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RESUMO 

 
Justificativa e Objetivos. O trauma cirúrgico, a dor e os opioides podem causar 

náusea, vômito, íleo e aumento do tempo de internação hospitalar. O objetivo 

primário deste estudo foi avaliar o tempo de retorno da função intestinal e o tempo 

de critério para alta hospitalar após gastroplastia por via laparoscópica com 

administração de lidocaína por via venosa intraoperatória. O objetivo secundário foi 

avaliar os efeitos adversos dos opioides, e o consumo de sevoflurano intraoperatório 

e de morfina pós-operatório. Método: Foram estudados 58 pacientes, entre 18 e 60 

anos, submetidos a gastroplastia, alocados em dois grupos. Os pacientes do grupo 1 

receberam lidocaína (1,5mg/kg) administrada, durante 5 minutos, antes da indução 

anestésica e os do grupo 2, solução salina 0,9%, em igual volume. Logo em 

seguida, foi iniciada infusão de lidocaína (2mg/kg/h) ou solução salina 0,9% durante 

todo o procedimento cirúrgico. A anestesia foi feita com 5µg/kg de fentanil e 2mg/kg 

de propofol, 0,6mg/kg de rocurônio e sevoflurano. A analgesia controlada pelo 

paciente pós-operatória foi realizada com morfina. Foram avaliados: o tempo de 

retorno da função intestinal e o tempo para critério de alta hospitalar. Resultados: 

Não houve diferença significante entre os grupos no tempo para eliminação do 

primeiro flato, no tempo para atingir critérios de alta hospitalar, e na ocorrência de 

efeitos adversos. O consumo de sevoflurano intraoperatório e de morfina durante 24 

horas foi significativamente menor no grupo lidocaína. Os efeitos adversos 

observados foram náusea e vômito, sem diferença nos grupos. Conclusões: A 

lidocaina venosa reduz o consumo de sevoflurano durante a cirurgia e de morfina no 

pós-operatório, com segurança para gastroplastia. 

Palavras Chave: Lidocaína; Analgesia; Cirurgia Bariátrica. 
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ABSTRACT 

 
Background and Objectives: Surgical trauma, pain and opioids can cause nausea, 

vomiting, ileus and increased length of hospital stay. The primary objective of the 

present study was to evaluate the time to recovery of gastrointestinal function and 

the time to achieve hospital discharge criteria after laparoscopic bariatric surgery with 

intraoperative intravenous lidocaine administration. The secondary objective was to 

evaluate intraoperatory sevoflurane and postoperative morphine consumption, and 

the side effects of opioids. Methods: Fifty-eight patients aged 18 to 60 years who 

underwent bariatric surgery were allocated into two groups. Patients in group 1 were 

administered lidocaine (1.5 mg/kg) 5 minuts before induction of anaesthesia, and 

group 2 were administered 0.9% saline solution in equal volume. Subsequently, 

lidocaine (2 mg/kg/h) or 0.9% saline solution was infused during the entire surgical 

procedure. Anaesthesia was performed with fentanyl (5 μg/kg), propofol (2 mg/kg), 

rocuronium (0.6 mg/kg) and sevoflurane. Postoperative patient-controlled analgesia 

was performed with morphine. The following were evaluated: time to recovery of 

gastrointestinal function and time to meet discharge criteria. Results: There was no 

significant difference between groups regarding the time to first flatus, time to meet 

discharge criteria, and occurrence of side effects. The consumption of intraoperative 

sevoflurane and of morphine over 24 h was significantly lower in the lidocaine group. 

The side effects observed were nausea and vomiting, with no difference between 

groups. Conclusions: Intraoperative intravenous lidocaine reduces intraoperative 

sevoflurane and postoperative morphine consumption and is a safe for bariatric 

surgery.  

Keywords: Lidocaine; Analgesia; Bariatric Surgery
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A obesidade é uma doença crônica, complexa e multifatorial, associada a 

consequências médicas, sociais, econômicas e psicológicas. Representa uma das 

causas frequentes de mortes que podem ser prevenidas. Estima-se que 1,9 bilhões 

de adultos têm sobrepeso e mais de 600 milhões são obesos, representando 13% 

da população adulta mundial (Genser et al., 2016). O paciente obeso pode 

apresentar algumas doenças associadas como hipertensão arterial sistêmica, 

diabetes mellitus, apnéia do sono, doenças articulares e cardiopatias, que podem 

interferir na sua recuperação pós-operatória.  

Dentro deste quadro de saúde pública, a cirurgia bariátrica vem aumentando 

nas últimas décadas e tem se tornado um procedimento cada vez mais realizado no 

mundo. Comparado com modalidades não cirúrgicas de tratamento da obesidade 

mórbida, a cirurgia oferece maior taxa de perda de peso, assim como remissão do 

diabetes e melhora de outras doenças associadas (Berbiglia, Zografakis & Dan, 

2016). 

O trauma cirúrgico e o controle inadequado da dor podem causar 

complicações pulmonares, cardiovasculares, íleo pós-operatório, tromboembolismo, 

retardo na recuperação dos pacientes e no tempo de internação hospitalar 

(Berbiglia, Zografakis & Dan, 2016). 

A cirurgia bariátrica é o mais efetivo tratamento para a obesidade mórbida, 

possibilitando redução de peso e manutenção, além da resolução da maioria das 

comorbidades (Buchald et al., 2009; Picot et al., 2009).     

A cirurgia bariátrica é realizada por algumas técnicas, com respaldo científico, 

com ou sem uso de órteses, destinadas à promoção de redução ponderal e ao 

tratamento de doenças que estão associadas e/ou que são agravadas pela 

obesidade (Consenso- Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, 

2010). 

Os procedimentos cirúrgicos classificam-se pelo mecanismo de 

funcionamento em restritivos (bandagem gástrica ajustável e gastroplastia vertical), 

mistos predominantemente malabsortivos (derivações biliopancreáticas e Scopinaro) 

ou com predomínio restritivo (bypass gástrico em Y de Roux- BPGY). O BPGY é 
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uma das cirurgias bariátricas mais realizadas em todo o mundo (Buchald et al., 2004; 

Adams et al., 2007).  

O íleo pós-operatório (IP) de uma cirurgia abdominal de maior porte, como é o 

caso da bariátrica, é uma causa frequente de prorrogação da permanência 

hospitalar, mesmo quando o procedimento não causa complicações (Marret et., 

2008).  

A motilidade gastrointestinal deve retornar ao normal em 2 a 3 dias após a 

cirurgia. Caso não aconteça nesse período, o IP deve ser suspeitado (Luckey, 

Livingston & Taché, 2003).  

Clinicamente, o IP é caracterizado por náuseas, vômitos e distensão 

abdominal, acompanhada da ausência de ruídos hidroaéreos, movimentos 

intestinais e flatos. Além do desconforto abdominal, o IP também aumenta 

potencialmente a intensidade da dor pós-operatória, causa atrasos na ingestão da 

dieta oral, leva à má cicatrização de feridas e prolonga a hospitalização e, 

consequentemente, aumenta significativamente os custos dos cuidados de saúde 

(Xu et al., 2016).  

