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frina sem complicação relacionada à epinefrina. Nenhum paciente apresentou desfechos
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primários ou secundários.
Conclusão: Cirurgias do punho, mão e dedos podem ser feitas de forma segura com anestesia
local com lidocaína a 1% e epinefrina a 1:100.000, sem sedação, sem torniquete e sem médico
anestesista, com segurança.
© 2018 Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Publicado por Elsevier Editora
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488 hand surgeries with local anesthesia with epinephrine,
without tourniquet, without sedation, and without an anesthesiologist
a b s t r a c t
Keywords:

Objectives:

Epinephrine

anesthesia with 1% lidocaine and 1:100,000 epinephrine in wrist, hand, and ﬁngers surgeries,

Evaluate the incidence of digital infarction and tissue necrosis using local

Local anesthesia

without tourniquet, without sedation, and without an anesthesiologist.

Wrist

Methods: Patients with wrist, hand, and ﬁngers disorders underwent prospectively sur-

Hand

gery under local anesthesia with 1% lidocaine and 1:100,000 epinephrine. We evaluated

Finger

as primary outcomes were the presence of digital infarction and tissue loss due to necrosis. As secondary outcomes, we evaluated the need for the use of sedatives, tourniquet,
anesthesiologist assistance, or surgery suspension were evaluated.
Results: Fifty-three wrists, 307 hands, and 128 ﬁngers were anesthetized with lidocaine and
epinephrine without any complications related to epinephrine. No patients presented There
was no patient that presented with any of the primary or secondary outcomes.
Conclusions: Wrist, hand, and ﬁngers surgeries can be safely performed with local anesthesia
with 1% lidocaine and 1:100,000 epinephrine, without sedation, without tourniquet, and
without an anesthesiologist.
© 2018 Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Published by Elsevier Editora
Ltda. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introdução
A prática da cirurgia da mão em regime ambulatorial, com a
intenção de diminuir custos e facilitar a vida dos pacientes
que não precisam ﬁcar internados estimulou o uso da anestesia local e o método de controlar o desconforto do torniquete
mais usado é a sedação.1 Contudo, a sedação segura exige
a participação do anestesista, compromete a colaboração do
paciente, principalmente em cirurgias de reparos e transferências de tendões, aumenta o risco de complicações sistêmicas,
principalmente em pacientes acima de 65 anos, e retarda a
alta hospitalar.2
A tática para usar anestesia local, obter campo cirúrgico com pouco sangue e não usar o torniquete, para evitar
o seu desconforto e possibilitar a cooperação do paciente
totalmente consciente sem uso de sedação, é associar ao
anestésico local a epinefrina, droga vasoconstritora. O uso
da epinefrina em extremidades, como mão e dedos, é formalmente contraindicado em textos clássicos da cirurgia
da mão.3,4 Apesar de haver referências ao uso de anestesia
local com epinefrina no membro superior nas décadas de
1970/80/90,5–7 somente no início do século XXI essa técnica
acumulou apoio cientíﬁco consistente que possibilitou ganhar
as mentes e os corações de alguns cirurgiões.8,9
Apesar de Novais Junior et al.10 em 2014 e Barros et al.11
em 2016 publicarem, em revista brasileira, o uso dessa
técnica em cirurgia da mão com resultados altamente favoráveis, no Brasil o seu uso não esta difundido e permanece
um mito.
A pergunta se as condições de funcionamento dos hospitais
e as características sociais e culturais dos médicos e pacientes
do Brasil permitiriam fazer cirurgias da mão com anestesia
local, com epinefrina, sem torniquete e sem anestesista continua presente e sem resposta.

O objetivo do presente estudo foi avaliar prospectivamente,
a incidência de infarto digital e necrose tecidual com o uso de
anestesia local com lidocaína a 1% e epinefrina 1:100.000 nas
cirurgias da mão, sem torniquete, sem sedação e sem anestesista, em dois hospitais de ensino de residência médica em
ortopedia e traumatologia e cirurgia da mão.

