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RESUMO 

 

 

Introdução: O uso de terapia sedativa e analgésica, freqüente em UTIs, torna imprescindível 
constantes re-avaliações do nível de sedação dos pacientes. Vários instrumentos para medir 
sedação têm sido utilizados, de escalas clínicas à monitorização do nível de consciência. 
Objetivo: Comparar escores de sedação resultantes da escala COMFORT-B, aplicada por 
avaliadores independentes, com o Índice Biespectral (BIS), em crianças internadas na UTI 
pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, submetidas à ventilação mecânica e ao uso 
de medicação sedativa. Pacientes e métodos: Foram avaliadas crianças de 1 mês até 16 anos 
de idade, divididas em 2 grupos (com e sem dano neurológico), submetidas à ventilação 
mecânica e uso de sedativos.  Foram monitorizadas e classificadas pelo BIS e pela escala 
Comfort-B, no mesmo momento, tendo-se obtido o registro de seus comportamentos em 
filmagem digital. Posteriormente, o filme foi utilizado para a classificação da sedação dos 
pacientes por outros 3 observadores, de modo independente. Foram comparados os resultados 
dos observadores e testada a concordância entre eles (métodos de Bland-Altman e Kappa), 
como também testada a correlação dos dados obtidos pela monitorização e pela escala (teste 
de Correlação de Pearson). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 
instituição e não houve conflito de interesses envolvido na pesquisa. Resultados: Foram 
realizadas 70 observações em 19 pacientes, sendo 11 sem e 8 com dano neurológico. Na 
classificação pela escala houve uma concordância alta entre os avaliadores (mínimo de 94,3% 
e máximo 97,1%), com valores de Kappa entre 0,542 e 0,683 e p<0,001. Houve uma 
associação positiva regular entre BIS e Comfort-B, estatisticamente significativa, tanto no 
grupo com dano neurológico (r = 0,720 a 0,914 e p<0,001) como no sem dano neurológico (r 
= 0,424 a 0,498 e p = 0,002 a 0,011). Conclusão: Em função da alta concordância entre os 
avaliadores independentes, e da correlação entre a escala Comfort-B e o Índice BIS, forte no 
grupo com dano neurológico e regular no grupo sem dano neurológico, pode-se concluir que a 
escala Comfort-B é reprodutível e útil na classificação do nível de sedação de crianças em 
VM. 
 
Palavras-chave: Pediatria, Cuidados Intensivos, Sedação, Índice Biespectral, Escala 
Comfort. 
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ABSTRACT 
 

 

Introduction: The use of sedative and analgesic therapy, which is frequent at ICUs, makes 
indispensable the constant re-evaluations of the patients’ level of sedation. Several 
instruments to measure sedation have been used, from clinical scales to monitoring of the 
level of consciousness. Objective: To compare sedation scores resulting from the 
COMFORT-B scale, applied by independent judges, to the Bispectral Index (BIS) in children 
staying at the pediatric ICU at Hospital de Clinicas de Porto Alegre, who were subjected to 
mechanical ventilation and use of sedative medication. Patients and methods: One-month to 
16-year-old children, divided into two groups (with and without neurological injury), who 
were subjected to mechanical ventilation and use of sedatives, were assessed. They were 
monitored and ranked by both BIS and Comfort-B scale, at the same moment, and their 
behaviors were digitally recorded. Later, the film was used by other three independent 
observers to rank the patients’ sedation. The results obtained by these judges were compared, 
and the accordance among them was tested (Bland-Altman and Kappa tests). The correlation 
of data obtained through both monitoring and application of the scale was also tested (Pearson 
correlation test). The research was approved by the Ethics and Research Committee of the 
institution, and there were no conflicts involved in the investigation. Results: Seventy 
observations were performed in 19 patients (eight of them presenting with neurological 
injury). The scale ranking showed high agreement level among judges (minimum of 94.3 
percent and maximum of 97.1 percent), with Kappa values between 0.542 and 0.683, and 
p<0.001. There was a positive, regular, statistically significant association between BIS and 
Comfort-B, both in the group with neurological damage (r = 0.720 to 0.914 and p<0.001) and 
in the group without neurological damage (r = 0.424 to 0.498 and p = 0.002 a 0.011). 
Conclusion: The agreement level between the independent judges was high, and the 
correlation between the Comfort-B scale and BIS was strong in the group with neurological 
injury and regular in the group without neurological injury. Hence, it is possible to conclude 
that Comfort-B scale is reproducible and useful in ranking the level of sedation in children 
undergoing mechanical ventilation. 
 
Key Words: Pediatrics, Intensive Care, Sedation, Bispectral Index, Comfort Scale. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O manejo de crianças criticamente enfermas, internadas em Unidades de Terapia 

Intensiva Pediátricas (UTIP), geralmente é invasivo e agressivo, incluindo inúmeros 

procedimentos traumáticos e dolorosos que além de provocarem dor, levam a criança à 

agitação, ansiedade e estresse (MIYAKE et al., 1998).  

Outros fatores como a presença de pessoas desconhecidas, o grande número de 

dispositivos de monitorização estranhos e incômodos à criança, o barulho de inúmeras 

máquinas, o rompimento do ciclo dia-noite e a perda de autocontrole podem gerar na criança 

um alto nível de angústia emocional, ansiedade e insônia (TOBIAS, 2005).  

Sedação e analgesia são frequentes no manejo desses pacientes. O uso de sedativos 

busca a redução da ansiedade e agitação que acomete a criança ao se deparar com um 

ambiente hostil e intensa manipulação, enquanto a analgesia visa reduzir e mesmo suprimir a 

dor causada por técnicas invasivas ou pela própria doença (BARTOLOMÉ et al., 2007).  

Nos pacientes submetidos à ventilação mecânica, o uso combinado de analgésicos e 

sedativos propicia ainda uma melhor adaptação à ventilação, devido aos seus efeitos 

depressores, da respiração e do reflexo de tosse, e hipnóticos (BARTOLOMÉ et al., 2007). 

Atualmente, o uso mais liberal de medicações analgésicas e sedativas tem causado 

muito mais que os efeitos esperados, chegando a evidenciar efeitos potencialmente perigosos, 

tais como: a indução à instabilidade hemodinâmica com o consequente aumento do uso de 

inotrópicos e vasopressores, o atraso no desmame da ventilação mecânica com o aumento do 

potencial para lesões de laringe e traquéia, aumento da frequência de infecções hospitalares, 

piora das taxas de morbimortalidade e aumento da permanência na UTI e dos custos 

hospitalares. Além disso, no processo de retirada da medicação, pode observar-se ainda a 

síndrome de abstinência (PAYEN et al., 2007). 
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A necessidade de instituir uma terapia sedativa e analgésica torna imprescindível uma 

constante re-avaliação do nível de sedação dos pacientes (TOBIAS, 2005).  

A avaliação imprópria do nível de sedação pode levar a um paciente excessiva ou 

insuficientemente sedado. O excesso de sedação pode resultar nas complicações já citadas, 

enquanto a sedação insuficiente pode levar à auto-extubação, “competição” entre paciente e 

respirador, perda indesejada ou acidental de dispositivos utilizados para monitorização do 

paciente e como adjuvantes em seu tratamento, entre outras (LITALIEN; JOUVET, 2006). 

A avaliação do nível de sedação é essencial para que se preste um cuidado de ótima 

qualidade. Tal avaliação deveria guiar perguntas como: “quando, como e quanto” sedativo 

seria adequado utilizar (LITALIEN; JOUVET, 2006).  

Em 1974, Ramsay et al., citados por De Jonghe et al. (2000), propuseram uma escala 

clínica para avaliar a sedação de pacientes. Desde então vários instrumentos para graduar 

escores de sedação têm sido utilizados.  

Na pediatria a escala mais utilizada tem sido a Comfort, proposta por Ambuel et al., em 

1992, e mais recentemente a Comfort-B, gerada a partir de críticas e pesquisas focadas na 

Escala Comfort. 

Amoretti et al.(2008) validaram a escala Comfort-B para a língua portuguesa através de 

pesquisa desenvolvida na UTIP do HCPA. Nesta ocasião foi comparada à Escala de 

Avaliação de Atividade Motora (AAM), sendo a última até então validada somente para 

adultos. 

No presente estudo buscamos comparar o emprego da Escala Comfort-B a um método 

mais objetivo de mensuração da sedação, a monitorização do estado de consciência, através 

do índice biespectral, conhecido como “BIS”. O índice BIS é verificado através de um 

monitor, que transforma sinais elétricos obtidos do EEG em um valor numérico. 
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A literatura nos traz dados do uso do índice biespectral na monitorização do nível de 

consciência durante o período trans-operatório, bem como sugere sua utilidade nas unidades 

de tratamento intensivo, demonstrando o nível de consciência em que o paciente se encontra e 

sua real necessidade de sedação (COURTMAN et al., 2003).  

Ao compararmos escalas clínicas de avaliação de sedação, sempre com algum grau de 

subjetividade, ao BIS, que utiliza dados do EEG, deparamo-nos com o método mais objetivo 

de que se dispõe, atualmente, para a avaliação do nível de sedação. Entretanto, não contamos 

ainda com o auxílio de um método que possa ser considerado “padrão ouro” nesta avaliação. 

A utilidade do BIS é limitada por alguns fatores que interferem na sua precisão tais 

como a movimentação do paciente ou o uso de medicações que afetam o padrão do EEG. 

Além disso, devido ao seu alto custo, ainda não é acessível a todos os pacientes submetidos à 

sedação nas UTIs. 

Demonstrada a concordância entre a Comfort-B e o BIS, e a reprodutibilidade da escala, 

teremos mais segurança no emprego da escala Comfort-B como um método prático, não 

invasivo e de baixo custo na avaliação do nível de sedação das crianças em ventilação 

mecânica. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 SEDAÇÃO E ANALGESIA NA UTIP 

 

A hospitalização, em especial em unidades de tratamento intensivo, é uma experiência 

assustadora e dolorosa, tanto para a criança quanto para seus familiares. A dor experimentada 

pela criança pode ser resultante tanto do processo primário de adoecimento ou trauma, quanto 

secundária a métodos de tratamento como entubação traqueal e ventilação mecânica, 

equipamentos de monitorização e outros procedimentos (YASTER et al., 2008).  

Crianças internadas em UTI são invariavelmente expostas a fatores que podem 

ocasionar estresse físico e psicológico, interferindo em sua qualidade de vida (CARVALHO; 

IMAMURA, 2006). 

Fatores como a separação da família, sensação de perda de controle, quebra no ciclo de 

adormecer e despertar, somados a sensações dolorosas, além de resultar em estresse e 

ansiedade, podem colaborar para potencializar quadros álgicos. Portanto, não só o controle da 

dor é de suma importância no cuidado intensivo, mas também a necessidade de sedação 

(YASTER et al., 2008).  

Manejar a ansiedade do paciente e mantê-lo confortável são metas que tornam 

indispensável o uso de medicamentos sedativos e analgésicos. Quanto melhor atingimos estas 

metas, mais benefícios terapêuticos oferecemos a estes pacientes, com redução de 

complicações e da morbimortalidade (CARVALHO; IMAMURA, 2006).  

A dor é uma experiência subjetiva, definida pela Associação Internacional para Estudos 

da Dor como: “uma experiência física e emocional desagradável, associada com atual ou 

potencial dano tecidual, ou descrita a partir de tal dano”. Para fins práticos, a dor pode ser 

definida como “aquela que o paciente diz sentir” e existe “quando o paciente diz que ela 
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existe”. Neste contexto, recém-nascidos, crianças na fase pré-verbal e crianças criticamente 

doentes encontram-se especialmente vulneráveis ao inadequado tratamento de sua dor 

(YASTER et al., 2008).  

Pesquisas relacionadas ao manejo e controle da dor têm aumentado muito nos últimos 

anos. Mas infelizmente, mesmo quando a presença da dor é óbvia, ou frente à realização de 

procedimentos dolorosos, frequentemente crianças continuam não recebendo tratamento para 

dor, ou tendo sua dor tratada de forma inadequada (YASTER et al., 2008).  

Avaliar sensações como dor e ansiedade, muitas vezes depende muito da sensibilidade 

do observador e de sua capacidade de comunicar-se com o paciente. Nas situações em que os 

pacientes não conseguem se comunicar, ou em que os cuidadores não identificam 

manifestações de dor, a medicação analgésica é subutilizada (CARVALHO; IMAMURA, 

2006). 

Crianças que recebem sedação insuficiente, ou que passam por eventos muito dolorosos 

com analgesia inadequada, podem desenvolver quadros de taquicardia e hipertensão, sofrer 

auto-extubação acidental ou perda de acessos venosos e assessórios de monitorização. Além 

disso, doses insuficientes de sedativos, ou terapias com um único tipo de droga, estão 

associadas a lembranças referentes ao tubo endotraqueal e à ventilação mecânica pulmonar 

(HEARD; FLETCHER, 2006).  

Atualmente a preocupação com o assunto incentivou o uso de novos fármacos, assim 

como o uso mais liberal de sedativos e analgésicos. Além dos efeitos benéficos, foram sendo 

evidenciados seus efeitos negativos. Quando sua administração é excessiva, podem induzir 

quadros de instabilidade hemodinâmica, necessidade aumentada de inotrópicos e 

vasopressores, retardo no desmame da ventilação mecânica, aumento na frequência de 

traqueostomias, e dificuldades na avaliação neurológica. Podem ainda levar a quadros de 

agitação paradoxal e síndrome de abstinência. Além disso, ainda aumentam o tempo de 
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permanência e custo hospitalar, paralelamente ao aumento de infecções hospitalares e dos 

índices de morbimortalidade (CARVALHO; IMAMURA, 2006).  

Pacientes submetidos a longos períodos de terapia sedativa podem ainda desenvolver 

tolerância à medicação, necessitando aumentos de dosagens e podendo desenvolver sintomas 

de abstinência no momento de sua retirada (HEARD; FLETCHER, 2006).  

Carvalho e Imamura (2006) afirmam que é imprescindível diferenciar sedação e 

analgesia, tanto quanto as necessidades de uma e outra. Defendem ainda que a analgesia 

adequada reduz a necessidade de sedação, contribuindo na manutenção de adequada 

ventilação, expectoração e cooperação. 

O uso de analgésicos tem como objetivo o alívio da dor, caracteristicamente sem a 

depressão do nível de consciência. Esta pode ocorrer como um efeito secundário, não como 

seu objetivo principal. A sedação, por sua vez, visa acalmar, diminuir a atividade e a 

excitação, através de uma redução controlada do nível de consciência. Quando a sedação é 

dita “profunda”, inibe a consciência a qualquer estímulo, estado em que geralmente ocorre a 

perda dos reflexos de proteção, gerando a necessidade de manejo ventilatório adequado e 

controle hemodinâmico (CARVALHO; IMAMURA, 2006).  

Yaster et al. (2008) chamam a atenção para a existência de métodos não farmacológicos 

que auxiliariam na redução da ansiedade, tais como a presença dos pais, comunicar-se com a 

criança na tentativa de acalmá-la, e outras intervenções psico-comportamentais que poderiam 

ajudar no manejo básico do paciente. Afirmam ainda que a utilização de sedação tem como 

metas promover uma “redução da ansiedade, perda de consciência, cooperação, amnésia, e 

imobilidade”.  

Carvalho e Imamura (2006) alertam para a necessidade de avaliação da efetividade da 

analgesia e da sedação devido à variabilidade de resposta individual a estes tratamentos. 

Defendem que a avaliação pode ser feita através da observação do comportamento do 
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paciente, expressão facial, movimentação ou ausência dela, tolerância à terapêutica 

(principalmente à ventilação pulmonar mecânica e aos procedimentos de enfermagem) e 

parâmetros fisiológicos. Na presença de entubação traqueal, com consequente perda da 

resposta verbal do paciente, sistemas de escores e escalas têm sido utilizados nessa avaliação.  

Vários são os instrumentos existentes para a avaliação e mensuração da dor, voltados 

para crianças de todas as idades, entretanto, poucos são os trabalhos de validação desses para 

crianças internadas sob cuidados intensivos. Os instrumentos mais populares utilizam como 

método de mensuração da qualidade e intensidade da dor a auto-avaliação da criança, através 

do uso de palavras definidoras ou figuras que representem a sua dor (YASTER et al., 2008).  

Segundo Alves (2007), reconhecer e avaliar a dor na criança é uma tarefa que engloba 

múltiplos complicadores: a exacerbação da experiência de dor em crianças pré-verbais, que 

não dispõe do recurso das descrições verbais; o fato de não ser claro se a criança está 

“expressando dor ou sofrimento generalizado nas suas reações ao estímulo doloroso”, 

tornando o que é medido não a “experiência de dor, mas a resposta comportamental e 

fisiológica ao estímulo estressante, presumivelmente doloroso”, especialmente na fase pré-

verbal; tornando assim a mensuração indireta e inferida. 

O auto-relato ainda é considerado o “padrão-ouro” na avaliação da dor, entretanto, exige 

capacidades da criança, cognitivas e de verbalização, que ela só vai demonstrar depois dos 3 

ou 4 anos de idade. Alves (2007) validaram, para crianças brasileiras de zero a sessenta 

meses, a Children’s and Infant’s Postoperative Pain Scale (CHIPPS), uma escala 

comportamental composta por cinco itens que recebem pontuação de zero a dois, gerando 

escores entre zero (sem dor) e 10 (dor máxima).  

Obviamente, métodos de avaliação baseados no auto-relato, também não podem ser 

utilizados em crianças entubadas e sedadas. Nestes casos tem-se optado pelas escalas 

comportamentais (YASTER et al., 2008). 
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A avaliação da dor em pacientes críticos não se apresenta como tarefa fácil. Mensurar o 

nível de sedação a que são submetidos estes pacientes é assunto ainda mais árduo (YASTER 

et al., 2008).  