As causas do IP são variadas e incluem a administração de opioides, ou 

mesmo aumento de substâncias como citocinas pró-inflamatórias, incluindo as 

interleucinas 1 e 6, que induzem sensibilização do sistema nervoso central e 

periférico conduzindo a hiperalgesia (Kim et al., 2013). 

A alta hospitalar depende de alguns critérios como a ausência de náuseas ou 

vômitos, controle adequado da dor, aceitação da dieta líquida, mobilização fora do 

leito, ausência de dor na panturrilha e confiança para sair do hospital (Mannaerts et 

al., 2016). 

Surgiram algumas abordagens perioperatórias baseadas em evidências para 

a otimização e recuperação acelerada do paciente após cirurgias abdominais (Van 

Mil et al., 2017; Deneuvy et al., 2018). Alguns estudos confirmaram sua viabilidade, 

segurança e eficácia para cirurgia bariátrica (Mannaerts et al., 2016; Khorgami et al., 

2017). 

Poucos estudos têm relatado sobre a segurança e a viabilidade de alta 

hospitalar precoce após cirurgia bariátrica, especialmente após o bypass gástrico. 

Entretanto, na prática atual, a maioria dos pacientes permanecem internados 

durante 2 a 3 dias (Barreca et al., 2016).  
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Os obesos mórbidos têm alta prevalência de apneia obstrutiva do sono. 

Assim, o uso de opioides pós-operatório deve ser minimizado para evitar 

hipoventilação e hipoxemia (Raaf et al., 2017).  

A associação de medicamentos por analgesia multimodal pode melhorar o 

efeito analgésico e reduzir os efeitos adversos dos opioides. Vários medicamentos 

têm sido empregados em associação com opioides para maior efeito analgésico, e 

redução do consumo e dos efeitos adversos dos mesmos (Xu et al., 2016). 

A lidocaína por via venosa pode promover diminuição do consumo de 

opioides, retorno mais rápido da função intestinal e alta precoce (Marret et al., 2008; 

Mortensen et al., 2014). 

Um mecanismo de ação da lidocaína venosa é o bloqueio de canais de sódio 

com estabilização da membrana neuronal (Ness, 2000; Koppert, 2000). A lidocaína 

promove também efeito anti-inflamatório significativo por bloqueio da transmissão 

neuronal no local da lesão, atenuando a resposta neurogênica, ou inibição de canais 

de potássio mitocondriais sensíveis a adenosina trifosfato (Kim et al., 2013). A 

propriedade analgésica da lidocaína pode persistir, mesmo após os níveis séricos 

terem diminuído, o que favorece a teoria do bloqueio da condução nervosa 

(Vigneault et al, 2011). 

Existem poucos estudos avaliando o efeito de lidocaína por via venosa sobre 

o retorno da função intestinal e no tempo para critério de alta hospitalar em 

gastroplastia por via laparoscópica, o que despertou nosso interesse pelo assunto. 
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1.1  OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo primário 

 

O estudo teve como objetivo primário avaliar o tempo de íleo pós-operatório e 

o tempo para atingir critérios de alta hospitalar após o bypass gástrico em y de Roux 

por via laparoscópica com administração de lidocaína venosa intraoperatória. 

 

1.1.2  Objetivo secundário 

 

Avaliação dos efeitos adversos dos opioides, consumo de sevoflurano no 

intraoperatório e de morfina no pós-operatório. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Obesidade 

 

A obesidade, acúmulo excessivo de tecido adiposo no organismo, causa 

incapacidade funcional, redução da qualidade e expectativa de vida e uma série de 

comorbidades. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2000, o 

índice de massa corporal (IMC) é a ferramenta mais usada para seu diagnóstico e 

classifica os obesos quanto à gravidade em graus: I= IMC entre 30 e 34,9 Kg/m2; II= 

IMC entre 35 e 39,9 Kg/m2; III= IMC maior ou igual a 40 Kg/m2. 

A obesidade é considerada um problema de saúde pública mundial, afetando 

mais de um terço da população americana. Segundo a OMS, em 2012 a prevalência 

da obesidade era de 10% da população mundial. No ano de 2016, o Centro de 

Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos reportou prevalência de 

39,8% de obesos (IMC>30) naquele país (Hales, 2017). No Brasil, segundo dados 

do Ministério da Saúde, a prevalência de obesidade foi de 19,8% em 2018 (Vigitel, 

2019). 

A obesidade é o principal fator de risco associado a uma série de doenças, 

incluindo diabetes mellitus tipo 2, doença cerebrovascular, esteatose hepática, 

doença arterial coronariana, hipertensão arterial sistêmica, osteoartrose, dislipidemia 

e alguns tipos de câncer (Swinburn et al., 2019).  

Em 2015 o excesso de peso foi estimado em 2 bilhões de pessoas no mundo 

e foi responsável por aproximadamente 4 milhões de mortes (Afshin et al., 2017). Os 

custos estimados da obesidade são de cerca de US $ 2 trilhões por ano 

representando 8% do PIB mundial (Lehnert et al., 2013). 

 

2.1.1 Tratamento cirúrgico para obesidade 

 

As mudanças no estilo e hábitos de vida, com exercício, dieta e melhores 

comportamentos são eficientes em induzir redução de peso em torno de 10% a 20%, 

porém em até 90% dos pacientes o emagrecimento obtido por medidas clínicas não 

é mantido em longo prazo (Miras & Le Roux, 2013) e apenas um em cada seis 
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indivíduos adultos com obesidade mantém redução de 10% do peso por um ano 

(Kraschnewski et al., 2010).  

O tratamento cirúrgico para a obesidade iniciou na década de 50 quando foi 

relatado um caso de ressecção intestinal como tentativa de controle da obesidade e 

o objetivo da cirurgia consistia em gerar um defeito disabsortivo por exclusão de 

uma grande porção do intestino delgado (Henrikson, 1994).  

A cirurgia bariátrica é o modo mais eficaz de tratamento dos pacientes obesos 

mórbidos (Thorell et al., 2016). Estudos de longo prazo fornecem evidências de 

redução substancial da mortalidade em pacientes submetidos a cirurgia bariátrica, 

bem como diminuição do risco de desenvolver novas comorbidades relacionadas à 

saúde, juntamente com a diminuição da utilização de serviços de saúde e diminuição 

nos custos diretos de serviços de saúde (Neovius et al., 2012; Sjostrom, 2013). 

Os critérios para intervenção cirúrgica foram estabelecidos por um consenso 

do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos (NIH) em 1991 e incluem: 

indivíduos com IMC ≥ 40 Kg/m2 com ou sem comorbidades, sem sucesso no 

tratamento clínico por no mínimo dois anos e que tenham seguido protocolos 

clínicos; indivíduos com IMC entre 35 e 39.9 kg/m2 e com comorbidades (alto risco 

cardiovascular, diabetes mellitus e/ou hipertensão arterial sistêmica de difícil 

controle, apneia do sono, doenças articulares degenerativas) sem sucesso no 

tratamento clínico por no mínimo dois anos e que tenham seguido protocolos 

clínicos (Kuczmarski & Flegal, 2000).  

