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FARMACOLOGIA DOS ANESTÉSICOS 

LOCAIS

AMINOAMIDAS 

X

AMINOÉSTERES



 Os anestésicos locais ligados a ésteres são prontamente 

hidrolisados em solução aquosa 

PROCAÍNA 

 Os anestésicos locais ligados a amidas são relativamente 

resistentes a hidrólise.

 LIDOCAÍNA



ESTRUTURA

 Todos os anestésicos locais são anfipáticos, ou seja, possuem 

tanto características lipofílicas quanto hidrofílicas, geralmente 

em extremidades opostas da molécula.

 A parte hidrófila e um amino derivado do álcool etílico ou do 

acido acético.

 Anestésicos locais sem parte hidrofílica não são adequados 

para injeção, mas são bons anestésicos tópicos (p. ex., a 

benzocaína) 



ESTRUTURA





IMPORTANTE

 Sabe-se bem que o pH de uma solução de anestésico local (e o pH do tecido em 

que e infiltrado) influencia muito sua ação no bloqueio do nervo.

 ANESTÉSICO LOCAL SOLUÇÃO BÁSICA.

- Preparados em laboratório, os anestésicos locais são compostos básicos 

pouco solúveis em agua e instáveis a exposição ao ar. Seus valores de pKa variam de 

7,5 a 10.

 O processo inflamatório gera produtos ácidos: o pH do tecido normal e de 7,4; o pH 

de uma área inflamada e de 5 a 6.



IMPORTANTE 

A acidificação do tecido diminui a 

eficácia do anestésico local. Resulta 
em anestesia inadequada quando 

os anestésicos locais são infiltrados 

em áreas inflamadas ou infectadas



 A elevação do pH (alcalinização) de uma 

solução de anestésico local acelera o inicio de 

sua ação, aumenta sua eficácia clinica e torna 

sua infiltração mais confortável



 Maioria das drogas agem entrando na corrente sanguínea. 

 Anestésicos locais  começam a perder o efeito deles ao entrar na corrente 

sanguínea. 



 Um efeito clínico significativo da vasodilatação é um aumento da 

velocidade de absorção do anestésico local para a corrente 

sanguínea, diminuindo, assim, a duração e a qualidade (p. ex., 

profundidade) do controle da dor e aumentando a concentração 

sanguínea (ou plasmática) do anestésico e o potencial de 

superdosagem (reação tóxica).



 Todos apresentam algum grau de vasoatividade, 

sendo na maioria vasodilatadoras.

 A exceção é a cocaína, ação vasoconstritora.



SEPTO BUCO 

SINUSAL 

CAUSADO PELO 

USO DE 

COCAÍNA.



ABSORÇÃO

 VIA ORAL- Com exceção da cocaína os anestésicos 

locais são mal absorvidos pelo trato gastrointestinal. ( 

lidocaína é inativada por volta de 72% pelo fígado ).

 VIA TÓPICA- São absorvidos quando em contato com 

membrana mucosa. 

 VIA INJEÇÃO- A velocidade de absorção do A.L.  É 

relacionada com a vascularização do local e da 

atividade da droga.



INDUÇÃO DA ANESTESIA LOCAL

 Apos a administração de um 
anestésico local nos tecidos moles 
próximos a um nervo, as moléculas do 
anestésico local atravessam a 
distancia de um local a outro de 
acordo com seu gradiente de 
concentração. 

Durante a fase de indução da 
anestesia, o anestésico local se desloca 
de seu local de deposito extraneural 
para o nervo (bem como em todas as 
outras direções possíveis).
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TAXA DE DIFUSÃO

 É COMANDADA POR VARIOS FATORES 

EQUAÇÃO DE FICK V=K.A.(C1-C2)

 Quanto maior a concentração inicial do 

anestésico local, mais rápida e a difusão de 

suas moléculas e mais rápido e seu inicio de 

ação.



ATENÇÃO

“OS ANESTÉSICOS LOCAIS 

PODEM SER USADOS POR VIA   

INTRA VENOSA PARA O 

TRATAMENTO PRIMÁRIO DE 

ARRITIMIAS VENTRICULARES.”



PERFUSÃO DO 

ANESTESICO LOCAL 



NÍVEL SANGUINEO DO ANESTÉSICO 

LOCAL É INFLUÊNCIADO 

 1 – VELOCIDADE DE ABSORÇÃO DA DROGA NO SISTEMA CARDIOVASCULAR

 2- VELOCIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DA DROGA NOS TECIDOS 

 3- ELIMINAÇÃO DAS DROGAS ATRAVÉS DE VIAS EXCRETORAS

2 E 3 REDUZEM O NÍVEL SANGUINEO DO ANESTÉSICO LOCAL .





METABOLISMO

ÉSTER

X

AMIDA



BIOTRANSFORMAÇÃO

 CAEM  NA  CORRENTE SANGUÍNEA E COMEÇAM SUA BIOTRANSFORMAÇÃO

 ÉSTER :  METABOLIZADO  EM GRANDE PARTE NO SANGUE POR ESTERASES E  PEQUENA 
PARTE NO FÍGADO TAMBEM POR ESTERASES .

 AMIDA: METABOLISADOS NO FÍGADO PELAS AMIDASES. 



ÉSTER

 CLOROPROCAÍNA, PROCAÍNA, TETRACAÍNA.

 SÃO HIDROLIZADOS NO PLASMA PELA ENZIMA PSEUDOCOLINESTERASE.