Na tentativa de garantir mais segurança no manejo do paciente crítico, tem sido utilizada 

a aplicação de escalas clínicas para mensuração do nível de sedação. As escalas mais 

utilizadas em pediatria são a Ramsay modificada e a Comfort. (BARTOLOMÉ et al., 2006). 

A escala de Ramsay modificada conta com uma aplicação mais rápida e simples, 

entretanto, utiliza estímulos auditivos e dolorosos, avaliando a resposta a eles, aumentando 

assim sua subjetividade. Em contrapartida, a Comfort, apesar de ser mais demorada, não 

requer a aplicação de nenhum estímulo, inclui variáveis como frequência cardíaca e tensão 

arterial e analisa parâmetros comportamentais e fisiológicos, portanto, subjetivos e objetivos 

(BARTOLOMÉ et al., 2006). 

Entretanto, Carnevale e Razack (2002), analisando os itens que compõe a escala 

Comfort, apontam a baixa correlação das variáveis fisiológicas da escala, representadas pelas 

linhas de base da FC e TA, com seu escore total. 

Ista et al. (2005) afirmam que em pacientes internados em UTIP, FC e TA são 

variáveis artificialmente controladas, não refletindo assim o nível de sedação a que os 

pacientes estão submetidos. 

A forma como as variáveis fisiológicas foram construídas dentro da escala Comfort já 

se mostra frágil. Tratando-se de “linhas de base” de parâmetros fisiológicos, os valores 

iniciais podem estar aumentados devido ao estresse ou a outro fator presente no momento de 

sua verificação, gerando, em momentos posteriores, baixas contagens no escore total da 

escala. Além disso, a pontuação atribuída a estes itens é modificada por aumentos de 15% nos 

parâmetros fisiológicos, não tendo relatos de testes da adequação deste valor. (Ista et al., 

2005) 
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Ista et al. (2005) demonstram um aumento na confiabilidade da pontuação total da 

Comfort com a exclusão dos itens fisiológicos e apóiam a sugestão de Carnevale e Razack 

(2002) da aplicação da escala apenas com seus seis itens comportamentais. Indicam ainda 

novos pontos de corte para escala, que assim, exclusivamente observacional, passa a se 

chamar “COMFORT-BEHAVIORAL”, ou COMFORT-B. 

 

2.2 SEDAÇÃO E ANALGESIA: FARMACOLOGIA 

 

Pacientes internados em unidades de tratamento intensivo, submetidos à ventilação 

mecânica, frequentemente tem como parte integrante do complexo manejo de suas 

necessidades o uso de sedativos e analgésicos, minimizando seu desconforto e reduzindo o 

risco de acidentes causados por sua agitação (PAYEN et al., 2007). 

Dispomos de uma grande variedade de fármacos analgésicos, sedativos e relaxantes 

musculares, no entanto, poucas revisões e guias práticos de consenso são direcionadas ao uso 

em crianças, sendo a maior parte de recomendações de uso em pediatria baseadas na 

experiência do uso em adultos. Cada fármaco oferece vantagens e desvantagens, e nenhum 

deles oferece todas as características esperadas de um fármaco ideal: início rápido de ação, 

meia-vida curta, metabolização e eliminação por órgãos pouco suscetíveis à insuficiência 

(fígado e rim), mínimos efeitos secundários, sem repercussão hemodinâmica, sem interações 

com outros medicamentos e que possua um antídoto específico. Na escolha da medicação 

devem ser levados em conta vários outros fatores, além da farmacodinâmica, tais como a 

idade e doença de base do paciente, a utilização de ventilação mecânica, o estado nutricional, 

funções renal e hepática, custo, entre outros. (BARTOLOMÉ et al., 2007).  
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A escolha de drogas muitas vezes é feita através da utilização da associação entre 

fármacos, de forma que se somem os efeitos sedativos e analgésicos, não recaindo a escolha 

sobre um agente isolado (YASTER et al., 2008).  

Um estudo realizado no Reino Unido, em 2007, observou 338 crianças criticamente 

doentes e encontrou uma variedade de 24 fármacos analgésicos e sedativos sendo utilizados 

em seu tratamento. Estudos recentes demonstram ainda que, em pacientes criticamente 

doentes, atendidos no Reino Unido, os fármacos mais utilizados são midazolam e morfina, 

enquanto nos EUA a associação mais utilizada é entre midazolam e fentanil (PLAYFOR, 

2008).  

A tabela número 1, logo a seguir, apresenta as características principais dos fármacos 

sedativos, analgésicos e relaxantes musculares comumente utilizados nas UTIPs, inclusive na 

nossa instituição. 

 

Tabela 1 – Agentes farmacológicos e suas principais características 

Agente Ação Início de Ação Duração / ½ vida Comentários 

Paracetamol Analgésica 30 min 
- / Neonatos: 2 – 5h* 
Adultos: 1 – 3h* 

- Ação central 
- Hepatotoxicidade 

Dipirona Analgésica 30min* 
- / Dose dependente; 3h 
com doses baixas.* 

- Utilizar com precaução em 
doentes com insuficiência 
renal, gastrite erosiva, 
úlcera péptica, gota, 
plaquetas e distúrbios 
hemorrágicos.* 

Morfina Analgésica 20 min 

3 a 5h * /        Neonatos: 
4,5 - 13,3h* 
até 
Adultos: 2 – 4h* 

- Menor dose em 
insuficiência 
renal e hepática. 
- Náuseas e vômitos 

Fentanil 
Sedativa e 
analgésica 

1 a 2 min 

30 a 60min* /   Crianças 
até 5 meses: 2,4h* 
Até 14 anos:             11 
– 36h* 
 

- Eliminação prolongada. 
- Melhor tolerância 
Hemodinâmica. 
- Rigidez torácica com 
administração rápida. 

Midazolan Sedativa 2 a 3 min 
20 a 30 min*   /        30 a 
120 min 

- Produz Amnésia 
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Diazepan  Sedativa 1 a 3 min* 
15 a 30min* / Neonatos: 
50 – 95h* 
Crianças: 15 – 21h* 

Usar com cautela em 
pacientes com falha renal ou 
hepática 

Quetamina 
Sedativa e 
analgésica 

0,5 a 1 min 
10 a 15 min / 
3.1 h 

.*- Produz estado de 
anestesia dissociativa. 
- Pode produzir hipertensão, 
taquicardia, aumento da 
pressão intra-craniana, 
broncodilatação e 
alucinações. 

Hidrato de 
Cloral 

Sedativa 5 a 20 min 
- / Neonatos: 8,5 – 66h* 
Crianças: 1h* 

 

Pancurônio 
Relaxante 
Muscular 

2 a 4 min 
30 a 45 min / 
 

Taquicardia, Hipertensão, 
aumento da PIC 

Rocurônio 
Relaxante 
Muscular 

1 a 2 min 
30 a 40 min / 
 

Taquicardia com doses altas. 

 Fontes: Bartolomé et al. (2007) e * Pediatric Dosage Handbook (2009).  
 

Em adultos, a interrupção diária nas infusões de drogas contínuas tem sido indicada e 

está associada a uma redução do tempo de ventilação mecânica, sem aparentes efeitos 

psicológicos adversos. Esse tipo de abordagem ainda não foi avaliada em crianças, nas quais a 

suspensão dos sedativos pode causar desde auto-extubação até efeitos cardiovasculares e 

psicológicos (PLAYFOR, 2008). 

O uso excessivo e prolongado de sedativos, além do aumento do tempo da ventilação 

mecânica, está associado, na sua retirada abrupta, ao desenvolvimento da “Síndrome de 

Abstinência”. Os sinais e sintomas apresentados variam em qualidade e intensidade, de 

acordo com os fármacos utilizados e as condições do próprio paciente, mas em geral 

destacam-se: a ativação do SNC, representada por irritabilidade, reflexos alterados, delírios e 

convulsões; alterações gastrintestinais, incluindo intolerância digestiva, náuseas, vômitos e 

diarréia; e a ativação do sistema nervoso simpático, responsável por taquicardia, hipertensão e 

taquipnéia (BARTOLOMÉ et al., 2007). 

Outros dois conceitos importantes relacionados à sedoanalgesia são “dependência”, que 

se refere à necessidade física do organismo continuar a receber a droga para evitar a 
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abstinência; e a “tolerância”, que indica a necessidade de aumento na dose do fármaco para a 

obtenção do mesmo efeito, ou seja, os níveis plasmáticos do medicamento permanecem 

estáveis, mas é observado um menor efeito sedativo ou analgésico. Pacientes que 

desenvolvem tolerância durante o uso de fármacos, apresentam um risco maior de apresentar 

sinais de abstinência no momento da sua retirada (LAGO et al., 2003). 

Tolerância, dependência e abstinência não devem limitar o uso de medicamentos na 

UTI, mas servir de alerta para que sejam suspensas terapias que já não se fazem mais 

necessárias (LAGO et al, 2003). 

Protocolos que facilitem a correta escolha de drogas, administração adequada e 

monitorização cuidadosa podem melhorar a qualidade da sedoanalgesia e evitar seus 

potenciais efeitos adversos (BARTOLOMÉ et al., 2007). 

 

2.3 A MENSURAÇÃO DA SEDAÇÃO 

 

Nos anos 80, motivadas pelo grande número de mortes envolvendo procedimentos de 

sedação e analgesia, a Academia Americana de Pediatria (AAP) e a Academia Americana de 

Odontologia Pediátrica (AAPD) emitiram diretrizes que definem níveis de sedação e 

recomendações para o cuidado apropriado aos pacientes submetidos a estes procedimentos. 

Ainda assim, eventos adversos relacionados à sedação seguiram ocorrendo, motivando a 

variedade de estudos que vem sendo desenvolvidos desde então (MANDT; ROBACK, 2007).  

A Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA) divulgou em 1995 diretrizes que 

guiam o uso da sedação e analgesia, onde foram definidos quatro níveis gerais de sedação 

(AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS, 2002): 

a) Sedação mínima: estado induzido por drogas, onde o paciente mantém a 

capacidade de resposta a comandos verbais, entretanto, a função cognitiva e a 
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coordenação podem estar reduzidos. As funções cardiovascular e ventilatória 

não são afetadas. 

b) Sedação moderada: estado induzido por drogas onde há depressão da 

consciência com redução da resposta a estímulos verbais ou táteis delicados. 

As funções cardiovascular e respiratória ainda encontram-se preservadas. 

c) Sedação profunda: estado farmacologicamente induzido onde a criança não 

pode ser facilmente acordada, mas poderá demonstrar alguma resposta a 

estímulos dolorosos ou repetidos. A ventilação espontânea e os reflexos de via 

aérea frequentemente estão prejudicados, necessitando de suporte ventilatório 

adequado. A função cardiovascular normalmente não é afetada. 

d) Anestesia geral: estado farmacologicamente induzido onde ocorre perda total 

da consciência com impossibilidade de resposta a estímulos dolorosos ou 

despertar espontâneo. O paciente apresenta incapacidade para manter 

ventilação espontânea e proteção de via aérea, necessitando de suporte 

adequado. A função cardiovascular também pode ser prejudicada. 

Promover um determinado nível de sedação é uma tarefa que depende de vários fatores, 

tais como a variabilidade entre pacientes, o perfil da droga utilizada e a interação entre as 

diversas drogas envolvidas, assim como o nível de estresse e ansiedade demonstrados pelo 

paciente, que também são influenciados pela idade e estágio de desenvolvimento da criança, 

bem como por experiências de dor ou hospitalização prévias (MANDT; ROBACK, 2007).  

Manejar a sedação utilizada no tratamento do paciente crítico requer avaliações 

regulares, na tentativa de evitar potenciais problemas causados pela sedação inadequada ou 

excessiva (HAMMER, 2009).  
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Padronizar a avaliação da sedação de forma efetiva promove conforto e segurança ao 

paciente, na medida em que evita o uso excessivo de medicação e possibilita a extubação 

precoce (CARVALHO; IMAMURA, 2006). 

Avaliações informais e empíricas são realizadas rotineiramente à beira do leito de todo 

paciente, entretanto, deveriam ser utilizadas ferramentas de mensuração formais e validadas 

(HAMMER, 2009).  

Na avaliação do grau de sedação, as escalas clínicas têm sido os instrumentos mais 

utilizados. Entretanto, são limitadas, visto que são subjetivas, avaliam de forma intermitente, 

por vezes valorizam mais resposta à dor do que propriamente a sedação e, em alguns casos, 

interrompem o descanso do paciente. Além disso, tem utilidade limitada em pacientes 

submetidos à sedação profunda, e não são válidas quando o paciente faz uso de bloqueadores 

neuromusculares (BARTOLOMÉ et al., 2007). 

Desde 1974, com a primeira descrição do uso de uma escala para sedação, proposta por 

Ramsay et al. citado por De Junghe et al. (2000), têm sido utilizados vários instrumentos para 

graduar escores de sedação.  

As escalas mais utilizadas em pediatria são a Ramsay modificada e a Comfort. A 

primeira tem uma aplicação mais rápida e simples, mas utiliza estímulos auditivos e 

dolorosos, avaliando a resposta a eles, aumentando assim sua subjetividade. A escala 

Comfort, apesar de ser mais demorada e detalhada, não requer a aplicação de nenhum 

estímulo, analisa parâmetros comportamentais e fisiológicos, portanto, subjetivos e objetivos 

(BARTOLOMÉ et al., 2006).  

A escala Comfort foi proposta por B. Ambuel et al, em 1992, é composta por oito itens, 

seis comportamentais e dois fisiológicos. Cada item é dividido em cinco parâmetros e pode 

receber pontuação de 1 a 5, gerando escores totais entre 8 e 40. Um escore inferior a 17 indica 

um paciente excessivamente sedado; escores entre 17 e 26 indicam um paciente 
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adequadamente sedado; enquanto um escore superior a 26 indica um paciente 

insuficientemente sedado (AMBUEL et al., 1992).  

No entanto, críticas têm sido feitas a escalas que se baseiam em parâmetros fisiológicos, 

como variações na frequência cardíaca e tensão arterial, sobretudo em unidades de tratamento 

intensivo, onde alterações nos sinais vitais podem estar relacionadas às próprias doenças de 

base ou ao uso de inúmeros medicamentos. Por exemplo, pacientes em uso de medicamentos 

vasoativos podem não desenvolver taquicardia ou hipertensão, mesmo frente a um quadro de 

agitação severa ou presença de dor (YASTER et al., 2008).  

Em 2000, Van Dijk et al. publicaram um artigo analisando os itens que compõem a 

escala Comfort e sugerindo a baixa confiança e validade de seus itens fisiológicos, 

representados pela linha de base da frequência cardíaca e da pressão arterial média. Sugeriram 

então a aplicação da escala apenas com os seis itens comportamentais (alerta, calma/agitação, 

resposta respiratória, movimento físico, tônus muscular e tensão facial), nomeando a escala 

modificada como “COMFORT BEHAVIOR”, hoje conhecida como COMFORT-B.  

Posteriormente, Carnevale e Razack (2002), também conduziram estudo onde mensurou 

estatisticamente a inter-relação entre os itens que compõem a escala Comfort, demonstrando 

que 97% dos escores gerados por ela eram explicados apenas por seus parâmetros 

comportamentais. Apoiou os achados de Van Dijk et al. (2000) e conclui que os fatores 

fisiológicos demonstraram confiança e validade muito limitados como determinantes para os 

escores totais da Comfort, podendo ser afetados pelas condições hemodinâmicas do paciente, 

não refletindo, portanto, apenas o conforto, a ausência de dor ou o nível de sedação. 

Enquanto os itens fisiológicos da Comfort começavam a ser questionados, iniciavam-se 

também publicações de estudos, discutidos a seguir, comparando os resultados obtidos pela 

escala com a monitorização do estado de consciência, ou Índice Biespectral (BIS), lançado em 

1996. 
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O BIS, uma monitorização não invasiva realizada através da análise das ondas de EEG, 

tem sido considerado um dos métodos mais objetivos do qual dispomos para a mensuração do 

nível da sedação (BARTOLOMÉ et al., 2006). 

Crain et al. (2002) realizaram 144 observações em 31 sujeitos sem danos neurológicos. 

Eram realizadas 2 avaliações diárias da Comfort e do BIS. Os autores descreveram uma 

correlação moderada entre os métodos. Entretanto, as avaliações não eram feitas de modo 

simultâneo. A cada avaliação, foi definido por “cara ou coroa” qual deles seria verificado 

primeiro, a Comfort ou o BIS. 

Em 2003, Courtman et al. compararam os resultados simultâneos de BIS e Comfort em 

40 crianças submetidas à ventilação mecânica e em uso de sedação. Os sujeitos foram 

divididos em dois grupos (com e sem dano neurológico) e foram excluídas crianças menores 

de um mês de idade. Foram realizadas 373 observações e descrita uma correlação moderada 

entre os métodos, com r = 0,5 e p = < 0,0001. A correlação foi mais alta no grupo sem dano 

neurológico (n = 15), onde foi verificado um r = 0,51 e p = < 0,0001; no grupo com dano 

neurológico (n = 25), a correlação mostrou-se fraca, com r = 0,26 e p = < 0,007.  

Em 2005, Triltsh et al. compararam avaliações da Comfort e do BIS em 40 pacientes, 

menores de 18 anos de idade. Eles foram divididos em 2 grupos, > de 6 meses e < de 6 meses 

de idade. Foram realizadas 3 avaliações por paciente e encontrada uma correlação moderada 

no grupo mais velho, com r = 0,473 e p = 0,041, enquanto no grupo dos menores de 6 meses a 

correlação encontrada foi forte, com r = 0,781 e p = 0,001. 