São contraindicações ao procedimento cirúrgico: ausência de um período de 

tratamento médico identificável; paciente incapaz de participar de acompanhamento 

médico prolongado, transtornos psicóticos não estabilizados, depressão grave, 

personalidade e transtornos alimentares, a menos que especificamente indicado por 

um psiquiatra experiente em obesidade; abuso de álcool e/ou dependências de 

drogas; doenças que ameaçam a vida em curto prazo; pacientes que são incapazes 

de cuidar de si mesmos e não têm apoio social ou familiar (Fried et al., 2014). 
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2.1.2 Cirurgia bariátrica por bypass em y de Roux (BPGY) 

 

Fobi e Fleming em 1986 e Capella et al., em 1991, foram os primeiros 

cirurgiões a descrevê-la, ficando a técnica conhecida como Fobi- Capella.   

O BPGY consiste na divisão do estômago em duas câmaras, uma pequena, 

proximal, com capacidade de 50 mL, e outra constituída do restante do estômago, 

excluído do contato com alimentos. A reconstrução alimentar é realizada através de 

uma anastomose gastrojejunal (AGJ) entre a bolsa gástrica e o jejuno, em Y de 

Roux (Figura em Anexo). A secreção bileopancreática segue pelo duodeno e jejuno, 

encontrando a jusante, ao nível da enteroanastomose, os nutrientes trazidos da 

bolsa gástrica pela alça jejunal alimentar. A partir deste ponto a alça de intestino é 

chamada de canal comum, onde existirá uma maior absorção de nutrientes no 

restante do intestino (de Oliveira , 2016). 

Após a cirurgia ocorre diminuição de grelina (único hormônio orexígeno 

conhecido e adipogênico) e uma sinalização precoce do GLP-1 (glucagon - like 

peptídeo), hormônio capaz de reduzir a velocidade de esvaziamento gástrico, 

aumentar a secreção de insulina e promover saciedade central, e do PYY 

(polipeptídio Y), hormônio que diminui a motilidade intestinal e aumenta a saciedade. 

O efeito é promovido pela chegada rápida de alimentos em uma porção distal do 

intestino delgado (Miras & Le Roux, 2013). Como efeitos principais ocorrem 

estimulação precoce do centro da saciedade e melhora do ciclo da síndrome 

metabólica. Essa técnica cirúrgica pode promover redução de 75% do peso inicial 

(Genser et al., 2016).  

As complicações mais descritas da cirurgia são: fístula, estenose das 

anastomoses, úlcera da anastomose, hérnia interna e embolia pulmonar (Fried et al., 

2014).  

 

2.1.3 Obesidade e apneia do sono (AOS) 

 

 A apneia obstrutiva do sono está ligada à obesidade e afeta 15% dos 

homens e 6% de mulheres da população geral. Se considerarmos os pacientes 

submetidos à cirurgia bariátrica essa porcentagem é de 35%- 93.6% (Raaf et al., 

2017). 
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 A apneia causa hipóxia crônica com ativação do eixo hipotalâmico-

hipofisário-adrenal, causando estresse oxidativo, inflamação sistêmica e tecidual 

(tecido adiposo e fígado) e aumento da secreção de adipocitocinas pró-inflamatórias 

(resistina, TNF-a, IL-6, ativador do plasminogênio-1). Esses distúrbios resultam na 

diminuição da sensibilidade à insulina e disfunção das células beta pancreáticas. A 

apneia é fator de risco de doença cardiovascular, hipertensão arterial sistêmica, 

síndrome metabólica e diabetes do tipo II (Rajan & Greenberg, 2015). 

Complicações respiratórias pós-operatórias em pacientes com AOS incluem 

hipóxia, hipercapnia, pneumonia, atelectasia, broncoespasmo, síndrome do 

desconforto respiratório agudo, edema pulmonar e necessidade de reintubação. 

Complicações cardiovasculares relatadas são arritmia, isquemia miocárdica e 

embolia pulmonar. Outras complicações são: delirium, encefalopatia, apoplexia, 

insuficiência renal aguda, hemorragia gastrointestinal e hematoma na ferida 

operatória.  

A síndrome de hipoventilação da obesidade aumenta a morbidade e 

mortalidade e é usualmente associada com obesidade grave e apneia. Esses 

pacientes têm volume de reserva expiratório acentuadamente diminuído. 

Complicações inesperadas frequentemente resultam em transferência não 

programada para unidade de tratamento intensivo e maior duração da internação 

hospitalar (Goucham et al., 2015; Raaf et al., 2017). 

 

2.2  Lidocaína venosa perioperatória 

 

A infusão perioperatória de lidocaína pode ser benéfica na população 

bariátrica, pois esses pacientes podem ser altamente sensíveis aos efeitos 

depressores respiratórios dos opioides (Dunn & Durieux, 2017).  

Em um estudo realizado em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica por 

Oliveira Jr et al. (2014), o uso da lidocaína venosa no perioperatório reduziu o 

consumo de opioides em 24 horas quando comparado ao grupo placebo. 

A lidocaína ou 2-dietilamino-N-2,6-dimetilfenil-acetamida, é o principal 

protótipo dos anestésicos locais amino- amida. Tem efeito analgésico e 

propriedades anti-hiperalgésicas e anti-inflamatórias, que permitem seu uso como 
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adjuvante analgésico para cirurgias. A lidocaína pode reduzir a intensidade da dor 

pós-operatória e/ou necessidade de analgésicos (Estebe, 2017). 

A infusão perioperatória de lidocaína tem sido sugerida como alternativa de 

controle da dor em grandes cirurgias abdominais. Metanálises com infusão de 

lidocaína encontraram diminuição na intensidade da dor pós-operatória, redução no 

consumo de opioides, diminuição do retorno da função gastrointestinal e do tempo 

de internação (Sun et al., 2012; Ventham et al., 2015).  

 

2.2.1 Aspectos farmacológicos da lidocaína 

 

A lidocaína é uma base fraca e pouco hidrossolúvel. Após atravessar a 

membrana neural, o pH intracelular converte a lidocaína para sua forma ionizada e 

esta age de forma reversível dentro dos canais de sódio voltagem-dependentes 

(Estebe, 2017). 

A afinidade da lidocaína para os canais de sódio varia com a conformação do 

canal, sendo maior quando o canal está aberto (ativado ou inativo) e menor quando 

o canal está fechado (desativado ou em repouso). Assim, quanto maior a frequência 

de estimulação neuronal, mais moléculas de lidocaína ionizadas têm acesso aos 

locais de ação e maior o grau de bloqueio (bloqueio uso-dependente ou frequência-

dependente) (Heavner, 2007; McLure & Rubin, 2005).  

A lidocaína também age em canais de potássio e cálcio e receptores 

acoplados à proteína G (Heavner, 2007; Ventham et al., 2015).  

A lidocaína é metabolizada no fígado pelo sistema enzimático microssomal 

(citocromo P450), convertida por oxidação à monoetilglicinaxilidida, uma parte da 

qual é hidrolizada à glicinaxilidida. Esses metabólitos são ativos e têm sido 

implicados em casos de intoxicação depois de doses repetidas e infusão venosa. 

