
Farmacologia de Analgésicos Opiáceos  

Opiáceos Dose Equivalente 

Analgésico (mg) 
Início 

(IV) 
Eliminação 
meia-vida 

Sensibilidade- 

Contexto meia-

vida 

via metabólica Metabólitos 

Ativos 
Dosagem 

Intermitente 
Dosagem e  

tempo de 

infusão IV 

Efeitos colaterais e Outras Informações 

 

IV VO 
    

Nenhum 0,35-0,5 mg / kg 
IV q0,5-1 h 

0,7-10 mg / kg 

/ h 
Menos hipotensão do que com a morfina.Acúmulo com insuficiência hepática. 

Fentanil 0,1 NA 1-2 min 2-4 horas 200 min  

(infusão de 6 h), 
300 min  

(12 h de infusão) 

N-desalquilação 

substrato CYP3A4 

/ 5 

Nenhum 0,2-0,6 mg IV 
q1-2 horas 

0,5-3 opção mg 

/h 
Opção terapêutica para pacientes tolerantes à morfina / fentanil. 
Acúmulo com insuficiência hepática / renal. 

Morfina 10 30 5-10 min 3-4 horas N/A Glucuronidação Derivado de N- 

desmetilado 
IV/VO: 10-

40 mg q6-12 

h 
IV: 2,5-10 

mg q8-12 h 

Não 

recomendado 
Pode ser usado para retardar o desenvolvimento de tolerância sempre que houver necessidade de 

um aumento gradual da dosagem de opióides.A farmacocinética e a farmacodinâmica são 

imprevisíveis em pacientes que nunca foram tratados com opiáceos. Monitor de QTc.d 

Metadona 
  

1-3 dias 15-60 

horas 
N/A N- desmetilação 

CYP3A4 / 5, 2D6, 2B6, 

Substrato 1A2 

Nenhum N/A dose de carga: 
1,5 µg/kg IV 

dose de 

manutenção: 
0,5-15 mg/kg/h 

IV 

Não há acúmulo no caso de insuficiência hepática/renal. Utilizar IMC, se o peso > 130%. 

Remifentanil NA NA 1-3 min 3-10 min 3-4 min hidrólise por plasma 

esterases 
    

 

Farmacologia de Analgésicos Não Opiáceos  

Não opiáceos 
(Rota) 

Início Eliminação meia-vida Via metabólica Metabólitos 
ativos 

Dosagem Efeitos Colaterais e outras informações 

Ketamina  
(IV) 

30-40 

segundos 
2-3 horas N-desmetilação Norcetamina Dose 0,1-0,5 mg/kg IV, seguido de 

0,05-0,4 mg /kg/h 
Atenua o desenvolvimento de tolerância aguda aos opióides. Pode causar 
alucinações e outros distúrbios psicológicos. 

Acetaminofeno (VO)  30-60 min, 

variável 
2-4 horas glucuronidação, 

sulfonação 
Nenhum 325-1000 mg a cada 4-6 horas; 

dose máx ≤ 4g/dia) 
Pode ser contra-indicado para pacientes com significativa disfunção hepática. 

Ketorolaco (IM/IV) 10 min 2,4–8,6 h Hidroxilação, 

conjugação/ 

Excreção renal 

Nenhum 30 mg IM / IV, em seguida, 15-30 

mg IM / IV a cada 6 horas até 5 dias. 
dose máx de 120 mg / dia x 5 dias 

Evite medicamentos anti-inflamatórios não esteróides nas seguintes condições: disfunção renal, sangramento 

gastrointestinal; anormalidade plaquetária; terapia concomitante com inibidor da enzima conversora de 

angiotensina, insuficiência cardíaca, cirrose, asma. Contra- indicado para o tratamento de dor peri-operatória 

em cirurgia de revascularização do miocárdio. 
Ibuprofeno 
(IV) 

N/A 2,2-2,4 h oxidação Nenhum 400-800 mg IV a 

cada 6 horas 

perfusão durante> 30 

minutos; 
dose máx = 3,2 g / dia 

Evite medicamentos anti-inflamatórios não esteróides nas seguintes condições: disfunção renal, 

sangramento 
gastrointestinal; anormalidade plaquetária; terapia 
concomitante com inibidor da enzima conversora de angiotensina, insuficiência cardíaca, cirrose, asma. 

