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SISTEMA NERVOSO

O  Sistema nervoso é responsável pelo ajustamento do 

organismo ao meio ambiente. Sua função é perceber e 

identificar as condições ambientais externas, bem como as 

condições dentro do próprio corpo e elaborar respostas que 

adaptem a essas condições.



SISTEMA NERVOSO

Sistema nervoso é dividido em :



NEURÔNIO

Os neurônios possuem três partes principais: dendritos corpo celular

e axônios

O Sistema nervoso é formado por bilhões de células nervosas,

chamadas neurônios, que desempenham o papel de conduzir os

impulsos nervosos para outras células, neurônios, células musculares e

glandulares.

 Dendritos: recebe o

impulso nervoso

 Corpo celular: processa o

impulso nervoso

 Axônio: que transmite o

impulso nervoso.



Há dois tipos básicos de neurônios: 

 Sensoriais (aferentes) : flui da periferia para o SNC
 Motores (eferentes): flui do SNC para periferia

 As informações aferentes, ou

sensoriais, incluem inputs de

órgãos sensoriais (olho, orelha,

nariz e papilas gustativas), bem

como da pele, dos músculos, das

articulações e das vísceras.

 As informações eferentes, ou

motoras, têm origem no sistema

nervoso central e vão em

direção às glândulas, ao

músculo liso e ao músculo

esquelético

NEURÔNIO

 NEURÔNIO INTERNUNCIAL OU DE ASSOCIAÇÃO

Faz a união entre os dois tipos anteriores. O corpo celular deste está sempre dentro do SNC 



TRANSMISSÃO DO IMPULSO NERVOSO

Como ocorre a transmissão do impulso nervoso?



TRANSMISSÃO DO IMPULSO NERVOSO

Como ocorre a transmissão do impulso nervoso?

 Os neurônios transmitem a

informação recebida dentro do

próprio neurônio através de

sinais elétricos (movimentos de

íons), que chamamos de

impulso nervoso.

 Os neurônios comunicam entre

si através de sinais químicos

(neurotransmissão) e elétricos

(sinapses elétricas)



TRANSMISSÃO DO IMPULSO NERVOSO
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TRANSMISSÃO DO IMPULSO NERVOSO

Como ocorre a transmissão do impulso nervoso?

Neurotransmissor

Neurônio pós-sináptico

Receptor

Neurônio pré-sináptico



TRANSMISSÃO DO IMPULSO NERVOSO

Toda comunicação no sistema nervoso se dá por sinais

elétricos, os quais são mediados pelos movimentos de íons

(potencial de ação) ao longo da superfície neuronal.

Em repouso, o movimento dos íons está em equilíbrio.

Os íons se movem através da membrana por diferentes

tipos de canais iônicos.



TRANSMISSÃO DO IMPULSO NERVOSO

• Para iniciar a transmissão do

impulso nervoso, o neurônio

precisa sofrer uma leve

despolarização até atingir o

limiar e propagar o impulso

nervoso,

• Potencial de ação é a variação

de cargas elétricas entre o

interior e o exterior da células,

suficiente para veicular e

propagar o impulso e o impulso

nervoso

Potencial de ação

30



TRANSMISSÃO DO IMPULSO NERVOSO

Membrana em repouso.



TRANSMISSÃO DO IMPULSO NERVOSO

• “Canais de sódio fechados” – movimentos de
sódio e potássio – polarização – estado de
repouso.

Em seu estado de repouso, a membrana nervosa se apresenta:

-60 mV



TRANSMISSÃO DO IMPULSO NERVOSO

O estímulo gera aberturas dos canais de Na+,

resultando em influxo de Na+ e consequente

aumento de cargas positivas no interior da célula.

Quando uma célula acumular cargas positivas

suficiente ela irá despolarizar.

