
 

 

Efeitos facilitadores de fármacos adjuvantes para prolongar a duração do 

anestésico local em bloqueios de nervos periféricos: revisão sistemática e 

metanálise de rede 

 

The Facilitatory Effects of Adjuvant Pharmaceutics to Prolong the Duration of Local 

Anesthetic for Peripheral Nerve Block: A Systematic Review and Network Meta-

analysis 

 

O bloqueio dos nervos periféricos com anestésicos locais (A. L.) é comum em diversas 

cirurgias, representando benefícios por aumentar o efeito analgésico, reduzir a 

permanência em unidade de recuperação pós-anestésica e o uso de opioides, entre 

outros. Contudo, as vantagens são limitadas quando se leva em conta a duração destes 

bloqueios. Mesmo sendo possível aumentar as doses de  A. L. para ampliar sua eficácia, 

os riscos de efeitos colaterais e neurotoxicidade também aumentam.  

  

O estudo publicado na edição de setembro do periódico Anesthesia & Analgesia (Fator 

de Impacto: 5.108) tem o objetivo de avaliar a eficácia de dez adjuvantes para prolongar 

a duração do bloqueio sensorial e motor promovidos pelos A. L. 

 

O Abstract adaptado para o português está disponível a seguir:      

 

 

Resumo 

 

Introdução: O bloqueio de nervos periféricos (PNB) com anestésico local 

perineural é utilizado para anestesia ou analgesia e tem muitos benefícios. Para 

estender esses benefícios, vários medicamentos adjuvantes têm sido utilizados 

no intuito de prolongar a duração da analgesia. Nosso objetivo foi avaliar a 

eficácia de vários adjuvantes no prolongamento da duração do bloqueio 

sensorial e motor nos bloqueios de nervos periféricos. 

Métodos: Uma metanálise de ensaios controlados com placebo e randomizados 

foi realizada comparando dez adjuvantes. Foram pesquisados e incluídos artigos 

disponíveis no Embase, PubMed, Web of Science e biblioteca Cochrane 

anteriores a 21 de maio de 2020. Dois autores selecionaram, de forma 

independente, estudos e extraíram os dados. Os desfechos primários foram o 

tempo de bloqueio sensorial (SB) e bloqueio motor (MB) e o desfecho secundário 

foi o tempo do primeiro resgate da analgesia (FAR). As medidas de tamanho do 

efeito foram descritas como diferenças médias (MD) com intervalos de confiança 

de 95% (CIs). A confiança nas evidências foi avaliada usando a confiança na 

meta-análise de rede (CINeMA). O protocolo do estudo foi pré-registrado com as 

revisões sistemáticas prospectivamente registradas na base de dados 

(PROSPERO), sob o número CRD42020187866. 

Resultados: No geral, 16.364 citações foram identificadas 53 estudos foram 

incluídos com dados de 3.649 pacientes. Em metanálises de rede, 4 das 7 

estratégias de tratamento incluídas foram associadas a analgesia mais eficaz 

em comparação a terapia com placebo, incluindo dexametasona (tempo de SB: 

5,73 horas, IC de 95%, 4,16–7,30; tempo de MB: 4,20 horas, IC de 95%, 2,51–

5,89; tempo de FAR: 8,71 horas, IC 95%, 6,63–10,79), dexmedetomidina (tempo 

de SB: 4,51 horas, IC de 95%, 3,52–5,50; tempo de MB: 4,04 horas, IC de 95%, 

2,98–5,11; tempo de FAR: 5,25 horas, IC de 95%, 4,08-6,43), fentanil (tempo de 

SB: 3,59 horas, IC de 95%, 0,11-7,06; tempo de MB: 4,42 horas, IC de 95%, 



 

 

0,78-8,06) e clonidina (tempo de SB: 2,75 horas, IC de 95%, 1,46-4,04; tempo 

de MB: 2,93 horas, IC de 95%, 1,69-4,16; tempo de FAR: 3,35 horas, IC de 95%, 

1,82-4,87). Em uma análise de subgrupo, a adição de dexametasona à 
ropivacaína aumentou significativamente o tempo de FAR quando comparado à 

dexmedetomidina (tempo de FAR: 5,23 horas, IC de 95%, 2,92-7,54) ou 

clonidina (tempo de FAR: 6,61 horas, IC de 95%, 4,29-8,92) com ropivacaína. 

Conclusão: Esses achados fornecem evidências para a consideração de 

dexmedetomidina, dexametasona e clonidina como adjuvantes para prolongar a 

duração do bloqueio de nervos periféricos. A adição de dexametasona à 
ropivacaína tem um tempo de FAR mais longo quando comparado à clonidina 

ou dexmedetomidina. 
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