Triltsch et al. (2005), no artigo citado acima, trabalhando com a escala Comfort, 

referem-se à presença de “parâmetros fisiológicos” (PA e FC) como um ponto crítico na 

aplicação da escala, justificando que esses parâmetros podem ser influenciados pela terapia 

em uso. Entretanto, comentam também sobre a subjetividade dos itens comportamentais. 
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Ainda em 2005, Twite et al., realizaram 869 verificações simultâneas de BIS e Comfort, 

em 75 crianças, com idade entre 1 mês e 12 anos, com uma mediana de 10 meses. Os 

pesquisadores encontraram uma correlação forte entre os métodos, com r = 0,61 e p < 0,0001. 

Também em 2005, Ista et al., desenvolveram um estudo que definiu novas faixas de 

escores para a escala modificada, nomeada então Comfort behavior. Na escala que passou a 

ser identificada popularmente como Comfort-B, o paciente com escores entre 6 e 10 é 

definido como super sedado, a faixa de escores entre 23 e 30 é definida como pouca sedação e 

a faixa intermediária de escores, entre 11 e 22 pontos é sugerida como uma faixa que não 

poderia predizer o grau de sedação, necessitando de observação mais cuidadosa. 

Amoretti et al. (2008), no artigo de validação da escala Comfort-B (ANEXO A) para a 

língua portuguesa, utilizaram a nomenclatura sugerida anteriormente, “Super sedação” e 

“Pouca sedação”, e denominaram o paciente classificado na faixa de sedação entre 11 e 22 

pontos como: paciente “Sedado”. Na ocasião, os autores apresentam a escala já com uma 

adaptação feita após a sua primeira tradução. O item “Choro” foi incluído, como opção ao 

item “Resposta Respiratória”, possibilitando o uso da escala em crianças fora de ventilação 

mecânica. 

 

2.4 O USO DA MONITORIZAÇÃO NA MENSURAÇÃO DA SEDAÇÃO 

 

Os primeiros registros de avaliação da atividade elétrica cerebral são de 1930, dos 

clássicos estudos de Berger, que demonstram variação nesta atividade elétrica relacionada à 

abertura ou fechamento ocular (TONNER; BEIN, 2006).  

 A atividade elétrica cerebral pode ser descrita através do eletroencefalograma (EEG), 

que a representa por meio de ondas, de frequência e amplitude variáveis. A classificação mais 

utilizada das ondas do EEG baseia-se nessa variedade de frequências, amplitudes, na forma 
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que as ondas assumem a partir dessas duas variáveis e na sua localização, definindo-as como 

ondas “Alfa”, “Beta”, “Theta” e “Delta” (SUCHOLEIKI; LOUIS, 2010).  

O detalhamento dos ritmos do EEG, descrito acima, só foi melhor analisado nas últimas 

quatro décadas, especialmente a partir de 1980. Ainda assim não são conhecidos todos os 

mecanismos envolvidos (STERIADE, 1993). 

Descobriu-se que as ondas de 0,1 a 4Hz, convencionalmente chamadas de ondas 

“Delta”, compreende na realidade um grupo mais heterogêneo de ritmos lentos e muito lentos, 

resultantes de mecanismos localizados em diferentes níveis cerebrais; que ritmos entre 4 e 

7Hz são produzidos a nível celular, no hipocampo; ondas de 7 a 14Hz, elaboradas no tálamo, 

caracterizam o estado de “sono leve”; e, embora as ondas “Alpha” tenham sido descritas a 

bem mais de 60 anos atrás, sabemos pouco sobre o seu mecanismo preciso de produção; 

temos conhecimento limitado sobre diferentes tipos de neurônios e estruturas cerebrais que 

geram ondas rápidas, entre 20 e 40Hz, chamadas ondas “Beta”, que aparecem em estados de 

atenção e grande excitação (STERIADE, 1993). 

Para fins clínicos, o EEG puro, que é descrito como a soma de uma série de frequências 

de ondas, foi dividido em faixas. As ondas “Delta” vão de 0,5 a 4 Hz; As ondas “Theta” de 4 

a 8 Hz; As ondas “Alpha” vão de 8 a 12 Hz; e, finalmente, as ondas “Beta”, que vão de 12 a 

30 Hz. Quanto mais baixas as frequências de onda do EEG, menos atividade elétrica 

constatamos, portanto, menos desperto o indivíduo se encontra (TONNER; BEIN, 2006). 

Historicamente, o primeiro relato do ‘uso de monitorização’ da atividade elétrica 

cerebral é de 1950, quando Falconer e Bickford, utilizando tecnologia analógica, computaram 

um parâmetro que refletia uma média móvel do quadrado da voltagem do sinal elétrico 

emitido pelo EEG. Numa pesquisa que envolveu 50 pacientes submetidos à laparotomia, 

descobriram que variações nesse número ocorriam correlacionadas a mudanças na taxa de 

infusão de thiopental ou éter, em um vaporizador de anestésico, e que, portanto, esse número 
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derivado do sinal do EEG poderia refletir o nível de sedação desses pacientes (RAMPIL, 

1998).  

Mais tarde, o lançamento do monitor de índice biespectral (BIS), pela Aspect® Medical 

Systems Inc. (Natick, MA), em outubro de 1996, representou um grande avanço tecnológico e 

disponibilizou uma ferramenta importante na avaliação da atividade cerebral. Desde então, 

inúmeras pesquisas e revisões têm focado o uso, as indicações e limitações desta tecnologia 

(RAMPIL, 1998).  

A Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) alerta para 

as contra-indicações do despertar indevido durante a anestesia geral e a Sociedade Americana 

de Anestesiologistas (ASA) concentrou esforços para desenvolver uma prática segura de 

monitorização das funções cerebrais durante a anestesia. Em 2004 o monitor de BIS recebeu a 

aprovação da FDA (U. S. Food and Drug Administration) por auxiliar na redução da 

incidência de despertar e consciência durante procedimentos com necessidade de anestesia 

geral, e desde então só tem aumentado o número de salas cirúrgicas onde esta monitorização 

já faz parte da rotina diária (JOHANSEN, 2006).  

Em estudo publicado no Lancet, em 2004, foi constatada uma ocorrência de consciência 

durante procedimentos sob anestesia 82% menor quando guiada pelo BIS do que quando 

guiada apenas por cuidados de rotina (MYLES  et al., 2004).  

O BIS, que tem sido utilizado com sucesso na anestesia clínica, vem tendo o uso estendido 

para a monitorização de pacientes em unidades de tratamento intensivo (TONNER et al., 2005). A 

monitorização do BIS é realizada através da aplicação de um sensor à pele da testa do paciente, 

com quatro eletrodos dispostos em sua extensão (Figura 1). 
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Figura 1 - Sensor Pediátrico. 

Fonte: imagem cedida pelo fabricante: http://www.biseducation.com/assets.aspx?ac=10 
 

A aplicação do sensor de BIS deve ser precedida de higiene adequada da pele, visando 

um ótimo contato e propiciando uma melhor captação dos sinais elétricos. O sensor é 

conectado ao monitor através de um cabo. O monitor testa a qualidade do sinal captado, 

apontando a possível necessidade de reaplicação do sensor ou oferecendo uma verificação 

adequada, quando o sinal detectado tem uma qualidade superior a 50 %. A qualidade do sinal 

é apresentada no monitor por um gráfico de barras que representa o SQI, ou Signal Quality 

Índex (Figura 2) (JOHANSEN, 2006).  

Outro fator que pode apresentar interferência na qualidade do sinal obtido pelo monitor, 

é a EMG (eletromiografia). Na tela do monitor de BIS, o campo classificado como “EMG” 

representa uma quantidade e/ou intensidade de atividade muscular que pode ser captada pelo 

sensor em pacientes que apresentam respiração espontânea, podendo interferir no cálculo do 
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BIS. Uma taxa alta de EMG pode ser interpretada como atividade de alta frequência, elevando 

falsamente o BIS. Convencionalmente consideramos sinais de EEG na faixa até 30Hz, 

embora o BIS utilize sinais de até 47HZ. O monitor de BIS quantifica atividades de alta 

freqüência, superior ao convencional usado para o EEG, e exprime essa atividade em um 

gráfico de barras, que representa a potencia de sinal captado (Figura 2) (JOHANSEN, 2006).  

Não há correlação simples entre valores altos de EMG e artefatos no sinal do BIS. Mas 

o profissional que analisa os valores oferecidos pelo monitor deve estar atento, na presença de 

uma EMG alta, quanto à qualidade do sinal (SQI) obtido e quanto à avaliação clínica do 

paciente, antes de qualquer mudança de conduta baseada nos valores do BIS (JOHANSEN, 

2006).  

O monitor também apresenta uma leitura da Taxa de Supressão (Figura 2), ou “SR” 

(Suppression Ratio). Esta taxa representa o percentual de supressão do EEG no último minuto 

monitorado (JOHANSEN, 2006).  

 
Figura 2 - Foto do Monitor de BIS. No campo SQI pode-se observar uma qualidade de sinal de 
aproximadamente 100%. Observam-se também valores baixos de EMG e SR igual a zero. 

Fonte: foto obtida pela autora. 
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A tecnologia utilizada na monitorização da sedação envolve três passos: amplificar e 

filtrar o sinal elétrico recebido por eletrodos fixados na testa do paciente; digitalizar o sinal 

ampliado e, utilizando um algoritmo de computador, gerar uma série numérica discreta de 

tempos; dividir essa série em segmentos, e projetá-los em um número, ou parâmetro de EEG, 

como foi definido pelo algoritmo para aquele segmento de tempo. Em síntese, a análise do 

EEG é a análise das séries de tempo geradas, ou seja, a análise do espectro das ondas do EEG, 

e não das ondas propriamente ditas (SCHWILDEN, 2006).  

As informações carregadas em um sinal derivado do EEG contêm uma grande 

quantidade de complexas freqüências rápidas e lentas, que graças ao grande desenvolvimento 

tecnológico, podem ser analisadas por algoritmos de computador que, após extensos cálculos 

baseados nas fórmulas conhecidas como ‘transformação de Fourier’, consegue fornecer, em 

tempo real, o que chamamos de ‘parâmetro processado do EEG’. A transformação de Fourier 

também é chamada de análise espectral, pois disseca o sinal do EEG e trabalha com o 

espectro de seus componentes (TONNER; BEIN, 2006).  

O algoritmo que processa a análise espectral é baseado em um teorema que declara que 

qualquer função no tempo pode ser pensada como a superposição de ondas de freqüências 

diferentes. Leva também em consideração a representação da amplitude dessas ondas, ou o 

espectro de sua amplitude, gerando assim uma análise biespectral, de freqüências e 

amplitudes de ondas (SCHWILDEN, 2006).  

Rampil, em 1998, produziu uma excelente e detalhada revisão sobre os métodos de 

processamento das ondas do EEG, onde define como “amplitude de onda” a metade da 

distância entre um cume e o seu subseqüente; e freqüência como o número de ciclos 

completos por segundo (RAMPIL, 1998).  

Uma informação importante utilizada na análise espectral do EEG é a chamada 

Freqüência de Extremidade Espectral, ou SEF (Spectral Edge Frequency), ou seja, 
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frequências de onda onde se encontram cerca de 90% das ondas cerebrais (Figura 3) 

(TONNER; BEIN, 2006).  

 

Figura 3 - Foto do monitor de BIS, mostrando o gráfico representativo da SEF, onde podemos 
observar a borda espectral, oscilando entre 20 – 30 Hz. 

Fonte: foto obtida pela autora. 
 

O monitor de BIS é o método mais objetivo de avaliação do nível de consciência. Utiliza 

as informações captadas das andas do EEG, processa-as, conforme descrito, e transforma-as 

em um índice, ou variável neurofisiológica, que vai de zero a 100, correspondendo zero a 

supressão total do EEG e 100 ao paciente completamente desperto (MANDT; ROBACK, 

2007).  

O índice biespectral foi dividido em faixas numéricas decrescentes, que representam 

níveis crescentes de sedação. Assim, índices > 80 representam uma sedação leve, índices 

entre 60 e 80 uma sedação moderada, índices entre 40 e 60 uma sedação profunda, enquanto 

índices < 40 refletem uma sedação muito profunda (COURTMAN et al., 2003).  

A figura 4 traz uma representação esquemática da associação entre as amplitudes de 

ondas observadas no EEG e as faixas de sedação graduadas pelo BIS (KELLEY, 2009). 
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Figura 4 - Ondas observadas no EEG e sua relação com as faixas de sedação graduadas pelo BIS. 
Fonte: Kelley, 2009. 

 

A seguir, na figura 5, podemos observar uma associação geral entre os valores de BIS e 

o estado clínico apresentado pelo paciente (KELLEY, 2009).  
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Figura 5 - Relação entre os valores de BIS e o estado clínico. 
Fonte: Kelley, 2009. 

 

O uso do BIS nas salas cirúrgicas demonstrou uma redução de cerca de 80% da 

consciência transoperatória (KELLEY, 2009). 

Inicialmente o BIS foi projetado para medir o nível de consciência em adultos, durante a 

anestesia. Em 2003 foi validado para o uso crianças. Entretanto, o estudo de validação foi 

realizado com um único observador, não cegado para os valores de BIS. Além disso, os 

escores de BIS eram obtidos após estímulo, que poderiam ter intensidades variáveis 

(SADHASIVAM et al., 2006). 
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Em 2006 foi realizado novo estudo de validação do uso do BIS em pacientes 

pediátricos, evitando as limitações do anterior. A amostra foi composta por 96 crianças de um 

a doze anos de idade. Foram utilizados dois avaliadores independentes, cegados para os 

valores de BIS; o monitor foi comparado a duas escalas clínicas já validadas para o uso em 

crianças; e desta vez foram excluídos os pacientes que usavam quetamina (droga que tem uma 

correlação pobre com os valores de BIS). Os autores concluíram que o BIS é uma ferramenta 

objetiva capaz de medir a profundidade de sedação em pacientes pediátricos (SADHASIVAM 

et al., 2006). 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Nas últimas décadas muitos esforços foram feitos para que se tornasse possível medir o 

grau de sedação a que está sendo submetido o paciente internado em UTI, com a criação de 

escalas e escores numéricos que representem esses níveis de sedação. São raros os relatos de 

literatura em relação à validação dessas escalas para crianças, especialmente crianças 

brasileiras. 

A utilização de escalas de sedação torna a avaliação da sedação mais objetiva, menos 

empírica, e quando comparada ao uso de monitores de sedação, financeiramente menos 

onerosa. Assim, a indicação do momento e quantidade de sedação a ser usada em crianças em 

ventilação mecânica torna-se mais confiável, aumentando a qualidade da assistência prestada 

e reduzindo possíveis complicações nesses pacientes. 

Trabalhos anteriores compararam os resultados obtidos pelo emprego da escala Comfort 

aos obtidos com o monitor de BIS; entretanto, não há relatos na literatura de estudo que 

compare os escores obtidos pelo emprego da escala Comfort-B aos escores obtidos pelo 

monitor de BIS. 

Assim, em função da freqüente necessidade de manter os pacientes em VM sob sedação, 

da fácil utilização da escala Comfort-B à beira do leito e da indisponibilidade de monitorar 

esses pacientes pelo BIS, buscamos comprovar a correlação entre os dois métodos para 

utilização mais frequente e mais segura daquela escala. 



 38 

4 OBJETIVO 

 

4.1 GERAL 

 

Comparar dois métodos de mensuração usados na avaliação do nível de sedação de 

crianças internadas na UTI pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, submetidas à 

ventilação mecânica e ao uso de medicação sedativa. 

 

4.2 ESPECÍFICOS: 

a) Avaliar o nível de sedação nas crianças da amostra através do emprego da escala 

COMFORT-B. 

b) Testar a reprodutibilidade da escala COMFORT-B, através da comparação dos 

resultados obtidos por 4 avaliadores independentes. 

c) Avaliar o nível de sedação nas crianças da amostra através do emprego do monitor 

de Índice Biespectral (BIS) 

d) Comparar o escore de sedação resultante da escala COMFORT-B com o Índice 

Bispectral (BIS), obtidos simultaneamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

5 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

5.1 DELINEAMENTO 

 

Estudo descritivo, observacional, transversal. 

 

5.2 POPULAÇÃO EM ESTUDO 

 

Todos os pacientes de um mês até 16 anos de idade, internados na Unidade de 

Tratamento Intensivo Pediátrica, submetidos à ventilação mecânica e que necessitaram de 

terapia sedativa. 

 

5.3 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

a) Portadores de qualquer condição física ou mecânica que impedissem a colocação de 

eletrodos para verificação do BIS. 

b) Crianças que tivessem sofrido lesão hipóxico-isquêmica durante a atual internação. 

c) Pacientes em uso contínuo de quetamina, ou que tivessem recebido doses em bolus de 

quetamina nas últimas 4 horas ou bloqueadores neuromusculares nas últimas 6 horas.  

 

5.4 CÁLCULO DO TAMANHO DA AMOSTRA 

 

Para descrever uma correlação mínima de 0,5 entre os métodos, com um poder de 80% e 

um α de 5%, foi calculada uma necessidade de 29 verificações para o índice BIS simultâneas 

com 29 aplicações da escala Comfort-B em cada grupo (com e sem dano neurológico).  
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5.5 FERRAMENTAS DE PESQUISA 

 

5.5.1 Escala Comfort-B 

 

Instrumento constituído por seis itens: alerta, calma/agitação, resposta respiratória, 

movimento físico, tônus muscular e tensão facial (AMORETTI et al., 2008) conforme Tabela 

2. 

Cada item pode ser pontuado com valores que variam entre 1 e 5, podendo gerar escores 

entre 6 e 30 pontos. 

No presente estudo, onde avaliamos apenas crianças submetidas à VM, utilizamos a 

escala COMFORT-B suprimindo o item “Choro” (AMORETTI et al., 2008). 