K+

Na+

Na+

Na+

Na+

Na+

Na+

+30 mV
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TRANSMISSÃO DO IMPULSO NERVOSO

 Imediatamente após a despolarização ter-se propagado ao longo da

fibra nervosa, o interior da fibra torna-se carregada positivamente –

difusão de íons sódio para o interior.

 Essa positividade determina a parada do fluxo de íons sódio para o

interior da fibra – membrana torna-se novamente impermeável aos íons

sódio e ainda mais permeável a potássio.

 Devido a alta concentração de K+ no interior, muitos íons se

difundem para o lado de fora – criando novamente eletronegatividade

no interior da membrana e positividade no exterior – reestabelecendo a

polaridade normal da membrana.



TRANSMISSÃO DO IMPULSO NERVOSO

30

• Os canais de potássio passam

mais tempo abertos do que os

canais de sódio,

• Isto faz com que a célula não

volte ao seu potencial original de

imediato, atingindo um potencial

mais negativo, gerando uma

hiperpolarização.

• Hiperpolarização é quando o

potencial de membrana se torna

mais negativo em um

determinado ponto da membrana

do neurônio, enquanto

despolarização é quando o

potencial de membrana se torna

menos negativo (mais positivo).

• Despolarização e hiperpolarização

ocorrem quando canais de íons da

membrana se abrem ou se fecham,

alterando a capacidade de um íon em

particular entrar ou sair da célula.



TRANSMISSÃO DO IMPULSO NERVOSO

 Despolarização

 Potencial de ação

 Repolarização

 Potencial de repouso

 Hiperpolarização



TRANSMISSÃO DO IMPULSO NERVOSO

Estímulo mecânico, térmico ou 

químico

Transformação do estímulo em 

energia elétrica (impulso 

nervoso)

Transmissão do impulso ao 

Sistema nervoso central

Percepção da Dor





Anestésicos Locais (AL) 

Definição: fármacos que bloqueiam de maneira 
reversível a condução nervosa com perda de 

sensações em área circunscrita do organismo, sem 
alteração do nível de consciência.



Anestésicos Locais (AL) 

 A.L são administrados por injeção ou de forma tópica na área das

fibras nervosas a serem bloqueadas.

 Dependendo da dose, os anestésicos podem provocar paralisia

motora

Nos dois casos, a droga deverá difundir-se para periferia dos 

nervos



Anestésicos Locais (AL) 
Os anestésicos locais estabelecem um bloqueio da via química
entre a origem do impulso e o cérebro. Portanto, o impulso
abortado, impedido de chegar ao cérebro, não pode ser
interpretado como dor pelo paciente.
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Anestésicos Locais (AL) 

Bloqueiam de forma reversível a condução do impulso 

nervoso nos axônios, através da diminuição ou 

impedimento transitório nas membranas dos íons a Na+, 

Na+

Na+
Na+

Na+

Na+

Na+

Na+

Na+

Na+ Na+

Na+

Na+

Na+

Intracelular
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Mecanismo de ação



Anestésicos Locais (AL) 



Anestésicos Locais (AL) 

A.L hidrofóbico: atravessa a

M.P e bloqueia o canal de

sódio, não importa se o canal

de sódio está aberto ou fechado

A.L hidrofilico: NÃO

atravessa a M.P, para que ele

faça seu efeito os canais de

sódio devem estar abertos e

bloqueia o canal de sódio,



Anestésicos Locais (AL) 

Fatores que interferem na ação

1- Tamanho molecular

• Moléculas menores desprendem mais facilmente

dos receptores - menor tempo de ação

2- Solubilidade lipídica

• Atravessam a bainha de mielina – vias

hidrofóbicas e hidrofílicas – acesso



Anestésicos Locais (AL) 

Fatores que interferem na ação

3- Tipo de fibra
• Fibras finas e de condução lenta: efeito mais rápido

• Fibras grossas e de condução rápida: efeito mais lento



Anestésicos Locais (AL) 

Fatores que interferem na ação

3- Tipo de fibra

 Os anestésicos locais agem em todos os nervos, as ações

dependem do tamanho e a mielinização

• As fibras menores ( aferentes a dor) são bloqueadas

primeiro

• As fibras maiores ( tato e função motora) são bloqueadas

depois

• As fibras mielinizadas são mais sensíveis



pKa

pH

não ionizada

Anestésicos locais 

ionizada

4- Influência do pH

Anestésicos Locais (AL) 

Fatores que interferem na ação



Dissociação dos Anestésicos Locais
Como saber quantas de moléculas base e catiônicas serão 

formadas??