Material e métodos
O estudo foi previamente submetido à análise dos Comitês
de Ética em Pesquisa das instituições participantes e recebeu
aprovação.
Pacientes com afecções traumáticas e não traumáticas do
punho, mão e dedos que necessitavam de tratamento cirúrgico foram agendados para cirurgia com anestesia local com
lidocaína a 1% e epinefrina a 1:100.000, sem torniquete, sem
sedação, sem anestesista e sem exames pré-cirúrgicos, em
dois hospitais de ensino de residência médica em ortopedia
e traumatologia e cirurgia da mão.
Os critérios de inclusão foram: idade acima de 18 anos,
cirurgias localizadas em punho, mão e dedos, sem necessidade de acesso cirúrgico em outros locais. Os critérios de
exclusão foram: recusa do paciente em participar do estudo,
presença de dedo com infarto prévio, sequela de esmagamento de dedos, doença de Buerger, revisão de cirurgia de
Dupuytren, vasoespasmo e isquemia grave dos dedos e mão,
avaliados clinicamente, cirurgias com tempo de duração provável maior do que duas horas e pacientes muito estressados
para participar de cirurgia com anestesia local sem sedação,
segundo avalição do cirurgião. Uso de tabaco não foi critério
de exclusão.
Os pacientes foram anestesiados e operados por cirurgiões
especialistas em cirurgia da mão ou ortopedia e traumatologia
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e por médicos residentes dessas especialidades, com supervisão.
Os eventos avaliados foram os relacionados às
complicações relativas ao uso da epinefrina (desfechos
primários) e aos atos cirúrgico e anestésico (desfechos secundários), assim descritos: 1) infarto digital, deﬁnido como
intensa e persistente isquemia do dedo que evoluiu para
amputação total ou parcial ou perda funcional por qualquer
motivo (perda de movimentação, intolerância ao frio, dor
crônica e outros); 2) necrose de pele ou perda de tecidos em
qualquer região do punho, da mão ou dos dedos e 3) qualquer
mudança na tática cirúrgica ou anestésica caracterizada
por necessidade de aplicar torniquete devido a sangramento excessivo que impedisse a cirurgia, sedar o paciente,
solicitar auxílio para médico anestesista ou suspender a
cirurgia.
As avaliações foram feitas imediatamente após a anestesia
e a cirurgia e nos períodos de uma, duas e seis semanas de
pós-operatório.
Em um dos hospitais, devido a exigências da direção clínica e administrativa, as cirurgias foram feitas em centro
cirúrgico convencional (CCC), com acesso venoso para antibiótico, monitoração cardíaca pela enfermagem, paciente com
roupa hospitalar e cirurgião com paramentação cirúrgica
convencional, enquanto que no outro hospital os procedimentos ocorreram em centro cirúrgico ambulatorial (CCA), sem
acesso venoso, sem monitoração cardíaca e paciente somente
com camisola hospitalar sobre suas roupas e cirurgião com
paramentação convencional ou somente com luvas estéreis,
gorro e máscara.
As regiões das anestesias e cirurgias foram divididas em
punho (5 cm proximal aos processos estiloides do rádio e ulna),
mão (entre a prega proximal do punho e a prega distal da
palma ou do dorso) e dedos (distal à prega distal da palma
ou dorso) (ﬁg. 1).
Todos os pacientes receberam alta hospitalar no mesmo
dia da cirurgia, sem esperar a reversão da isquemia parcial do
local da cirurgia e anestesia. Os pacientes foram orientados a
retornar ao hospital caso não ocorresse retorno da coloração
normal da pele da região anestesiada no prazo de cinco horas
e 30 minutos após a injeção do anestésico. Os curativos foram