 

Tabela 2 – Escala Comfort-B 

Item    Estrutura      Pontos 

Nível de consciência:  Sono profundo      1 
alerta    Sono superficial      2 
    Letárgico      3 
    Acordado e alerta     4 
    Hiperalerta      5 
 

Calma / Agitação  Calma       1 
    Ansiedade leve      2 
    Ansioso       3 
    Muito ansioso      4 
    Amedrontado      5 
 

Resposta Respiratória  Ausência de tosse e de respiração espontânea  1 
(apenas se paciente  Respiração espontânea com pouca ou nenhuma 
em VM)   resposta à ventilação     2 
    Tosse ou resistência ocasional ao ventilador  3 
    Respirações ativas contra o ventilador ou 
    tosse regular      4 
    Compete com o respirador, tosse    5 
 

Movimento físico  Ausência de movimento     1 
    Movimento leve ocasional    2 
    Movimento leve freqüente    3 
    Movimento vigoroso limitado às extremidades  4 
    Movimento vigoroso que inclui tronco e cabeça  5 
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Tônus muscular   Totalmente relaxado     1 
    Hipotônico      2 
    Normotônico      3 
    Hipertônico com flexão dos dedos e artelhos  4 
    Rigidez extrema com flexão de dedos e artelhos  5 
 
Tensão facial   Músculos faciais totalmente relaxados   1 
    Tônus facial normal, sem tensão evidente   2 
    Tensão evidente em alguns músculos faciais  3 
    Tensão evidente em toda a face    4 
    Músculos faciais contorcidos    5 

         Total  30 
Fonte: Amoretti et al. (2008) 

 

5.5.2 Índice Biespectral 

 

A verificação de Índice Biespectral foi realizada através do monitor de BIS, modelo 

A2000XP. O monitor (figura 2), da marca Aspect®, fabricado anteriormente pela empresa 

norte-americana Aspect Medical Sistems, e atualmente fabricado pela empresa norte-

americana Covidiem e distribuído no Rio Grande do Sul pela empresa MA Hospitalar. 

Ondas elétricas derivadas do EEG são captadas através de um sensor (figura 1), com 

quatro eletrodos, fixo a fronte (testa) do paciente, e conectado ao monitor de BIS através de 

um cabo. O monitor processa as informações recebidas e, através de um algoritmo de 

computador, converte essas informações em dados que são continuamente atualizados em sua 

tela. O BIS é fornecido através de um número absoluto, no canto esquerdo superior da tela do 

monitor. Além do BIS o monitor fornece, na mesma tela, dois gráficos, um que representa a 

qualidade do sinal recebido (SQI) e outro que representa o nível de interferência que está 

sendo causada pelos movimentos musculares no rosto do paciente. Além disso, fornece ainda 

a taxa de supressão do EEG (SR) e um gráfico que representa à borda espectral (SEF). 
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O BIS reflete o estado de consciência do paciente. Varia de zero a 100, correspondendo 

o zero a supressão total do EEG e 100 ao paciente completamente desperto (MANDT; 

ROBACK, 2007).  

Índices superiores a 80 representam uma sedação leve, índices entre 60 e 80 uma 

sedação moderada, índices entre 40 e 60 uma sedação profunda, enquanto índices inferiores a 

40 refletem uma sedação muito profunda (COURTMAN et al., 2003).  

 

5.6 VARIÁVEIS DE ESTUDO 

 

5.6.1 Variáveis dependentes 

 

Escores da escala COMFORT-B e índices de BIS. 

 

5.6.2 Variáveis independentes 

 

Idade, PIM2 (Pediatric Index of Mortality) na admissão, motivo de admissão na UTI, 

status neurológico e medicações utilizadas. 

 

5.6.3 Critérios Utilizados 

 

5.6.3.1. Classificação da Sedação 

 

Quanto à classificação do nível de sedação pela escala Comfort-B, adotamos aquela de 

Ista et al. (2005), que definiram as faixas de pontuação para os tipos de sedação: escores entre 

6 e 10 pontos como “super-sedação”; entre 23 e 30 pontos, como “pouca sedação”; e para a 
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faixa intermediária, entre 11 e 22 pontos, como “sedação moderada”, neste caso, adaptando a 

denominação dada por Amoretti et al. (2008).   

Em relação à classificação do nível de sedação pelo BIS, empregamos aquela adotada 

por Courtman et al. (2003), onde índices superiores a 80 representam “sedação leve”, índices 

entre 60 e 80, “sedação moderada”, índices entre 40 e 60, “sedação profunda”, e índices 

inferiores a 40, “sedação muito profunda”.  

 

5.6.3.2. Classificação do Status Neurológico 

 

Classificamos o Status Neurológico dos pacientes de acordo com a descrição da 

condição clínica relatada em prontuário pela equipe médica assistente, ou seja, com ou sem 

comprometimento neurológico (encefalopatia prévia, encefalopatia hipóxico-isquêmica prévia 

de qualquer natureza, malformação neurológica com dano funcional, entre outras). 

Os pacientes que apresentaram PCR durante a atual internação foram excluídos da 

amostra, pela dificuldade de estabelecer a existência ou não de lesão hipóxico-isquêmica 

recente, impossibilitando assim a sua alocação em quaisquer dos grupos.  

 

5.7 LOGÍSTICA 

 

Os pacientes internados na UTIP do Hospital de Clínicas de Porto Alegre a partir do 

início da coleta de dados (1º paciente incluído em 28/08/2008), com idade entre um mês até 

16 anos, submetidos à VM e terapia sedativa em regime de infusão contínua, foram avaliados 

quanto aos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. Sendo assim, aqueles que não 

fossem portadores de qualquer condição, física ou mecânica, que impedisse a colocação de 

eletrodos para verificação do índice BIS; não tivessem sofrido lesão hipóxico-isquêmica 
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durante a atual internação; e aqueles pacientes que não estivessem utilizando infusão contínua 

de quetamina, eram selecionados para a amostra, sendo então realizadas entrevistas com os 

pais ou responsáveis pelos pacientes para solicitação de consentimento para participação no 

estudo. 

Naqueles pacientes incluídos na amostra que recebessem doses em “bolus” de 

quetamina ou bloqueadores neuromusculares, durante o período em que a ação destas drogas 

pudesse estar ainda presente, não eram coletados dados (quatro e seis horas, respectivamente). 

Os pacientes incluídos foram monitorizados através de aplicação do sensor de BIS, que 

contém quatro eletrodos que são fixados à pele na região da fronte. O sensor foi conectado 

através de um cabo ao monitor de BIS. O sinal captado pelo monitor foi analisado quanto a 

sua impedância e qualidade; caso o monitor detectasse um nível de sinal inferior a 50% o 

sensor era reposicionado. 

A monitorização de BIS acompanhou o paciente enquanto eram realizadas filmagens da 

criança, para posterior classificação do nível de sedação pela escala Comfort-B. As filmagens 

tinham duração entre dois e três minutos, em intervalos de no mínimo uma hora, 

acompanhadas de coleta do índice resultante da monitorização de BIS. Cada paciente 

participante do estudo foi filmado entre uma a várias vezes, dependendo para isso de sua 

estabilidade clínica, necessidade de retirada de sedação e/ou ventilação mecânica, assim como 

adequação e relevância para a qualidade da coleta dos dados. 

A filmagem se deteve no comportamento da criança (movimentação facial, de membros 

e movimentos respiratórios), na tela do monitor multi-parâmetros (com o objetivo de 

visualizar a frequência respiratória e a curva formada por ela) e na tela do respirador 

(parâmetros selecionados e condições geradas pela interferência do paciente). Cada filmagem 

realizada recebeu um número que a identificou e foi associada a um instrumento de coleta de 

dados, que recebeu o mesmo número.  
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O instrumento de coleta de dados foi preenchido pela pesquisadora e trouxe informações 

relativas à caracterização do paciente, ao motivo da internação, o PIM2 na admissão, o tipo de 

ventilador utilizado, o status neurológico, o índice BIS mantido pelo paciente durante a 

filmagem (foi coletado o valor modal apresentado durante o período), bem como sobre as 

medicações sedativas e analgésicas recebidas, de forma contínua ou intermitente. 

Para avaliar a reprodutibilidade e confiabilidade da escala COMFORT-B quatro 

avaliadores, dois médicos e duas enfermeiras, aplicaram a escala simultânea e 

independentemente, observando o comportamento da criança, e classificando o seu nível de 

sedação. Os avaliadores foram duas enfermeiras e um médico pediatra, intensivistas, que não 

estavam prestando assistência às crianças enquanto faziam as avaliações; e um médico 

pediatra que não tinha contato com os pacientes da amostra durante o período de internação 

na UTIP. 

Um dos observadores aplicou a escala no momento da filmagem e os outros 3 através de 

sua reprodução. O primeiro observador também realizou a coleta dos valores de BIS e 

preencheu o instrumento de coleta de dados. Os 3 últimos observadores foram cegados quanto 

ao índice de BIS apresentado pelo paciente, bem como em relação às demais avaliações da 

escala Comfort-B. 

As filmagens foram distribuídas em um “pen drive”, de modo que as filmagens de um 

mesmo paciente ficassem dispersas, afastadas entre si e misturadas aleatoriamente com as 

filmagens dos demais pacientes, evitando assim um possível viés causado pela repetição de 

avaliações em um mesmo paciente. 

Posteriormente, os níveis de sedação encontrados pelos 4 avaliadores foram 

comparados, entre si e com o índice de BIS apresentado durante a filmagem.  

A validade e confiabilidade da escala foram analisadas através de testes estatísticos. 
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5.8 CONSIDERAÇÕES ESTATÍSTICAS 

 

Foi avaliada a correlação entre dois métodos de mensuração da sedação, a Escala 

COMFORT-B e o Índice BIS. Além disso, foi avaliada a reprodutibilidade da escala, testando 

a concordância entre 4 observadores, simultânea e independentemente. 

A análise dos dados foi realizada através do programa SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) versão 17.0. 

Foram utilizados dois testes estatísticos para verificar a concordância entre os 

avaliadores. Primeiramente, comparamos os escores finais atingidos na aplicação da escala, e, 

através do método de Bland-Altman, obtivemos gráficos de dispersão de pontos, que 

representaram as observações. A seguir, aplicamos o Coeficiente Kappa às faixas de sedação 

indicadas pela escala para a pontuação atribuída pelos avaliadores, na sua observação. Para os 

dois métodos foi utilizado um intervalo de confiança de 95% 

A interpretação usual do Coeficiente Kappa segue na tabela 3.  

 

Tabela 3 – Interpretação dos valores de Kappa 

K Força da concordância 

<0,20 Pobre 

0,21 – 0,40 Fraca 

0,41 – 0,60 Moderada 

0,61 – 0,80 Boa 

0,81 – 1,00 Muito Boa 

                  Fonte: Altman 1991 

 

Para a comparação entre os dois métodos, Escala Comfort-B e BIS, construímos 

novamente, através do método de Bland-Altman, um gráfico de dispersão de pontos, e 

utilizamos o Coeficiente de Correlação de Pearson e o valor P. 

A interpretação usual do Coeficiente de Correlação de Pearson segue na tabela 4. 
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Tabela 4 – Interpretação dos valores do Coeficiente de 
Correlação de Pearson 

Valor de r A correlação é dita 

0 Nula 

 0 – 0,3 Fraca 

             0,3 j– 0,6 Regular 

             0,6 j– 0,9 Forte 

             0,9 j– 1 
                     1 

Muito Boa 
Plena ou perfeita 

Fonte: Callegari-Jacques, 2003 

 

Na avaliação da correlação entre os métodos não foi possível a aplicação do Kappa 

devido ao fato da escala clínica classificar a sedação em 3 níveis (supersedação, sedação 

moderada e pouca sedação), enquanto a monitorização do estado de consciência classifica a 

sedação em quatro níveis (sedação muito profunda, profunda, moderada e leve). Além disso, a 

graduação da COMFORT-B varia entre 6 e 30 pontos, enquanto a graduação pelo BIS inicia 

em 0 e vai até 100. Foi decidido não manipular qualquer um desses parâmetros na tentativa de 

possibilitar a aplicação de testes estatísticos diferentes dos utilizados, pelo risco de distorção 

das avaliações. 

 

5.9 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O projeto de pesquisa do presente estudo e o termo de consentimento livre e 

esclarecido (Anexo B) foram aprovados pelo Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação do Hospital 

de Clínicas de Porto Alegre (Projeto nº 08-233). 

Os pais das crianças foram consultados quanto a sua inclusão no estudo, tendo sido 

obtido o seu consentimento verbal e escrito. 

Os autores declaram não possuir qualquer conflito de interesses. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA 

 

A amostra estudada foi constituída de 70 verificações (filmagens), ocorridas em 19 

pacientes, divididos em dois grupos, sendo nomeados: a) Grupo 1 – composto por 8 pacientes 

com dano neurológico prévio; b) Grupo 2 – composto por 11 pacientes sem dano neurológico. 

As características dos pacientes são apresentadas na tabela 5. 

O paciente mais novo da amostra tinha 1 mês e 7 dias de vida, enquanto o mais velho 

incluído tinha 14 anos. 

Foram realizadas de uma a nove verificações em cada criança, com uma média de 3,7 

verificações por paciente. O número de verificações variou de acordo com a conveniência para o 

paciente e seu tratamento, assim como para a qualidade da coleta de dados (ANEXO D). 

Todos os participantes estavam em uso de ventilação mecânica, com modo de ventilação 

mandatória intermitente sincronizada (SIMV). 

 

Tabela 5 – Características da amostra, crianças em ventilação mecânica submetidas ao uso de  
                   sedação, UTIP-HCPA, 2008-2010 

Características     Resultados 
       n = 19 

Idade (meses)*      9 ( 5 – 33 ) 
Sexo 
 Masculino     10 ( 52,63 ) 
 Feminino     9 ( 47,37  ) 
Diagnósticos de Base 
 BCP      5 ( 26,31 ) 
 Bronquiolite     4 ( 21,05 ) 
 PO Cirúrgico (diversos)    3 ( 15,78 ) 

PO Traqueoplastia    3 ( 15,78 ) 
Insuf. Hepática + BCP    1 ( 5,27 ) 

 Choque Séptico     1 ( 5,27 ) 
Cardiopatia     1 ( 5,27 ) 
Intoxicação Química    1 ( 5,27 )  

PIM2*       4,9 (1,7 – 8,74) 

Resultados expressos em N ( % ), exceto * expressos em mediana (inter-quartil 25 – 75) 
PIM2 Pediatric Index of Mortality 



 49 

 

Quanto ao regime de sedação oferecido aos pacientes da amostra, observou-se que as 

drogas mais utilizadas em infusão contínua foram o Midazolan, e o Fentanil, sendo 

administrados a 78,6% e 54,3% dos pacientes, respectivamente. Estas mesmas drogas também 

foram as mais utilizadas quando era identificada a necessidade de sedação extra. 

As tabelas 6 e 7, a seguir, apontam as drogas utilizadas e sua freqüência de uso na 

amostra estudada. 

 

Tabela 6 – Drogas utilizadas em infusão contínua,  
                         UTIP-HCPA, 2008-2010 

Droga % 

Midazolan 78,6 

Fentanil 54,3 

Morfina 4,3 

Dexmedetomidina 4,3 

 

Tabela 7 – Drogas utilizadas em bolus 
                        UTIP-HCPA, 2008-2010 

Droga % 

Midazolan 41,4 

Fentanil 30 

Diazepan 
Hidrato de Cloral 
Morfina 

17,1 
2,9 
1,4 

  

 

6.2 RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 

 

O resultado da avaliação realizada através da escala Comfort-B fornece níveis de 

sedação definidos como: “Supersedação”, quando a escala atinge de 6 a 10 pontos; “Sedação 

Moderada”, quando atinge de 11 a 22 pontos; e “Pouca Sedação”, quando atinge de 23 a 30 

pontos. 
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As tabelas 8, 9, 10, 11 e 12, a seguir, apresentam a descrição do nível de sedação 

encontrado na amostra, pelos 4 avaliadores e pelo monitor de BIS. 

 

Tabela 8 – Nível de Sedação Segundo Avaliador 1 

Grupo Avaliado  Nível de Sedação  n = 70 

Grupo 1* 
    Super Sedação  24 (68,5) 
    Sedação Moderada  11 (31,4) 
Grupo 2** 
    Super Sedação  16 (45,7) 
    Sedação Moderada  16 (45,7) 
    Pouca Sedação  3 (8,6) 

*Com dano neurológico. **Sem dano neurológico. Resultados expressos em N ( % ) 
 

Tabela 9 – Nível de Sedação Segundo Avaliador 2 

Grupo Avaliado  Nível de Sedação  n =70 

Grupo 1* 
    Super Sedação  21 (60) 
    Sedação Moderada  14 (40) 
     
Grupo 2** 
    Super Sedação  13 (37,1) 
    Sedação Moderada  18 (51,4) 
    Pouca Sedação  4 (11,5) 

*Com dano neurológico. **Sem dano neurológico. Resultados expressos em N ( % ) 
 

Tabela 10 – Nível de Sedação Segundo Avaliador 3 

Grupo Avaliado  Nível de Sedação  n = 70 

Grupo 1* 
    Super Sedação  26 (74,3) 
    Sedação Moderada  9 (25,7) 
Grupo 2** 
    Super Sedação  20 (57,1) 
    Sedação Moderada  13 (37,2) 
    Pouca Sedação  2 (5,7) 

*Com dano neurológico. **Sem dano neurológico. Resultados expressos em N ( % ) 
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Tabela 11 – Nível de Sedação Segundo Avaliador 4 

Grupo Avaliado  Nível de Sedação  n = 70 

Grupo 1* 
    Super Sedação  19 (54,3) 
    Sedação Moderada  16 (45,7) 
Grupo 2** 
    Super Sedação  13 (37,1) 
    Sedação Moderada  19 (54,3) 
    Pouca Sedação  3 (8,6) 

*Com dano neurológico. **Sem dano neurológico. Resultados expressos em N ( % ) 
 

Tabela 12 - Nível de Sedação Segundo Monitor de Índice BIS 

Grupo Avaliado  Nível de Sedação  n = 70 

Grupo 1* 
    Muito Profunda  8 (22,9) 
    Profunda   18 (51,3) 
    Moderada   1 (2,9) 
    Leve    8 (22,9) 
Grupo 2** 
    Muito Profunda  10 (28,6) 
    Profunda   11 (31,4) 
    Moderada   9 (25,7) 
    Leve    5 (14,3) 

*Com dano neurológico. **Sem dano neurológico. Resultados expressos em N ( % ) 
 

Quando comparadas as 70 verificações realizadas pelos 4 avaliadores, em relação ao 

número de pontos atingidos, utilizando o método de Bland-Altman, foram obtidos os gráficos 

de dispersão de pontos, reproduzidos nas figuras 6, 7, 8, 9, 10 e 11, expostos a seguir, onde 

são demonstradas as diferenças entre os avaliadores versus a média da escala. 

