
            

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 4 – MANEJO DAS ÚLTIMAS 48 HORAS DE VIDA 

Belo Horizonte, 28 de março de 2020. 

MANEJO NA EVIDÊNCIA DE MORTE IMINENTE 

Identificação 
A definição de morte iminente deve ser feita preferencialmente por 2 médicos. 
Não há período de tempo que essa fase pode durar, podendo ser de poucas horas a poucos dias. 
Sinais de morte iminente 

Redução do nível de consciência não induzida por medicamento. 
Redução da interação com o meio. 
Ingesta oral mínima ou ausente. 
Redução do débito urinário. 
Comprometimento hemodinâmico – taquicardia, hipotensão, pulso fino, extremidades 
frias, cianose. 
Alterações do padrão respiratório – taquipneia ou bradipneia, Cheyne-Stokes, respiração 
ruidosa, respiração agônica. 

Medidas não farmacológicas 

Posicionamento no leito 
Cabeceira a 45-60º. 
Cabeça parcialmente fletida - Essa posição permite que a língua fique adequadamente 
posicionada na cavidade oral e reduz o ronco terminal. 
Manter travesseiros na cabeça e não do ombro do paciente.  
Manter uma compressa ou outra objeto para conter a saliva e secreção que possivelmente 
cairá da boca. 



            

Proteger a pele em torno da boca com creme de barreira – oxido de zinco que pode ser 
removido com óleo mineral. 

Óleo mineral se lábios ressecados. 
Higiene oral com gaze embebida em Clorexedina 0,12%. 
Higiene íntima. Banho de leito se a condição clínica permitir.  
Usar coletor urinário para homens pode reduzir a necessidade de troca de fraldas. 
Proteger contra o frio. 
Reduzir a mudança de decúbito, preferencialmente evitando esse procedimento. 
Proteger a córnea contra ressecamento – considerar manter pálpebras fechadas com micropore ou 
utilizar colírios ou soro fisiológico.  
Respeitar a hiporexia – forçar alimentação e até mesmo passar cateter naso-entérico será 
prejudicial devido à gastroparesia presente neste momento. 
Hipodermóclise (infusão de medicação pela via subcutânea) à menor dificuldade de acesso venoso. 
Reduzir ao máximo a solicitação de exames, que deverão ser feitos apenas quando houver chance 
de alguma mudança no tratamento. Não fazer exames de rotina. 
Reduzir ao máximo as medidas de dados vitais, quando o objetivo for de controle de sintomas em 
final de vida. 
Comunicação empática com a família.  
Iniciar estratégias junto à família para reconhecimento do corpo – vide Manejo de corpos no 
contexto do novo coronavírus COVID-19 do Ministério da Saúde. 

Tratamento farmacológico 
Hidratação parcimoniosa. As evidências científicas mostram que pacientes congestos têm pior 
qualidade de vida e de morte. 

Limitar a hidratação a 1000 mL no dia. 
Oferecer glicose na hidratação para evitar hipoglicemia decorrente da baixa ingesta oral. 

Midazolam em caso de mioclonias, que precedem crises convulsivas. Sugestão de infusão 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. 
Morfina se sinais de dor. Manter o tratamento já em uso ou iniciar. Dose inicial para pacientes 
virgens de opioide: 2 mg EV/SC para pacientes com função renal preservada. Pacientes já em uso 
de opioide, progredir a dose atual. Opção de morfina em BIC: Diluir 1 amp de 10 mg/mL em 90 mL 
de SF e iniciar a 5 mL/h. Prescrever doses de resgate de 2 mg se necessário (evitar ACM – à critério 
médico). 
Tratamento do delirium. 
Controle de secreção. 
Considerar sedação paliativa em caso de sofrimento existencial para pacientes que não terão 
possibilidade de contato com familiar. 

 


