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Utiliza
ação de lid
docaína en
ndovenosa
a como mé
étodo anallgésico
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al Rodrigue
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A utilizaçã
ão clínica da
a lidocaína endovenosa
e
como méto
odo analgésico foi
introd
duzida em 1961
1
por do
ois anestesio
ologistas que
e demonstra
aram sua efiicácia no controle
da do
or pós-opera
atória (Bartlett and Huttaserani, 196
61). Além de sua eficáccia em diminuir a
intensidade da dor aguda no
o pós-operattório, essa droga
d
també
ém pode serr empregada
a para
contrrolar algias neuropáticas crônicas. Boas et al. (1982) relataram red
dução da do
or por
desafferentação e dor de origem centra
al após infus
são de lidoc
caína endove
enosa e, a partir
desse
e relato, su
urgiram div
versos novo
os estudos comprovando sua eficcácia analgésica.
Porta
anto, existem
m dados consistentes na
a literatura que
q
sustenta
am o empreg
go desse fárrmaco
por v
via endoveno
osa como mais
m
uma ferrramenta para controlar dores crôniicas e aguda
as, de
origem somática ou neural.
estésico loca
al do grupo amida e se
eu mecanism
mo de
A lidocaína é um ane
ação consiste em
e
bloquearr canais de
e Na+ específicos, conhecidos com
mo resistentes à
tetrod
dotoxina. O bloqueio do
o canal iônicco leva à intterrupção da
a passagem de sódio attravés
da m
membrana para o intterior neuro
onal (Butte
erwoeth and
d Strichartzz, 1990). Como
conse
equência da
a perda do influxo dessse eletrólito
o pela membrana, terem
mos elevaçã
ão do
poten
ncial de ação
o e, portanto
o, bloqueio d
da condução do estímulo
o nervoso.

A lidocaín
na não pos sui apenas propriedade em bloqu
uear a condução
nervo
osa de estíímulos dolo
orosos. A liidocaína ap
presenta açã
ão antiarrítm
mica ao im
mpedir
batim
mentos prem
maturos através da ligaçção a canais
s de sódio abertos,
a
durrante a fase
e 0 do
poten
ncial de açã
ão cardíaco, sendo classsificada com
mo droga an
ntidisrítimica
a Ib por Vau
ughan
Willia
ams, por es
sse efeito. A sua utiliza
ação como analgésico foi
f evitada por muito tempo
t
devid
do à gravidade de seu
us efeitos a dversos, qu
ue geralmen
nte estão a ssociados com
c
a
administração de
e doses acim
ma do que é preconiza
ado pela lite
eratura (5m
mcg/mL-1). Dentre
D
esses
s efeitos deletérios enc
contram-se llesão neural irreversíve
el por ruptu
ura de membrana
celula
ar; vasodilattação e cons
sequente hip
potensão; es
stimulação paradoxal
p
do
o sistema ne
ervoso
centrral, com agitação, trem
mor, confusã o mental e em último estágio con
nvulsões de difícil
contrrole e morte
e. Atualmentte já se sabe
e que dose considerada pequena co
omo 1 a 2 mg/kg
m
administrada em
m bolus, seg
guida por in
nfusão contínua de 1,5 mg/kg/h, p
provém analgesia
considerável e essa posologia é corresp
pondente à concentração
c
o plasmática
a de 2 mcg//mL-1.
Sendo assim, a dose
d
analgés
sica preconizzada pode se
er considerad
da como seg
gura.