10

Equação de Henderson-Hasselbalch

Anestésicos Locais (AL) 

4- Influência do pH
Fatores que interferem na ação



Anestésicos Locais (AL) 

Fatores que interferem na ação

4- Influência do pH

 Preparados em laboratório, os anestésicos locais são compostos
básicos pouco solúveis em água e instáveis a exposição ao ar.

 Seus valores de pKa variam de 7,5 a 10. Nessa forma, tem
pouco ou nenhum valor clínico.

 Entretanto, por serem fracamente básicos, eles se combinam
prontamente com ácidos para formar sais de anestésico local,
forma em que são muito solúveis na água e
comparativamente estáveis.



 Os anestésicos locais estão disponíveis para uso clínico
como sais ácidos (4,5 a 6,0) (geralmente cloridrato).

 O sal de anestésico local, tanto hidrossolúvel quanto
estável, e dissolvido em água destilada estéril ou em
soro fisiológico.

Anestésicos Locais (AL) 

Fatores que interferem na ação

4- Influência do pH



 Nessa solução, existem simultaneamente
moléculas sem carga (RN), também conhecidas
como base, e moléculas com cargas positivas
(RNH+), o chamado cátion.

4- Influência do pH

Anestésicos Locais (AL) 

Fatores que interferem na ação



4- Influência do pH

Anestésicos Locais (AL) 

Dissociação dos Anestésicos Locais

Na presença de alta concentração de
íons hidrogênio (pH baixo), o
equilíbrio se desloca para a
esquerda, e a maior parte da solução
anestésica existe na forma catiônica:

A proporção relativa de cada forma iônica na solução varia com o 
pH da solução ou dos tecidos em torno. 

Com carga

Fatores que interferem na ação



4- Influência do pH

Anestésicos Locais (AL) 

Dissociação dos Anestésicos Locais

A medida que diminui a concentração
do íon hidrogênio (pH mais alto), o
equilíbrio se desloca para a forma da
base livre: Sem carga

Fatores que interferem na ação



Locais inflamados e infectados

pH ácidos

AL pH ácidos+ =
Formas 

ionizadas

Para conseguir despolarizar (bloqueiar os canais de sódio) 

os AL devem estar na forma não ionizada (menor efeito)

Anestésicos Locais (AL) 



MUCOSA

Base livre (B) não ionizada

Local sem infecção e inflamação

Anestésicos Locais (AL) 



MUCOSA

Base livre (B) não ionizada

Local com infecção e inflamação

Anestésicos Locais (AL) 



Locais inflamados e infectados

pH ácidos

AL pH ácidos+ =
Formas 

ionizadas

Para conseguir despolarizar (bloquear os canais de sódio) os 

AL devem estar na forma não ionizada (menor efeito)

Anestésicos Locais (AL) 



Anestésicos Locais (AL) 

5- AL associados aos vasoconstritores

 Todos os anestésicos locais injetáveis clinicamente eficazes

são vasodilatadores. O grau de vasodilatação varia de

significativo (procaína) a mínimo (prilocaína, mepivacaína) e

também pode variar de acordo com o local de injeção e a

resposta individual do paciente.

 Após injeção de um anestésico local nos tecidos, os vasos

sanguíneos (principalmente arteríolas e capilares) da área

dilatam-se, resultando em um aumento da perfusão no

local.

