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Apesar da dosagem ideal de metadona intraoperatória em crianças ainda ser 

desconhecida, há indícios que a utilização de múltiplas pequenas doses possa ser mais 

benéfica do que o uso de uma única dose. Dentre os possíveis benefícios estão a 

sustentação da analgesia reduzindo o uso de opioides, níveis seguros e baixos de 

metadona no sangue e efeitos adversos mínimos. O objetivo do estudo publicado na 

edição de agosto do periódico Anesthesia & Analgesia (Fator de Impacto: 4.305), foi 

justamente caracterizar a eficácia, segurança e a farmacocinética do uso da metadona 

em pequenas doses em crianças entre 10 e 17 anos. Foram analisados e 

correlacionados, ainda, os escores de dor, náuseas e vômitos pós-operatórios e a 

depressão respiratória.  

 

O Abstract adaptado para o português está disponível a seguir: 

 

Resumo 

 

Introdução: A metadona intraoperatória, um opioide de ação prolongada, é cada 

vez mais utilizada na analgesia pós-operatória, embora a dosagem ideal de 

metadona em crianças ainda seja desconhecida. O uso de uma única grande 

dose de metadona no intraoperatório é controverso, uma vez que a redução do 

uso total de opioides em crianças e efeitos colaterais são inconsistentes. 

Recentemente, demonstramos que doses pequenas e repetidas de metadona 

durante e após a cirurgia sustentaram a analgesia e reduziram o uso de opioides 

sem depressão respiratória. O objetivo deste estudo foi caracterizar a 

farmacocinética, a eficácia e a segurança do uso de múltiplas pequenas doses 

de metadona. 

 

Métodos: Crianças submetidas à fusão espinhal posterior para correção de 

escoliose idiopática ou pectus excavatum receberam metadona no 

intraoperatório (0,1 mg/kg, máximo de 5 mg) e no pós-operatório a cada 12 horas 

por 3-5 doses em um protocolo analgésico multimodal. Amostras de sangue 

foram coletadas até 72 horas do pós-operatório e analisadas para R-metadona 

e S-metadona, metabólitos de 2-etilideno-1,5-dimetil-3,3-difenilpirrolideno 

(EDDP) e alfa-1 glicoproteína ácida, a proteína primária de ligação à metadona. 

As concentrações máximas e mínimas de enantiômeros, metadona total e níveis 

de alfa-1 glicoproteína ácida foram correlacionadas com os resultados clínicos, 

incluindo escores de dor, náuseas e vômitos pós-operatórios, depressão 

respiratória e prolongamento do intervalo QT. 

 

Resultados: A população do estudo incluiu 38 crianças (10,8–17,9 anos): 25 

pacientes para fusão espinhal posterior e 13 para pectus excavatum. A mediana 

da concentração plasmática máxima de metadona total foi de 24,7 (intervalo 

interquartil [IQR], 19,2-40,8) ng/mL e a depressão média foi de 4,09 (IQR, 2,74-

6,4) ng/mL. A concentração de alfa-1 glicoproteína ácida quase dobrou 48 horas 



após a cirurgia (mediana = 193,9, IQR = 86,3-279,5 µg/mL) quando comparada 

aos níveis intraoperatórios (mediana = 87,4, IQR = 70,6-115,8 µg/mL; P <0,001) 

e alteração de alfa-1 glicoproteína do período intraoperatório a 48 horas de pós-

operatório correlacionado com os níveis de R-EDDP (P <0,001), níveis de S-

EDDP (P <0,001) e escores de dor (P = 0,008). A mediana do uso de opioides 

foi mínimo, 0,66 mg/kg (IQR, 0,59-0,75) de equivalentes de morfina por dia. Não 

ocorreu depressão respiratória (95% de confiança binomial de Wilson, 0–0,09) 

ou prolongamento do intervalo QT clinicamente significativo (mediana = 9, IQR 

= –10 a 28 milissegundos). Doze pacientes apresentaram náuseas e vômitos 

pós-operatórios sendo correlacionados com a dose equivalente de morfina (P = 

0,005). 

 

Conclusão: Múltiplas pequenas doses de metadona perioperatórias resultaram 

em níveis seguros e mais baixos de metadona no sangue, <100 ng/mL, um limiar 

previamente associado à depressão respiratória. Essa dosagem de metadona 

em regime multimodal resultou em concentrações analgésicas de metadona no 

sangue mais baixas do que as concentrações analgésicas mínimas 

historicamente descritas em uma era anterior à analgesia pós-operatória 

multimodal sem depressão respiratória pós-operatória e intervalo QT corrigido 

prolongado (QTc). São necessários estudos maiores para melhor avaliar a 

segurança e a eficácia desta estratégia de dosagem de metadona. 
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