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P E D I A T R I C A N E S T H E S I A  

PONTOS CHAVE 

● Delírio ao despertar é um estado transitório de dissociação da consciência que ocorre após interrupção de 

anestesia. Caracteriza-se por irritação importante e agitação psicomotora. 
● A incidência comumente relatada de delírio ao despertar em pacientes pediátricos é cerca de 10% a 30%. 
● Os fatores de risco associados a delírio ao despertar são idade, comportamentos pré-existentes, tipo de cirurgia e 

uso de anestesia inalatória.  
● Dor no pós-operatório pode confundir a identificação de delírio ao despertar. 
● Os pacientes que apresentam delírio ao despertar têm maior risco de desenvolver comportamentos mal adaptativos 

pós-operatórios. 
● Intervenções para diminuir delírio ao despertar incluem a escolha de técnicas anestésicas, medicamentos e 

intervenções não farmacológicas. É fundamental que o anestesista reveja e selecione a estratégia mais apropriada 

para cada paciente individual. 
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INTRODUÇÃO 

Delírio ao Despertar (DD) foi descrito pela primeira vez na literatura no início da década de 1960. Embora frequentemente 

chamado agitação ao despertar, é definido como um estado transitório de dissociação da consciência após a interrupção da 

anestesia. As características do DD incluem irritabilidade, choro inconsolável, angústia e incapacidade de cooperar.1 Na 

prática, pode ser desafiador identificar com precisão pacientes que estão em risco de desenvolver DD, bem como prevenir e 

tratar DD. Este tutorial analisa o que sabemos atualmente sobre DD, quem está em risco de desenvolver DD e as 

intervenções farmacológicas e não farmacológicas que podem ser usadas para tratá-lo. 

 

INCIDÊNCIA 

A incidência de DD tem sido relatada variando de 2% a 80%. O consenso mais comum da literatura é incidência de 10% a 

30% de todas as crianças na sala de Recuperação Pós-Anestésica (RPA). Essa ampla variedade resulta de diferenças no 

desenho, metodologia e interpretação dos estudos.1 A incidência de DD é maior em pediatria do que a relatada na 

população adulta (5.3%).2 
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Critérios 

Nada Pouco Bastant

e 

 Muito Extremamente        Escore 

A criança faz contato visual com o cuidador/familiar 4 3 2 1 0 

As ações da criança são propositais 4 3 2 1 0 

A criança está consciente de seu entorno 4 3 2 1 0 

A criança está irrequieta 0 1 2 3 4 

A criança está inconsolável 0 1 2 3 4 

Escore total      

Tabela 1. Escala Pediatric Anaesthesia Emergence Delirium (PAED). A escala PAED consiste em 5 critérios com uma 

escala de 5 pontos. Os escores de cada critério são somados para atingir um escore total. O escore máximo é 20. Escore ≥ 

10 tem sensibilidade de 64% e especificidade 86% para o diagnóstico de DD. Um escore >12 tem 100% de sensibilidade e 

94.5% de especificidade para o diagnóstico de DD.18 

  

 

CARACTERÍSTICAS 

Os sinais e sintomas de DD incluem choro inconsolável, movimentos descontrolados e falta de cooperação. Esses podem 

levar a efeitos negativos de curto e longo prazo sobre a criança, os pais e os cuidadores diretos na RPA. Por exemplo, 

crianças com DD podem romper pontos cirúrgicos em função de movimento excessivo; podem deslocar acessos venosos 

(IV) e drenos ou tubos. Essas crianças representam risco de machucar não apenas a si próprias, mas também à equipe da 

RPA. Além disso, o cuidado dessas crianças com frequência demanda pessoal extra de enfermagem, o que pode 

comprometer a capacidade de pessoal na RPA. A satisfação dos pais está se tornando um parâmetro importante para a 

assistência anestésica. Pais de crianças com DD frequentemente expressam preocupação, ansiedade e insatisfação.1 A 

longo prazo, as crianças com DD têm 1,4 vezes mais chances de ter um novo episódio de alterações comportamentais mal 

adaptativas (transtorno do sono, ansiedade de separação, transtorno alimentar) por até 2 semanas após a cirurgia.2 

