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A anestesia local da cavidade bucal é uma etapa fundamental na maioria dos
procedimentos odontológicos. A administração não-invasiva efetiva de anestésicos
locais na cavidade bucal visando substituir as doloridas injeções, possibilitaria o
aprimoramento de procedimentos rotineiros e cirúrgicos. No entanto, a anestesia
profunda e pelo tempo adequado de regiões estratégicas da mucosa bucal requer a
penetração do anestésico em quantidades efetivas. A combinação dos cloridratos de
lidocaína (LCL) e prilocaína (PCL) é uma estratégia interessante do ponto de vista
farmacocinético, visto que a lidocaína inicia sua ação mais rapidamente, porém a
prilocaína apresenta uma potência maior. A velocidade de liberação e permeação dos
fármacos pode ser aumentada e modulada através da aplicação da iontoforese. O
objetivo deste trabalho foi avaliar in vitro a influência da iontoforese na permeação de
PCL e LCL através de mucosa esofageal suína a partir de uma formulação semi-sólida
mucoadesiva. Para tanto, um hidrogel à base de hidroxipropilmetilcelulose foi
desenvolvido e o efeito do pH (5,8 e 7,0) avaliado em função da iontoforese (1 mA/cm2
por 60 minutos). Um método analítico de cromatografia líquida de alta eficiência foi
validado para quantificação simultânea dos fármacos, apresentando satisfatória
seletividade, linearidade no intervalo de 0,25 a 10 µg/mL, sensibilidade, precisão,
exatidão e robustez. A recuperação dos fármacos a partir da mucosa esofageal suína
forneceu níveis adequados conforme preconizado pela literatura. A formulação
desenvolvida apresentou uniformidade de conteúdo e propriedades mecânicas e
mucoadesivas adequadas para a aplicação bucal. A combinação dos fármacos na
formulação não ocasionou a formação de uma mistura eutética, porém promoveu
mudanças nos coeficientes de distribuição mucosa/formulação do PCL, tendo maior
caráter hidrofílico em pH 7,0 e maior caráter hidrofóbico em pH 5,8. Nos estudos de
permeação in vitro através de mucosa esofageal suína, a iontoforese a partir da
formulação pH 7,0 foi capaz de aumentar as quantidades de PCL permeada e
recuperada da mucosa quando isolada e combinada na formulação. Porém, as
quantidades de LCL foram aumentadas por iontoforese apenas na mucosa quando
combinada ao PCL. A iontoforese a partir da formulação contendo os fármacos isolados
em pH 5,8, com o intuito de promover maior ionização dos fármacos, aumentou o fluxo
do PCL e do LCL. No entanto, o fluxo passivo foi menor em pH 5,8 e o maior aumento
de fluxo proporcionado pela iontoforese neste pH não acarretou em maiores
quantidades de fármaco permeadas. O pré-tratamento da mucosa com LCL aumentou
ligeiramente o fluxo passivo do PCL, porém quando a iontoforese foi aplicada, tanto o
fluxo quanto o acúmulo do PCL na mucosa diminuíram após o pré-tratamento. Assim,
para a anestesia não invasiva em procedimentos odontológicos, é recomendável aplicar
a iontoforese diretamente na formulação que contém a combinação de PCL e LCL, em
pH 7,0. Desta forma, alia-se início de ação mais rápido (LCL) e potência (PCL) e
alcançam-se maiores quantidades permeadas e retidas na mucosa para ambos os
fármacos.
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1. INTRODUÇÃO
O desenvolvimento de anestésicos locais, injetáveis, eficientes e seguros
pode ser considerado como um dos principais avanços da área odontológica no
século XX (MOORE & HERSH, 2010), possibilitando a realização e aprimoramento
de procedimentos rotineiros e cirúrgicos, ampliando o acesso ao tratamento dental a
milhares de pacientes. Entretanto, o uso do anestésico injetável representa uma das
principais fontes de temor e até de fobia por parte significativa de pacientes (CLARK
& YAGIELA, 2010), fazendo com que a visita ao consultório seja muitas vezes
postergada e até evitada (SMITH & HEATOM, 2003; SOKOLOWSKI et al., 2010;
MCGRATH & BEDI, 2004). Avaliar o impacto deste inconveniente na saúde bucal é
difícil por ser subjetivo (ARMFIELD, 2011; EITNER et al., 2006; AGDAL et al., 2008;
GARCHA et al., 2010; POHJOLA et al., 2009), porém, é estimado que
aproximadamente 36% da população sofra de algum tipo de ansiedade relativa à
execução de tratamentos dentais, enquanto 12% tem medo extremo de
procedimentos odontológicos, refletindo de modo negativo na saúde bucal e
qualidade de vida (HILL et al., 2013).
Várias estratégias tem sido utilizadas para minimizar o desconforto do
paciente. Dentre elas, pode-se citar a utilização de procedimentos drásticos como a
sedação e indução de anestesia geral (AMERICAN DENTAL ASSOCIATION, 2007;
HIGGINS, 2006), mas também práticas menos invasivas como uso de equipamentos
que substituem a agulha para realização da anestesia (needle-free) e a utilização de
formulações anestésicas tópicas. A grande maioria das formulações farmacêuticas,
administradas de forma não-invasiva, contendo anestésicos para uso tópico
odontológico consiste em pomadas, géis ou sprays. Essas formulações são
utilizadas a priori para minimizar o desconforto do paciente que será posteriormente
submetido à injeção do anestésico local ou para realização de alguns procedimentos