Sua excreção é realizada pelos rins, e menos de 10% da lidocaína é encontrada de 

forma inalterada na urina (Oliveira Jr et al., 2014)  

A intensidade do efeito adverso depende da dose e da velocidade 

administrada, assim como do estado físico do paciente (McLure & Rubin, 2005). 

Conforme a concentração de lidocaína na circulação sistêmica aumenta, 

surgem vários sinais e sintomas dos sistemas nervoso central e cardiovascular. Em 

concentrações séricas abaixo de 5 µg.mL-1, é relatada analgesia e os neurônios 
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motores corticais são inibidos, o que explica sua atividade anticonvulsivante 

(DeToledo, 2000).  

Em concentrações mais altas, o paciente relata parestesia perioral, gosto 

metálico, tontura, fala desconexa, diplopia, zumbido, confusão mental, agitação, 

contrações musculares e convulsão (Estebe, 2017). Às vezes, convulsão é a 

primeira indicação de intoxicação grave, a qual ocorre por inibição dos neurônios 

inibitórios através de receptores GABA (ácido gama-aminobutírico) na amígdala 

encefálica. Geralmente, a convulsão acontece em concentrações plasmáticas acima 

de 8 µg.mL-1, porém pode surgir em concentrações menores na presença de 

hipercarbia (Kim et al., 2013).  

Na toxicidade cardiovascular, ocorre bradicardia, com aumento do intervalo 

PR e alargamento do complexo QRS. A alergia a derivados aminoamida é 

considerada um evento extremamente raro, sendo estimada em menos que 1% das 

reações registradas e o tratamento da intoxicação deve envolver medidas de 

suporte, com oxigenação, hidratação e uso de vasopressores, inotrópicos, 

anticonvulsivantes e antiarrítmicos, conforme necessário (McLure & Rubin, 2005).  

 

2.2.2 Lidocaína venosa 

 

A lidocaína é inicialmente distribuida aos órgãos ricamente perfundidos, tais 

como encéfalo, rins e coração, e depois segue para os tecidos menos perfundidos, 

como pele, músculo esquelético e gordura. Cerca de 60% das suas moléculas ligam-

se às proteínas plasmáticas, principalmente à alfa 1-glicoproteína ácida (Estebe, 

2017).  

A ação da lidocaína por via venosa é periférica e central, e os mecanismos 

são: bloqueio de canais de sódio, ação glicinérgica e bloqueio de receptores N-metil-

D-aspartato (NMDA) e redução da liberação de substância P. Em baixas 

concentrações, a lidocaína inibe a atividade anormal em fibras aferentes primárias, 

principalmente fibras C, causa bloqueio simpático, vaso-dilatação e quebra de 

círculo vicioso que mantém a dor (de Oliveira et al, 2010).  

O bloqueio de canais de sódio causa inibição da atividade neuronal 

espontânea e evocada, bem como reduz a hiperatividade neuronal, com alívio da 
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dor. Em concentrações terapêuticas, a lidocaína diminui a hiperexcitabilidade sem 

afetar a condução do nervo (Ness, 2000; Koppert, 2000).  

A lidocaína por via venosa promove diminuição da sensibilização medular, 

reduz a atividade de neurônios medulares e diminui a despolarização pós-sináptica 

mediada por receptores NMDA e neurocinina (Finnerup et al., 2005). Pode reduzir a 

atividade do glutamato no corno dorsal da medula espinal, e seu efeito é maior para 

um subgrupo de neurônios da medula espinhal (Ness, 2000). A maior 

susceptibilidade de neurônios hiperexcitáveis à lidocaína pode ser explicada pela 

alteração da expressão de canais de sódio na lesão do nervo, que os torna sujeitos 

a bloqueio exagerado pela lidocaína. A ação é relacionada com supressão de 

descarga ectópica, causada por alteração de canais de sódio (Finnerup et al., 2005).  

A lidocaína promove alívio significante da dor com redução da alodinia e da 

hiperalgesia (Attal et al., 2004; Abram & Yaksh, 1994). Ocorre diminuição da dor 

espontânea, da disestesia, da hiperalgesia mecânica e da alodínia mecânica 

(Finnerup et al., 2005; Attal et al., 2000).  

O bloqueio preferencial por canais de sódio inativados assegura que ocorra 

somente bloqueio de canais de neurônios hiperexcitados, tais como os com 

atividade ectópica após lesão de nervo, que estão sempre despolarizados (Kalso, 

2005).  

As doses recomendadas de lidocaína no período perioperatório são 1-2 mg/kg 

em bolo inicial, seguido por uma infusão de 1-2 mg/kg/h (Estebe, 2017).  

Não é recomendado associar anestésicos locais por outra via (infiltração ou 

anestesia regional) devido ao risco de toxicidade cumulativa dos mesmos (Estebe, 

2017). 

A lidocaína venosa não deve ser usada em pacientes com arritmia, 

insuficiência cardíaca, coronariopatia, Adams-Stokes ou bloqueio cardíaco, devendo 

ser usada com cautela em pacientes com insuficiência hepática, bradicardia sinusal 

e bloqueio incompleto de ramo (Finnerup et al., 2005).  

Embora existam riscos neurológicos e de toxicidade cardíaca, estes não 

foram encontrados nos ensaios clínicos (Terkawi et al., 2016). 
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2.2.3 Estudos clínicos com lidocaína venosa 

 

Kim et al., em 2013, realizaram um estudo prospectivo, randomizado, duplo-

cego e controlado por placebo utilizando a lidocaína pré e intraoperatória em 

pacientes submetidos a gastrectomia laparoscópica por câncer. Houve redução da 

intensidade da dor pós-operatória e o consumo de opioide. A náusea foi mais 

frequente no grupo placebo. 

Um estudo realizado por Song et al., em 2017, em pacientes submetidos a 

colecistectomia laparoscópica, a lidocaína melhorou significativamente o perfil de 

recuperação, o qual foi associado à redução da dor pós-operatória, maior tempo 

para necessidade de complementação de analgésico, menor consumo de opioides e 

recuperação acelerada da função intestinal. Os resultados indicaram ainda que a 

infusão de lidocaína reduziu as citocinas pró-inflamatórias (IL-6 e IL-8).  

Kuo et al., em 2006, realizaram um estudo em pacientes submetidos a 

colectomia laparoscópica, comparando os efeitos da analgesia peridural com a 

infusão de lidocaína venosa em três grupos de pacientes: controle (C), lidocaína 

venosa (IV) e peridural (TEA). No grupo peridural a média de concentração de 

desflurano foi menor; a suplementação com fentanil foi menor; a intensidade da dor 

foi menor nos tempos avaliados (1h, 2h, 4h, 12h, 1o dia, 2o dia e 3o dia); e o tempo 

para complementação com analgésico foi maior. 

Oliveira Jr et al., em 2014, realizaram um estudo duplo-encoberto, e 

controlado com placebo utilizando lidocaína intraoperatória sistêmica comparado 

com soro fisiológico em pacientes submetidos a cirurgia bariátrica. O consumo de 

opioides IV foi menor no grupo com lidocaína.  
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3 MÉTODO 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

O estudo foi prospectivo, randomizado, comparativo e duplo-encoberto. 