O desafio para os cuidadores é como identificar melhor o DD por meio de um sistema de classificação objetivo. As 

manifestações de DD podem se sobrepor às expressas por crianças com dor, e até o momento, não há uma escala de 

classificação que possa discriminar de forma confiável entre essas duas situações. Várias escalas foram propostas, e a 

escala de Delírio ao Acordar de Anestesia Pediátrica (PAED) é considerada o padrão-ouro (Tabela 1). Foi desenvolvida em 

2004 e validada para identificar DD em crianças com mais de 2 anos.3 

 

FATORES DE RISCO 

O reconhecimento dos fatores de risco para DD permite ao anestesista antecipar, prevenir e manejar o DD. Estes podem 

ser categorizados em 3 categorias: fatores de risco do paciente, tipo de cirurgia e técnica anestésica (Figura 1). 

 

                         
 

Figura 1. Categorias de fatores de risco para delírio ao 
despertar. 
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Fatores de Risco do Paciente 

Considera-se ansiedade pré-existente ou comportamentos mal adaptativos como o maior fator de risco para o 

desenvolvimento de DD, incluindo comportamento agitado e não cooperativo; exibições exageradas de raiva (acessos de 

raiva); e pouca capacidade de adaptação.4 O grau de ansiedade pré-operatória do paciente também se correlaciona com 

DD. Além disso, um alto nível de ansiedade dos pais contribui para maior nível de ansiedade pré-operatória na criança.3 

Pacientes de 2 a 7 anos têm maior risco de DD quando comparados com maiores de 7 anos. 

 

Fatores de Risco Cirúrgicos 

Alguns tipos de procedimentos cirúrgicos estão positivamente associados a aumento de risco de DD. Especificamente, 

cirurgias de ouvidos, nariz e garganta têm a maior incidência de DD (42.2%), seguidas por procedimentos abdominais, 

ortopédicos e urológicos.4 

 

Fatores de Risco Anestésicos 

O uso de anestésicos inalatórios tem sido fortemente associado com a apresentação de DD. Isoflurano, halotano, 

sevoflurano e desflurano foram todos associados a DD. Embora tenha sido constatado que o uso de sevoflurano tem a 

maior incidência de DD, isso pode ser devido ao fato de que a maioria dos estudos foi realizada utilizando sevoflurano. 

Emergência súbita também foi identificada como outro possível fator contribuinte.4 O despertar repentino em um ambiente 

desconhecido com estranhos pode piorar o medo pré-existente dos pacientes. Além disso, as crianças pré-escolares têm 

imaturidade psicológica e mais dificuldade de lidar com um retorno rápido da consciência em um ambiente estranho.5 

Dor pós-operatória pode confundir a identificação de DD. Muitas vezes é difícil, especialmente na criança não verbal, 

diferenciar entre dor e delírio. Se a dor for descartada, o diagnóstico de DD, principalmente com escala PAED positiva, é 

mais provável.6 O desafio é que os descritores da escala PAED possam ser encontrados em crianças com dor, bem como 

naquelas com DD (e sem dor). Um estudo recente analisou esses descritores para determinar quais eram os mais 

prováveis. Por exemplo, não fazer contato visual e não ter consciência do entorno é mais provavelmente consistente com 

DD. Expressão facial anormal, não conseguir ser consolado e choro enquanto o paciente está fazendo contato visual e está 

consciente de seu entorno é mais provável de dor. Para um caso em que DD e dor não possam ser discriminados, a dor 

deve ser considerada e tratada primeiro, seguida de uma reavaliação para DD.6 

 

PREVENÇÃO E TRATAMENTO 

Agentes Inalatórios versus Anestesia IV Total 

Como mencionado anteriormente, o uso de agentes inalatórios está associado a risco aumentado de desenvolvimento de 

DD. Por outro lado, anestesia geral intravenosa está associada a menor risco de DD.3 

Propofol é o agente mais usado para anestesia intravenosa total. A eficácia da administração de propofol na prevenção de 

