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recommendations from a multisociety expert panel 

  

 

Estima-se que cerca de 1,4 milhão de pessoas sofreram com algum tipo de transtorno 

relacionado à prescrição de opioides nos Estados Unidos em 2019, segundo dados do 

National Institute on Drug Abuse1. Além disso, a quantidade de overdoses relacionadas 

ao consumo de opioides prescritos por médicos mais do que quadruplicou entre 1999 e 

2016, seguido de declínio significativo entre 2018 e 2019. Apesar de existir tratamento 

para o problema, estima-se que apenas 22% das pessoas tenham acesso, segundo o 

mesmo levantamento. 

 

A buprenorfina e a metadona são alguns dos medicamentos utilizados no tratamento do 

transtorno a fim de diminuir os sintomas da abstinência e evitar que a pessoa tenha uma 

recaída, o que pode representar maior risco de overdose fatal. O artigo publicado na 

edição de outubro do periódico Regional Anesthesia & Pain Medicine (Fator de Impacto: 

7.015) traz o consenso de diversas sociedades médicas americanas sobre o tratamento 

do transtorno no perioperatório, além da de uma revisão geral sobre o uso da 

buprenorfina.  

 

O Abstract adaptado para o português está disponível a seguir.  

 

 

Resumo 

 

Introdução: As últimas duas décadas foram marcadas por uma epidemia de uso 

de opioides nos EUA, resultando em perda catastrófica de vidas por overdose 

de opioides. O tratamento medicamentoso do transtorno do uso de opioides é 
eficaz, mas as barreiras ao cuidado continuam a deixar sem tratamento grande 

parte das pessoas afetadas. É possível obter a analgesia ideal em pacientes 

com o transtorno no período perioperatório. Os anestesiologistas e médicos da 

dor podem recomendar e considerar o início do tratamento medicamentoso em 

pacientes com suspeita do transtorno já no local de atendimento – o que pode 

servir como ponte para o tratamento abrangente e, por fim, salvar vidas. 

 

Métodos: As Sociedade Americana de Anestesia Regional e Medicina da Dor, 

Sociedade Americana de Anestesiologistas, Academia Americana de Medicina 

da Dor, Sociedade Americana de Medicina de Vício e Sociedade Americana de 

Farmacêuticos do Sistema de Saúde (American Society of Regional Anesthesia 

and Pain Medicine, American Society of Anesthesiologists, American Academy 

of Pain Medicine, American Society of Addiction Medicine and American Society 

of Health System Pharmacists) aprovaram a criação de um grupo de trabalho 

sobre o transtorno de uso de opioides, representando os campos da medicina 

da dor, dependência e ciências da saúde farmacêutica. Uma extensa pesquisa 

bibliográfica foi realizada por membros do grupo, e vários tipos de estudo foram 

 
1 https://www.drugabuse.gov/download/21349/medications-to-treat-opioid-use-disorder-research-
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incluídos e revisados quanto à qualidade. O processo Delphi modificado foi 

usado para avaliar a literatura e a opinião de especialistas para cada tópico, com 

100% de consenso sendo alcançado nas afirmações e em cada recomendação. 

As declarações de consenso foram então classificadas pelos membros do comitê 
usando as diretrizes de classificação de evidências da Força-Tarefa de Serviços 

Preventivos dos Estados Unidos. Além das recomendações de consenso, foi 

realizada revisão da buprenorfina, incluindo farmacologia e estatutos legais.  

 

Resultados: Dois tópicos centrais foram identificados para o desenvolvimento 

de recomendações com >75% como a meta de consenso; no entanto, o grupo 

de trabalho alcançou 100% de consenso em ambos os tópicos. Os tópicos 

específicos incluídos foram: (1) fornecer recomendações para auxiliar os 

médicos no manejo de pacientes que recebem buprenorfina como tratamento 

medicamentoso para o transtorno do uso de opioides no perioperatório, e (2) 

fornecer recomendações para auxiliar os médicos na iniciação da buprenorfina 

em pacientes com suspeita do transtorno no perioperatório. 

 

Conclusão: Para diminuir o risco de recorrência do transtorno de uso de 

opioides, a buprenorfina não deve ser descontinuada rotineiramente no período 

perioperatório. A buprenorfina pode ser iniciada em pacientes no período 

perioperatório que tenham o transtorno de forma não tratada e com dor aguda 

para diminuir o risco de recorrência e morte por overdose. 
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