Correspondendo a linha central à média das diferenças e as linhas inferior e superior à média 

das diferenças ± 2 desvios padrão, o que gera os limites de 95% de concordância. 
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Figura 6 – Comparação dos escores obtidos pelos avaliadores 1 e 2. 
 

A comparação entre os avaliadores 1 e 2 demonstra uma concordância de 94,3%. 

Apenas 4 das 70 verificações encontram-se fora do IC de 95%, sendo 2 pacientes do grupo 1 

(com dano neurológico) e 2 pacientes do grupo 2 (sem dano neurológico). 
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Figura 7 – Comparação dos escores obtidos pelos avaliadores 1 e 3. 
 

A comparação entre os avaliadores 1 e 3 demonstra uma concordância de 95,7%. 

Apenas 3 das 70 verificações encontram-se fora do IC de 95%, sendo todas do grupo 2 (sem 

dano neurológico). 

 

 

 

 



 54 

  

Figura 8 – Comparação dos escores obtidos pelos avaliadores 1 e 4. 
 

A comparação entre os avaliadores 1 e 4 demonstra uma concordância de 97,1%. 

Apenas 2 das 70 verificações encontram-se fora do IC de 95%, sendo os 2 pacientes do grupo 

2 (sem dano neurológico). 
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Figura 9 – Comparação dos escores obtidos pelos avaliadores 2 e 3. 
 

A comparação entre os avaliadores 2 e 3 demonstra uma concordância de 95,7%. 

Apenas 3 das 70 verificações encontram-se fora do IC de 95%, sendo 2 pacientes do grupo 1 

(com dano neurológico) e 1 pacientes do grupo 2 (sem dano neurológico). 
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Figura 10 – Comparação dos escores obtidos pelos avaliadores 2 e 4. 
 

A comparação entre os avaliadores 2 e 4 demonstra uma concordância de 95,7%. 

Apenas 3 das 70 verificações encontram-se fora do IC de 95%, sendo 2 pacientes do grupo 1 

(com dano neurológico) e 1 pacientes do grupo 2 (sem dano neurológico). 
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Figura 11 – Comparação dos escores obtidos pelos avaliadores 3 e 4. 
 

A comparação entre os avaliadores 3 e 4 demonstra uma concordância de 95,7%. 

Apenas 3 das 70 verificações encontram-se fora do IC de 95%, sendo todos os pacientes do 

grupo 2 (sem dano neurológico). 

Assim, foi obtida uma concordância mínima de 94,3%, entre os avaliadores 1 e 2; e 

máxima de 97,1%, entre os avaliadores 1 e 4. 

Entretanto, é importante salientar, que o avaliador 1 não foi cegado em relação aos 

valores de BIS. Ainda assim, a concordância entre os demais avaliadores manteve-se alta.  

A tabela 13 aponta o percentual de concordância entre os avaliadores, com um IC de 

95%. 
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Tabela 13 – Comparação entre avaliadores independentes na aplicação da Escala      
              COMFORT-B, UTIP-HCPA, 2008-2010 (Bland-Altman) 

Comparações entre Avaliadores   % Concordância* 

   1 x 2      94,3 
1 x 3      95,7 
1 x 4      97,1 
2 x 3      95,7 
2 x 4      95,7 
3 x 4      95,7 

*Percentual de observações dentro do IC de 95%; Aval. 1 não cegado para BIS. 
 

 

Quando, ao invés de compararmos a pontuação que cada um dos quatro avaliadores 

atribuiu às verificações, foram comparados os resultados obtidos por eles em relação à faixa 

de sedação indicada pela aplicação da escala Comfort-B, (Supersedação, Sedação Moderada e 

Pouca Sedação), através do método de Kappa, foram obtidos os resultados mostrados na 

tabela 14. 

 

Tabela 14 – Comparação entre avaliadores independentes na aplicação da Escala      
              COMFORT-B, UTIP-HCPA, 2008-2010 (Coeficiente Kappa) 

Comparações             Kappa     IC 95%      P 

Aval. 1 X Aval. 2  0,658   0,49 – 0,83  <0,001 
Aval. 1 X Aval. 3  0,770   0,63 – 0,91  <0,001 
Aval. 1 X Aval. 4  0,603   0,43 – 0,78  <0,001 
Aval. 2 X Aval. 3  0,542   0,37 – 0,72  <0,001 
Aval. 2 X Aval. 4  0,683   0,52 – 0,85  <0,001 
Aval. 3 X Aval. 4  0,596   0,43 – 0,76  <0,001 

Aval. 1 não cegado para o BIS. 
  

Na tabela 14, todas as comparações envolvendo o avaliador 1 (não cegado) e uma das 

comparações entre avaliadores cegados, avaliadores 2 e 4, demonstraram uma concordância 

boa, com valores de Kappa entre 0,6 e 0,8. As duas comparações restantes, entre avaliadores 

cegados, demonstraram uma concordância moderada, com valores de Kappa entre 0,4 e 0,6. 

A escala Comfort-B, que varia entre 6 e 30 pontos, e gradua a sedação em 3 níveis 

(Supersedação, Sedação Moderada e Pouca Sedação), foi comparada a graduação de sedação 
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através da monitorização do estado de consciência, obtido através do Índice BIS, que, por sua 

vez, varia entre 0 e 100, e gradua a sedação em 4 níveis (Muito Profunda, Profunda, 

Moderada e Leve). 

As figuras de número 12, 13, 14, e 15 mostram as comparações das quatro avaliações 

independentes da escala Comfort-B com o BIS, respectivamente. 

 

 
Figura 12 - Correlação entre Avaliador 1 da escala Comfort-B e o BIS. 

 

Através do coeficiente de correlação de Pearson, na comparação entre Avaliador 1 

(não cegado para os valores de BIS), e o BIS, foi observada uma correlação muito forte no 

grupo 1 (com dano neurológico), com r=0,914 e p<0,001; e uma correlação regular no grupo 

2 (sem dano neurológico), com r=0,498 e p=0,002, demonstrada no gráfico de dispersão de 

pontos mostrado na figura 12. 
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Figura 13 - Correlação entre Avaliador 2 da escala Comfort-B e o BIS. 
 

Na comparação entre o Avaliador 2 e o BIS, foi observada uma correlação forte no 

grupo 1 (com dano neurológico), com r=0,720 e p<0,001; e uma correlação regular no grupo 

2 (sem dano neurológico), com r=0,424 e p=0,011, demonstrada na figura 13. 

 



 61 

 

Figura 14 - Correlação entre Avaliador 3 da escala Comfort-B e o BIS. 
 

 

Entre o Avaliador 3 e o BIS, foi observada uma correlação forte no grupo 1 (com dano 

neurológico), com r=0,891 e p<0,001; e uma correlação regular no grupo 2 (sem dano 

neurológico), com r=0,515 e p=0,002, demonstrada no gráfico da figura 14. 
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Figura 15 - Correlação entre Avaliador 4 da escala Comfort-B e o BIS. 
 

Na última das comparações realizadas, entre o Avaliador 4 e o BIS, foi observada uma 

correlação forte no grupo 1 (com dano neurológico), com r=0,805 e p<0,001; e uma 

correlação regular no grupo 2 (sem dano neurológico), com r=0,482 e p=0,003, demonstrada 

no gráfico da figura 15. 

Assim, quanto à correlação entre os métodos de avaliação, observou-se uma associação 

estatisticamente significativa, positiva e regular entre BIS e Comfort-B. 
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7 DISCUSSÃO 

 

7.1 DA ESCOLHA DOS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

 

Na avaliação do nível de sedação não há um método considerado como padrão ouro, 

entretanto, atualmente, a monitorização do estado de consciência através do Índice Biespectral 

é o método de avaliação mais objetivo de que dispomos (BARTOLOMÉ et al., 2006). 

Inicialmente projetado para medir o nível de consciência em adultos, o BIS foi validado 

para o uso crianças em 2003. Entretanto, o estudo de validação apresentou vários pontos 

controversos. (SADHASIVAM et al., 2006). 

Em 2006 é publicado novo estudo de validação do uso do BIS em pacientes pediátricos. 

Com um estudo melhor desenhado, evitando as limitações do anterior, os autores concluem 

que o BIS é uma ferramenta útil capaz de medir de forma objetiva a profundidade de sedação 

em pacientes pediátricos (SADHASIVAM et al., 2006). 

Entretanto, o método apresenta alguns pontos, descritos abaixo, que dificultam sua 

introdução como uma monitorização de rotina na UTIP. 

O custo do material envolvido na monitorização do Índice de BIS ainda é alto, incluindo 

monitores, cabos e, principalmente, os sensores, que são descartáveis.  

A captação dos sinais de EEG, com o qual o monitor de BIS trabalha, é um 

procedimento delicado que requer adequado posicionamento dos eletrodos, na região da testa 

do paciente, bem como a estabilidade do contato destes eletrodos com a pele. A área da testa 

do paciente ocupada pelo sensor de BIS, que contém 4 eletrodos, é extensa; e a manutenção 

destes eletrodos no posicionamento correto para a melhor captação dos sinais de EEG requer 

um manuseio ou movimentação mínimos do paciente, dificultando a realização de 

procedimentos necessários ou necessitando freqüente reposicionamento do sensor. O próprio 
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ato de reposicionar o sensor pode precipitar a necessidade de uso de doses de sedação extra, 

aprofundando o nível de sedação ao qual o paciente está sendo submetido. 

A realidade dos pacientes nas salas cirúrgicas, onde o BIS desempenha sua função com 

maior sucesso, difere daquela encontrada nas UTIPs. Nas primeiras o nível de sedação 

necessário para manter o paciente estável, sem dor ou desconforto, normalmente é alto, e 

quando esse nível de sedação é reduzido, o procedimento cirúrgico está próximo do fim, 

sendo a monitorização retirada. O tempo de monitorização, mesmo em procedimentos 

cirúrgicos longos, é muito inferior àquele gasto habitualmente em uma internação em 

unidades de terapia intensiva. Além do fator ‘tempo de monitorização’, a variedade de níveis 

de sedação experimentados pelo paciente em UTIs é muito diversa, sendo, uma das metas do 

cuidado nestas unidades, a manutenção do conforto e estabilidade do paciente com o mais 

baixo nível de sedação possível, o que freqüentemente é alcançado permitindo alguma, ou até 

mesmo intensa, movimentação do paciente, sendo assim incompatível com a captação 

adequada do BIS. 

Triltsch et al. (2005) excluíram da amostra de seu estudo crianças agitadas, devido à 

grande probabilidade da presença de artefatos de movimento na captação do EEG, gerando 

assim dados de qualidade pobre. 

Twite et al. (2005) afirmam que o BIS pode ser o melhor monitor objetivo disponível 

para crianças, muito útil na avaliação daquelas que recebem bloqueador neuromuscular, pois 

não avalia medidas subjetivas, como as escalas clínicas. 

Sendo a utilização da monitorização da sedação, no ambiente de tratamento intensivo, 

útil apenas em pacientes que apresentam movimentação mínima, que necessitam de níveis de 

sedação mais altos, devido ao seu quadro clínico ou aos procedimentos necessários ao seu 

tratamento, ou aqueles em uso de bloqueadores neuromusculares; este estudo buscou 

comparar os resultados da avaliação através de uma escala clínica, que pode ser aplicada a um 
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maior número de pacientes sob tratamento intensivo, com aqueles obtidos pela monitorização 

do estado de consciência, mais objetiva, porém com utilização limitada dentro das UTIPs. 

O American College of Critical Care Medicine definiu como a escala de sedação ideal 

aquela que fornece “dados fáceis de calcular e registrar, descreve com precisão o grau de 

sedação ou agitação dentro de categorias bem definidas, guia a titulação da terapêutica, e tem 

validade e confiabilidade em pacientes de UTI” (ANEJA, 2005).  

A escala escolhida para este estudo comparativo foi a Comfort-B, própria para o uso em 

pacientes pediátricos e já validada para a língua portuguesa (AMORETTI et al., 2008).  

A escala Comfort-B tem como origem a escala Comfort, proposta por Ambuel et al. 

(1992).  

Segundo Crain et al. (2002), embora a escala Comfort não seja amplamente utilizada, 

suas vantagens incluem a utilidade em todas as idades e níveis de neurodesenvolvimento, bem 

como a ausência de estimulação do paciente no momento de sua aplicação, não estimulando 

assim o seu despertar.  

Triltsch et al.(2005) afirmam que a Comfort é capaz de avaliar o comportamento de uma 

criança e suas respostas fisiológicas a dor, desconforto e medo, em aproximadamente 2 

minutos, e que o exame utilizado na aplicação da escala leva em consideração o tônus 

muscular, sem, no entanto, a necessidade de estimulação da criança .  

Segundo Ista et al. (2005), os itens fisiológicos da Comfort podem ser alterados por 

drogas vasoativas e outras, comumente utilizadas em UTIs. Segundo o autor, a avaliação do 

nível de sedação pode ser melhorada com o emprego da escala Comfort-B, que utiliza apenas 

itens comportamentais.  
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7.2 DAS LIMITAÇÕES DO ESTUDO  

 

Neste estudo, uma das principais limitações foi o número reduzido de sujeitos na 

amostra (n=19), o que forçou a inclusão de um mesmo sujeito mais de uma vez (ANEXO D), 

com uma média de 3,7 verificações por sujeito, no intuito de atingir o número de verificações 

indicado pelo cálculo de tamanho de amostra, 29 por grupo. Entretanto, como as verificações 

foram realizadas com um intervalo mínimo de uma hora, acreditamos que a quantidade de 

estímulos aos quais estão expostos os pacientes em ambiente de cuidados intensivos, aliados à 

dinâmica de seus quadros clínicos, e a utilização de sedação extra, garante-nos a 

representação de momentos distintos vivenciados pela criança. 

Um dos principais motivos determinantes da redução de pacientes elegíveis para o 

estudo foi o uso de Quetamina em grande número deles.  Como já foi referido, essa droga 

restringe a monitorização pelo BIS devido à interferência que causa no traçado do EEG. 

A Quetamina é um agente anestésico dissociativo, com efeito analgésico e 

propriedades amnésicas. Por seus efeitos simpáticos secundários (promoção da liberação de 

adrenalina e noradrenalina) preserva a estabilidade hemodinâmica, podendo ser usada como 

suplemento em esquemas de sedação com opióides e benzodiazepínicos, para a sedação de 

crianças submetidas à VM. (LAGO et al., 2003)  

A parcela de pacientes excluída pelo uso de Quetamina, além de reduzir os pacientes 

elegíveis, ainda nos coloca frente a mais uma limitação: não podemos afirmar que a 

mensuração do nível de sedação apresentada nesta amostra represente o nível de sedação da 

população de pacientes em VM e uso de terapia sedativa na UTIP do HCPA, visto que nesta 

população o uso de quetamina em infusão contínua ocorre com freqüência, principalmente 

devido a sua característica de preservação da estabilidade hemodinâmica. 
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Outra limitação importante é o fato de que a maioria dos escores observacionais 

depende de medidas subjetivas para chegar a um escore final (TWITE et al., 2005).  

Na aplicação da escala, a impossibilidade de definir claramente se os comportamentos 

apresentados pelo sujeito estão relacionados à dor, aos estímulos resultantes do tratamento, ou 

ao seu estado de consciência, representam um desafio constante. 

No início do estudo, mesmo contando com a subjetividade inerente à escala, optamos 

por não realizar nenhum tipo de treinamento com os avaliadores. Os resultados acabaram por 

demonstrar que essa característica da escala não prejudicou a concordância entre eles. 

Ao trabalharmos com quatro avaliadores na aplicação da escala, optamos por tornar 

suas avaliações independentes, impedindo a possível interferência dos avaliadores no 

julgamento do avaliador subsequente. Para atingir este propósito, no momento da aplicação da 

escala pelo primeiro avaliador, foram realizadas filmagens das crianças, utilizadas 

posteriormente para as próximas três avaliações. 

A utilização de avaliações através de filmagens das crianças expôs o estudo a mais um 

ponto limitante: a adequada avaliação do tônus muscular. A rigor, esta avaliação envolve 

testes de força e resistência, e na aplicação proposta pela Comfort, escala precursora da 

Comfort-B, apenas a observação da postura dos membros frente a um estímulo delicado, ou 

seja, a elevação de um dos membros, superiores ou inferiores. Na impossibilidade de todos os 

avaliadores realizarem esse teste, sem interferência nas avaliações subseqüentes, neste item 

optamos por realizar a avaliação levando em consideração apenas a postura apresentada pelos 

pacientes na primeira avaliação. 