DD varia dependendo do momento e da dose administrada. Uma infusão somente de propofol como anestésico de 

manutenção tem sido eficaz na redução da incidência de DD. No entanto, nem sempre é possível atingir uma profundidade 

adequada de anestesia, dependendo da natureza do procedimento. O papel do propofol em bolo dado como profilaxia para 

DD não é bem estabelecido. Existem dados para apoiar que 3 mg/kg de propofol ao longo de 3 minutos no final da 

anestesia com sevoflurano pode diminuir a incidência de DD.7 

 

Medicamentos 

Agonistas dos Receptores Alfa 2   

Agonistas alfa 2 tal como clonidina e dexmedetomidina têm se mostrado eficazes na profilaxia pois diminuem a  frequência e 

gravidade do DD. Embora ambos sejam agonistas dos receptores alfa 2, dexmedetomidina tem maior afinidade pelos 

adrenoreceptores alfa 2 (a2/a1=1620/1) do que clonidina (a2/a1=220/1) e pode ser clinicamente mais eficaz do que 

clonidina para diminuir a incidência de DD.8 

Em um estudo randomizado, placebo controlado, duplo-cego, dexmedetomidina 1 e 2 µg kg—1 intranasal foi administrada no 

pré-operatório, tendo reduzido a incidência de DD.9 Além disso, dexmedetomidina 2 µg kg—1 em bolo IV seguido de 0,7 µg 

kg—1 h—1 no transoperatório se mostrou mais eficaz na diminuição do DD do que uma única dose de fentanil IV 1 µg kg—1, 

em pacientes submetidos a tonsilectomia e adenoidectomia.10 Quando administrado 5 minutos antes de extubação, 

dexmedetomidina 0,3 µg kg—1 foi mais eficaz que propofol 1mg kg  —1  em diminuir a incidência de DD após 

adenotonsilectomia.11 

Além de diminuir DD, existem vários benefícios associados ao uso de dexmedetomidina. A farmacocinética e a 

farmacodinâmica da dexmedetomidina a tornam aceitável para a administração IV e intramuscular. 
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A dexmedetomidina não causa depressão respiratória11 e possui propriedades sinérgicas para analgesia, bem como diminui 

a necessidade de narcóticos, anestésicos inalatórios e propofol. Relatórios preliminares sugerem que pode diminuir a 

incidência de náuseas e vômitos pós-operatórios quando administrada como uma infusão contínua. Por fim, seu metabolismo é 

minimamente afetado por idade ou comorbidades. 

 
Narcóticos 

Vários narcóticos, incluindo fentanil, remifentanil, sufentanil e alfentanil foram estudados como medidas profiláticas para 

prevenir DD. A eficácia dos narcóticos na prevenção de DD não é clara. Estudos individuais até o momento tiveram 

resultados mistos. 

Fentanil 2 a 2,5 µg kg—1 intranasal ou 1 a 2 µg kg—1 IV reduz a duração e a gravidade do DD, sem afetar o tempo para 

atender aos critérios de alta. No entanto, fentanil aumenta significativamente náuseas e vômitos no pós-operatório,12 por 

isso seu uso deve ser cuidadosamente avaliado. Até o momento, não há dados claros em apoio a qualquer narcótico como 

profilático para DD. Deve-se usar cautela na avaliação dos estudos publicados, pois os narcóticos podem diminuir as 

manifestações de dor e confundir o escore PAED em crianças que estão com dor, mas que não têm DD. 

 
Midazolam 

Midazolam é a pré-medicação oral mais comumente prescrita no pré-operatório. Seus benefícios incluem manejo da 

ansiedade pré-operatória, amnésia, início relativamente rápido e curta duração de ação. Embora na maioria das crianças 

midazolam controle a ansiedade, até 29% podem apresentar uma resposta de agitação paradoxal.13 