Fatores que interferem na ação



Anestésicos Locais (AL) 

5- AL associados aos vasoconstritores

 Aumento da perfusão no local leva às seguintes reações:

• 1. Aumento da taxa de absorção do anestésico local pelo sistema

cardiovascular, que por sua vez o remove do local de infiltração

(redistribuição).

• 2. Maiores níveis plasmáticos do anestésico local, com consequente

aumento do risco de toxicidade (intoxicação por dose excessiva) do

anestésico local.

• 3. Diminuição da profundidade e da duração da anestesia devido à

difusão mais rápida da solução anestésica para fora do local de

injeção.

• 4. Aumento do sangramento no local do tratamento devido ao aumento

da perfusão.

Fatores que interferem na ação



Anestésicos Locais (AL) 

5- AL associados aos vasoconstritores

 Os vasoconstritores são fármacos que contraem os

vasos sanguíneos e, portanto, controlam a perfusão

tecidual.

 Eles são adicionados as soluções anestésicas locais

para equilibrar as ações vasodilatadoras intrínsecas dos

anestésicos locais.

Objetivo da associação

Fatores que interferem na ação



Anestésicos Locais (AL) 

5- AL associados aos vasoconstritores

Os vasoconstritores são adições importantes a uma solução 

anestésica local, pelas seguintes razões:

• Por meio da constrição de vasos sanguíneos, os vasoconstritores diminuem 

o fluxo sanguíneo (a perfusão) para o local de administração do anestésico.

• A absorção do anestésico local para o sistema cardiovascular torna-se mais

lenta

• Os níveis sanguíneos do anestésico local são reduzidos, diminuindo assim o

risco de toxicidade do anestésico local.

• Maiores quantidades de anestésico local penetram no nervo, onde

permanecem por períodos mais longos, a duração de ação da maioria dos

anestésicos locais.

• Diminuem o sangramento no local da administração; portanto, eles são uteis

quando sangramento elevado



Anestésicos Locais (AL) 

5- AL associados aos vasoconstritores

 Os vasoconstritores comumente utilizados em conjunto

com os anestésicos locais injetáveis são quimicamente

idênticos ou semelhantes aos mediadores do sistema

nervoso simpático adrenalina e noradrenalina.

 Assim, as ações dos vasoconstritores assemelham-se

tanto à resposta dos nervos adrenérgicos à

estimulação, que eles são classificados como agentes

simpaticomiméticos ou adrenérgicos. Esses fármacos têm

muitas ações clínicas além da vasoconstrição.

Fatores que interferem na ação



Vasoconstritores: são drogas que contraem os vasos sanguíneos e ,
assim, controla a perfusão do tecidos. Ex: adrenalina,
noradrenalina, felipressina

5- AL associados aos vasoconstritores

AL Vasoconstritores

Vasodilatação Vasoconstritor

Maior absorção Retardo da absorção

Maior toxicidade Menor risco de toxicidade

Duração curta Longa duração

Maior sangramento local Redução do fluxo sanguíneo

Anestésicos Locais (AL) 

Fatores que interferem na ação



5- AL associados aos vasoconstritores

Anestésicos Locais (AL) 

Fatores que interferem na ação

 Os anestésicos mais indicados em pacientes

cardiopatas são a Lidocaína, Mepivacaína e a

Prilocaína.

 A bupivacaína apresenta a maior

cardiotoxicidade, maior penetrabilidade nas

membranas do coração e maior resistência

após eventual parada cardíaca.

 Os vasoconstritores mais indicados em

cardiopatas são a Epinefrina, Adrenalina e

Felipressina nas concentrações de 1:100.000

e 1:200.000



5- AL associados aos vasoconstritores

Anestésicos Locais (AL) 

Fatores que interferem na ação



Anestésicos Locais (AL) 

 Todos os anestésicos locais são anfipáticos, ou seja,
possuem tanto características lipofílicas quanto
hidrofílicas, geralmente em extremidades opostas da
molécula.