 

3.2 Randomização 

 

Os pacientes foram alocados em dois grupos através de randomização pelo 

programa Randomizer®. Foram sorteados os números dos pacientes e os grupos a 

que pertenceriam. Esses números foram colocados em envelopes e sorteados no 

dia da cirurgia.  

A distribuição dos participantes nos grupos foi feita por sorteio antes de ser 

iniciado o estudo, e identificados em envelopes lacrados numerados de 1 a 58. No 

dia da cirurgia, um envelope foi sorteado e aberto aproximadamente trinta minutos 

antes da anestesia e o paciente recebeu a solução de lidocaína ou salina conforme o 

grupo sorteado.  A solução foi preparada por um anestesista e entregue a outro 

médico responsável pela anestesia, o qual não sabia o conteúdo das soluções 

previamente preparadas. O pesquisador responsável não teve conhecimento do 

grupo escolhido até o final do estudo. 

 

3.3 Cálculo da amostra  

 

O cálculo da amostra foi realizado utilizando o programa SPSS17®. De 

acordo com o estudo publicado por Carter et al. (2015), o tempo médio de internação 

de sujeitos submetidos a cirurgia bariátrica foi de 47,7±12,4 horas. Em outros 

estudos, o tempo de internação por conta de uma cirurgia bariátrica variou de 24- 72 

horas. Além disso, no estudo publicado por Oliveira Jr. et al. (2014), houve uma 

perda amostral de 20% em sujeitos submetidos a procedimento cirúrgico 

semelhante. 

Foi definido que a técnica a ser testada nesta pesquisa provocaria um menor 

tempo de internação de 12 horas em comparação ao tratamento tradicional. 

Adotando esse critério e os valores de tempo médio de internação de 48 horas para 



17 

 

 

 

o método tradicional, com desvio padrão de 12 horas, além de considerar o erro tipo 

I de 5% (α = 0,05) e erro tipo II de 10% (β = 0,1), utilizando a fórmula proposta por 

Pocock (1983): 

 

O tamanho calculado para esse estudo foi de 51 sujeitos; acrescentando 30% 

por conta de possíveis perdas, o tamanho da amostra passou a ser de 58 sujeitos, 

29 para cada grupo. 

 

3.4 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital São Domingos 

(anexo 1) e da Universidade Federal de São Paulo (anexo 2), e Consentimento 

Informado assinado, foram estudados 58 pacientes.   

Foram incluídos pacientes: 

 ASA 2 pela American Society of Anesthesiology 

 Com idades entre 18 e 60 anos 

 De ambos os sexos 

 Com índice de massa corpórea (IMC) acima de 35 kg/m2 e menor que 60 

kg/m2  

 Submetidos a gastroplastia do tipo bypass por via laparoscópica.  

 

Foram excluídos do estudo os pacientes: 

 Com arritmias cardíacas; miocardiopatia e/ou distúrbio de condução cardíaca 

 Hipersensibilidade aos medicamentos;  

 Doenças psiquiátricas, hepáticas, respiratórias ou oncológicas;  

 Alteração cognitiva 

 Recebendo analgésico na semana anterior à cirurgia 

 Cirurgias associadas 

 

Todos os procedimentos foram realizados pela mesma equipe de 

anestesiologistas e cirurgiões. 



18 

 

 

 

Grupos 

Os participantes foram distribuídos em dois grupos. 

 

Grupo 1:  

Os participantes do grupo 1 receberam lidocaína (1,5 mg/kg) diluído em um 

total de 50 mL com solução salina, administrada durante 5 minutos, antes da 

indução anestésica e logo em seguida, foi iniciada infusão venosa de lidocaína 

(2mg/kg/h).  

Grupo 2: 

Os participantes do grupo 2 receberam solução salina 0,9% (placebo), em 

igual volume (50 mL) em bolo e infusão de solução salina 0,9% durante todo o 

procedimento cirúrgico, por meio de bomba apropriada, até o término da sutura da 

pele. 

O volume médio do bolo foi de 3 mL e da infusão, 13mL/h. 

 

3.5 Anestesia 

 

No dia anterior ao procedimento cirúrgico, todos os pacientes foram 

orientados sobre como utilizar adequadamente a escala de intensidade de dor 

aplicada no estudo. 

Foi utilizada como medicação pré-anestésica o midazolam, na dose de 5 mg 

por via venosa, 30 minutos antes da anestesia.  

Os pacientes foram monitorados com eletrocardiografia, capnografia e 

oximetria de pulso contínuas e medidas intermitentes de pressão arterial não 

invasiva a cada 5 minutos.  

Após punção venosa com cateter de teflon número 20G, instalado em 

membro superior, a anestesia geral foi realizada com 5µg/kg de fentanila, 2 mg/kg 

de propofol, 0,6 mg/kg de rocurônio, mantida com O2/sevoflurano. A concentração 

de sevoflurano foi ajustada para manter a pressão arterial sistólica na variação 

máxima de 20% da medida basal. O bloqueio neuromuscular foi mantido com 0,2 

mg/kg de rocurônio, que foi administrado sempre que o monitor TOFWatch® 

detectou 3 estímulos ou mais no modo sequência de quatro estímulos, em ambos os 

grupos. Durante o procedimento cirúrgico, não foram usadas doses adicionais de 
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opioides nem outros analgésicos. Ao final da operação, esse bloqueio foi revertido 

com sugamadex.  

Frequência cardíaca maior de 15% e pressão arterial sistólica maior de 20% 

dos valores de base foram corrigidas com aumento do sevoflurano. A linha de base 

da frequência cardíaca e da pressão arterial sistólica foi definida como a média das 

duas medidas mais baixas registradas durante o intervalo de 3 a 5 minutos anterior à 

indução anestésica.  

Hipotensão, definida como pressão arterial sistólica menor que 80 mmHg ou 

pressão arterial média menor que 60 mmHg, foi corrigida com redução do 

sevoflurano. Fármacos adicionais por via venosa foram usados de forma apropriada 

quando necessários, pelo anestesista responsável. Bolo de atropina ou efedrina foi 

administrado, se necessário, para tratar bradicardia ou hipotensão persistente. 

Complicações relacionadas à anestesia foram anotadas.  

Como parâmetro para administração da dose dos medicamentos, foi utilizado 

o peso corrigido dos pacientes, segundo essa fórmula: [peso ideal + 0,4 x (peso 

atual- peso ideal)] (Han et al., 2007).  

Após a cirurgia, todos os pacientes foram monitorados na sala de 

recuperação anestésica e, posteriormente, encaminhados para a enfermaria.  

 

3.6 Procedimento Cirúrgico 

 

A técnica cirúrgica realizada foi o bypass gástrico com derivação em Y de 

Roux pela via laparoscópica (Figura em anexo). O operador realizou a divisão do 

estômago com o uso de grampeador endoscópico linear com três cargas douradas 

em duas partes, uma bolsa menor chamada pouch gástrico com capacidade de 50 

mL e uma bolsa maior, chamada de estômago excluso. Em seguida foi realizada a 

contagem da alça bileopancreática a partir do ângulo de Treiz, em um total de 180 

centímetros. Nesse ponto foi feita a enterotomia com grampeador endoscópico linear 

e uma carga branca. 

