
Ÿ Suxametônio 100mg + 10mL AD = solução de 10ml, administrar 10ml, IV, em 10 segundos 

Ÿ Midazolan 5mg, IV, em 10 segundos  

 

1. INTUBAÇÃO SEQUENCIA RÁPIDA  

Opção 1  

Opção 2 

Intubação sem ventilação prévia. Reduz a produção de aerossóis. 

Ÿ Etomidato 20mg – 1ampola = 10ml + 10mL AD, IV, em 10 segundos (administrar antes o fentanil, 

pois diminue a incidência de mioclonia quando se administra etomidato inicialmente) 

3. Bloqueador Neuromuscular 

A sedação para intubação deve constar de três tipos de fármacos.

Opção 3 

Ÿ Dextrocetamina 50mg/mL – 5mL + 5mL AD, IV, em 10segundos 

Combinações de fármacos mais utilizadas para intubação em sequência rápida, (doses para 

pacientes em torno de 70kg).  

1. Hipnótico 

Ÿ Fentanil 50mcg/mL – 2mL, IV, em 10 segundos 

Ÿ Fentanil 50mcg/mL – 2mL, IV, em 10 segundos 

2. Analgésico 

Obs. 1: A dextrocetamina é potente analgésico e hipnótico 

Ÿ Suxametônio 100mg + 10mL AD = solução de 10ml, administrar 10ml, IV, em 10 segundos 

Obs. 2: Realizar laringoscopia imediatamente após fasciculação do paciente 

Ÿ Suxametônio 100mg + 10mL AD = solução de 10ml, administrar 10ml, IV, em 10 segundos 

*em situações de escassez de recursos e fármacos, pode se aplicar as seguintes substituições para 

realização de sedação para intubação orotraqueal: 
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Ÿ Etomidato 20mg = 10mL 

2. HIPNÓTICOS em doses equivalentes para sedação para IOT

 

Ÿ Propofol 10mg/mL = 10mL (cuidado com hipotensão!!!) 

Ÿ Midazolan 5mg/ml = 5mg 

3. ANALGÉSICOS em doses equivalentes para sedação para IOT

 

Ÿ Alfentanil 500mcg/mL = 2mL, IV, em bolus 

Ÿ Morfina 10mg/mL = 1mL, IV, em bolus 

Ÿ Dextrocetamina 50mg/mL = 5mL 

Ÿ Diazepan 5mg/mL = 10mg 

Ÿ Fentanil 50mcg/mL = 2mL, IV, em bolus 

4. BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR em doses equivalentes para IOT
Ÿ  
Ÿ Suxametônio – 100mg – 1 FA – diluir em 10mL AD, administrar 1mg/kg, IV, (7-10ml) – tempo de 

duração de ação 5 a 8 minutos. 

Obs.3: Os fármacos sedativos de infusão contínua devem estar preparados antes do procedimento 

de intubação, pois os efeitos dos fármacos hipnóticos têm duração de ação de aproximadamente 10 

minutos. Após intubação, observar parâmetros hemodinâmicos e já iniciar a administração da 

sedação contínua. 

Ÿ Sufentanil 50mcg/mL - 1ampola = 1mL + 9mL AD, administrar 2mL = 10mcg, IV, em bolus 

Ÿ Rocurônio 10mg/mL – 1FA = 5ml, administrar 2FA = 10mL, IV, em bolus, tempo de duração de ação 

35 a 45 minutos.

A escassez de recursos numa pandemia é uma situação possível, especialmente a escassez de 

material básico como bombas de infusão, neste sentido, faz necessário trabalhar com o real, 

almejando o ideal, por este motivo, exemplificamos modelos de sedação com fármacos em bombas 

de infusão individualizadas como também soluções mista para sedação em uma só bomba de 

infusão, além da opção pouco ideal que seria o uso de microgotas. 

5. SEDAÇÃO CONTÍNUA 

Observar que: 1mL/h em BIC = 1 microgota minuto em equipos de microgotas. 

30 de junho de 2020 | Página 2/6

Sugestões de combinações de fármacos 

para sedação, intubação e sedação 

contínua na Covid-19 

Recomendações



6. SE BOMBAS DE INFUSÃO DISPONÍVEIS:

Ÿ Midazolan 5mg/ml – 5 ampolas = 50mL + SF 0,9% 200mL, IV, BIC, iniciar 10mL/h, titular conforme 

demanda, podendo aumentar conforme necessidade até 30mL

Soluções usadas mais comumente 

 

Ÿ Fentanil 50mcg/ml – 5 ampolas = 50mL + SF 0,9% 200mL, IV, BIC, iniciar 5mL/h, titular conforme 

demanda, podendo aumentar ou diminuir conforme necessidade. Não tem dose teto. Monitorar 

parâmetros hemodinâmicos. 

**Se continuar assíncrono após 10 minutos do início da infusão das 3 soluções, aumentar infusão de 

midazolan para 10mL/h e fentanil para 10mL/h 

Ÿ Fentanil 50mcg/ml – 5 ampolas = 50mL, IV, BIC, iniciar 2mL/h, titular conforme demanda, podendo 

aumentar ou diminuir conforme necessidade 

Ÿ Clonidina 150mcg/mL – 12 ampolas (12mL) + 238mL SF em BIC, iniciar 10mL/hora, paciente fica 

calmo, cooperativo, não sonolento, sem agitação. Monitorar parâmetros hemodinâmicos. 