Tipos 



Anestésicos Locais (AL) 

Tipos 

Ésteres Amidas

Procaína Prilocaína

Tetracaína Lidocaína

Mepivacaína

Bupivacaína

Articaína

O uso dos anestésicos locais ésteres vem 

sendo abandonado.



Ésteres Amidas

Instáveis em solução Estáveis em solução

Maior potencial alergênico Baixo potencial alergênico

Rápida hidrólise 
(enzimas no plasma)

Lenta biotransformação 
hepática

Diferenças entre os tipos de AL

Anestésicos Locais (AL) 



Anestésicos Locais (AL) 

Farmacocinética

 Após absorvidos pela corrente sanguínea, os anestésicos

locais são distribuídos para todos os tecidos do corpo,

apresentando uma meia-vida que vai de alguns minutos a

algumas horas, dependendo da droga empregada.

 Os órgãos e áreas altamente perfundidos, como o cérebro,

fígado, rins, pulmões e baço, apresentam inicialmente

maiores níveis sanguíneos do anestésico do que aqueles

menos perfundidos



Anestésicos Locais (AL) 

 Quanto à biotransformação há uma relativa diferença

entre os anestésicos do tipo éster e os do tipo amida.

 Enquanto os primeiros são hidrolisados por

colinesterases plasmáticas, os segundos por enzimas

microssomais hepáticas, tendo uma maior duração de

efeito que aqueles.

Farmacocinética



Anestésicos Locais (AL) 

Farmacocinética

 O metabolismo do anestésico local é importante, pois a

toxicidade geral da droga depende do equilíbrio entre

a velocidade de absorção para a corrente sanguínea

no local da injeção e a velocidade em que ela é removida

do sangue, através dos processos de absorção tecidual e

metabolismo.

 A excreção, os rins são os órgãos excretores primários

tanto para os anestésicos locais quanto para seus

metabólitos



A.L EM  GESTANTES

Anestésicos Locais (AL) 

 Caso seja um consulta eletiva, esperar

termino da gravidez.

 A lidocaína é o anestésico mais

apropriado para as gestantes,.

 Prilocaína e articaína não devem ser

usadas por poderem levar à

metahemoglobinemia, tanto na mãe

quanto no feto.

 Em relação à mepivacaína, mais

pesquisas devem ser realizadas já que

seus riscos para o feto não são bem

detalhados, portanto, seu uso é

desaconselhado.



Anestésicos Locais (AL) 

A felipressina deve ser 

evitada em pacientes grávidas 

por ser derivada da 

vasopressina e, teoricamente, 

ter capacidade de levar à 

contração uterina

A.L EM  GESTANTES



REAÇÕES ADVERSAS DOS A.L
Uso principal:

Depressor da condução nervosa

Interferência na transmissão dos 

impulsos nervosos em qualquer 

tecido excitável

Sistema cardiovascular

Sistema nervoso central

seletivo

Anestésicos Locais (AL) 



REAÇÕES ADVERSAS DOS A.L

Anestésicos Locais (AL) 



EFEITOS DOS A.L NAS PATOLOGIAS

Anestésicos Locais (AL) 



AL na odontologia



AL na odontologia

 Principal uso: eliminação das sensações norciceptivas

 Fármacos mais utilizados: 

Nociceptor é um receptor sensorial que envia sinal que causa a percepção da dor em resposta a um estímulo 

que possui potencial de dano

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dor


AL na odontologia

 Formas farmacêuticas

 Instrumentação

Âmpolas
Tubetes



Relação estrutura atividade do A.L

POTÊNCIA: relacionada com a lipossolubilidade, isto

quer dizer que quanto mais lipossolúvel for o A.L maior

sua potência

Latência: tempo para o início da ação. Depende da

proporção de base não ionizada/ ionizada. Quanto maior

a quantidade de base não ionizada mais rápido é o início

de ação.