O próximo passo foi realizar uma gastroenteroanastomose com pontos 

manuais utilizando o fio de polidioxanona 3-0 em sutura contínua. A anastomose foi 

calibrada em 15 milímetros através do uso de sonda de Fouchet No 32.  A 

enteroenteroanastomose foi realizada a 80 centímetros da gastroenteroanastomose, 



20 

 

 

 

com pontos manuais utilizando um fio semelhante em sutura contínua. As brechas 

mesentéricas foram fechadas utilizando o fio de algodão 3-0 em sutura contínua.  

Não foi realizada sondagem vesical. Não foram colocados drenos abdominais 

ou sondas nasogástricas no pós-operatório. 

 

3.7  Analgesia pós-operatória 

 

A analgesia pós-operatória foi realizada por meio de bolo de 2 mg de morfina 

venosa, em intervalo mínimo de 5min, aplicada pelo próprio paciente através de 

bomba de analgesia controlada pelo paciente (PCA).  

Foi realizado treinamento prévio para todos os pacientes sobre como usar a 

bomba de PCA. A equipe de enfermagem foi orientada e todos os pacientes 

receberam explicações prévias de que deveriam aplicar o analgésico sempre que 

sentissem dor.  

 

3.8 Manejo no pós-operatório 

 

Todos os pacientes tiveram alta da sala de recuperação pós-anestesia para o 

apartamento. Após quatro horas do procedimento o paciente foi encorajado a 

deambular por 15 minutos a cada 3 horas. O protocolo adotado para a deambulação 

foi de 60 minutos a cada 24 horas de internação. 

A dieta oral foi iniciada às 07 horas da manhã do 1º dia de pós-operatório, 

com 50 mL de líquidos claros (água de côco, chá com adoçante ou água) a cada 30 

minutos. 

 

 

3.9 Registro 

  

O estudo foi registrado no Registro Brasileiro de Estudos Clínicos (ReBEC) 

sob o número 6332.  
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3.10 Avaliação 

 

Foram avaliados: 

 Tempo de eliminação do primeiro flato: registrado em horas, a partir do 

término da cirurgia. 

 Tempo para critérios de alta hospitalar: a partir do término da cirurgia, 

conforme o protocolo sugerido por Mannaerts et al., em 2016 (anexo 4).  

 Desfecho: 

Alta precoce= 18 horas do 1º dia de pós-operatório  

Alta normal= 8 horas do 2º dia de pós-operatório 

Alta tardia= mais de 48 horas após o término da cirurgia 

 

Foram anotados os efeitos adversos da lidocaína, tais como: náuseas, 

vômitos, tontura, gosto metálico, sonolência, parestesia perioral. Náusea e vômitos 

foram tratados com 4 mg de ondansetrona por via venosa.  

Foi avaliada a dose total de morfina venosa aplicada pelo paciente através de 

bomba de analgesia controlada (PCA). 

  

 

3.11 Análise estatística 

 

Os resultados foram submetidos a análise estatística. A análise estatística dos 

resultados foi realizada utilizando o programa SPSS 17®. Foram utilizados testes: 

Mann Whitney para idade, peso, estatura, índice de massa corporal (IMC), duração 

da cirurgia, tempo para primeiro flatus, e dose de morfina; qui-quadrado para sexo, 

critério de alta, e efeitos colaterais. O nível de significância estatística foi fixado em 

p<0,05. 
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4 RESULTADOS 

 
 

4.1  Fluxograma 

 

Foram avaliados para elegibilidade 60 participantes, e 58 pacientes incluídos 

no protocolo completaram o estudo (fluxograma CONSORT; figura 1). 

 

 
Figura 1. Fluxograma CONSORT  

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
    
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliados para elegíbilidade (n= 60) 

Excluídos (n= 2) 
Recusa (n= 2) 
Sem critérios de inclusão (n=0) 

Analisados (N= 29) 
Excluídos da análise (n=0) 

Perderam seguimento (N= 0) 
Descontinuaram (N= 0) 

Alocados para Lidocaína (N= 29) 
  Receberam Lidocaína (N= 29) 
Não receberam Lidocaína (n=0) 

Alocação 

Análise 

Seguimento 

Seleção 

Randomizados (n= 58) 

Alocados para Placebo (N= 29) 
  Receberam Placebo (n= 29) 
Não receberam Placebo (N= 0) 

(n=0) 

Perderam seguimento (N= 0) 
Descontinuaram (N= 0) 

Analisados (n= 29) 
Excluídos da análise (n=0) 



24 
 

 

 

 

4.2 Dados demográficos, duração da cirurgia 

 

Os dados dos pacientes e a média da duração da cirurgia estão apresentados 

na tabela 1. 

 
Tabela 1. Dados dos pacientes quanto ao sexo (número), idade, peso, estatura, IMC e duração 
da cirurgia – mediana (mínimo- máximo). 

 Lidocaína Salina P 

Sexo M : F 

Idade (anos)  

14 : 15 

36 (18-54) 

11 : 18 

38 (20-56) 

0,426 † 

0,272 ‡ 

Peso (Kg) 113 (85-174) 111 (84-153) 0,401 ‡ 

Estatura (cm) 164 (149-190) 163 (146-186) 0,846 ‡ 

IMC (kg.m-2) 43,0 (35,3-52,7) 41,1 (35-49,8) 0,570 ‡ 

Duração da cirurgia 

(min) 

80 (75-180) 90 (72-150) 0,442 ‡ 

 

IMC: índice de massa corpórea; 
†:

 Qui quadrado; 
‡
: Mann Whitney  

 

 

4.3 Doenças concomitantes 
  

 

As doenças concomitantes estão registradas na tabela 2. Houve uma maior 

prevalência de hipertensão arterial sistêmica e diabetes melito em ambos os grupos. 

 
 
Tabela 2. Doenças concomitantes 
 Lidocaína 

 
Salina 

 
P 

Hipertensão 8 8 1,000 

Diabetes melito 8 12 0,269 

Apneia do sono 1 2 0,553 

Artropatia 

Hipotireoidismo 

0 

0 

2 

2 

0,150 

0,150 

 

Qui quadrado 
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4.4 Tempo de íleo; tempo para critério de alta hospitalar, consumo de 
morfina e de sevoflurano 

 
Os dados estão na tabela 3.  

Não houve diferença estatística significante entre os grupos no tempo para o 

primeiro flato.  

Não foi observada diferença estatística significante entre os grupos no tempo 

para os pacientes obterem critério para alta.  

O volume de sevoflurano consumido durante a cirurgia no grupo lidocaína foi 

menor que no grupo salina, com diferença estatística significante.  

O consumo de morfina pós-operatória durante 24 horas no grupo lidocaína foi 

significativamente menor que no grupo salina. 

