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     Propriedades 

 

A tetracaina é um potente anestésico local do tipo éster, com ação prolongada, que 

atua estabilizando a membrana neuronal, prevenindo o inicio da propagação do impulso 

nervoso, utilizada para anestesia superficial e espinhal. Devido a sua toxicidade sistêmica, não 

é utilizada para outras técnicas anestésicas locais. Normalmente, o sal cloridrato é usado 

em soluções e cremes, enquanto a base é usada em pomadas.  

 
  

     Contraindicações 

Contraindicado em alergia ao tipo anestésico local do tipo éster, PABA e parabenos. 

Analgésico local  

 
 



 

 

Devem ser realizadas verificações médicas especiais durante o parto, bem como em 

indivíduos com epilepsia, bloqueio cardíaco, bradicardia ou choque grave, ou onde presume-

se que devido ao local de aplicação ou ao uso podem ocorrer altas concentrações plasmáticas. 

Não é aconselhável aplicar em áreas inflamadas ou infectadas.  

No caso de reações sistêmicas, devem ser introduzidas medidas para manter a 

circulação e a respiração, e para controlar convulsões. 

 

     Reações Adversas 

Efeitos secundários: são geralmente infrequentes, embora moderadamente importantes, 

sendo a maioria dos casos relacionados à dosagem, absorção rápida ou injeção intravascular 

acidental, mas também pode ser devido a hipersensibilidade, idiossincrasia ou tolerância do 

paciente parcialmente diminuído. Os mais característicos são a excitação, agitação, tonturas, 

tinnus, visão turva, náuseas, vômitos, tremores e convulsões. Inchaço da língua e da região 

Perioral pode ser um primeiro sintoma de toxicidade sistêmica. Após a excitação, a depressão 

pode aparecer com sonolência, depressão respiratória e coma, incluindo depressão 

miocárdica, hipotensão, bradicardia, arritmia e parada cardíaca. 

Além disso, podem ocorrer reações alérgicas como urticária e reação anafilactoide. 

A absorção de tetracaína através das mucosas é rápida apresentando-se de forma 

aguda, sem sinais prodrômicos ou convulsões anteriores. Excepcionalmente, ocorrem casos 

de metahemoglobinemia. 

 

 
 

     Concentração Recomendada 

Na anestesia ocular, são utilizadas 0,5-1% de soluções e 0,5% de pomadas. 

Também é utilizado na anestesia tópica na forma de 1% de cremes e 0,5% de pomadas 

anais. 



 

 

Para a anestesia superficial do nariz e da mucosa da garganta, uma solução de 0,25-

0,5% é aplicada diretamente, bem como a inalação de uma solução nebulizada a 0,5%, não 

sendo utilizados mais de 20 mg. Pode ser combinado com adrenalina para atrasar a absorção. 

Na anestesia espinal são utilizadas soluções de 0,5%, que são obtidas misturando 

volumes iguais de uma solução de 1% de cloridrato de tetracaína e diluente adequado. As 

soluções isobáricas são preparadas com a ajuda do líquido cefalorraquidiano e o hiperbárico 

por diluição com solução de glicose a 10% para injeção. Soluções hiperbáricas também podem 

ser obtidas reconstituindo 10 mg de ametocaína com 1 ml de solução de glicose a 10% para 

injeção e, em seguida, diluindo com igual volume de líquido cefalorraquidiano, com uma 

concentração final de glicose de 5% e de tetracaína 0,5%. As soluções hiperbáricas comerciais 

contêm 0,2 a 0,3% de tetracaína e 6% de glicose. 

Em obstetrícia, para um baixo bloqueio da coluna vertebral, é administrada uma 

solução hiperbárica, em doses de 2-3 mg. Para a anestesia perineal, a dosagem é de 5 mg, 

enquanto a anestesia perineal e dos membros a dose é de 10 mg, pode ser utilizada uma 

solução isobarica e hiperbárica, dependendo da técnica utilizada. Para a anestesia espinhal 

superior, é utilizada uma solução isobárica em dosagens de 15-20 mg. 

As doses superiores a 15 mg raras são necessárias para a anestesia espinhal.  

 
 

     Farmacotécnica 

 Armazene em recipientes bem fechados protegidos da luz. Soluções aquosas devem 

ser descartadas em caso de surgimento de cristais, turbidez ou mudança de coloração. 

Incompatível com álcalis, iodetos e sais inorgânicos de mercúrio e prata. 
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