Duração da ação: relacionada a ligação as proteínas

plasmáticas, ou seja quanto maior a ligação a proteínas

plasmáticas maior o tempo de duração



Relação estrutura atividade do A.L



Relação estrutura atividade do A.L



Relação estrutura atividade do A.L

Forma protonada

Forma não protonada

A forma carregada – canal aberto- via hidrofílica

Forma não carregada- canal aberto ou fechado –via hidrofílica ou hidrofóbica

Protonado- com carga

Não protonada- sem carga



Relação estrutura atividade do A.L



Relação estrutura atividade do A.L



AL na odontologia

Lidocaína

• A lidocaína é considerada o anestésico padrão em

Odontologia

• Sua ação inicia por volta de 2 a 3 minutos e tem

eficácia em uma concentração de 2%.

• Sua dose máxima recomendada é de 7,0mg/Kg em

adultos, não excedendo 500mg.

• É encontrada comercialmente nas concentrações de

1% e 2%, com ou sem vasoconstrictor.



AL na odontologia

Mepivacaína

• É amplamente utilizada no campo odontológico, sendo classificada

como um anestésico de duração intermediária.

• Apresenta potência e toxicidade duas vezes maior que a lidocaína,

tendo o seu início da ação por volta de 1 ½ a 2 minutos.

• A dose máxima é de 6,6 mg/kg, não devendo ultrapassar 400mg

• A concentração odontológica eficaz é de 2% (com vasoconstritor) e

de 3% (sem vasoconstritor). Uma de suas vantagens é que esta

substância consegue ter um tempo maior de anestesia do que os

outros anestésicos sem o uso do vasoconstrictor.



AL na odontologia

Cloridrato de Bupivacaína

 No Brasil, dentre os anestésicos de longa duração, somente o cloridrato de

bupivacaína está disponível comercialmente.

 Apresenta potência quatro vezes maior que a lidocaína e uma toxicidade

quatro vezes menor. Inicia sua ação por volta de 6 a 10 minutos.

 Apresenta uma dose máxima recomendada de 1,3mg/ kg, não devendo

ultrapassar 90mg.

 Quanto ao tempo de duração, a anestesia mandibular pode persistir de 5 a

9 horas.

 Em tubetes anestésicos é encontrado na concentração de 0,5%, porém em

ampolas de 20ml podem ser encontrados nas concentrações de 0,25%,

0,50% e 0,75% (com ou sem vasoconstritor). É o anestésico mais utilizado

em recintos hospitalares.



AL na odontologia

Articaína

A Articaína trata-se de um anestésico do tipo amida combinada a um
éster de ação intermediária, está combinação lhe confere características
peculiares, como uma melhor difusão em tecidos moles e uma baixa
toxicidade.

A Articaína possui uma boa eficiência: rapidez de ação de anestesia
profunda, duração total adequada e possibilidade de produzir anestesia
com pequeno volume.

Baixa toxicidade sistêmica permite o uso da Articaína em concentrações
mais altas (4%) do que outros



Anestésicos Locais (AL) 

1. Não deve ser irritante para o tecido no qual e aplicado.

2. Não deve causar qualquer alteração permanente na estrutura dos
nervos.

3. Sua toxicidade sistêmica deve ser baixa.

4. Deve ser eficaz, independentemente de ser infiltrado no tecido ou
aplicado localmente nas membranas mucosas.

5. O tempo de inicio da anestesia deve ser o mais breve possível.

Propriedades consideradas mais desejáveis em um 

anestésico local:



Anestésicos Locais (AL) 

Propriedades consideradas mais desejáveis em um 

anestésico local:

6. A duração de ação deve ser longa o suficiente para possibilitar que se
complete o procedimento, porém não tão longa que exija uma recuperação
prolongada.

7. Deve ter potencia suficiente para proporcionar anestesia completa sem o uso
de soluções em concentrações nocivas.

8. Deve ser relativamente isento quanto a produção de reações alérgicas.

9.Deve ser estável em solução e prontamente submetido a biotransformação no
corpo.

10.Deve ser estéril ou capaz de ser esterilizado pelo calor sem deterioração.