A disponibilidade de material também foi uma limitação importante. O monitor de 

BIS utilizado na pesquisa foi cedido pela empresa “MA Hospitalar”, representante no RS da 

empresa americana “Covidien”, responsável pela tecnologia do BIS. O empréstimo do 

monitor dependia da disponibilidade de aparelhos na MA Hospitalar, ocorrendo, muitas 
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vezes, em períodos em que não havia pacientes internados que se enquadrassem nos critérios 

de inclusão do estudo. Essa dificuldade na disponibilidade do monitor de BIS forçou-nos a um 

longo período de colheita de dados, que se estendeu de 28 de agosto de 2008 a 10 de junho de 

2010 (Anexo D), com várias interrupções em períodos em que não havia monitor disponível, 

ou, quando de posse do monitor, não ocorria internação de pacientes que se adequassem aos 

critérios de inclusão da pesquisa. 

Outra dificuldade prática encontrada para a realização deste estudo foi a aplicação e 

fixação adequadas do sensor de BIS, que deve ser fixado à região cefálica frontal do paciente 

(testa). Da adequada preparação da pele e fixação do sensor depende a qualidade dos dados de 

EEG obtidos. 

Dois responsáveis por crianças elegíveis para o estudo, quando abordados sobre o 

tema, não consentiram na participação da criança, alegando como motivo para a sua negação 

a exposição da criança “a mais um dispositivo de monitorização”, classificando-o como 

“desconfortável” e “incomodo”. Um terceiro responsável, após assinar o TCLE, no momento 

em que o sensor de BIS estava sendo posicionado, diante das diversas tentativas de 

reposicionamento do sensor, para uma melhor captação dos sinais de EEG, solicitou a retirada 

da criança do estudo. Houve ainda dois pacientes, no grupo “com dano neurológico” e com 

idade inferior a um ano, que mesmo tendo sua participação no estudo autorizada por seus 

representantes legais, precisaram ser retirados da amostra, devido à impossibilidade de 

captação de sinais pelo monitor de BIS. 

Segundo a empresa Aspect Medical Sistems, fabricante da tecnologia responsável pela 

captação do BIS, o índice BIS foi validado para crianças a partir de um ano de idade, devendo 

seus resultados em crianças com idade inferior a esta serem interpretados com cautela, devido 

a pouca experiência clínica. A mesma recomendação é feita em relação aos pacientes com 

danos neurológicos. 
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Entretanto, no estudo de Triltsch et al. (2005), foi encontrada uma correlação maior 

entre a escala Comfort e o BIS em crianças menores de 6 meses de idade do que em crianças 

de faixa etária mais avançada. Dos 53 pacientes primariamente arrolados para o estudo, 3 

deles também precisaram ser excluídos da amostra devido à dificuldade na captação de sinal 

adequado a uma confiável verificação do BIS. 

 

7.3 DOS RESULTADOS ENCONTRADOS 

 

A amostra avaliada neste estudo incluiu 19 pacientes divididos em 2 grupos, com e 

sem dano neurológico, nos quais foram realizadas 70 verificações da escala Comfort-B, 

comparadas aos valores de BIS, coletados simultaneamente.  

Nesta amostra 52,63% dos pacientes eram do sexo masculino, enquanto 47,37% foram 

realizadas em pacientes do sexo feminino. A mediana de idade foi de 9 (IQ: 05 - 33) meses, 

tendo 1 mês e sete dias de vida o paciente mais jovem e 14 anos o paciente mais vleho. Nas 

causas de internação encontramos 47,36% dos pacientes apresentando doenças respiratórias. 

O estudo de Triltsch et al, em 2005, que comparou em 40 pacientes os resultados 

obtidos através da escala Comfort com os obtidos através do BIS, trabalhou com uma 

mediana de idade pouco inferior, de 5,6 meses (IQ: 21 dias - 16 anos). Nessa amostra, 85% 

dos pacientes tinham doenças cardíacas como causa primária da internação. Os autores 

optaram por dividir a amostra em dois grupos, maiores e menores de 6 meses de idade, 

encontrando uma correlação entre os métodos significativamente maior em pacientes mais 

jovens, com r = 0,781 e p = 0,001 para crianças menores de 6 meses; e r = 0,473 e p = 0,041 

para crianças maiores de 6 meses de idade.  

No presente estudo, trabalhando com uma amostra de apenas 19 pacientes, optamos 

então por não separá-la por faixas de idade. 
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Courtman et al. (2003), também comparando a Comfort com o BIS, preferiram seguir 

a advertência do fabricante do BIS quanto às escassas pesquisas com essa tecnologia em 

pacientes com menos de 1 ano de idade e excluiu crianças desta faixa etária.  

No estudo de Triltsch et al. (2005), foram realizadas 3 verificações da Comfort, 

pareadas com os dados do BIS, em cada paciente, totalizando 120 verificações. Dez dos 

pacientes incluídos no seu estudo precisaram ser excluídos porque foram extubados antes da 

terceira verificação, restando 40 pacientes na amostra.  

Diferentemente deles, optamos por não fixar um número de verificações por paciente, 

ficando com uma média de 3,7 verificações, variando de 1 a 9 por paciente, de acordo com a 

disponibilidade da criança, frente às variações do seu quadro clínico ou procedimentos 

necessários que impossibilitassem a coleta de dados. Procuramos não concentrar muitas 

observações no mesmo paciente e realizar verificações com no mínimo uma hora de intervalo. 

Os momentos de aplicação da escala e a periodicidade com que foi realizada neste 

estudo não tiveram o intuito de sugerir uma forma mais adequada a sua implantação na rotina 

diária de uma UTI, e sim garantir a representação de diversos e distintos momentos 

vivenciados pelos pacientes. Segundo Carvalho e Imamura (2006), normatizar com intervalos 

rígidos a periodicidade para a avaliação da sedação e da dor é uma tarefa difícil, devendo esta 

acontecer à beira do leito, durante atividades de rotina, após intervenções com o paciente ou 

modificações nas dosagens de sedação ou analgesia. 

Um detalhe de extrema relevância na avaliação do nível de sedação de crianças em 

terapia intensiva é o fato de que estes pacientes normalmente fazem uso de um grande número 

de substâncias farmacológicas, além de sedativos e analgésicos, que poderiam influenciar não 

só os resultados do BIS, mas também o seu comportamento. Segundo Wauquier (1993), o 

EEG é muito sensível a ação central de substâncias, tais como anti-hipertensivos e anti-
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histamínicos, pois essas drogas apresentam, como efeitos colaterais indesejados, ação sobre o 

sistema nervoso central. 

Em nosso estudo, não coletamos dados acerca de outros medicamentos utilizados 

pelos pacientes, que não sedativos, utilizados em infusões contínuas e em doses extras. A 

utilização de anti-hipertensivos e anti-histamínicos pelos pacientes da amostra poderia estar 

causando algum viés nos resultados. Entretanto, como poderiam estar influenciando tanto os 

valores de BIS quanto a aplicação da Comfort-B, acreditamos que este viés pode não ter 

acarretado impacto sobre os resultados de correlação entre os métodos. 

As drogas mais utilizadas em infusões contínuas foram o Midazolan (78,6%) e o 

Fentanil (54,3%). Assim como também foram as drogas mais utilizadas como sedação extra, 

sendo, desta forma, o Midazolan administrado a 41,4% e o Fentanil a 30% dos pacientes da 

amostra. 

O regime de sedação contínua encontrado em nossa amostra assemelha-se ao regime 

comumente utilizado nos EUA, onde midazolan e fentanil são as drogas mais utilizadas, 

enquanto no Reino Unido a combinação de eleição é midazolan e morfina (PLAYFOR, 2008).  

O midazolan é o benzodiazepínico de escolha na sedação contínua de pacientes 

pediátricos graves, produzindo poucos efeitos hemodinâmicos. Entretanto, sua infusão 

prolongada pode induzir a tolerância, sendo necessário o aumento progressivo da dose para 

alcançar o mesmo efeito sedativo (BARTOLOMÉ et al., 2007) 

Os pacientes, após os procedimentos de inclusão no estudo, tiveram o monitor de BIS 

instalado pelo avaliador 1. Este, realizou a coleta de dados em documento previamente 

organizado (ANEXO C), fez a filmagem dos pacientes durante 2 a 3 minutos, aplicou a escala 

Comfort-B, tendo como período de observação o período da gravação e coletou o valor modal 

do BIS, apresentado pelo paciente durante o período de filmagem. As gravações foram 

utilizadas para a aplicação da escala por mais 3 avaliadores independentes. 
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A mensuração do nível de sedação nas crianças, através da aplicação da escala 

Comfort-B, pelos 4 observadores, demonstrou que, no grupo de crianças com dano 

neurológico (Grupo 1), o nível de “Super-sedação” encontrado foi frequente, ocorrendo entre 

54,3 e 68,5% das aferições. Ainda neste grupo, as avaliações que apontaram uma “Sedação 

Moderada” ocorreram entre 25,7 e 45,7% das aferições. Nenhum dos avaliadores classificou 

pacientes do grupo com dano neurológico como “Pouco Sedado”. No grupo de crianças sem 

dano neurológico (Grupo 2), a avaliação da sedação apontou uma distribuição mais 

homogênea entre as faixas de classificação. Neste grupo, 37,1 a 57,1% das aferições 

realizadas foram classificadas na faixa de “Super-sedação” e 37,2 a 54,3%, na faixa de 

“Sedação Moderada”; apenas 5,7 a 11,5% das aferições foram classificados na faixa de 

“Pouca Sedação”. No grupo sem dano neurológico, ao contrário do anterior, houve pacientes 

na faixa de Pouca Sedação na avaliação de todos os avaliadores. 

A verificação do estado de consciência, através do índice BIS, apontou 22,9% das 

aferições no grupo com dano neurológico como sedação “Muito Profunda”, 51,3% 

“Profunda”, apenas 2,9% “Moderada”, e 22,9% das aferições foi identificada como sedação 

“Leve”. No grupo sem dano neurológico o BIS apontou faixas de sedação mais bem 

distribuídas, com 28,6% aferições indicando sedação “Muito Profunda”, 31,4% “Profunda”, 

25,7% “Moderada”, e 14,3% das aferições como sedação “Leve”. 

Courtman et al. (2003), em 43 crianças estudadas, encontraram valores de Comfort 

variando entre 8 e 34 (média 14,5 + 4,2), representando de moderada a super-sedação; e BIS 

variando de 1 a 97 (média 48,1 + 21,2), representando sedação de muito profunda a profunda. 

Nos resultados de Triltsch et al. (2005), dos 40 pacientes analisados em seu estudo, 29 

apresentavam-se profundamente sedados e 11 com sedação leve. 

Twite et al.(2005) descreveram em seus achados uma média de 11 pontos, encontrados 

através da escala Comfort, e 52, através do índice de BIS, apontando assim faixas de sedação 
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moderada e profunda, respectivamente. A avaliação global da correlação entre os métodos, 

sem dividir a amostra em grupos, encontrou r = 0,54 e p < 0,0001. Cerca de 50% de sua 

amostra tinha como motivo da internação doenças respiratórias. 

Assim como no estudo de Twite et al. (2005), a mensuração do nível de sedação dos 

pacientes de nossa amostra também apontou grande parte deles submetidos a níveis de 

sedação Moderada e Profunda. Em nossa amostra, 51,4% tiveram como motivo da internação 

doenças respiratórias, o que poderia explicar em parte o alto índice de sedação profunda 

encontrado. 

Crain et al. (2002) afirmam que pacientes portadores de doenças respiratórias podem 

exigir altos níveis de suporte ventilatório mecânico, necessitando de um nível mais profundo 

de sedação para tolerá-lo. 

Outros 15,78% de nossos pacientes tiveram como motivo de internação na UTIP o 

pós-operatório de traqueoplastia, que requer a total imobilidade da região cervical, 

necessitando assim um nível profundo de sedação. 

Carvalho e Imamura (2006) chamam a atenção para a complexidade deste assunto e 

afirmam que a meta a ser alcançada pela sedação e analgesia deve ser individualizada para 

cada paciente, dependendo de suas condições clínicas, do curso e gravidade de sua doença de 

base, bem como da natureza e complexidade da terapêutica necessária ao seu tratamento e da 

interação do paciente com os dispositivos utilizados. 

Quanto à concordância entre os quatro avaliadores independentes, na aplicação da 

escala, é importante salientar que o início desse processo de verificação partiu da decisão de 

não realizarmos qualquer padronização ou treinamento prévio com os avaliadores.  

Andriesse et al. (2009) utilizaram metodologia semelhante quando analisaram a 

confiabilidade e validade dos itens de um protocolo de avaliação e acompanhamento de 

crianças em tratamento de pé torto congênito. Nesse estudo, foi avaliada a concordância inter 
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e intra-avaliadores. Os autores realizaram duas avaliações do mesmo vídeo, com cada um dos 

4 avaliadores incluídos na pesquisa, uma antes e outra após uma sessão de discussão dos 

casos. Dois dos avaliadores eram fisioterapeutas, experientes na utilização da ferramenta, e 

dois eram médicos ortopedistas inexperientes no uso da escala. Analisando os resultados 

obtidos pelos 4 avaliadores através do método de Kappa, encontraram uma concordância de 

fraca a moderada, com 48 a 88% de concordância entre eles, com um IC de 95%. Nos dois 

momentos de avaliação, a análise intra-avaliador mostrou uma concordância maior do que a 

entre avaliadores, com média entre 63 e 96%. Os autores concluíram que nenhum efeito de 

aprendizagem foi encontrado, nas avaliações posteriores à discussão dos casos e afirmaram 

que a ferramenta poderia ser utilizada por avaliadores inexperientes.  

Entre os 4 avaliadores, incluídos no presente estudo, nenhum foi considerado controle. 

Eles realizaram apenas uma aplicação da Comfort-B em cada um dos vídeos analisados, 

sendo testada apenas a concordância entre avaliadores, que se mostrou bem superior ao estudo 

citado acima, variando entre 94,3 e 97,1%, quando o avaliador não cegado para o BIS entrou 

na análise, e mantendo-se em 95,7% em todas as comparações de avaliadores cegados, com 

um IC de 95%. 

Amoretti et al. (2008), no estudo de validação da Comfort-B para a língua portuguesa, 

utilizaram dois avaliadores. Estes aplicavam a escala de maneira encoberta e seqüencial, 

porém simultânea. Com o objetivo de validar as escalas incluídas no estudo, utilizaram testes 

estatísticos de reprodutibilidade (coeficiente de correlação intra-classe, ou CCI) e consistência 

interna. Encontraram um CCI de 0,90 (IC 95% 0,86 – 0,93; p < 0,01) para a escala Comfort-

B.  

Em nosso estudo, trabalhando com a escala já validada, optamos por testar a 

concordância entre os avaliadores em relação à classificação da sedação atribuída por eles. 

Além da quantificação da média de pontos atribuída pelos avaliadores, testamos também a 
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concordância acerca das faixas de sedação apontadas na aplicação da escala (supersedação, 

sedação moderada e pouca sedação). Para esta verificação utilizamos o coeficiente Kappa, 

que apontou uma concordância de moderada a boa. Todas as comparações envolvendo o 

avaliador 1 (não cegado) e uma das comparações entre avaliadores cegados, avaliadores 2 e 4, 

obtiveram valores de Kappa entre 0,6 e 0,8, demonstrando assim uma concordância boa. As 

duas comparações restantes, entre avaliadores cegados, obtiveram valores de Kappa entre 0,4 

e 0,6, apontando uma concordância moderada entre os avaliadores. 

Quanto à correlação entre os métodos, Twite et al. (2005), comparando a Comfort ao 

índice de BIS avaliaram 75 crianças sem dano neurológico, em 869 observações válidas 

pareadas, encontrando uma correlação forte, com r = 0,61 e p < 0,0001.  

Triltsch et al. (2005), desenvolvendo estudo semelhante, também com crianças sem 

dano neurológico, dividiram a amostra em crianças maiores e menores de 6 meses de idade, 

encontrando um r = 0,781 e p < 0,001 e r = 0,473 e p = 0,041, respectivamente.  

Courtman et al. (2003), também compararam a escala Comfort ao BIS, entretanto, 

optaram por trabalhar com pacientes com dano neurológico, dividindo a amostra em dois 

grupos, de acordo com seu status neurológico, com e sem dano. Utilizaram apenas 1 avaliador 

da escala e compararam seus resultados aos do BIS. Obtiveram r = 0,26 e p < 0,007 nos 

pacientes com dano neurológico, indicando uma correlação fraca; e r = 0,51 e p < 0,0001 em 

pacientes sem dano neurológico, apontando uma correlação moderada neste grupo.  

Twite et al. (2005), em trabalho similar, reproduziram os achados de Courtman et al. 

(2003), encontrando no grupo com dano neurológico r = 0,26 e  p < 0,007; e no grupo sem 

dano neurológico r = 0,51 e p = 0,0001.  

Na comparação da Comfort-B com o BIS, levando em consideração o grande número 

de pacientes portadores de danos neurológicos atendidos em nosso serviço, optamos também 

por trabalhar com crianças com e sem dano neurológico, mas utilizamos 4 avaliadores da 
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escala. Obtivemos valores de correlação entre os métodos, para o grupo com dano 

neurológico, que variaram segundo os 4 avaliadores entre r = 0,914 e r = 0,720, todos com p < 

0,001, apontando uma correlação forte. No grupo sem dano neurológico obtivemos uma 

variação de r = 0,515 com p = 0,002 até r = 0,424 com p = 0,011. Neste grupo todas as 

comparações apontaram uma correlação moderada. 