 TEM COMO PRODUTO METABÓLICO O PABA ( ÁCIDO PARA AMINO 

BENZÓICO).

 SÃO OS ANESTÉSICOS LOCAIS COM MAIOR POTÊNCIAL ALERGÊNICO 

DEVIDO A FORAMAÇÃO DO PABA .



ÉSTER

 1 em cada 2800 pessoas possuem forma atípica da 

pseudocolinesterase.

 Causa dificuldade em hidrolisar anestésicos locais do 

tipo éster.

 Aumento dos níveis sanguíneos e aumento do 

potencial de toxicidade.

 Pseudocolinesterase atípica é de traço hereditário.

 Anamnese  investigar  “ dificuldade para pegar 

anestesia geral”. 



AMIDA

 LIDOCAÍNA,MEPIVACAÍNA,PRILOCAÍNA,BUPIVACAINA,A

RTICAINA,ROPIVACAINA.

 Local primário da biotransformação é o FÍGADO.

 Pacientes com função hepática deficitária  são 

incapazes de transformar os anestésicos locais de 

forma normal .

 Assim elevando o nível sanguíneo do anestésico local  

e potencial toxicidade.



AMIDA

 Pacientes com função hepática significativa

 ( ASA IV ou ASA V)  ou pacientes com 

insuficiência cardíaca ( ASA IV ou ASA 

V)apresentam uma contra indicação relativa a 

administração de drogas do tipo AMIDA.



EXCREÇÃO

 OS RINS SÃO OS ORGÃOS EXCRETORES PRIMÁRIOS TANTO PARA 

ANESTÉSICOS LOCAIS  QUANTO PARA SEUS METABÓLITOS.

 ÉSTERES – PEQUENAS QUANTIDADES DA DROGA INALTERADA É 

ENCONTRADA NA URINA.

 AMIDA – APRESENTAM UMA QUANTIDADE MAIOR DA DROGA INALTERADA 

EM RELAÇÃO AOS ÉSTERES.

 ATENÇÃO EM PACIENTES COM INSULFICIÊNCIA RENAL SIGNIFICATIVA .



AÇÕES SISTÊMICAS

 São compostos químicos que bloqueiam de maneira 

reversível os potenciais de ação em todas as 

membranas excitáveis. O sistema nervoso central (SNC) 

e o sistema cardiovascular (SCV) são, portanto, 

particularmente suscetíveis a suas ações. A maioria das 

ações sistêmicas dos anestésicos locais é relacionada 

com seu nível sanguíneo ou plasmático no órgão-alvo 

(SNC, SCV). Quanto maior o nível, mais intensa será a 

ação clínica. 



SISTEMA NERVOSO CENTRAL

 Os anestésicos locais atravessam facilmente a barreira 
hematencefálica. Sua ação farmacológica no SNC é a 
depressão.

 Em níveis sanguíneos baixos (terapêuticos, não 
tóxicos), não ocorrem efeitos clinicamente  
significativos no SNC.

 Em níveis mais altos (tóxicos, superdosagem), a 
manifestação clínica primária é a convulsão tônico-
clônica generalizada.





SISTEMA CARDIOVASCULAR

 Os anestésicos locais têm ação direta 

no miocárdio e na vascularização 

periférica. Entretanto, em geral, o 

sistema cardiovascular parece ser mais 

resistente aos efeitos de substâncias 

anestésicas locais do que o SNC.



SISTEMA CARDIOVASCULAR 

 MIOCÁRDIO

 EFEITO SEMELHANTE AOS NERVOS PERIFÉRICOS.

 PRODUZEM UMA DEPRESSÃO NO MIOCÁRDIO 

RELACIONADA AO SEU NÍVEL SANGUÍNEO.

 REDUZ VELOCIDADE E FORÇA DE CONTRAÇÃO.

 USADO EM TRATAMENTO DE ARRITMIAS CARDÍACAS ( 

doses terapêuticas)



ATENÇÃO 1

“AÇÕES DIRETAS CARDÍACAS DOS ANETÉSICOS 

LOCAIS EM NíVEIS SANGUINEOS MAIORES QUE 

NíVEIS TERAPÊUTICOS , CAUSAM A REDUÇÃO DA 

CONTRABILIDADE DO MIOCÁRDIO E DIMINUIÇÃO 

DO DÉBITO CARDÍACO. AMBOS LEVANDO A UM 

COLAPSO CIRCULATÓRIO.”



ATENÇÃO 2

Alguns anestésicos locais, como 

bupivacaína (e em menor grau 

ropivacaína e etidocaína) podem induzir 

fibrilação ventricular potencialmente 

fatal.



SISTEMA RESPIRATÓRIO

 Os anestésicos locais exercem um efeito duplo sobre a 
respiração. 

 Em níveis inferiores à superdosagem, eles têm ação 
relaxante direta sobre o músculo liso brônquico

 Em níveis de superdosagem podem produzir parada 
respiratória resultante de depressão generalizada do SNC. 

 Em geral, a função respiratória não é afetada pelos 
anestésicos locais até que se atinjam níveis próximos à 
superdosagem.



SISTEMA MUSCULAR 

 Músculo esquelético parece ser mais sensível as propriedades 

irritantes locais dos anestésicos locais do que outros tecidos.

 Injeções intramusculares ou intraorais de anestésicos de longa 

duração podem produzir alterações dos músculos esqueléticos .

 As alterações que ocorrem na musculatura esquelética são 

reversíveis, com completa regeneração muscular em duas 

semanas após a administração do anestésico local.
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