Ÿ Midazolan 5mg/ml – 5 ampolas = 50mL + Fentanil 50mcg/ml – 5 ampolas = 50mL SF 0,9% 150mL, 

IV, BIC, iniciar 10mL/h, titular conforme demanda, podendo aumentar conforme necessidade até 

30mL

Opção de sedação para pacientes assíncronos e hipertensos 

Opção de sedação para pacientes assíncronos e hipotensos 

Ÿ Dextrocetamina 50mg/mL – 30mL + 220 mL SF em BIC, infusão 10mL/hora podendo aumentar até 

30mL/h 

Obs. 4: em situações de ausência total de bombas, o padrão de infusão em mL por hora são 

equivalentes ao padrão microgotas por minuto 

 

Se somente uma bomba de infusão disponível para sedação 

Ÿ Midazolan 5mg/ml – 5 ampolas = 50mL + SF 0,9% 200mL, IV, BIC, iniciar 5mL/h, titular conforme 

demanda, podendo aumentar conforme necessidade até 30mL 

Ÿ Midazolan 5mg/ml – 5 ampolas = 50mL + SF 0,9% 200mL, IV, BIC, iniciar 5mL/h, titular conforme 

demanda, podendo aumentar conforme necessidade até 30mL 
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8. POSSÍVEIS COMBINAÇÕES DE SEDAÇÃO NA AUSÊNCIA DE OPIÓIDE

Obs. 1: indicar BNM se paciente assíncrono com ventilador + queda da saturação ou índice de 

oxigenação < 150 

 

Ÿ Diazepam 10mg – 1 ampola, IV de 4/4h ou 6/6hs 

Obs. 2: Reavaliar diariamente e suspender o mais precoce possível. Critérios para suspensão: índice 

de oxigenação > 200 e SpO2 > 92% 

Opção 1 

Ÿ Rocurônio 10mg/mL – 50mL + 50mL SF 0,9%, IV, BIC, 5 a 10 mL/h (na ausência de BIC, 

10microgotas/minuto) 

Obs. 3: Iniciar desmame da sedação quando índice de O2 (P/F) > 200, iniciar desmame de sedação 

3mL/h 

Ÿ Vecurônio 4mg – 10 frascos + 100mL SF 0,9%, BIC, 10mL/h (na ausência de BIC, 

10microgotas/minuto) 

Ÿ Dextrocetamina 50mg/mL – 30mL + 220 mL SF em BIC, infusão 10mL/hora podendo aumentar até 

30mL/h 

Opção 2 

Ÿ Midazolan 5mg/ml - 50mL + Dextrocetamina 50mg/mL – 30mL + 170mL SF, IV, em BIC, iniciar com 

10mL/h podendo aumentar até 30mL 

Se somente uma bomba de infusão disponível, opção de sedação para pacientes assíncronos e 

hipotensos 

 

Ÿ Cisatracurio 50mL + 50mL SF, BIC, 10mL/hora (na ausência de BIC, 10microgotas/minuto) 

Ÿ Midazolan 5mg/ml - 50mL + Dextrocetamina 50mg/mL – 30mL + 170mL SF, IV, iniciar com 10mL/h 

podendo aumentar até 30mL 

Usar como último recurso, usar quando paciente assíncrono, após otimização da sedação, 

apresentando queda da saturação e índice de oxigenação < 150. No máximo durante 24-48h 

Ÿ Pancuronio 4mg - solução 10 ampolas + 80mL, BIC, iniciar 10mL/h (na ausência de BIC, 

10microgotas/minuto) 

Opções 

Ÿ Pancuronio 4mg – 1 ampola IV de 4/4hs (se intermitente) 

7. BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR
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***Com as soluções descritas, se paciente continuar assíncrono com o ventilador, caso não esteja 

indicado o uso de bloqueador neuromuscular, associar clonidina ou dexmedetomidina em infusão 

contínua, pois esses fármacos alfa-2 agonistas promovem sinergismo com os demais. Observar se 

ocorre hipotensão e promover o ajuste volêmico ou de vasopressores. 

Ÿ Clonidina 150mcg/mL – 12 ampolas (12mL) + 238mL SF em BIC, iniciar 10mL/hora, aumentar até 

20mL/h, paciente fica calmo, cooperativo, não sonolento, sem agitação. 

ou 

Ÿ Dexmedetomidina – 100mcg/mL – 2 ampolas + 98mL SF, em BiC, iniciar 2mL/h aumentar até 

5mL/h 

Ÿ Alfentanil 500mcg/ml -  50mL, IV, BIC, iniciar 2mL/h, titular conforme demanda, podendo 

aumentar ou diminuir conforme necessidade. 

Ÿ Propofol 10mg/mL – 100mL, em BIC, iniciar 10mL/h, podendo aumentar até 30mL/h 

 

Possíveis substituições de opióides para sedação na ausência fentanil 

Opção 3 

Ÿ Dextrocetamina 50mg/mL – 30mL + 220 mL SF em BIC, infusão 10mL/hora podendo aumentar até 

30mL/h 

Ÿ Sufentanil 50mcg/mL – 10mL + 90mL SF, BIC, iniciar 2mL/h, titular conforme demanda, podendo 

aumentar ou diminuir conforme necessidade. 

Ÿ Remifentanil 2mg – 2 frascos ampola + 96mL de SF, em BIC, iniciar 3 a 5mL/h 

Ÿ Morfina 10mg/mL – 10mL + 90mL SF, BIC, iniciar 5mL/h, podendo aumentar para 10mL ou 

diminuir conforme necessidade. 
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