Doses máximas do AL

Anestésico local
Dose máxima

(por Kg de 
peso)

N de 
tubetes 
(para 60 

kg)

Max absolute
(independente 

de peso)

Lidocaína  2% 4,4 mg 7 300 mg

Mepivacaína 2% 4,4 mg 7 300 mg

Mepivacaína 3% (sv) 4,4 mg 300 mg

Articaina 4% 7 mg 500 mg

Prilocaína 3% 6 mg 400 mg

Bupivacaína 0,5% 1,3 mg 90 mg



Doses máximas do AL



Cálculos de doses do AL

Cálculo da  dose

Quantos mg tem cada tubete de anestésico?



Cálculos de doses do AL

Cálculo da  dose

Qual a dosagem máxima por peso corpóreo?

Pessoa de 65 kg.

mg/kg3%



Cálculos de doses do AL

Quantos tubetes você usar?

54 mg

X = 5,29 tubetes



Cálculos de doses do AL

Quantos mg de anéstesicos possui cada tubete?

Qual a dosagem máxima por peso corpóreo?

Determinar a dose máxima em tubetes?



Tipos de anestesias

ANESTESIA INFILTRATIVA



ANESTESIA POR BLOQUEIO NERVOSO

Tipos de anestesias



https://www.youtube.com/watch?v=_YayzWDFzYA&ab_chann

el=FernandoGiovanella



REFERÊNCIA

Capítulos 1, 2 e 3 Capítulo 16



EXERCICIOS

Quantos mg de anéstesicos possui cada tubetes?

Qual a dosagem máxima por peso corpóreo?

Determinar a dose máxima em tubetes?



EXERCICIOS

1- Paciente 26 anos, 50 kg precisa fazer um

procedimento de extração do terceiro molar. Qual a

quantidade de tubetes (1,8 mL) de Articaína 4%

serão necessários. Dados: dose máxima 7mg/kg, a

dose máxima não deve ultrapassar a 500 mg.

a)4,9 tubetes

b)4,5 tubetes

c)4,8 tubetes

d)4,0 tubetes



EXERCICIOS

3- Paciente 32 anos, 65kg precisa fazer um

procedimento em seu consultório. Qual a quantidade

de bupivacaína 0,5% em mg tem em cada tubete?

Dados: dose máxima 1,3mg/kg, a dose máxima

permitida 90 mg. Apresentar os cálculos.

a) 7 mg

b) 9 mg

c) 8 mg

d) 6 mg



EXERCICIOS

4- Paciente 45 anos, 55kg precisa fazer um

procedimento em seu consultório. Qual a quantidade

(mg) de lidocaína 2% tem em cada tubete e quantos

tubetes pode ser administrado neste paciente,

respectivamente? Dados: dose máxima 4,4mg/kg, a

dose máxima permitida 300 mg. Apresentar os

cálculos.

a) 35 mg e 6 tubetes

b) 36 mg e 7 tubetes

c) 36mg e 6,5 tubetes

d) 30 mg e 6,5 tubetes



EXERCICIOS

4- Paciente 48 anos, 80kg precisa fazer um

procedimento em seu consultório. Qual a

quantidade de Mepivacaína 3% em mg por peso

corpóreo poderá ser administrada nesta paciente.

Dados: dose máxima 4,4mg/kg, a dose máxima

permitida 300 mg. Apresentar os cálculos.

a) 299 mg

b) 352 mg

c) 320 mg

d) 300 mg



EXERCICIOS

5- No seu consultório apresenta o paciente A (40 kg)

e B (62 kg). Qual a quantidade de mg de articaína

4% poderão ser administrados nos pacientes,

respectivamente? Dados: dose máxima 7mg/kg, a

dose máxima permitida 500 mg. Apresentar os

cálculos.

a) 278 mg e 343 mg

b) 434 mg e 280 mg

c) 280mg e 434mg

d) 280 mg e 280 mg


