
Anestesia sem opioides com dexmedetomidina versus Anestesia com 
reminfetanil para cirurgia não cardíaca 

 
O consumo de opioides está em evidência na literatura médica e nos noticiários, pois 
ao mesmo tempo que possui efeito analgésico eficaz em diversos quadros clínicos, 
também está relacionado ao uso abusivo, podendo provocar overdoses e até a morte. 
De acordo com dados da CDC (Centers for Disease Control and Prevention), cerca de 
47 mil pessoas morreram em decorrência do uso de opioides nos Estados Unidos em 
2018, sendo que 32% dessas mortes envolviam uso de medicamentos prescritos.  
 
Devido à crise do uso abusivo de opioides que está acontecendo em alguns países 
como Canadá, Estados Unidos da América e Inglaterra, aliado aos efeitos colaterais que 
podem causar no pós-operatório, vários estudos usando anestesia livre ou poupadoras 
de opioides sugiram na literatura.  
 
Sabe-se que opioides são usados amplamente na anestesia e este artigo busca 
comprovar ou refutar a tese de que a anestesia livre de opioides resultaria em pós-
operatório com menos eventos adversos relacionados ao seu uso. O trabalho foi 
publicado no periódico Anesthesiology (Fator de Impacto: 7.067) na edição de abril de 
2021.  
 
A adaptação do abstract para o português está disponível a seguir.   

 
Resumo 
 
Introdução: Especula-se que a anestesia sem opioide pode fornecer controle 
adequado da dor enquanto reduz o consumo de opioide no pós-operatório. 
Entretanto, não há atualmente evidências para apoiar esta especulação. Os 
autores levantaram a hipótese de que anestesia balanceada sem opioide e com 
dexmedetomidina pode reduzir eventos adversos relacionados aos opioides no 
pós-operatório quando comparada à anestesia balanceada usando opioide 
(remifentanil e morfina). 
 
Métodos: Os pacientes foram randomizados em dois grupos, um para receber 
anestesia balanceada com remifentanil mais morfina e o outro com 
dexmedetomidina (sem opioide no intraoperatório). Todos os pacientes 
receberam propofol no intraoperatório, além de desflurano, dexametasona, 
infusão de lidocaína e de cetamina  associado a bloqueio neuromuscular. No 
pós-operatório foi feita infusão de lidocaína, paracetamol, nefopam e morfina 
controlada pelo paciente. O desfecho primário foi eventos adversos relacionados 
aos opioides, como hipoxemia, íleo ou disfunção cognitiva nas primeiras 48 
horas após a extubação. Os principais resultados secundários foram episódios 
de dor pós-operatória, consumo de opioides, nauseas e vômitos.  
 
Resultados: O estudo foi interrompido prematuramente por causa de cinco 
casos de bradicardia grave no grupo dexmedetomidina. O desfecho primário 
ocorreu em 122 dos 156 pacientes do grupo de dexmedetomidina (78%) em 
comparação com 105 de 156 (67%) no grupo de remifentanil (risco relativo, 1,16; 
IC de 95%, 1,01 a 1,33; P = 0,031). A hipoxemia ocorreu 110 de 152 pacientes 
do grupo dexmedetomidina (72%) e 94 de 155 (61%) dos pacientes do grupo 
remifentanil (risco relativo, 1,19; IC de 95%, 1,02-1,40; P = 0,030). Não houve 



diferenças no íleo ou disfunção cognitiva. Consumo cumulativo de morfina no 
pós-operatório de 0 a 48 h (11mg [5 a 21] versus 6mg [0 a 17]) e náuseas e 
vômitos pós-operatórios (58 de 157 [37%] versus 37 de 157 [24%]; risco relativo, 
0,64; IC 95%, 0,45-0,90) foram menores no grupo dexmedetomidina, enquanto 
as medidas de analgesia foram semelhantes em ambos os grupos. Os pacientes 
com dexmedetomidina tiveram extubação mais tardia e permanência prolongada 
na unidade de recuperação pós-anestésica. 
 
Conclusão: Este estudo refutou a hipótese que o uso de anestésico balanceado 
sem opioides com dexmedetomidina resultaria em menos eventos adversos 
relacionados aos opioides, em comparação com o uso de anestesia com 
remifentanil. Além disso, mostrou maior incidência de eventos adversos sérios, 
especialmente hipoxemia e bradicardia.  
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