Figura 1 – Locais de injeção do anestésico local com
epinefrina no punho, mão e dedos.
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feitos de modo que permitissem a avaliação visual, pelo paciente previamente orientado, do retorno à coloração normal da
região anestesiada.
Dados referentes às comorbidades e aos medicamentos em
uso do pacientes foram coletados.
Não foram feitos exames pré-cirúrgicos rotineiros.
Não há disponibilidade comercial de solução de lidocaína
a 1% com epinefrina na concentração de 1:100.000 no Brasil. Portanto, essa solução foi preparada pelo cirurgião no
momento da cirurgia da seguinte maneira: misturou-se 0,2 mL
de hemitartarato de epinefrina (1,0 mg/mL da base) em 20 mL
do frasco de lidocaína a 1%. Usou-se “seringa de insulina”
de 1 mL dividida em 100 unidades e injetaram-se 20 unidades, o que corresponde a 0,2 mL, no frasco de lidocaína a 1%
com 20 mL. Não foi usado o bicarbonato de sódio na solução
anestésica.
As cirurgias foram iniciadas após 30 minutos da anestesia
local com a solução de lidocaína a 1% e epinefrina a 1:100.000.
As doses do anestésico foram baseadas no estudo de
Lalonde e Martin12 e em estudo piloto previamente feito em
um dos hospitais da pesquisa.
Nas cirurgias de síndrome do túnel do carpo e nos dedos, a
solução anestésica não foi injetada dentro do canal do carpo
ou dentro das bainhas digitais, e sim no tecido subcutâneo ao
redor do túnel e das bainhas.

Resultados
No período estudado, de 2013 a 2016, 488 cirurgias do punho,
mão e dedos, em 484 pacientes, foram feitas com anestesia
local com epinefrina sem complicação relacionada ao uso da
epinefrina. Foram injetados com solução de lidocaína a 1%
com epinefrina a 1:100.000 53 punhos, 307 mãos e 128 dedos,
não ocorreu caso de infarto digital ou necrose tecidual e em
nenhuma situação houve necessidade de sedação, aplicação
de torniquete, auxílio de médico anestesista ou suspensão
da cirurgia por qualquer motivo. Nenhum paciente necessitou retornar ao hospital antes do retorno agendado devido
a sangramentos excessivos ou persistência da isquemia
causada pela epinefrina. Não houve necessidade de usar
(fentolamina para recuperar a perfusão de dedo injetado com
epinefrina.
Foram feitas 339 cirurgias em CCC e 149 em CCA. O volume
médio de anestésico injetado foi de 10,13 mL no punho,
13,35 mL na mão e 10,4 nos dedos e o tempo médio de cirurgia
foi de 23,59 minutos no punho, 32,93 na mão e 24 nos dedos.
As tabelas 1–3 demonstram com detalhes as cirurgias
feitas, tipo de centro cirúrgico (CCC ou CCA), volume de anestésico injetado e tempo da cirurgia.
A distribuição por gênero foi de 331 mulheres (68,38%) e
153 homens (31,61%).
A idade média foi de 49,37 anos, de 88 a 18; 77 (15,9%)
estavam acima de 65 anos.
Eram fumantes 57 (11,77%) pacientes; 241 (49,79%) apresentavam comorbidades e faziam uso contínuo de medicamentos,
principalmente anti-hipertensivos (17,56%); os outros medicamentos em uso foram: antiplaquetários (AAS), antidepressivos, anticonvulsivantes, hormônios tireoidianos, insulina,
hipoglicemiantes orais e estatinas.
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Tabela 1 – Cirurgias no punho com anestesia local com lidocaína a 1% e epinefrina a 1:100.000
Volume injetado (mL)

Tempo do procedimento (minutos)

Cirurgia

CCC

CCA

Média

Máximo

Mínimo

Média

Máximo

Mínimo

Total

Cisto sinovial
Doença de D’Quervain
Tenólise de ﬂexores
Exérese de CEC
Exérese de lipoma
Tenólise de EUC
Retirada de ﬁxador externo
Total

4
8
0
1
1
1
1
16

30
4
3
0
0
0
0
37

10,88
11,08
9
5
10
15
10
10,13

15
20
10
5
10
15
10

5
8
7
5
10
15
10

20,97
22,5
16,66
40
30
25
10
23,59

35
40
20
40
30
25
10

8
15
15
40
30
25
10

34
12
3
1
1
1
1
53

CCA, centro cirúrgico ambulatorial; CCC, centro cirúrgico convencional; CEC, carcinoma espinocelular; EUC, extensor ulnar do carpo.