Como já citado
c
anterio
ormente, o alvo de ação
o mais conhe
ecido da lido
ocaína
são o
os canais de sódio dependentes de voltagem, que
q
são divid
didos em sub
btipos conhe
ecidos
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com a sigla NaV
V e apresentam distribuiição no siste
ema nervoso
o de maneirra diversa. Sendo
S
assim
m, temos Na
aV 1.8 e Nav
v 1.9 em ne
eurônios perriféricos sensitivos e Na
aV 1.7 no sis
stema
nervo
oso simpátic
co. Além des
sses canais ccitados há também uma
a variável “p
patológica”, que é
o sub
btipo embrio
onário NaV 1.3 que se prolifera em
m nervos periféricos lesa
ados, provocando
hiperrexcitabilidad
de no local traumatizado
t
o. O bloqueiio deste sub
btipo embrio nário de can
nal de
Na+ explica a propriedade
p
que esse anestésico local apres
senta em rreduzir desc
cargas
ectóp
picas oriunda
as de nervos periféricoss lesados. Devido às diferenças enttre os subtip
pos de
canaiis de sódio, a injeção endovenossa de lidoca
aína interrom
mpe as desscargas ectó
ópicas
prove
enientes dos
s nervos em
m condições patológicas, sem levar a um bloqu
ueio de condução
dos impulsos. Po
ortanto, com
mo já demon strado em diversos
d
trab
balhos, este fármaco controla
fenôm
menos como
o a alodinia e a hiperalg
gesia em div
versas neuro
opatias dolo rosas de ma
aneira
sistêm
mica (Chapla
an et al., 1995; Abdi et al., 1998; Ja
asmin et al1998; Sinnott
tt et al., 1999).
A existên
ncia de outtras vias re
esponsáveis pelo efeitto analgésic
co da
lidoca
aína ainda é pesquisa
ada. Além da já citad
da ação sobre os can
nais de sód
dio, a
administração de
esse anestés
sico local po r via endove
enosa provo
oca aumento
o na concenttração
de ac
cetilcolina no líquor, lev
vando à exa
acerbação das vias descendentes i nibitórias da
a dor,
issor em re
atrav
vés da atuaç
ção deste neurotransm
n
eceptores muscarínicos M3 (Abelson KS,
2002). Esse mec
canismo oco
orre por me
eio da inibição de recep
ptores para glicina (Bie
ella G,
1993), associado
o à liberação de opioid
des endógen
nos (Cohen SP 2003), p
potencializando a
analg
gesia. Outro fator que po
ode contribu
uir para alíviio da dor é a propriedad
de que esta droga
possu
ui em dimin
nuir a respo
osta inflama
atória à isq
quemia e à lesão tecid
dual induzida por
citociinas. A ocorrrência de re
edução da d
despolarizaçã
ão pós-sináp
ptica mediad
da por recep
ptores
N-me
etil-D-asparttato e neuro
ocinina quan
ndo a lidocaína atinge a medula esspihal també
ém foi
descrrita (Nagy I, 1996) apen
nas em mode
elos animais
s.
Nos último
os anos, o u
uso de lidoca
aína endoven
nosa como ttécnica analg
gésica
ganhou maior vis
sibilidade. Estudos recen
ntes compro
ovam a eficá
ácia da sua u
utilização no
o pósopera
atório, dimin
nuindo o consumo de o
opioides, ace
elerando a alta hospita
alar. Além de sua
eficác
cia em alivia
ar a dor de origem
o
agud
da, essa droga também propicia con
ntrole de dis
sparos
ectóp
picos nas algias
a
neura
ais de orige
em crônica.. Sua ação
o provavelm
mente se dá
á por
meca
anismos mu
ultimodais, o que pode
e explicar a redução na hiperalg
gesia periférrica e
hiperrexcitabilidad
de central, após
a
injeção
o endovenosa
a. A lidocaín
na endoveno
osa deve serr vista
como
o mais uma ferramenta
a disponível no arsenall antálgico, podendo se
er utilizada como
prova
a terapêutic
ca e opção
o analgésica
a nos casos
s refratários às droga
as convencionais,
dimin
nuindo inclus
sive o consu
umo de opio
oides. A adm
ministração de lidocaína
a apresenta custo
baixo
o em compa
aração com outros fárm
macos, fácil disponibilid
dade e segu
urança denttro de
limite
es posológico
os já estabelecidos.
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