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Controle de Sintomas

Dispneia ou falta de ar é a sensação subjetiva de desconforto com a

respiração sendo causa comum e de grande sofrimento em pessoas com

doenças crônicas, progressivas, oncológicas ou não oncológicas, em especial,

em suas fases avançadas. Também pode ser sintoma desconfortável em

intercorrências agudas superajuntadas, como infecções respiratórias, edema

agudo de pulmão ou tromboembolismo pulmonar. Seu tratamento deve

considerar a possibilidade de reversão de causas subjacentes e também a

otimização do tratamento da doença de base, sempre que possível, desejável e

tolerável. No contexto da pandemia pelo COVID-19 serão atendidos pacientes

com dispneia nestes vários cenários descritos, sendo o controle deste sintoma

mandatório para todos. A utilização de recursos como oxigenioterapia,

medicamentos e assistência ventilatória invasiva e não invasiva serão opções a

serem consideradas. Neste material exporemos a sugestão de fluxo para

controle de dispneia nos pacientes onde o suporte ventilatório invasivo não será

uma opção. Salientamos que as recomendações contidas neste documento

estão embasadas nas evidências de controle de dispneia em outros cenários de

cuidados paliativos, e poderão ser atualizadas, na medida em que dados sobre o

manejo da dispneia especificamente no cenário de pacientes com as formas

mais graves da infecção pelo COVID-19, forem publicadas.

Pacientes com desconforto respiratório:

• Pacientes comunicantes: relatado pelo paciente, avaliado em uma escala de

0 a 10, onde 0 = eu respiro normalmente, e 10 = eu estou muito

desconfortável; ou em uma escala verbal simples: desconforto respiratório

ausente / leve / moderado ou médio / forte ou intenso / muito forte ou muito

intenso, associado a sensação de morte iminente, agonia e agitação.

• Pacientes não comunicante: FR> 30 / min ou uso de músculos respiratórios

acessórios (elevação da clavícula durante a inspiração) ou respiração

paradoxal (depressão abdominal durante a inspiração), gemência, confusão,

torpor, fácies de pavor.
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Fluxograma Controle de Dispneia – Cenário 
Hospital, Hospice ou Home Care com 
enfermagem.
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VNI

Evitar uso pelo risco de aerolização 

e aumento contágio para equipes

Oxigênio

Sem benefício na ausência de hipoxemia

Se saturação <93% considerar O2 em cateter (se necessário máscara 

exclusivamente reinalante).

Morfina bolus EV ou SC/HD: 2 mg

(Para pacientes usuários de opioides ver 

observação)

Controle Não controle

Iniciar infusão contínua de 

morfina (em equipo de 

microgotas 4 mcgts/min ou 

BIC 4 ml/h):

morfina 10 mg +  SF 100 ml  

em 24h + resgates morfina 2 

mg 2/2h* 

Ações simultâneas

Se hipersecretividade 

associar escopolamina 20 mg 

(1 amp) SC/HD 6/6h ou 

Atropina colírio 1% 2 gts SL 

até 8/8h OU Propantelina gel 

1% até 4x/d tópico 

retroauricular

Evitar excesso de fluidos EV

Se congestão: associar 

furosemida 20 mg 

EV/SC/HDC 

Se delirium: sintomas com 

predomínio de alucinações:  

fazer haloperidol 2 mg (0,4n 

ml) e idosos 1 mg (0,2 ml) 

Sintomas com predomínio de  

agitação e agressividade: 

clorpromazina 25 mg (1 amp) 

Preferir SC/HDC e deixar 

resgates na mesma dose até 

3x e seguir orientação 

fluxograma delirium

Se náusea fazer haloperidol 1 

mg (0,2 ml) SC/HDC e após 

manter 1 mg 12/12h, deixar 

resgates na mesma dose.

Repetir a dose de morfina  até 3 vezes 15/15 min

Controle Não controle

Iniciar infusão contínua de 

morfina (em equipo de 

microgotas 4 mcgts/min ou 

BIC 4 ml/h***):

Morfina dose total necessária 

para alívio do sintoma x 6 +  

SF 100 ml em 24h + Manter 

dose de resgate de morfina 

de 1/6 da dose diária total 

2/2h

OBS – a dose da bomba é 

ajustada diariamente, 

somando-se a dose atual a 

somatória de resgates 

utilizadas nas últimas 24h.

