
Tapentadol versus oxicodona na analgesia e efeitos colaterais após 

histerectomia laparoscópica: ensaio clínico randomizado 

 

Tapentadol versus oxycodone analgesia and side effects after laparoscopic 

hysterectomy: A randomised controlled trial 

 

Apesar dos benefícios do tapentadol como analgésico com menos efeitos colaterais 

quando comparado à oxicodona já terem sido demonstrados para o tratamento da dor 

crônica, ainda pouco se sabe sobre o seu uso no pós-operatório. O estudo publicado 

na edição de setembro do periódico European Journal of Anaesthesiology (Fator de 

Impacto: 4.5), relata justamente a comparação entre os opioides após a realização de 

histerectomia laparoscópica em um hospital universitário na Noruega. Foram 

analisados, além do efeito analgésico, os efeitos colaterais relacionados aos opioides, 

como depressão respiratória, náuseas e vômitos, tontura, cefaléia, entre outros.  

 

O abstract adaptado para o português está disponível a seguir.  

 

 

Resumo 

 

Introdução: Tapentadol é um opioide que atua como agonista do receptor µ e 

inibe a recaptação da noradrenalina no sistema nervoso central. Este duplo 

mecanismo de ação resulta em efeitos analgésicos sinérgicos e, potencialmente, 

menos efeitos colaterais. Isso foi demonstrado no tratamento da dor crônica, 

porém, os estudos no período pós-operatório são escassos. 

 

Objetivos: O objetivo principal foi comparar o efeito analgésico do tapentadol 

com a oxicodona após a histerectomia laparoscópica. Os efeitos colaterais dos 

opioides foram registrados como desfechos secundários. 

 

Design e configuração: Ensaio clínico cego randomizado de centro único, 

realizado no Hospital Universitário de Oslo, Noruega, entre dezembro de 2017 e 

fevereiro de 2019.  

 

Pacientes: Participaram 86 mulheres (sem uso crônico de opioide prévio). 

Estado físico ASA 1 a 3 submetidas a histerectomia laparoscópica para 

condições não malignas. 

 

Intervenção: As pacientes receberam tapentadol oral (grupo T) ou oxicodona 

(grupo O) como parte do tratamento multimodal da dor. O medicamento do 

estudo de liberação estendida foi administrado 1 hora no pré-operatório e após 

12 horas. O medicamento do estudo de liberação imediata foi usado como 

analgesia de resgate. 

 

Principais quesitos de avaliação:  

Foram avaliados escores de dor, consumo de opioides e efeitos colaterais 

induzidos por opioides durante as primeiras 24 horas após a cirurgia. 

 

Resultados: Os grupos pontuaram de forma semelhante para dor em repouso 

usando uma escala de classificação numérica (NRS) 1 h pós-operatório (grupo 

T 4,4, IC de 95%, 3,8 a 5,0, grupo O 4,6, IC de 95%, 3,8 a 5,3). Não foram 



encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos para NRS 

em repouso ou durante o período de acompanhamento de 24 horas (P = 0,857 

e P = 0,973). A dose média de medicamento de resgate oral foi semelhante para 

os grupos (P = 0,914). O grupo T teve significativamente menos náusea em 2 e 

3 horas de pós-operatório (P = 0,040, P = 0,020) e menor necessidade de 

antieméticos que o grupo O. Nenhuma diferença foi encontrada para depressão 

respiratória, vômito, tontura, prurido, cefaléia ou sedação. 

 

Conclusão: Descobrimos que o tapentadol é similar à oxicodona em eficácia 

analgésica durante as primeiras 24 horas após histerectomias, mas com menos 

náuseas. 

 

Registro do estudo: ClinicalTrials.gov, NCT03314792. 
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