
 

 

Situação atual dos hipnóticos perioperatórios, papel dos benzodiazepínicos e o 

caso do remimazolam: revisão narrativa 

Current status of perioperative hypnotics, role of benzodiazepines, and the case for 

remimazolam: a narrative review 

 

O remimazolam é um benzodiazepínico de efeito rápido que recentemente foi aprovado 

para uso em sedação de procedimentos nos Estados Unidos, China e Europa; e para a 

indução e manutenção da anestesia no Japão e na Coréia do Sul. No Brasil o 

medicamento ainda não foi liberado pela Anvisa. De acordo com estudo publicado na 

edição de julho do periódico British Journal of Anaesthesia (Fator de Impacto: 6.880), o 

uso de benzodiazepínicos na anestesia foi revisado e as características do 

remimazolam são consideradas contrárias aos requisitos atuais.  

O material ainda descreve os efeitos adversos mais comuns dos anestésicos utilizados 

por anestesiologistas e não-anestesiologistas, com destaque para a hipotensão, e a 

demanda crescente destas medicações em outros grupos clínicos.  

O Abstract adaptado para o português está disponível a seguir.   

   

Resumo 

Os anestesiologistas e não-anestesiologistas têm um conjunto limitado de 

opções de hipnóticos intravenosos, reduzido ainda mais pela retirada do 

tiopental nos EUA e seu quase desaparecimento na Europa. Enquanto isso, a 

demanda por sedação aumenta e novos grupos clínicos estão usando o que 

tradicionalmente são conhecidos como “medicamentos de anestesiologistas”. A 

melhor compreensão dos fatores determinantes da morbidade e mortalidade 

perioperatória destacou a hipotensão como uma potente causa de danos ao 

paciente, sendo necessário o ajuste da prática para evitar este efeito. A sedação 

com altas doses de propofol pode ser prejudicial necessitando uma reavaliação 

crítica das escolhas e doses dos medicamentos. O desenvolvimento do 

remimazolam, inicialmente para sedação em determinados procedimentos, 

permite a reconsideração dos benzodiazepínicos como componentes hipnóticos 

de uma anestesia geral, mesmo se sua caracterização como anestésico 

intravenoso for questionável. Os dados iniciais sugerem que uma combinação 

de remimazolam e remifentanil pode induzir e manter a anestesia. Mais 

pesquisas são necessárias para definir as indicações desta técnica e determinar 

o impacto nos pacientes. 
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