Associar midazolam 2,5 mg EV/SC/HD e repetir, 

se necessário, até 3 vezes 15/15 min

Controle Não controle da 

dispneia

Delirium refratário 

ou sinais de 

toxicidade

Infusão contínua de morfina 

(em equipo de microgotas 4 

mcgts/min ou BIC 4 ml/h***):

Morfina dose total necessária 

para alívio do sintoma x 6 + 

Midazolam dose necessária x 

4 + SF 100 ml em 24h 

+ Manter dose de resgate de 

morfina de 1/6 da dose diária 

total 2/2h e de midazolam ¼ 

da dose diária total 4/4h

Considerar 

sintoma refratário 

e iniciar midazolam 

para sedação 

paliativa

Opção: morfina 2 mg 4/4h 

EV/HD/SC + resgates com 

morfina 2 mg até 2/2h

Opção: manter morfina na dose 

total necessária para obter 

controle do sintoma 4/4h + 

resgates na mesma dose até 2/2h

Sinais de toxicidade:

Bradipneia, mioclonias, miose, 

sonolência excessiva ou coma

OBS – se presentes em paciente 

desconfortável considerar reduzir em 

20% a dose de morfina.

Após o sintoma controlado ou a 

sedação iniciada, reúna a família, 

presencial ou virtualmente e permita 

manifestação de impressões, 

sentimentos e trace um planejamento 

para as próximas horas.

Atenção para laxativos se paciente 

com expectativa de sobrevida > que 

horas

Atenção para retenção urinária 

aguda em pacientes virgens de 

opioide, pode ser causa de delirium.

EV – Endovenoso; SC – Subcutâneo; HD – Hipodermóclise; BIC – Bomba de infusão contínua, mcgts - microgotas



Fluxograma Controle de Dispneia – Cenário 
Hospital, Hospice ou Home Care com 
enfermagem.

Nota:

Pacientes usuários de opioides em dosagens superiores a morfina oral >

30 mg ao dia; Metadona > 5 mg ao dia, Fentanil > 12,5 mcg/h e Buprenorfina >

10 mcg/h poderão necessitar de doses maiores de morfina para controle da

dispneia. Para estes pacientes recomendamos que a dose inicial seja de 25% da

dose diária total em uso.

Para os pacientes que estiverem em uso de opioides não morfina utilizar

a tabela de conversão para chegar a dose de morfina equivalente e fazer os

cálculos a partir desta dose.

Usuários de opioides ao iniciar infusão contínua de morfina devem

converter o opioide em uso para morfina e ter esta dose já em uso adicionada a

solução de fluxo contínuo

Pacientes com insuficiência renal (clearance < ou = a 50 mg/l devem

reduzir doses em 50% e considerar aumento do intervalo entre as doses ou

troca por metadona ou fentanil em doses equivalentes.

*A solução de morfina também pode ser feita de forma decimal. Por

exemplo uma solução de SF 100 + Morfina 20 mg = 0,2 mg/ml, neste caso para

10 mg em 24h o fluxo deverá ser de 2,08 ml/h e os resgates de 2 mg poderão ser

feitos através de bolus de 10 ml na própria bomba, reduzindo manipulação, uso

de pessoal e tempo de resposta.

**A morfina não tem dose teto, o limite de dose é dado por sinais de

toxicidade ou controle do sintoma. No entanto recomendamos até 6 resgates em

24h, se um número maior for necessário deve-se rever a dose da morfina na BIC

e recalcular o resgate, que deverá ser de 10% da dose total de morfina que será

infundida em 24h.

***Serviços que não disponham de equipo de microgotas, nem de bomba

de infusão, deverão ajustar a solução para um fluxo maior por hora, como a

sobrecarga hídrica é prejudicial para o controle da dispneia recomendamos a

utilização de 360 ml de diluente com fluxo de 5 gts por min.
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Fluxograma Controle de Dispneia – Cenário 
Hospital, Hospice ou Home Care com 
enfermagem.