específicos e menos invasivos, sendo mais comumente utilizados os géis contendo
benzocaína a 20%.
No tocante ao estudo de novas formulações, a maioria deles visa prolongar
o efeito anestésico e minimizar o risco de efeitos tóxicos sistêmicos durante o
tratamento da dor aguda e crônica, especialmente em condições pós-operatórias.
Nesses casos, a principal estratégia é a encapsulação do fármaco em lipossomas ou
em partículas poliméricas (micro/nano), veiculadas na forma injetável (DE MELO et
al., 2011; MORAES et al., 2009; CEREDA et al., 2006; ARAÚJO et al., 2003). Dessa
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forma, o conhecimento obtido com o desenvolvimento desses sistemas pouco
contribui para o aprimoramento de formulações tópicas de liberação imediata para
aplicação não-invasiva na mucosa bucal.
A literatura relativa ao desenvolvimento de sistemas que possibilitem um
efeito anestésico mais profundo a partir de formulação de uso tópico que viabilize a
substituição do injetável é escassa. Em 1996, o FDA aprovou um sistema mais
elaborado (patch; Dentipatch® – Noven Pharmaceuticals), preparado a partir de
polímeros formadores de hidrogéis. Uma das faces do patch é protegida com
revestimento hidrofóbico, enquanto a não revestida, em contato com a mucosa,
hidrata, intumesce e libera o fármaco. O tempo de latência é de 05 minutos e a
duração da ação 45 minutos (FERNANDEZ et al., 2005). O contato íntimo com a
mucosa possibilita maior retenção do fármaco no local de aplicação, penetração e
duração do efeito, eliminando a possibilidade de diluição do produto pela saliva,
como acontece com as formulações convencionais. É indicado em procedimentos
superficiais (CARR & HORTON, 2002), em que o paciente apresenta elevado grau
de ansiedade e sensibilidade à dor, ou em procedimentos que exigem múltiplas
injeções de anestésico (DENTIPATCH®, 2011). Embora sustente a duração do efeito
anestésico por maior período de tempo, não foram localizadas informações de
aplicação em substituição à anestesia infiltrativa ou de bloqueio nervoso.
Duas outras formulações visando a minimização do uso de anestésico
injetável estão sendo avaliadas em ensaios clínicos. Um spray nasal, contendo 3%
de tetracaína e 0,05% de cloridrato de oximetazolina, vasoconstritor, finalizou
recentemente os ensaios clínicos de Fase II (Empresa: St. Renatus, LLC). O sistema
proporcionou um efeito comparável à injeção de lidocaína e a empresa pretende dar
continuidade à avaliação clínica (CLINICAL TRIAL DATABASE, 2011). Este é o
único produto que tem como proposta a substituição do uso da injeção do
anestésico que já concluiu com sucesso as fases iniciais de ensaios clínicos, tendo
sido idealizado para a realização de procedimentos na arcada dentária superior.
Um gel contendo ropivacaína a 1 e 2% encapsulada em lipossomas finalizou
ensaios de Fase I, tendo sido avaliado quanto ao efeito anestésico pulpar e na
diminuição da dor em ensaios de simulação de injeção (CLINICAL TRIAL
DATABASE, 2011). Um artigo de divulgação científica, publicado pelas mesmas
instituições que conduziram o ensaio clínico, relata que o efeito da formulação de
ropivacaína a 1% sobre a resposta pulpar, duração da anestesia e a dor durante a
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inserção de agulha foi equivalente à formulação padrão (EMLA®). No entanto, em
nenhuma delas foi possível obter efeito pulpar (estudo conduzido pela Faculdade de
Odontologia de Piracicaba-SP) (FRANZ-MONTAN et al., 2007).
Dessa forma, tanto o trabalho com formulações para uso tópico que
possibilitem um efeito mais preciso para procedimentos superficiais (a exemplo do
sistema patch contendo lidocaína a 20%), como formulações de aplicação nãoinvasiva que possibilitem um efeito anestésico mais profundo trariam ganhos
significativos para a odontologia.
O desenvolvimento de dispositivo para liberação tópica de anestésico local
que possibilite a substituição da anestesia local injetável, especialmente para uso
odontológico é desejável, porém não é tarefa fácil, pois deve contemplar vários
requisitos e para tanto deve combinar várias tecnologias farmacotécnicas. Entre
outras, a) disponibilizar o fármaco rapidamente, assim como os sistemas fastdissolve; b) manter o fármaco em íntimo contato com a mucosa em área restrita,
assim como proporcionado pelos sistemas biomucoadesivos; c) direcionar a
liberação visando à permeação do fármaco através da mucosa, como os
transcutâneos; d) induzir o plano anestésico e mantê-lo por período de tempo
adequado (aproximadamente 1 hora) e facilitar a remoção pós procedimento. Mas
as maiores limitações da liberação local de fármacos na cavidade bucal são mesmo
a baixa retenção da forma de dosagem no sítio de absorção e o baixo fluxo,
reduzindo a biodisponibilidade. Essas limitações podem ser contornadas com a
utilização de sistemas mucoadesivos e aplicação de iontoforese para melhorar a
permeabilidade dos fármacos (SHOJAEI, 1998).
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6. CONCLUSÃO
O método analítico proposto para quantificação do PCL e LCL por CLAE
mostrou-se