 
 
Tabela 3. Tempo de íleo e para a critério de alta hospitalar (mediana – mínimo- máximo); 
critério de alta precoce, normal e tardio; morfina complementar (mediana – mínimo- máximo); 
volume de sevoflurano (mediana – mínimo- máximo).  
 Lidocaína Salina P 

Tempo para primeiro flato (h) 27,1 (11,4-34,3) 28,1 (7,1-54,3) 0,570 ‡ 

Tempo para critério de alta (h) 

  Precoce 

  Normal 

  Tardio 

39 (30,3-71,3) 

14 (48.3%) 

14 (48.3%) 

1 (3.4%) 

46,5 (32,3-73,3) 

8 (27,6%) 

19 (65.5%) 

2 (6.9%) 

0,197 ‡ 

0,104†
 

 

 

Morfina (mg) 10 (0-32) 26 (0-38) 0,001 ‡ 

Sevoflurano (ml) 40 (0-70) 70 (0-80) 0,001 ‡ 
 

†:
 Qui quadrado; 

‡
: Mann Whitney test  
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4.5 Efeitos adversos 
 
Os efeitos adversos estão listados na tabela 4. Foram observados náusea e 

vômito, sem diferença estatística significante na ocorrência, entre os grupos. 

 
Tabela 4. Efeitos adversos 

 
 
 
 
 

Qui quadrado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lidocaína Salina P 

Náusea 7 (25%) 5 (19,2%) 0,610 

Vômito 2 (7,1%) 1 (3,8%) 0,597 
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5 DISCUSSÃO 

 

A lidocaína venosa reduziu o consumo de morfina pós-operatória, sem 

modificar os efeitos adversos. Para os obesos mórbidos, a redução do uso de 

opioide para analgesia pós-operatória é fundamental, pelos efeitos que esses 

medicamentos provocam nesses pacientes. 

A faixa etária dos pacientes foi menor de 40 anos, que é considerada muito 

produtiva e, portanto, a obesidade mórbida é uma doença que reduz a produtividade 

das pessoas. Foi observada com frequência maior em mulheres, mas a condição 

ocorre em ambos os sexos. Grande parcela dos pacientes eram diabéticos ou 

hipertensos, provavelmente tendo a obesidade como fator importante para o 

desenvolvimento dessas comorbidades.  

As complicações respiratórias com opioides são mais frequentes nos obesos 

(Benumof, 2001; Chung et al., 2008). 

A implementação de protocolos de aceleração da recuperação pós-operatória 

em cirurgia bariátrica vem ganhando espaço nos últimos anos e é importante devido 

ao crescente número de procedimentos nessa área e custos que essa cirurgia pode 

impactar (Deneuvy et al., 2018). A discussão em relação aos tipos de anestesia, 

analgesia multimodal, uso otimizado de hidratação venosa, alimentação precoce, 

uso cauteloso de drenos e sondas, além da prevenção de tromboembolismo, íleo 

pós-operatório e demais complicações é fundamental para definição de um protocolo 

seguro e eficaz. 

O tempo de permanência hospitalar varia entre os diferentes serviços de 

cirurgia bariátrica devido às diferenças no manejo e vias operatórias e nos critérios 

de alta.  

Um estudo sobre preditores de permanência hospitalar, que incluiu 9.593 

bypass gástricos, relatou mediana do tempo de permanência de 2 dias e 26% dos 

pacientes necessitaram de mais de 3 dias de internação (Carter et al., 2015). Em 

outro estudo, 48% dos pacientes tiveram alta no 1º dia de pós-operatório (Dallal & 

Trang, 2012).  

A permanência hospitalar acima de 3 dias é considerada internação 

prolongada (Reys-Pérez et al., 2016). Entretanto é importante saber o tempo em que 

os pacientes atingem critérios para a alta. Apesar do grande número de 
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procedimentos cirúrgicos realizados em todo o mundo, não são encontrados critérios 

validados na literatura para guias e recomendações. Há necessidade de mais 

estudos para obtenção de informações melhores. 

Neste estudo, o uso da lidocaína venosa foi associado com melhor taxa de 

critério de alta hospitalar em relação ao grupo controle, apesar de não ter tido 

diferença significante. No grupo lidocaína, os pacientes atingiram critério de alta 

hospitalar no primeiro dia em porcentagem maior que no protocolo de aceleração da 

recuperação pós-operatória (ERAS). Barreca et al. (2016), afirma que antes da 

implementação do protocolo ERAS, apenas 1.6% recebeu alta hospitalar no primeiro 

dia. Mesmo após o protocolo ERAS, 39,7% pacientes recebem alta no primeiro dia.  

Por outro lado, Oliveira Jr et al. (2014), em estudo com lidocaína venosa em 

pacientes submetidos a cirurgia bariátrica, demonstraram que há melhor 

recuperação pós-operatória no grupo lidocaína, porém ambos os grupos tiveram 

mesma taxa de alta hospitalar, semelhante ao nosso estudo. A falta de um protocolo 

de critérios de alta validado e claro é uma explicação para achados diferentes.  

Um estudo prévio do nosso grupo (de Oliveira et al, 2010) havia mostrado 

eficácia da lidocaína, assim como revisões sistemáticas e meta-análises (Marret et 

al., 2008; Vigneault et al., 2011; Kranke et al., 2015; Weibel et al., 2016; Estebe, 

2017) em cirurgia abdominal com redução dos escores de dor e requerimentos de 

opioides. Neste estudo houve menor consumo de morfina. 

Uma recuperação mais acelerada é importante para o paciente obter retorno 

mais precoce às suas atividades e ao seu lar, além do menor custo aos hospitais. 

Porém é importante que essa saída seja feita com segurança. Se os pacientes são 

selecionados apropriadamente, a alta precoce não aumenta as taxas de 

complicações ou readmissões (Khorgami et al., em 2016), e a lidocaína venosa é 

considerada segura (Estebe, 2017).  

O íleo após a cirurgia bariátrica, é causa de aumento da dor pós-operatória, 

atraso na ingestão da dieta e má cicatrização das feridas (Xu et al., 2016). Alguns 

estudos mostraram diminuição do tempo para o primeiro flato e do íleo pós-

operatório com lidocaína (Marret et al., 2008; Kranke et al., 2015; Vigneault et al., 

2011), porém outros não encontraram tais achados (Ventham et al., 2015;), assim 

como neste estudo.  
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Neste estudo poucos pacientes apresentaram náusea ou vômitos, não sendo 

menor com lidocaína. Em outro estudo (Kim et al., 2013), a frequência de náusea foi 

menor, e a explicação seria o menor consumo de opioides. Apesar de ter ocorrido 

menor uso de morfina pós-operatória não foi observada redução na incidência de 

náusea e vômito entre os pacientes deste estudo. Outros fatores individuais podem 

ter influenciado na incidência dos efeitos adversos. 

A dose de lidocaína administrada, tanto em bolo como na infusão foi 

semelhante ao de estudo da literatura (Estebe, 2017).   

A lidocaína foi administrada durante a cirurgia. Em revisões não houve 

benefício claro para prolongar a infusão além da sala de recuperação anestésica 

(Kranke et al., 2015; Khan et al., 2015). 