Drogas utilizadas neste fluxograma:

• Morfina ampolas de 2 mg (1 mg/ml - ampolas de 2 ml)

• Morfina ampolas de 10 mg (10mg/ml - ampola de 1 ml)

• Haloperidol ampolas de 5 mg (5 mg/ml - ampola de 1 ml)

• Clorpromazina ampolas de 25 mg (5 mg/ml - ampola de 5 ml)

• Escopolamina ampolas de 20 mg (20 mg/ml - ampola de 1 ml)

• Atropina colírio 1%

• Propantelina gel 1%

• Midazolam ampolas de 5 mg (1 mg/ml ampola de 5 ml), 15 mg (5 mg/ml -

ampola de 3 ml) ou 50 mg (5 mg/ml - ampola de 10 ml)
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Fluxograma Controle de Dispneia – Cenário 
Domicílio ou Instituição de Longa Permanência 
do Idoso (ILPI) (sem medicações parenterais)

Pacientes com desconforto respiratório:

• Relatado pelo paciente: avaliado em uma escala de 0 a 10, onde 0 = eu

respiro normalmente e 10 = eu estou muito desconfortável; ou em uma escala

verbal simples: desconforto respiratório ausente / leve / moderado ou médio /

forte ou intenso / muito forte ou muito intenso.

• Paciente não comunicante: FR> 24 / min ou uso de músculos respiratórios

acessórios (elevação da clavícula durante a inspiração) ou respiração

paradoxal (depressão abdominal durante a inspiração), agitação, gemência,

confusão, torpor.

ATENÇÃO – Neste cenário o mais importante é antecipar os

acontecimentos, deixar a prescrição antecipada destes fluxogramas e buscar

organizar os cuidados de forma que as medicações estejam antecipadamente na

casa ou ILPI de forma a ser possível o inicio do tratamento com orientações via

telemedicina.
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Informar o paciente consciente 

e/ou familiares passo a passo e 

antecipar o recurso da sedação 

em caso de falha de controle 

com as medidas iniciais.

Ventile o ambiente, abra janelas, resfrie o rosto do paciente com 

compressas frias (evite uso de ventilador quando infecção por 

COVID-19 suspeita ou confirmada), garanta uma roupa 

confortável, ajustar a posição se for confortável para o paciente 

(eleve a cabeceira, sente-se na vertical ou 30º, pernas não 

cruzadas, deixe os ombros caírem (Evitar travesseiro no ombro, 

hiperestendendo o pescoço), mantenha a cabeça erguida; 

incline-se para a frente), usar técnicas de relaxamento,  

tranquilizar o ambiente.



Fluxograma Controle de Dispneia – Cenário 
Domicílio ou Instituição de Longa Permanência 
do Idoso (ILPI) (sem medicações parenterais)
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Morfina

VO ou SL

5 mg não usuários 

10 mg usuários

Controle Não controle

Manter Morfina 5 ou 10 mg VO 

ou SL 4/4h*

Prescrever resgates de morfina 

de 5 ou 10 mg VO até 2/2h

Se hipersecretividade 

associar escopolamina 1 cp 

ou 40 gts VO/SL 6/6h ou 

propantelina gel 1% 

retroauricular 6/6h ou 

atropina 1% gts orais 6/6h

Se delirium com predomínio 

de alucinações dar 

haloperidol 2,5 mg (½ cp ou 

25 gts) Idosos 1 mg (10 gts) 

VO/SL, resgates em dose 

igual até 3x + manter após 

dose única noturna

Com predomínio de agitação 

e agressividade 

clorpromazina 25 mg (1 cp ou 

25 gts) idosos 12,5 mg VO ou 

SL

Se náuseas associadas fazer 

haloperidol 1 mg (10 gts) 

VO/SL e manter 2x ao dia

Repetir 3x a dose de morfina VO 30/30 min

+ 

Se ansiedade ou angústia: lorazepam 1 mg ou 

alprazolam 0,5 mg ou Clonazepam 0,5 mg (5  

gotas) 

Controle

Não controle da 

dispneia

Delirium refratário 

ou sinais de 

toxicidade 

Manter a dose total  de 

morfina utilizada  + 

Alprazolam ou Lorazepam 

(se foram necessários) 

Prescrever resgates de 

morfina = 1/6 da dose total 

diária até 2/2h

OBS - se o uso de 

benzodiazepínicos a noite 

não for suficiente repetir a 

Alprazolam e Lorazepam até 

6/6h e   

Clonazepam  até 8/8h Manter a última 

dose de morfina 

pré sinais de 

toxicidade + 

Clonazepam 

gotas 20 gotas 

sublingual 3x ao 

dia ou Lorazepam 

2 mg ou 

Alprazolam 1 mg

+ considerar 

suporte de equipe 

e medicação 

parenteral ou 

transferência para 

sedação paliativa

Após o sintoma controlado ou a sedação iniciada, 

reúna a família, presencial ou virtualmente e permita 

manifestação de impressões, sentimentos e trace um 

planejamento para as próximas horas.

