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Resumo: 

A iontoforese é uma técnica não-invasiva, baseada na aplicação de uma corrente 

elétrica de baixa intensidade para facilitar a liberação de uma variedade de fármacos, 

através de membranas biológicas, rumo à corrente sanguínea. Os objetivos do 

presente trabalho e avaliar os aspectos farmacocinéticos da utilização da técnica de 

iontoforese para a administração de fármacos no tratamento da inflamação e 

analgesia. Como metodologia utilizamos a pesquisa de revisão bibliográfica realizada 

com busca nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 

Desenvolvimento: a Iontoforese baseia-se na aplicação de corrente elétrica que é 

fornecida por uma fonte de energia distribuída com o auxílio de um eletrodo positivo 

(ânodo) e um eletrodo negativo (cátodo) através de uma solução eletrolítica que segue 

para a pele e vai promover a absorção do fármaco em questão. Quando a corrente é 

aplicada, os cátions presentes migram em direção ao polo contrário a carga do íon. 

Na ausência da aplicação da corrente elétrica a penetração transdérmica de fármacos 

ocorreria em pequena escala. As indicações da iontoforese estão relacionadas com 

as propriedades dos medicamentos que incluem: analgesia local, lesões inflamatórias 

locais entre outras. Dentre os fármacos mais utilizados nestas condições temos a: 

Dexametasona, agente antiinflamatório esteroidal sintético. 4 mg/ml em solução 

aquosa a partir do pólo negativo. Salicilatos com efeitos analgésicos e 

antiinflamatórios. 10% de pomada de salicilato de trolamina a partir do pólo negativo 

e a Lidocaína com efeitos anestésicos locais produzem analgesia transitória. Solução 

aquosa a 4-5% ou pomada a partir do pólo positivo. A técnica da iontoforese como 

recurso fisioterapêutico permite alternar a administração de fármacos através da pele 

apresentando relevância terapêutica. 

Introdução:  

A utilização de cargas elétricas fracas para a penetração de substancias ionizadas 

através das membranas biológica não é uma técnica nova sendo conhecida desde o 

século XVIII (1). A camada mais externa deste tecido é chamado de estrato córneo que 

apresenta como função a proteção contra a perda de água pelo organismo, sendo 

este uma barreira a entrada de fármacos (2). A Iontoforese baseia-se na aplicação de 

corrente elétrica que é fornecida por uma fonte de energia distribuída com o auxílio de 

um eletrodo positivo (ânodo) e um eletrodo negativo (cátodo) através de uma solução 

eletrolítica que segue para a pele e vai promover a absorção do fármaco em questão 



(3).  A absorção de fármacos ionizados através da técnica de iontoforese ocorre por 3 

vias diferentes, sendo a primeira que o fármaco difunde-se através das células 

superficiais do tecido epitelial (corneócitos). Na segunda o fármaco ionizado atravessa 

através destas células e uma terceira via os fármacos serão absorvidos pelo folículo 

piloso, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas(2). A aplicação da carga elétrica 

depende da utilização de eletrodos com carga positiva (cátodo) e negativa (anodo). 

Os fármacos a serem administrados por esta técnica deverão apresentar formas 

farmacêutica que proporcionem uma melhor ionização, bem como uma concentração 

adequada. Dentre as inúmeras utilizações da iontoforese no que se refere a 

administração dos fármacos nos ateremos a utilização de fármacos para analgesia e 

processos inflamatórios (4). 

Objetivos: 

Os objetivos do presente trabalho e avaliar os aspectos farmacocinéticos da utilização 

da técnica de iontoforese para a administração de fármacos no tratamento da 

inflamação e analgesia. 

Metodologia:  

Trata-se de uma Pesquisa de revisão bibliográfica realizada com busca nas bases de 

dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Realizada com os descritores: 

Iontoforese, fármacos em iontoforese e fisioterapia. Foram selecionados 6 referencias 

entre trabalhos e livros publicados nos últimos 20 anos além de livros de referência 

em fisioterapia. 

Desenvolvimento e Resultados: 

É fundamental que o fisioterapeuta ao escolher a iontoforese em detrimento de outras 

metodologias, esteja bem informado sobre a seleção dos íons mais apropriados e sua 

respectiva carga, tendo em vista que a aplicação dos mesmos depende da escolha 

do eletrodo (4).  A iontoforese tem vantagem sobre drogas com partículas carregadas, 

ou íons, quando numa solução. As indicações da iontoforese estão relacionadas com 

as propriedades dos medicamentos que incluem: analgesia local, lesões inflamatórias 

locais, entre outras. Como exemplo a dexametasona, um antiinflamatório muito 

utilizado, que é carregado negativamente e deve ser administrado no catodo (-) fixado 

à pele. Lidocaína, um anestésico local, é carregada positivamente e deve ser 



administrada sempre no anodo (+) indicada no tratamento de dores locais como no 

tratamento de bursites e tenossinovites. Os salicilatos também são amplamente 

utilizados pela iontoforese apresentando ação anti-inflamatória e analgésica por 

inibição da síntese de prostaglandinas. Algumas drogas são comumente utilizadas em 

medicina desportiva como por exemplo a dexametasona e lidocaína. As propriedades 

farmacocinéticas para a técnica de iontoforese depende da profundidade de 

penetração e a concentração da droga nos tecidos são alterados por situações como 

peso molecular dos íons, tipo de droga, pH e espessura da pele e intensidade da 

corrente. A dose dos medicamentos normalmente administrados pela iontoforese 

varia de 2 a 5% em solução aquosa, estudos mostram que concentrações superiores 

não apresentam maior absorção. Como contraindicações ao uso da iontoforese 

temos: não aplicar a iontoforese em superfície da pele lesionada ou partida, nas 

regiões temporal e orbicular, em casos de hipersensibilidade e sobre implantes 

eletrônicos como por exemplo marca-passo cardíaco. 

Considerações finais: 

A técnica de iontoforese é de grande aplicabilidade em fisioterapia, sendo necessário 

ao profissional fisioterapeuta o conhecimento prévio da metodologia desta técnica, 

bem como da farmacologia, indicações e contra indicações dos fármacos aplicados. 
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