Tabela 2 – Cirurgias na mão com anestesia local com lidocaína a 1% e epinefrina a 1:100.000
Volume injetado (mL)
Máximo

Tempo do procedimento (minutos)

Cirurgia

CCC

CCA

Média

Mínimo

Média

Máximo

Mínimo

Total

STC
STC associado a doença de
D’Quervain ou dedo em
gatilho
Tumores benignos (nódulos,
cistos, ﬁbroxantoma e
outros)
Exérese de CEC
Exérese de granuloma de
corpo estranho
Osteossíntese de metacarpo
Tenorraﬁa de extensor
Tenorraﬁa de ﬂexor (zonas III
e IV)
Dupuytren
Bossa metacarpal
Total

183
11

65
0

10,26
16,18

20
26

8
10

20,68
29,45

60
45

10
20

248
11

5

1

12

17

10

32,5

50

25

6

7
1

2
3

8,75
8

10
10

4
2

34
17,5

60
32

20
10

9
4

0
15
2

2
5
0

10
15,4
18

10
30
18

10
8
18

20
32,7
80

15
60
120

17,5
17
40

2
20
2

3
1
228

1
0
79

15
20
13,35

20
20

10
20

32,5
30
32,93

40
30

29
30

4
1
307

CCC, centro cirúrgico convencional; CCA, centro cirúrgico ambulatorial; STC, síndrome do túnel do carpo; CEC, carcinoma espinocelular.

Tabela 3 – Cirurgias nos dedos com anestesia local com lidocaína a 1% e epinefrina a 1:100.000
Volume injetado (mL)
Cirurgia

CCC

CCA

Dedo em gatilho
Exérese de granuloma de
corpo estranho
Tumores benignos (cistos
tendinosos, cistos
mucinosos, nódulo em IFP,
tofo gotoso e outros)
Retirada de material de
síntese
Tenorraﬁa de ﬂexor
Tenorraﬁa de extensor
Transferência de tendão
extensor
Exérese de neuroma de
amputação
Neurorraﬁa de nervo digital
Dupuytren (percutâneo)
Total

41
3

Tempo do procedimento (minutos)