Atenção para laxativos se paciente com expectativa de 

sobrevida > que horas

Atenção para retenção urinária aguda em pacientes 

virgens de opioide, pode ser causa de delirium.

VO - Via oral; SL - Sublingual 

*Se paciente confortável dobrar a dose das 22h e reiniciar as 6h para possibilitar 8h de sono

Sinais de toxicidade:

Bradipneia, mioclonias, miose, 

sonolência excessiva ou coma

OBS – se presentes em 

paciente desconfortável 

considerar reduzir em 20% a 

dose de morfina.



Fluxograma Controle de Dispneia – Cenário 
Domicílio ou Instituição de Longa Permanência 
do Idoso (ILPI) (sem medicações parenterais)

Drogas utilizadas neste fluxograma:

Morfina comprimidos de liberação rápida 10 mg

Morfina gotas 10 mg/ml = 0,3125 mg/gt

Haloperidol comprimidos de 5 mg

Haloperidol Gotas 0,1 mg/gt

Clorpromazina comprimidos de 25 mg

Clorpromazina gotas 1 mg/gt

Escopolamina gotas 0,5 mg/gota

Alprazolam comprimido de 0,5 mg

Lorazepam comprimidos de 1 mg

Clonazepam gotas 0,1 mg/gt

Clonazepam comprimido sublingual 0,25 mg

Atropina colírio 1%

Propantelina gel 1%

O desconforto da dispneia pode ser bastante desafiador de paliar no

domicílio sem suporte de home care, no entanto, é possível organizar a

medicação em bolus para ser feita em aplicações pontuais ou mesmo o uso de

estrutura de maior complexidade nos casos em que home care estiver disponível.

Casos onde o conforto não puder ser obtido no domicílio deve ser

considerada transferência para unidade de pronto atendimento ou hospital, de

acordo com a organização dos serviços em sua localidade.
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Tabelas adaptados de Cuidados Paliativos 
Diretrizes para Melhores Práticas, 2019
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OPIOIDES DOSE
PARA 
MORFINA 
ORAL

PARA 
MORFINA 
EV/SC

DURAÇÃO DA 
AÇÃO

Morfina (via oral) liberação 
rápida

30 mg X1 :3 3-4 horas

Morfina (via oral) liberação 
controlada

30 mg X1 :3 12 horas

Morfina (via subcutânea) 15 mg X2 X1 −

Morfina (via endovenosa) 10 mg X3 X1 −

Metadona Veja Tabela 2 − - 8-120 horas

Fentanil (via transdérmica) Veja Tabela 3 − - 72 horas

Buprenorfina (via transdérmica) Veja Tabela 3 - - 7 dias

Oxicodona 10 X2 12 horas

Codeína 30 mg :10 3-4 horas

Tramadol liberação rápida (via 
oral)

50 mg :5 4-6 horas

Tramadol liberação retardada 100 mg :5 12h

Tramadol (via endovenosa) 100 mg :3 4-6 horas

MORFINA ORAL FATOR DE CONVERSÃO

(dose total de morfina em 24h: dose total de 
metadona em 24h)

30-90 mg 4:1

90-300 mg 8:1

300-600 mg 10:1

600-800 mg 12:1

800-1000 mg 15:1

>1000 mg 20:1

OPIOIDE ORAL FATOR DE 
CONVERSÃO

(dose total de morfina oral em 24 h: 
dose total de opioide TD)

Fentanil 
transdérmico

200 mg/dia: 100 
mcg/h

Buprenorfina 
transdérmica

60 mg/dia: patch 
de 10 mcg/h

Tabela 1 – Equivalência entre opioides (orais e parenterais)

Tabela 2 – Conversão de morfina oral para 
metadona oral

Tabela  3 – Conversão de opioides 
orais para opioides transdérmicos
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