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Figura 01 - Cirurgia Videolaparoscópica
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Figura 02 – Infiltração de anestésico local no abdome
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A cirurgia videolaparoscópica tem-se tornado a

intervenção cirúrgica de escolha para doentes com

diversas doenças benignas ou malignas. As vantagens

da via minimamente invasiva em relação à via aberta

já estão bem estabelecidas: menos dor pós-operatória,

melhor resultado estético, alta hospitalar mais rápida,

convalescença e retorno à atividade diária habitual

mais precoces.

Analisar as publicações que abordem a infiltração de

anestésicos locais pré-incisional em cirurgias

videolaparoscópicas.

• Realizada uma revisão integrativa da literatura com

consulta na base de dados eletrônicos Dynamed.

• Utilizou-se como palavras chaves da pesquisa os termos

“laparoscopic surgery”, “analgesia”, “Anesthesia, Local”

e “infiltration”, com as quais foram feitas as seguintes

combinações: (tw:(laparoscopic surgery)) AND (tw:(

analgesia)) AND (tw:( Anesthesia, Local)) AND (tw:(

infiltration)).

• Com a primeira busca foram encontrados 26 artigos, dos

quais apenas 11 foram analisados, pois entravam nos

critérios de inclusão de publicação nos últimos 5 anos e

estarem em inglês ou português.

• Por fim, após a análise dos artigos apenas 9 atendiam ao

tema abordado.

• Quando se leva em conta a utilização da cirurgia

videolaparoscópica para diminuir complicações pós-

operatórias, não se pensa nos possíveis danos que elas

podem causar, no entanto estudos atuais visam abordar o

uso de infiltração de anestésicos locais nas pequenas

incisões, a fim de diminuir as dores pós-operatórias do

paciente.

• Dos artigos avaliados, 60% trouxeram como benéficos o

uso destas substâncias na pré-incisão, principalmente

relacionado à diminuição no uso de analgésicos no pós-

operatório imediato.

• Além disso, de acordo com os estudos analisados a

técnica de infiltração se mostrou mais eficaz quando

comparada a outras, como os bloqueios guiados por

ultrassonografia.

Dado o exposto, é possível concluir que a maioria dos estudos

corroborou uma relação entre a infiltração de anestésicos e a

uma menor incidência de dor nos pacientes. Ainda são

necessários mais estudos para correlacionar qual a melhor

droga para esta aplicação, visando diminuir o consumo de

analgésicos em momentos tardios de pós-operatório.


