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Resposta ao Dr. Sérgio Hampe da Poian e ao 
Dr. Marcelo Gomes de Carvalho 

\ Sr. Editor: ção entre as concentraçoes da forma básica e da forma io
nizada. Galindo e Witcher2 já haviam concluído em tra
balho experimental que as caracterlsticas do bloqueio 
por misturas de anestésicos "locais são imprevis(veis, varian
do em Ji,nção da natureza das drogas, de ,eus pK e do pH 
final da solução. Conhen e Thurfnwl não observaram 

As medidas efetuadas pelns colegas da Universidade 
Católica de Porto Alegre falam a favor - pelo menos no 
caso da lidocalna - da diminuição da atividade fannaco
lógica do anestésico local, secundária a alteraçoes na rela-
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nenhuma vantagem quanto à qualidade da analgesia obti
da, em se misturar bupivaca(na e cloroprocaína em blo
queio peridural para a·nalgesia de parto; ademais, verifica
ram que a duração do efeito da bupivacaz'na pura é signi
Jlcativamente maior do que.a da mistura ou a da cloro
procaina pura. Atribuiram estes resultados, pelo menos 
em parte, à quedn do pH da soluçao final em relação ao 
da solução de bupivacaina não-associada, o que acaneta 
n1enor quantidade de bupivacalna sob a fonna básica ( a 
que penetra na rriembrana nervosa) com conseqüente 
diminuiçao da atividade deste anestésico local na mistura. 

De qualquer maneU'a, acredito que o anestesiologista 
deva pelo menos pensar nestes problemas antes de se de
cidir a utilizar determinada mistura de anestésicos locais: 
11or outro la.do, a recente publicação de Moore3 sobre 
pH de soluções de anestésicos locais auxilia bastante na 
previsão da atii1idade final das drogas na mistura. 

As trocas de inforrnaçoes são úteis para o esclareci-
111ento Je aS.\Utlt(Js controversos como este. razao pela 
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qual considero a secção ''Cartas ao Editor" - aberta a to
dos os anestesiologistas que dela queiram fazer uso - um 
dos pontos altos da Revista Brasileira de Anestesio/agia. 

Atenciosamente 

José Roberto Nocite 
Presidente CET /SRA 

Caixa Postal 707 
14100 - Ribeirão Preto - SP 
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