lento (infundir em 15 min = 400 mL/h) ou diluir 
4 ampolas em 230 mL de SF e fazer a 10 mL/h. Progredir até atingir a sedação proposta. 

Avaliar a sedação com escala RASS. Objetivo da sedação ficar entre -1 e -2. 
Para maiores detalhes vide roteiro de sedação. 

ESCALA DE RASS (Richmond Agitation-Sedation Scale) 

 
 