A correlação Forte encontrada no Grupo 1 (com dano neurológico) foi um achado 

inesperado, tendo em vista os resultados publicados por Courtman et al. (2003). Os autores 

encontraram uma correlação “Fraca” no grupo “com dano neurológico” (r=0,26 e p=<0,0007). 

Acreditamos que o comportamento “hipoativo”, apresentado pelos pacientes do Grupo 1, tenha 

contribuído para reduzir os escores da escala, enquanto possivelmente a própria existência de 

“dano neurológico” pode ter resultado em índices baixos no BIS, representando assim uma 

correlação maior do que a esperada para os métodos, neste grupo. No Grupo 2 (sem dano 

neurológico) nossos resultados foram semelhantes aos de Courtamn et al., que também 

encontraram uma correlação “regular” (r=0,51 e p<0,0001). 

A subjetividade de suas variáveis não permite que qualquer escala observacional seja 

considerada como “padrão-ouro” para avaliação. Na escala Comfort a avaliação do estado de 

alerta, calma, tônus muscular e expressão facial são variáveis subjetivas (TWITE et al., 2005).  

Além disso, a correlação moderada entre os métodos não é inesperada, sendo a correlação 

entre ‘conforto’ e ‘sedação’ muito individual (CRAIN et al., 2002).  

O índice BIS mede o nível de hipnose (sedação), enquanto a escala Comfort-B foi 

desenhada para medir o conforto geral, incluindo sedação, dor e agitação (TWITE et al., 2005).  

Twite et al. (2005) esclarecem a afirmação acima quando usam como exemplo um 

paciente que pode encontrar-se acordado, apresentando um valor de BIS alto, e ainda assim estar 

confortável, gerando uma pontuação relativamente baixa em uma escala comportamental. Da 

mesma forma que algum estímulo pode causar o despertar de outro paciente, aumentando o valor 

de BIS, sem, no entanto, alterar consideravelmente os valores da escala. 
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8 CONCLUSÕES 

 

O presente estudo demonstrou uma concordância alta, no emprego da escala 

COMFORT-B, entre os 4 avaliadores independentes, o que permite concluir que a escala é 

reprodutível e útil na avaliação do nível de sedação de pacientes em VM. 

Os dados demonstram uma correlação alta entre a escala COMFORT-B e o BIS, 

apresentando-se, nesta amostra, forte no grupo com dano neurológico, e moderada no grupo 

sem dano neurológico. 

Os níveis de sedação encontrados na amostra apresentaram uma densidade maior nas 

faixas de “sedação muito profunda” e “sedação moderada”. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A concordância entre os avaliadores da COMFORT-B foi alta, e a correlação entre os 

métodos encontrada na amostra deste estudo, no grupo sem dano neurológico, apresentou-se 

semelhante aos estudos anteriores, desenvolvidos com a escala precursora, a Comfort. 

Entretanto, a correlação mais alta no grupo com dano neurológico, talvez indique a 

necessidade de mais pesquisas, com um delineamento mais rigoroso deste grupo e com a 

utilização de um número maior de pacientes. 

A utilização da Escala COMFORT-B, como ferramenta na avaliação da sedação, 

parece ser útil e promissora na prevenção às complicações decorrentes do uso excessivo ou 

insuficiente de sedativos. A escala poderia auxiliar tanto na manutenção dos sedativos 

contínuos, seus aumentos ou reduções, quanto na necessidade de utilização de doses extras. 

Acreditamos que a utilização da escala COMFORT-B pode auxiliar na administração 

de drogas sedativas, promovendo um nível de sedação mais adequado às reais necessidades 

dos pacientes, prevenindo os efeitos adversos dessas drogas e propiciando uma redução no 

tempo de exposição das crianças à ventilação mecânica, com consequente redução das 

possíveis complicações causadas por esta terapia. 

Frente às discussões e resultados levantados neste estudo, a inclusão da escala 

Comfort-B como uma ferramenta de classificação de sedação na UTIP do HCPA apresenta-se 

como uma meta proposta. Da mesma forma, a sensibilização da equipe de saúde da unidade 

para o seu emprego bem como a criação de um protocolo assistencial de modulação do uso de 

sedativos para os pacientes em ventilação mecânica apresentam-se como desafios a serem 

vencidos . 
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ANEXO A - ESCALA COMFORT-B 
 

Nível de consciência: alerta  

Sono profundo 1 

Sono superficial 2 

Letárgico 3 

Acordado e alerta 4 

Hiperalerta 5 

Calma / Agitação  

Calma 1 

Ansiedade leve 2 

Ansioso 3 

Muito ansioso 4 

Amedrontado 5 

Resposta respiratória (apenas se paciente em ventilação mecânica)  

Ausência de tosse e de respiração espontânea 1 

Respiração espontânea com pouca ou nenhuma resposta a ventilação 2 

Tosse ou resistência ocasional ao ventilador 3 

Respirações ativas contra o ventilador ou tosse regular 4 

Compete com o ventilador, tosse 5 

Choro (apenas se paciente com respiração expontânea)  

Respiração silenciosa, sem som de choro 1 

Resmungando / Choramingando 2 

Reclamando (monotônico) 3 

Choro 4 

Gritando 5 

Movimento físico  

Ausência de movimento 1 

Movimento leve ocasional 2 

Movimento leve freqüente 3 

Movimento vigoroso limitado às extremidades 4 

Movimento vigoroso que inclui tronco e cabeça 5 

Tônus muscular  

Totalmente relaxado 1 

Hipotônico 2 

Normotônico 3 

Hipertônico com flexão dos dedos e artelhos 4 

Rigidez extrema com flexão de dedos e artelhos 5 

Tensão facial  

Músculos faciais totalmente relaxados 1 

Tônus facial normal, sem tensão evidente 2 

Tensão evidente em alguns músculos faciais 3 

Tensão evidente em toda a face 4 

Músculos faciais contorcidos 5 
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
A criança mantida em ventilação mecânica geralmente recebe medicações analgésicas e 

sedativas. Graduar “quanto sedada” a criança está é um dos desafios que tem motivado vários 
estudos. 

Entre os benefícios dessa graduação podemos citar a manutenção de um nível adequado 
de sedação, a redução dos efeitos adversos das drogas sedativas e eventualmente até a redução 
do tempo de ventilação.  

Convido seu filho (a), internado na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital 
de Clínicas de Porto Alegre, que recebe ventilação mecânica e faz uso de sedação e analgesia, 
a participar da pesquisa de Graduação de Níveis de Sedação. 

A colheita de dados para a pesquisa será realizada através de dois procedimentos: 
I) A monitorização de um índice de sedação, realizado com o auxílio de um sensor, 

aplicado à fronte da criança e conectado a um monitor; 
II) A realização de filmagens curtas, dos movimentos e comportamento da criança. 
Um médico e uma enfermeira irão assistir ao vídeo e aplicar uma escala de sedação, que 

será mais tarde comparada aos valores do índice monitorado eletronicamente. 
Os dados coletados serão confidenciais e os vídeos contendo imagens das crianças serão 

apagados após o término do estudo. 
Ressalto que não será realizado nenhum procedimento invasivo em seu filho(a), não sendo 

ele(a) exposto a nenhum risco decorrente da inclusão nesta pesquisa, e que, caso não queira 
autorizar sua participação no estudo, ou a qualquer momento queira retirá-lo (a) da pesquisa, 
ficará assegurado o seu tratamento habitual, mesmo após a assinatura deste consentimento. 

Se você tiver alguma pergunta a fazer antes de se decidir, sinta-se à vontade para fazê-la. 
 
 
Eu, ___________________________________________fui informado(a) dos objetivos e 

da justificativa da pesquisa, conforme texto acima, de forma clara e detalhada. Recebi 
informações específicas sobre os procedimentos nos quais meu filho(a) estará envolvido(a). 
Todas as minhas dúvidas foram esclarecidas. Fui informado de que meu filho(a) poderá se 
retirar do estudo em qualquer momento, mesmo depois de assinado este consentimento. 
Ciente de todas estas informações, concordo com a participação de meu filho(a) neste estudo. 

Assinatura do responsável: __________________________________ 
Assinatura do investigador: __________________________________ 
Nome do investigador: Dr. Paulo R. A. Carvalho 
Fone para contato: 33598399 
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ANEXO C - PROTOCOLO DE COLHEITA DE DADOS 

Verificação nº: __________ 

Registro nº: __________ 

BIS: __________ 

SEF: __________ 

Idade: _____ meses 

Sexo: (   ) M     (   ) F 

Doença de Base: _____________________________ 

Ventilador: __________________________________ 

Modo Ventilatório: ____________________________ 

Tempo de Ventilação Mecânica: ______ hs 

Status Neurológico: 

(   ) Com dano neurológico prévio 

(   ) Sem dano neurológico prévio 

 

Uso de sedação contínua:     

Droga Dose 

  

  

  

  

 

Uso de Sedação em Bolus, nas últimas 6h: 

Horário Droga Dose 

   

   

   

   

Horário Droga Dose 
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ANEXO D – NÚMERO DE VERIFICAÇÕES POR PACIENTE 

 

Paciente Status Neurológico Nº de Verificações Data 

1 Sem dano 1 28/08/2008 

2 Sem dano 2 02/09/2008 

3 Sem dano 2 26/09/2008 

4 Sem dano 1 30/09/2008 

5 Com dano 3 19/03/2009 

6 Com dano 3 06/04/2009 

7 Sem dano 2 06/04/2009 

8 Sem dano 3 01/06/2009 

9 Sem dano 3 04/06/2009 

10 Sem dano 4 17/06/2009 

11 Com dano 3 24/06/2009 

12 Com dano 4 04/07/2009 

13 Com dano 4 04/07/2009 

14 Sem dano 6 26/07/2009 

15 Sem dano 5 06/08/2009 

16 Com dano 4 18/08/2009 

17 Sem dano 6 16/09/2009 

18 Com dano 5 23/09/2009 

19 Com dano 9 09/06/2010 
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RESUMO 
Introdução: Sedação e analgesia de pacientes em UTIs requerem constantes avaliações. 
Várias ferramentas têm sido utilizadas, de escalas clínicas à monitorização do nível de 
consciência. Objetivo: Comparar escores resultantes da escala COMFORT-B com Índice 
Biespectral (BIS), em crianças da UTI pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 
Pacientes e métodos: 19 crianças (1 mês a 16 anos), de 2 grupos (com e sem dano 
neurológico), submetidas à VM e sedação, foram classificadas pelo BIS e pela escala 
Comfort-B, simultaneamente. Foi obtido registro de seus comportamentos por filmagem 
digital, depois avaliado por três observadores independentes, e aplicados testes de 
concordância (Bland-Altman e Kappa). Foi testada correlação entre os dois métodos 
(Correlação de Pearson). Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da instituição; 
conflito de interesses ausente. Resultados: Realizadas 70 observações em 19 pacientes. A 
concordância entre os avaliadores foi de 94,3% a 97,1% (Kappa entre 0,542 e 0,683; 
p<0,001). Houve associação positiva e regular entre BIS e Comfort-B, tanto no grupo com 
dano neurológico (r = 0,720 a 0,914; p<0,001) como no sem dano neurológico (r = 0,424 a 
0,498; p=0,002 a 0,011). Conclusão: Devido a alta concordância entre os avaliadores 
independentes e a correlação entre os dois métodos, forte no grupo com dano neurológico e 
regular no grupo sem dano neurológico, conclui-se que a escala Comfort-B é reprodutível e 
útil na classificação do nível de sedação de crianças em VM.  
 
Palavras-chave: Pediatria, Cuidados Intensivos, Sedação, Índice Biespectral, Escala 
Comfort. 
 
ABSTRACT 
Introduction: Sedation and analgesia in ICU patients require constant assessments. Several 
tools have been used, from clinical scales to monitoring of the level of consciousness. 
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Objective: To compare sedation scores resulting from the COMFORT-B scale to the 
Bispectral Index (BIS) in children staying at the pediatric ICU at Hospital de Clinicas de 
Porto Alegre. Patients and methods: Nineteen children (from one month to 16-year-olds) 
divided into two groups (with and without neurological injury), who were subjected to 
mechanical ventilation and sedation, were ranked through BIS and Comfort-B scale, 
simultaneously. Their behaviors were digitally recorded, and later assessed by three 
independent observers. Bland-Altman and Kappa tests were then applied. The correlation 
between the two tests was tested (Pearson correlation test). The Ethics and Research 
Committee of the institution approved this research; no conflicts of interest were found. 
Results: Seventy observations were performed in 19 patients. Agreement among judges was 
from 94.3 percent to 97.1 percent (Kappa values between 0.542 and 0.683, p<0.001). There 
was a positive, regular, association between BIS and Comfort-B, both in the group with 
neurological damage (r = 0.720 to 0.914 and p<0.001) and in the group without neurological 
damage (r = 0.424 to 0.498 and p = 0.002 a 0.011). Conclusion: As the agreement level 
between the independent judges was high, and the correlation between the Comfort-B scale 
and BIS was strong in the group with neurological injury and regular in the group without 
neurological injury, we have concluded that Comfort-B scale is reproducible and useful in 
ranking the level of sedation in children undergoing mechanical ventilation. 
Key Words: Pediatrics, Intensive Care, Sedation, Bispectral Index, Comfort Scale. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O manejo de crianças criticamente enfermas, internadas em Unidades de Terapia 

Intensiva Pediátricas (UTIP), geralmente é invasivo e agressivo, incluindo inúmeros 

procedimentos traumáticos e dolorosos que além de provocarem dor, levam a criança à 

agitação, ansiedade e estresse(1). 

Sedação e analgesia são necessários no manejo desses pacientes. O uso de sedativos 

busca a redução da ansiedade e agitação que acomete a criança ao se deparar com um 

ambiente hostil e intensa manipulação, enquanto a analgesia visa reduzir e mesmo suprimir a 

dor causada por técnicas invasivas ou pela própria doença(2). 

Nos pacientes submetidos à ventilação mecânica (VM), o uso combinado de analgésicos 

e sedativos propicia ainda uma melhor adaptação à ventilação, devido aos seus efeitos 

depressores, da respiração e do reflexo de tosse, e hipnóticos(2). 

A definição da melhor estratégia a ser utilizada, no controle da dor e da ansiedade, 

depende de uma avaliação precisa das necessidades de cada paciente. Sendo assim 

imprescindível avaliações frequentes do nível de sedação dos pacientes(3,4). 

A avaliação imprópria do nível de sedação pode levar a um paciente excessiva ou 

insuficientemente sedado. O excesso de sedação pode resultar em instabilidade 

hemodinâmica, atraso no desmame ventilatório, aumento da morbi-mortalidade, entre outras; 

enquanto a sedação insuficiente pode levar à auto-extubação, uma assincronia entre paciente e 



 88 

respirador, perda indesejada ou acidental de dispositivos utilizados para monitorização do 

paciente e como adjuvantes em seu tratamento, entre outras(5). 

Uma das ferramentas mais utilizadas na avaliação do nível de sedação, na pediatria, tem 

sido a escala Comfort(6), composta por oito itens, seis comportamentais e dois fisiológicos 

(linhas de base de FC e TA). Estudos(7,8) afirmam que os itens fisiológicos podem ser afetados 

por condições hemodinâmicas do paciente ou por drogas utilizadas em seu tratamento, não 

refletindo assim o seu nível de sedação, conforto ou desconforto. Esses autores recomendaram 

a sua aplicação apenas com os seis itens comportamentais, dando origem à escala Comfort 

Behavioral, ou Comfort-B, como ficou conhecida. Amoretti et al.(9) validaram a escala 

Comfort-B para a língua portuguesa. 

Além das escalas clínicas, contamos atualmente com a monitorização do nível de 

consciência através do Índice Biespectral (BIS). O BIS é um indicador objetivo, verificado 

através de um monitor que transforma sinais elétricos obtidos do EEG em um valor numérico.  

Tem sido utilizado no período trans-operatório, bem como tem sido sugerida sua utilidade nas 

unidades de tratamento intensivo, demonstrando o nível de consciência em que o paciente se 

encontra e sua real necessidade de sedação(10). 

Este estudo foi então realizado com o objetivo de comparar os escores obtidos através da 

escala Comfort-B e do BIS, na avaliação do nível de sedação de crianças internadas na UTI 

pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), submetidas à ventilação mecânica 

e ao uso de medicação sedativa. 

 

MÉTODOS 

 

Estudo descritivo, observacional, transversal.  

Incluídas crianças internadas na UTIP do HCPA, com idade de um mês a 16 anos de 

vida, submetidas à ventilação mecânica e que necessitaram de terapia sedativa. Foram 

excluídos os pacientes com qualquer condição física (traumas) ou mecânica (curativos) que 

impedissem a colocação de eletrodos para verificação do índice BIS. Assim como crianças 

que tivessem história de lesão hipóxico-isquêmica, durante a atual internação, e pacientes em 

uso de quetamina contínua. Aqueles que, fazendo parte da amostra, recebiam doses em 

“bolus” de quetamina ou bloqueadores neuromusculares, tinham a coleta de dados suspensa, 

por 4 e 6 horas, respectivamente. 
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Escala COMFORT-B 

Foi empregada a Escala COMFORT-B, uma escala clínica comportamental constituída 

por seis itens: alerta, calma/agitação, resposta respiratória (ou choro, usado em pacientes fora 

de VM), movimento físico, tônus muscular e tensão facial(9). Cada item pode ser pontuado 

com valores que variam entre 1 e 5, podendo gerar escores entre 6 e 30 pontos. Escores entre 

6 e 10 indicam “Supersedação”; escores entre 11 e 23 indicam um paciente “Sedado”; e 

escores entre 24 e 30 indicam “Pouca sedação”(11). 