adequado,

apresentando

valores

satisfatórios

de

seletividade,

linearidade, sensibilidade, precisão, exatidão e robustez. Os parâmetros avaliados
no teste de adequabilidade do sistema e a recuperação dos fármacos a partir da
mucosa

esofageal

suína

apresentaram

resultados

aceitáveis

aos

níveis

recomendados pela literatura.
A formulação desenvolvida apresentou uniformidade de conteúdo e
propriedades mecânicas e mucoadesivas adequadas para a aplicação bucal.
Conforme verificado por estudos de DSC, a combinação dos fármacos não
ocasionou a formação de uma mistura eutética.
O coeficiente de distribuição mucosa/formulação do PCL foi alterado pela
combinação com LCL. Em pH 7,0, houve aumento de seu caráter hidrofílico, com
maior distribuição na formulação; em pH 5,8, o PCL se distribuiu mais na mucosa,
tendo seu caráter hidrofóbico aumentado.
Com relação aos estudos de permeação in vitro através de mucosa esofageal
suína, a iontoforese a partir da formulação pH 7,0 foi capaz de aumentar cerca de
4,5 vezes a quantidade de PCL permeada e 2 vezes a quantidade de PCL
recuperada da mucosa quando isolada. Quando combinado, o PCL permeado foi 12
vezes maior e o recuperado da mucosa 10 vezes maior. A iontoforese aumentou
apenas o LCL recuperado da mucosa quando associado, cerca de 2 vezes.
A aplicação da iontoforese a partir da formulação contendo os fármacos
isolados em pH 5,8 (com o intuito de promover maior ionização dos fármacos),
aumentou cerca de 9 e 4 vezes o fluxo do PCL e do LCL. No entanto, o fluxo passivo
foi menor em pH 5,8 e o maior aumento de fluxo proporcionado pela iontoforese
neste pH não acarretou em maiores quantidades permeadas. Para os fármacos
combinados, a iontoforese não aumentou significativamente seus fluxos em pH 5,8.
O pré-tratamento da mucosa com LCL aumentou ligeiramente o fluxo passivo
da PCL. No entanto, quando a iontoforese foi aplicada, tanto o fluxo quanto o
acúmulo da PCL na mucosa diminuíram após o pré-tratamento.
Assim, a combinação de PCL e LCL em pH 7,0 em uma mesma formulação
associada a iontoforese parece ser uma alternativa promissora para a anestesia não
invasiva em procedimentos odontológicos, pois além de aliar início de ação mais
rápido (LCL) e potência (PCL), resultou em maiores quantidades permeadas e
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retidas na mucosa dos fármacos quando comparada ao dispositivo comercial
utilizado para anestesia tópica.
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