Com as doses utilizadas, as concentrações permanecem bem abaixo do nível 

tóxico (5µ/mL) mesmo após 24 horas (Dunn, Durieux, 2017). A toxicidade da infusão 

da lidocaína perioperatória é extremamente rara, mas podem ocorrer zumbido, 

dormência perioral e arritmias cardíacas. Neste estudo não ocorreu nenhum desses 

eventos adversos.  

 

5.1 Limitações:  

 

 Uma limitação deste estudo é que não foram avaliadas variáveis que 

pudessem influenciar na alta hospitalar, tais como perfil social e cultural ou distância 

da residência do paciente até o hospital. Outra limitação foi a ausência, na literatura, 

de protocolos de alta hospitalar bem definidos e validados para cirurgia bariátrica. 
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6 CONCLUSÃO 

 
  A lidocaína venosa perioperatória é viável, de fácil acesso e segura quando 

administrado nas doses apropriadas. Esse estudo demonstrou que a lidocaína 

oferece uma tendência a alta hospitalar mais precoce e menor consumo de morfina. 

Não houve diferença estatística significante entre os grupos no tempo para o 

primeiro flato. Futuros estudos são necessários para confirmar o benefício da 

lidocaína na aceleração da recuperação pós-operatória em cirurgia bariátrica. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Título: Efeito da lidocaína venosa intra-operatória sobre o tempo de íleo pós 
operatório e critérios de alta hospitalar após gastroplastia laparoscópica. 
Estudo randomizado, comparativo, duplo encoberto 

 
O(A) Sr(a) vai ser submetido(a) a cirurgia de redução de estômago (gastroplastia) e, por isso, 

está sendo convidado(a) a participar de um estudo para avaliação do efeito de um anestésico local 
(lidocaína) por via venosa sobre o retorno normal do trânsito intestinal após a cirurgia e o tempo de 
internação hospitalar. Essa cirurgia causa dor intensa, com necessidade de morfina no pós-
operatório.  

O objetivo primário deste estudo é avaliar o tempo de retorno da função intestinal e o tempo de 
internação hospitalar após gastroplastia por via laparoscópica com administração de lidocaína por via 
venosa intra-operatória. 

Também queremos saber se, com a lidocaína, é possível diminuir a intensidade da dor e da 
quantidade de morfina necessária. 

Haverá dois grupos; um grupo de participantes da pesquisa receberá lidocaina e o outro 
receberá a anestesia habitual do hospital. Serão usados: fentanil, propofol, sevoflurano, e rocurônio. 
A técnica anestésica a ser utilizada no estudo é a de rotina do Hospital São Domingos, sendo que 
haverá apenas o acréscimo da aplicação venosa da lidocaína ou da solução salina 0,9% durante toda 
a cirurgia.  

Serão coletadas pelo pesquisador responsável 4 amostras com mais ou menos 10ml de 
sangue da veia do seu braço, antes do início da cirurgia, após 1h do início da cirurgia, após 5h do 
início da cirurgia e 24h após o término da cirurgia. Essas amostras serão utilizadas para dosar uma 
substância chamada interleucina-6. A interleucina-6 aumenta durante a cirurgia, principalmente nas 
maiores. Com melhor analgesia, pode haver diminuição dessa substância. A dosagem de 
interleucina-6 será custeada pelo pesquisador responsável. 

Após a cirurgia, o Sr. (a) receberá morfina conforme a necessidade por um aparelho em que 
apertando um botão, há passagem do analgésico.  

Os possíveis efeitos colaterais da lidocaína são tontura, gosto metálico, sonolência e 
formigamento perioral. Os riscos relativos à lidocaína são: arritmias, hipotensão arterial, vasodilatação 
periférica e convulsão. Caso ocorra algum desses efeitos ou intercorrências, serão imediatamente 
tratados. Os possíveis efeitos colaterais da morfina e do fentanil são: sonolência, náusea, vômito, 
constipação. Os possíveis efeitos colaterais do sevoflurano são: náusea, vômito, tontura, sonolência. 

Após a cirurgia, o(a) Sr(a) será encaminhado(a) para sala de recuperação anestésica e, 
posteriormente, para a enfermaria. O Sr.(a) será avaliado (a) várias vezes durante 24h. 

A intensidade da dor será avaliada pela aplicação de escala, o Sr(a) deverá responder de 
acordo com a dor que está sentindo de zero a 10, sendo que zero é sem dor e 10, a dor mais intensa 
que se possa imaginar.  

Não há benefício direto para o participante desse estudo. 
Em qualquer etapa do estudo, o(a) Sr(a) terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o Dr. Roclides Castro 
de Lima, que pode ser encontrado no endereço: Av. Jerônimo de Albuquerque, 540, 2

o
 andar, 

Bequimão, São Luis, MA, Telefone(s): 98-3216-8252, 98-3216-8100, 98-988051811. Se você tiver 
alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética 
em Pesquisa do Hospital (CEP São Domingos) – Av. Jerônimo de Albuquerque, 540, Bequimão, São 
Luis, MA, no 3

o
 andar,  Telefone(s): 98-3216-8107; Ou com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Unifesp - Rua Botucatu, 740 - 1
o
 andar – sala 557, 5571-1062, FAX: 5539-7162 - E-mail: 

cepunifesp@unifesp.br.) 
É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição. 
As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo 

divulgado a identificação de nenhum paciente. O(A) Sr(a) tem o direito de ser mantido(a) atualizado 
sobre os resultados da pesquisa, que sejam do conhecimento dos pesquisadores. 

Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também não 
há compensação financeira relacionada à sua participação. 

Os dados e o material coletado nesse estudo serão utilizados somente para esta pesquisa. 
Acredito ter sido suficientemente informado(a) a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo. 



 
 

 

 

Eu discuti com o Dr. Roclides Castro de Lima sobre a minha decisão em participar nesse 
estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 
realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 
permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia 
do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste 
estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 
penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 
atendimento neste Serviço. 

Este termo de consentimento será disponibilizado em 2 vias originais, uma para ficar com o participante e 

outra para ficar com o pesquisador. 

 

Assinatura do paciente/representante legal 
Data     /   /   _ 

 

Assinatura da testemunha         Data    /     /     

 
  



 
 

 

 

CRITÉRIO DE ALTA HOSPITALAR 

 

Tabela 1 Critérios de Alta 

Anamnese  

 Dor Escore visual de dor < 4 

 Náusea Sem queixas de náusea ou vômitos 

 Ingestão > 1 L de fluídos em 24h 

 Mobilização Mobilização adequada 

 Dor em panturrilha Sem queixas 

 Bem-estar Paciente se sente confiante sobre alta 

Exame Físico  

 Abdome Sem tensão abdominal 

 Febre Temperatura corporal < 38 °C 

 Frequência Cardíaca Frequência < 100 bpm 

 Saturação de Oxigênio O2Sat > 95% 

 Secreção pelo dreno Produção < 30 ml/24h 

Resultados Laboratoriais  

 Hemoglobina Diminuição pós-operatório < 2 mmol/L 

 Contagem de Leucócitos Leucócitos < 14x10⁹/L 

 PCR PCR < 100mg/L 
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