Midazolam (quer seja dado antes da indução ou no final da cirurgia) foi amplamente estudado para a prevenção de DD. Até 

o momento, não há suporte para midazolam como profilático, independente do momento da administração. Uma meta-

análise foi incapaz de dar sustentação a seu benefício.3 

Apesar dos dados conflitantes, midazolam ainda deve ser considerado em pacientes de risco, uma vez que pode 

proporcionar controle da ansiedade e, em alguns estudos, diminuição de comportamentos mal adaptativos por até 1 

semana.14 

 
Gabapentina 

Gabapentina pode ser um profilático eficaz em crianças, embora não tenha demonstrado eficácia em adultos.15 Em crianças 

submetidas a adenotonsilectomia, gabapentina diminui a gravidade do DD.3 

 
Melatonina 

Doses de melatonina oral até 0.4 mg/kg (máximo 20 mg) reduzem DD em crianças (idade 3 a 7 anos).16 

 
Ketamina 

A premedicação com ketamina mostra-se mais eficaz do que o midazolam na redução da incidência de DD durante o 

período inicial da recuperação (10 minutos, 20 minutos) após anestesia com sevoflurano em crianças.17 Além disso, 

ketamina (1 mg kg—1 IV em bolo seguido de infusão de 1 mg kg—1  h—1) é tão eficaz quanto dexmedetomidina (1 µg kg—1 IV 

seguida por infusão de 1  µg kg—1  h—1) na diminuição da incidência de DD.18 No entanto, do ponto de vista prático, 

ketamina talvez não seja tão adequada como profilático para DD, pois produz efeitos colaterais indesejados que não 

compensam sua eficácia (alucinações, confusão, náusea/vômito). De 5% a 30% dos pacientes têm pesadelos e alucinações 

com altas doses.18 

 

Anestesia Regional  

Até o momento, anestesia regional não foi estudada profundamente em relação a DD. Seu valor para profilaxia de DD não 

foi demonstrado.3 

 

Intervenções Não Farmacológicas 

A acupuntura pode ser uma técnica importante na diminuição do DD. Um estudo controlado duplo-cego randomizado no 

Japão mostrou diminuição em DD em pacientes pediátricos que receberam estimulação elétrica no ponto de acupuntura 

coração 7 (HT7) com um estimulador de nervo periférico.19 

A ansiedade pré-operatória é reconhecida como fator de risco para ED. Técnicas não farmacológicas, comportamentais e 

de distração para minimizar a ansiedade pré-operatória estão sendo estudadas. Para algumas crianças, na indução, a 

distração por vídeo tem se mostrado um ansiolítico tão eficaz quanto a presença dos pais. Kim et al20 descobriram que a 

distração por vídeo, a presença dos pais ou uma combinação de ambos tiveram um efeito semelhante no DD. Além da 
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RESUMO 

DD tem sido estudado há mais de 60 anos como um estado transitório de dissociação de consciência após 

anestesia caracterizado por irritabilidade e agitação psicomotora. É visto comumente em crianças mais novas, de 2 

a 6 anos. Embora autolimitado, pode ter consequências sérias para algumas crianças. Idade do paciente, 

disposição (personalidade mal adaptativa), grau de ansiedade pré-operatória, procedimento cirúrgico e técnica 

anestésica foram identificados como desempenhando papéis importantes no DD. O desafio é  a  sobreposição dos 

comportamentos dos pacientes    na  RPA  quando  com      dor, ou  com  DD. Até  o momento,  os tratamentos 

profiláticos  mais  eficazes    são  a dexmedetomidina, os esforços  para  estabelecer  uma  boa relação com o 

paciente  e  usar técnicas não farmacológicas   para diminuir  a  ansiedade. 

Outras intervenções não farmacológicas como acupuntura e distração por vídeo, foram estudadas no passado, 

mas mais pesquisas são necessárias para entender melhor seus efeitos. Entender os fatores de risco e as opções 

de tratamento é fundamental para o manejo de DD. 

distração por vídeo, foi estudado o efeito de transportar num carro de brinquedo sobre ansiedade pré-operatória. O 

transporte em carro de brinquedo foi eficaz na redução da ansiedade pré-operatória em comparação com o midazolam 

oral.21 

 

 Para entender melhor a eficácia dessas intervenções não farmacológicas precisamos estudos em larga escala para    

 determinar sua capacidade de reduzir DD. 
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