 

Índice Biespectral (BIS) 

A obtenção do BIS foi realizada através do monitor de BIS, modelo A2000XP, marca 

Aspect® (fabricado pela Covidiem, EUA). Ondas elétricas derivadas do EEG são captadas 

através de um sensor, com quatro eletrodos, fixo a fronte (testa) do paciente, e conectado ao 

monitor através de um cabo.  O monitor processa as informações e, através de um algoritmo 

de computador, converte essas informações em dados que são continuamente atualizados em 

sua tela. O BIS é fornecido através de um número absoluto que reflete o estado de consciência 

do paciente. Varia de zero a 100, correspondendo o zero a supressão total do EEG e 100 ao 

paciente completamente desperto(12). Índices superiores a 80 representam uma sedação leve, 

índices entre 60 e 80 uma sedação moderada, índices entre 40 e 60 uma sedação profunda, 

enquanto índices inferiores a 40 refletem uma sedação muito profunda(10). 

 

Logística 

A partir da aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCPA os 

pacientes internados eram selecionados e incluídos no estudo após assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, por seus responsáveis legais. 

Logo após a inclusão no estudo os pacientes foram classificados em dois grupos 

distintos, sendo denominado Grupo 1 (pacientes portadores de dano neurológico prévio) e 

Grupo 2 (pacientes sem dano neurológico). Após adequada preparação da pele (limpeza com 

álcool à 70%), os participantes foram monitorizados através da aplicação do sensor de BIS. O 

sinal captado pelo monitor foi analisado quanto a sua impedância e qualidade; caso o monitor 

detectasse um nível de sinal inferior a 50% o sensor era reposicionado. 

A monitorização de BIS acompanhou o paciente enquanto eram realizadas filmagens da 

criança, para posterior classificação do nível de sedação pela escala Comfort-B, de acordo 

com o comportamento do mesmo. As filmagens tinham duração de dois a três minutos, em 

intervalos de no mínimo uma hora, acompanhadas de coleta do índice resultante da 
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monitorização de BIS. Cada paciente participante podia ser filmado até várias vezes, 

dependendo para isso de sua estabilidade clínica, necessidade de retirada de sedação e/ou 

ventilação mecânica. 

Para avaliar a reprodutibilidade e confiabilidade da escala COMFORT-B quatro 

avaliadores, dois médicos e duas enfermeiras, aplicaram a escala simultânea e 

independentemente, observando o comportamento da criança, e classificando o seu nível de 

sedação. Um dos observadores aplicou a escala no momento da filmagem e os outros 3 

através de sua reprodução. O primeiro observador também realizou a coleta dos valores de 

BIS e preencheu o instrumento de coleta de dados. Os 3 últimos observadores foram cegados 

quanto ao índice de BIS apresentado pelo paciente, bem como em relação às demais 

avaliações da escala Comfort-B. Posteriormente, os níveis de sedação encontrados pelos 4 

avaliadores foram comparados, entre si e com o BIS apresentado durante a filmagem. 

 

Análise Estatística 

Fixando uma correlação mínima de 0,5 entre os métodos, com um poder de 80% e um α 

de 5%, foi calculada uma necessidade de 29 verificações para o BIS, simultâneas com 29 

aplicações da escala Comfort-B em cada grupo (com e sem dano neurológico). 

Avaliada a reprodutibilidade da escala testando a concordância entre 4 observadores, 

simultânea e independentemente. Traçados gráficos de dispersão de pontos (Bland-Altman) e 

testada a concordância acerca do escore final obtido pelos avaliadores; e utilizando o 

Coeficiente Kappa (tabela 2) testada a concordância acerca das faixas de sedação obtidas 

pelos quatro avaliadores. Na avaliação da correlação entre a Escala COMFORT-B e o Índice 

BIS foi aplicado o Coeficiente de Correlação de Pearson. 

 

RESULTADOS 

 

Estudada uma amostra de 70 verificações (filmagens), realizadas em 19 pacientes, 

divididos em dois grupos: (a) Grupo 1 – 8 pacientes com dano neurológico prévio e (b) Grupo 

2 – 11 pacientes sem dano neurológico. As características dos pacientes são apresentadas na 

tabela 1. 
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Tabela 1 – Características da amostra, crianças em ventilação mecânica submetidas ao uso de 
sedação, UTIP-HCPA, 2008-2010 

Características     Resultados 
       n = 19 

Idade (meses)*      9 ( 5 – 33 ) 
Sexo 
 Masculino     10 ( 52,63 ) 
 Feminino     9 ( 47,37  ) 
Diagnósticos de Base 
 BCP      5 ( 26,31 ) 
 Bronquiolite     4 ( 21,05 ) 
 PO Cirúrgico (diversos)    3 ( 15,78 ) 

PO Traqueoplastia    3 ( 15,78 ) 
Insuf. Hepática + BCP    1 ( 5,27 ) 

 Choque Séptico     1 ( 5,27 ) 
Cardiopatia     1 ( 5,27 ) 
Intoxicação Química    1 ( 5,27 )  

PIM2*       4,9 (1,7 – 8,74) 

Resultados expressos em N ( % ), exceto * expressos em mediana (inter-quartil 25 – 75) 
 

Realizadas de uma a nove verificações em cada criança, com uma média de 3,7 

verificações por paciente. Todos os participantes estavam em uso de VM, com modo de 

ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). 

Quanto ao regime de sedação oferecido aos pacientes, observou-se que as drogas mais 

utilizadas em infusão contínua foram o Midazolan, e o Fentanil, sendo administrados a 78,6% 

e 54,3% dos pacientes, respectivamente. 

A mensuração do nível de sedação nas crianças, através da aplicação da escala Comfort-

B, pelos 4 observadores, demonstrou que, no grupo de crianças com dano neurológico (Grupo 

1), o nível de “Super-sedação” encontrado foi frequente, ocorrendo entre 54,3 e 74,3% das 

aferições. Ainda neste grupo, as avaliações que apontaram uma “Sedação Moderada” 

ocorreram entre 25,7 e 45,7% das aferições. Nenhum dos avaliadores classificou pacientes do 

grupo com dano neurológico como “Pouco Sedado”. No grupo de crianças sem dano 

neurológico (Grupo 2), a avaliação apontou uma distribuição mais homogênea entre as faixas 

de classificação. Neste grupo 37,1 a 57,1% das aferições realizadas foram classificada na 

faixa de “Super-sedação” e 37,2 a 54,3% na faixa de “Sedação Moderada”; apenas 5,7 a 

11,5% das aferições foram classificados na faixa de “Pouca Sedação”. No grupo sem dano 

neurológico, ao contrário do anterior, houve pacientes na faixa de Pouca Sedação na avaliação 

dos quatro avaliadores. 
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A verificação do estado de consciência, através do índice BIS, apontou 22,9% das 

aferições no grupo com dano neurológico como sedação “Muito Profunda”, 51,3% 

“Profunda”, apenas 2,9% sedação “Moderada”, e 22,9% das aferições foi identificada como 

sedação “Leve”. No grupo sem dano neurológico o BIS também apontou faixas de sedação 

mais bem distribuídas, com 28,6% aferições indicando sedação Muito Profunda, 31,4% 

Profunda, 25,7% Moderada, e 14,3% das aferições indicaram sedação Leve. 

Quando comparadas as 70 verificações realizadas pelos 4 avaliadores, em relação ao 

número de pontos atingidos, através do método de Bland-Altman, foi obtida uma 

concordância mínima de 94,3% e máxima de 97,1%. 

Quando, ao invés de compararmos a pontuação que cada um dos quatro avaliadores 

atribuiu às verificações, comparamos os resultados obtidos por eles em relação à faixa de 

sedação indicada pela aplicação da escala Comfort-B, (Supersedação, Sedação Moderada e 

Pouca Sedação), através do coeficiente Kappa, todas as comparações envolvendo o avaliador 

1 (não cegado) e uma das comparações entre avaliadores cegados, avaliadores 2 e 4, 

demonstraram uma concordância boa, com valores de Kappa entre 0,6 e 0,8. As duas 

comparações restantes, entre avaliadores cegados, demonstraram uma concordância 

moderada, com valores de Kappa entre 0,4 e 0,6 (Tabela 2) 

 

Tabela 2 – Concordância entre avaliadores independentes na aplicação da Escala      
            COMFORT-B, UTIP-HCPA, 2008-2010 

Comparações Kappa IC 95% P 

Aval. 1 X Aval. 2 0,658 0,49 – 0,83 <0,001 

Aval. 1 X Aval. 3 0,770 0,63 – 0,91 <0,001 

Aval. 1 X Aval. 4 0,603 0,43 – 0,78 <0,001 

Aval. 2 X Aval. 3 0,542 0,37 – 0,72 <0,001 

Aval. 2 X Aval. 4 0,683 0,52 – 0,85 <0,001 

Aval. 3 X Aval. 4 0,596 0,43 – 0,76 <0,001 

Aval. 1 não cegado para o BIS. 
 

Na comparação entre a escala Comfort-B e o Índice BIS observou-se uma associação 

estatisticamente significativa, positiva e regular entre BIS e Comfort-B (Figura 1). 
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Figura 1 - Correlação entre Escala COMFORT-B e BIS. 
 

*Com dano neurológico **Sem dano neurológico 
Fonte: dados obtidos na própria pesquisa. 
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DISCUSSÃO 

 

Amoretti et al(9), no estudo de validação da Comfort-B para a língua portuguesa, 

utilizando dois avaliadores, realizaram testes de reprodutibilidade e consistência interna. No 

presente estudo, trabalhando com a escala já validada, optamos por testar a concordância entre 

quatro avaliadores independentes, em relação à classificação da sedação atribuída por eles. 

Nenhum dos avaliadores participou de qualquer treinamento ou procedimento de 

padronização acerca da escala Comfort-B. Nenhum deles foi considerado controle. 

Realizaram apenas uma aplicação da Comfort-B em cada um dos vídeos analisados. 

Andriesse et al.(13) também utilizaram a metodologia de análise de vídeos, testando a 

confiabilidade e validade dos itens de um protocolo de avaliação de crianças em tratamento de 

pé torto congênito. Entretanto, utilizaram uma sessão de discussão dos casos entre duas 

avaliações do mesmo vídeo. Os autores concluíram que nenhum efeito de aprendizagem foi 

encontrado, nas avaliações posteriores à discussão. Em nossos resultados a quantificação da 

média de pontos atribuída nas verificações demonstrou uma concordância de 94,3 a 97,1%, 

com um IC de 95%. A concordância acerca das faixas de sedação apontadas na aplicação da 

escala (supersedação, sedação moderada e pouca sedação) foi testada através do coeficiente 

Kappa, que apontou uma concordância de moderada a boa (Tabela 2). 

Quatro estudos anteriores (10,14-16) compararam a Comfort, com seus oito itens, ao BIS. 

Agora, comparando a Comfort-B ao BIS, ressaltamos alguns pontos. 

Triltsch et al.(15), trabalhando com uma amostra de 40 pacientes, divididos em dois 

grupos de faixas etárias diferentes, nos quais foram realizadas 120 aferições dos métodos. Em 

resposta as advertências da necessidade de mais pesquisas envolvendo o uso do BIS em 

crianças de menos de um ano de idade, encontraram uma correlação maior entre os métodos 

nos pacientes com idade inferior a seis meses (> 6 meses r= 0,473 e < 6 meses r= 0,781). 

Assim, incluímos crianças menores de um ano de idade, mas, trabalhando com apenas 19 

pacientes, nos quais foram feitas 70 aferições do BIS, simultâneas às aplicações da escala, 

optamos por não dividir a amostra por faixa etária, e, ao invés disso, levando em consideração 

o grande número de pacientes neurologicamente afetados, atendidos em nosso serviço, 

compararmos a correlação entre dois grupos de status neurológico diferente, com e sem dano 

prévio. 

Courtman et al.(10) também testaram grupos com status neurológicos diferentes, 

encontrando uma correlação mais fraca no grupo “com dano neurológico” (r=0,26 e 

p<0,0007) do que no grupo “sem dano” (r=0,51 e p<0,0001). Inesperadamente encontramos 
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um resultado bem diverso deste, chegando a uma correlação “Forte” ou até mesmo “Muito 

boa” no grupo 1, e no Grupo 2 apresentando-se “Regular” (Figura 1). 

Twite et al.(16) avaliaram 75 crianças sem dano neurológico, em 869 observações válidas 

pareadas, encontrando uma correlação forte, com r = 0,61 e p < 0,0001. Triltsch et al.(15) em 

estudo semelhante, também com crianças sem dano neurológico, dividiram a amostra em 

crianças maiores e menores de 6 meses de idade, encontrando uma correlação “Forte” em 

crianças menores de 6 meses (r = 0,781 e p < 0,001) e “Regular” em crianças maiores de 6 

meses de idade (r = 0,473 e p = 0,041). Courtman et al.(10), trabalhando com pacientes com 

dano neurológico, dividiram a amostra em dois grupos, de acordo com seu status neurológico, 

com e sem dano. Utilizaram apenas 1 avaliador da escala e compararam seus resultados aos 

do BIS. Obtiveram r = 0,26 e p < 0,007 nos pacientes com dano neurológico, indicando uma 

correlação fraca; e r = 0,51 e p < 0,0001 em pacientes sem dano neurológico, apontando uma 

correlação moderada neste grupo. Twite et al.(16), reproduziram os achados de Courtman et 

al(10), encontrando no grupo com dano neurológico r = 0,26 e p < 0,007; e no grupo sem dano 

neurológico r = 0,51 e p = 0,0001. 

Na comparação da Comfort-B com o BIS obtivemos valores de correlação entre os 

métodos, para o grupo com dano neurológico, que variaram segundo os 4 avaliadores entre r 

= 0,914 e r = 0,720, todos com p < 0,001, apontando uma correlação forte. Acreditamos que o 

comportamento “hipoativo”, apresentado pelos pacientes do Grupo 1, tenha contribuído para 

reduzir os escores da escala, enquanto possivelmente a própria existência de “dano 

neurológico” pode ter resultado em índices baixos no BIS, representando assim uma 

correlação maior do que a esperada para os métodos, neste grupo. No grupo sem dano 

neurológico obtivemos uma variação de r = 0,515 com p = 0,002 até r = 0,424 com p = 0,011. 

Neste grupo todas as comparações apontaram uma correlação moderada. 

A subjetividade das variáveis não permite que qualquer escala observacional seja 

considerada como “padrão-ouro” para avaliação. Na escala Comfort a avaliação do estado de 

alerta, calma, tônus muscular e expressão facial são variáveis subjetivas(16). Além disso, a 

correlação moderada entre os métodos não é inesperada, sendo a correlação entre ‘conforto’ e 

‘sedação’ muito individual(14). O índice BIS mede o nível de hipnose (sedação), enquanto a 

escala Comfort-B foi desenhada para medir o conforto geral, incluindo sedação, dor e 

agitação(16). 

Twite et al.(16) esclarecem a afirmação acima quando usam como exemplo um paciente 

que pode encontrar-se acordado, apresentando um valor de BIS alto, e ainda assim estar 

confortável, gerando uma pontuação relativamente baixa em uma escala comportamental. Da 



 96 

mesma forma que algum estímulo pode causar o despertar de outro paciente, aumentando o 

valor de BIS, sem, no entanto, alterar consideravelmente os valores da escala. 

Na mensuração do nível de sedação através da aplicação da escala Comfort-B o nível de 

“Super-sedação” foi o mais frequentemente encontrado no Grupo 1, superando 50% das 

aferições de todos os 4 avaliadores. O restante da amostra deste grupo foi classificada na faixa 

de “Sedação Moderada”. Neste grupo não houve pacientes na faixa de “Pouca Sedação”. No 

grupo de crianças sem dano neurológico (Grupo 2), a avaliação da sedação apontou uma 

distribuição mais homogênea entre todas as faixas de classificação. 

A verificação do estado de consciência através do índice BIS, no grupo 1 (com dano 

neurológico), assim como a escala Comfort-B, apontou a maior parte da amostra classificada 

entre as faixas de sedação “Muito Profunda” e “Profunda”. Entretanto, neste grupo o BIS 

apontou, diferente da escala, pacientes na faixa de sedação “Leve”. No grupo sem dano 

neurológico, novamente como a escala, o BIS apontou verificações melhor distribuídas nas 

quatro faixas sedação. 

Nos estudos citados anteriormente (10,14-16), assim como neste, os níveis de sedação 

encontrados se concentraram nas faixas de sedação “moderada”, “profunda” e “muito 

profunda”. Courtman et al.(10), em 43 crianças estudadas, encontraram valores de Comfort 

variando entre 8 e 34 (média 14,5 + 4,2), representando de “moderada a super-sedação”; e 

BIS variando de 1 a 97 (média 48,1 + 21,2), representando sedação de “muito profunda a 

profunda”. Nos resultados de Triltsch et al.(15), dos 40 pacientes analisados em seu estudo, 29 

apresentavam-se “profundamente sedados” e 11 com “sedação leve”. Twite et al.(16) 

descreveram em seus achados uma média de 11 pontos, encontrados através da escala 

Comfort, e 52, através do índice de BIS, apontando assim faixas de sedação “moderada e 

profunda”, respectivamente. 

Devido à alta concordância entre os avaliadores independentes e a satisfatória 

correlação entre os dois métodos, conclui-se que a escala Comfort-B é reprodutível e útil na 

classificação do nível de sedação de crianças em VM. A inclusão desta ferramenta nas 

avaliações de rotina, a beira do leito, poderia auxiliar no uso de sedativos e analgésicos, 

prevenindo tanto os efeitos gerados pela sedação insuficiente quanto os efeitos potencialmente 

perigosos resultantes de seu uso excessivo. Sua utilização poderia contribuir para o desmame 

ventilatório precoce, com conseqüente redução de lesões e infecções relacionadas à VM, 

redução do tempo de permanência na UTIP, custos e taxas da morbimortalidade. 
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