Contra- 
indicado para o tratamento de dor peri-operatória em cirurgia de revascularização do miocárdio. 

Ibuprofeno  
(VO) 

25 min 1,8-2,5 h oxidação Nenhum 400 mg VO a cada 4 horas; 
dose máx = de 2,4 g / dia 

 

Gabapentina (VO) N/A 5-7 h Excreção renal Nenhum dose inicial = 100 mg VO três 

vezes por dia; 
dose de manutenção = 900-3600 mg / dia 
divididos em três doses 

Efeitos colaterais: (comum) sedação, confusão, tonturas, ataxia. Ajustar dosagem em insuficiência renal. 

A interrupção abrupta de medicamentos associados pode 
levar à síndrome de abstinência, convulsões. 

Carbamazepina 

liberação imediata  
(VO) 

4/5 horas 25-65 horas 

inicialmente, em 

seguida, 
12-17 horas 

oxidação Nenhum dose inicial = 50-100 mg via oral; 
manutenção 
dose = 100-200 mg cada 4-6 horas, 

dose max = 
1200 mg / dia 

Efeitos colaterais: (comum) nistagmo, tontura, diplopia, vertigens, letargia (raro) anemia aplástica e 

agranulocitose; 
Stevens-Johnson ou necrólise epidérmica tóxica com o gene HLA-B1502. interações medicamentosas 

múltiplas devido à indução de enzimas hepáticas. 



Farmacologia Clínica de Medicamentos Sedativos  

Agente Início após 
dose IV de 

carregamento 

Eliminação 
Meia-vida 

Metabólitos 
ativos 

Dose de carregamento 
(IV) 

Dose de 
manutenção 
(IV) 

Efeitos Adversos 

Midazolam 2-5 min 3-11 horas Sima 0,01-0,05 mg/kg por 

vários minutos 
0,02-0,1 
mg/kg /h 

Depressão respiratória, hipotensão 

Diazepam 2-5 min 20-120 mg h Sima 5-10 mg 0,03-0,1 
mg/kg 
q0,5-6 h prn 

Depressão respiratória, hipotensão e flebite 

Propofol 1-2 min Uso a curto prazo = 

3-12 h 

Uso a longo prazo= 

50 ± 18,6 h 

Nenhum 5 µg /kg/min mais de 

5 min 
5-50 µg / kg / 
min 

Dor em injecções, hipotensão, depressão respiratória, hipertrigliceridemia, pancreatite, reações alérgicas, síndrome da infusão relacionada 

com propofol; a sedação profunda com propofol está associada mais significativamente com longos períodos de emergência que com 

sedação leve 

Dexmedetomidina 5-10 min 1,8-3,1 h Nenhum 1 µg / kg ao longo de 

10 min 
0,2-0,7 

mg/kg/h 
Bradicardia, hipotensão, hipertensão com a dose inicial de carga, perda dos reflexos das vias aéreas 

a Metabólitos ativos prolongam a sedação, especialmente em pacientes com insuficiência renal.  

b Administrar dose inicial de carregamento de propofol IV apenas nos pacientes nos quais a hipotensão é improvável de ocorrer. 

c Evitar  dose  inicial  de  carregamento  de  dexmedetomidina  IV  em  pacientes  hemodinamicamente instáveis. 

dA taxa de perfusão de manutenção da Dexmedetomidine pode ser aumentada para 1,5 µg/kg/h, quando tolerado. 

e Flebites podem ocorrer quando o diazepam é injetado em veia periférica. 

f Dor no local da injecção ocorre geralmente quando o propofol é administrado em veias periféricas. 


