
Eficácia da dexmedetomidina perineural versus intravenosa como adjunto do 

bloqueio de nervo periférico: revisão sistemática 

 

Efficacy of perineural versus intravenous dexmedetomidine as a peripheral nerve block 

adjunct: a systematic review 

 

 

A dexmedetomidina é um sedativo indicado para uso em pacientes com e sem 

ventilação mecânica, seja em unidades de terapia intensiva, em salas de cirurgia ou até 

em procedimentos diagnósticos. De acordo com estudo publicado na edição de 

setembro do periódico Regional Anesthesia & Pain Medicine (Fator de impacto: 7.015), 

a dexmedetomidina tem se mostrado eficaz como fármaco adjuvante por via intravenosa 

quando associado aos bloqueios de nervos periféricos. O objetivo desta revisão 

sistemática foi avaliar os seus efeitos intravenosos com o perineural, fazendo uma 

comparação entre ambos. Foi avaliado desde a duração do bloqueio sensorial e motor 

até o consumo de analgésicos, dor em repouso e possíveis efeitos adversos do 

sedativo.  

 

O abstract adaptado para o português está disponível a seguir:  

 

 

Resumo  

 

Introdução: Dexmedetomidina é um fármaco adjuvante aos anestésicos locais 

eficaz para bloqueio de nervos periféricos. A via venosa para administração de 

dexmedetomidina foi sugerida como sendo igualmente eficaz à via perineural, 

mas as evidências comparativas são conflitantes. 

 

Objetivos: Esta revisão baseada em evidências avaliou estudos que 

comparavam os efeitos da dexmedetomidina venosa e perineural nas 

características dos bloqueios de nervos periféricos em pacientes cirúrgicos 

adultos. O objetivo principal foi avaliar a duração do bloqueio sensorial e motor. 

Como desfechos secundários, foram avaliados a duração da analgesia, os 

tempos de início do bloqueio sensorial e motor, o consumo de analgésicos, a dor 

em repouso e os eventos adversos relacionados à dexmedetomidina.  

 

Revisão das evidências: Buscamos estudos randomizados comparando os 

efeitos da dexmedetomidina intravenosa à perineural nas características do 

bloqueio de nervo periférico. A ferramenta Cochrane Risk of Bias e critérios de 

recomendação, avaliação e desenvolvimento, foram usados para avaliar a 

qualidade da evidência - quando um desfecho foi relatado por ao menos três 

estudos. 

 

Resultados: Dez estudos compararam a dexmedetomidina venosa e perineural 

no cenário de bloqueios de membros superiores (sete), bloqueios de membros 

inferiores (dois) e bloqueio troncular (um). As doses de dexmedetomidina 

suplementando os anestésicos locais de longa ação variaram entre a dose 

predeterminada (50 μg) e a dose baseada no peso (0,5 μg/kg - 1,0μg/kg). A 

diversidade clínica impediu o agrupamento quantitativo, e as evidências foram 

apresentadas como revisão sistemática. Em comparação com a via venosa, e 

com evidências de qualidade moderada, a dexmedetomidina perineural 



prolongou a duração do bloqueio sensorial em quatro de seis ensaios e do 

bloqueio motor em cinco de sete ensaios. A dexmedetomidina perineural 

também acelerou o início do bloqueio sensorial e motor em três dos seis ensaios. 

Nenhuma diferença foi relatada para os outros desfechos. A dexmedetomidina 

venosa não foi superior em nenhum resultado em todos os estudos. 

 

Conclusão: Evidências de qualidade moderada parecem sugerir que a 

dexmedetomidina venosa é um adjuvante inferior no bloqueio do nervo periférico 

quando comparada à dexmedetomidina perineural. A dexmedetomidina 

perineural está associada a maior duração e início mais rápido do bloqueio 

sensorial e motor. 
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