Média

Máximo

Mínimo

Média

Máximo

Mínimo

Total

23
0

7,78
7,12

25
10

3
7

10,28
14,5

40
15

10
14

64
3

25

0

9,4

18

6

24,2

32

11

25

4

0

10,25

20

6

27,25

30

20

4

5
11
3

2
4
1

14,4
13,3
15

18
20
20

8
10
10

52,14
9,13
32,5

120
80
40

20
20
29

7
15
4

1

2

6,8

10

5

20

30

15

3

2
0
95

0
1
33

9
10
10,4

10
10

8
10

30
20
24

30
20

30
20

2
1
128

CCA, centro cirúrgico ambulatorial; CCC, centro cirúrgico convencional; IFP, interfalângica proximal.
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Discussão
O presente estudo demonstrou que 488 cirurgias do punho,
da mão e dos dedos foram feitas com anestesia local com
lidocaína a 1% e epinefrina a 1:100.000, sem torniquete, sem
sedação e sem médico anestesista, e não houve caso de infarto
digital, necrose de tecidos ou suspensão da cirurgia por qualquer motivo.
Das cirurgias, 149 (30,5%) foram feitas em CCA, sem quaisquer complicações intra e pós-operatórias.
As anestesias e cirurgias foram feitas por médicos especialistas e residentes com supervisão e não foi observada
complicação relacionada à técnica da anestesia local com
epinefrina, o que reforça a eﬁciência e a segurança desse procedimento, mesmo quando feito por cirurgiões com pouca
experiência.
Os resultados do presente estudo foram semelhantes aos
apresentados por Lalonde et al.8 em 2005 (3.110 cirurgias) e
Crowdhry et al.9 em 2010 (1.111 cirurgias) e também aos dos
estudos feitos no Brasil por Novais Junior et al.10 em 2014
(41 cirurgias) e Barros et al.11 em 2016 (16 cirurgias).
As complicações mais temidas com o uso de epinefrina
na anestesia da mão e dos dedos são o infarto digital, que
pode evoluir para gangrena e amputação, e a necrose tecidual.
Cuidadosas revisões de literatura sobre essas complicações
indicam que o uso de epinefrina em baixas concentrações,
como 1:100.000 ou 1:200.000, é extremamente seguro.13,14
Fitzcharles-Browe et al.15 em 2007 revisaram dados da literatura sobre 59 injeções acidentais de altas doses de epinefrina
nos dedos (1:1000) tratadas, na maioria, com fentolamina, sem
caso de necrose digital.
Há quatro relatos de casos na literatura de infarto digital e necrose de tecidos associados ao uso de anestesia local
com epinefrina em concentrações baixas.16–19 Análise detalhada dos casos indica os seguintes fatores que podem estar
associados às complicações: doenças prévias, como fenômeno
de Raynaud16 e ateroesclerose com calciﬁcações arteriais18
e injeção do anestésico dentro da bainha digital.19 O caso
relatado por Ruiter et al.17 não permite concluir com certeza
se a epinefrina causou a necrose tecidual. Em nenhum dos
casos houve tratamento com fentolamina. Os relatos citados
reforçam a necessidade dos cuidados na seleção dos pacientes
e das técnicas da anestesia local com epinefrina preconizadas na literatura e adotadas no presente estudo: exclusão de
pacientes com histórico de doenças vasculares que comprometam a perfusão dos dedos, presença de perfusão digital
comprometida por qualquer motivo, avaliada clinicamente
por pressionamento do dedo e observação do retorno da
coloração, cautela no volume injetado e não injetar anestésico
dentro das bainhas digitais.12,19
O volume médio de anestésico injetado no presente estudo
foi de 10,1 mL no punho, 13,3 mL na mão e 10,4 mL nos dedos.
O volume máximo injetado foi de 20 mL no punho, 30 mL na
mão e 25 mL nos dedos. Lalonde20 e Novais Junior et al.10 recomendam que o volume máximo a ser usado da solução de
lidocaína a 1% com epinefrina 1:100.00 é de 50 mL, abaixo dos
usados no presente estudo. Especiﬁcamente nas cirurgias dos
dedos, nas quais a quantidade acentuada pode contribuir para
complicações locais, apesar de nossos valores serem maiores
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que os preconizados por Lalonde e Wong,21 não houve caso
de infarto digital ou necrose de tecidos. Nas cirurgias de síndrome do túnel do carpo usamos aproximadamente metade
do volume preconizado por Kerrigan22 sem diﬁculdade cirúrgica ou incômodo para o paciente.
O tempo máximo de cirurgia foi de 40 minutos no punho
(doença de D’Quervain), 120 minutos na mão (tenorraﬁa de
ﬂexor) e 120 minutos nos dedos (tenorraﬁa de ﬂexor), ocorreu devido a diﬁculdades especíﬁcas das cirurgias (variações
anatômicas e necessidade de refazer as suturas dos tendões
durante a cirurgia). Isso indica que, mesmo em situações com
diﬁculdades técnicas que demandem maior tempo, é possível
fazer o procedimento proposto sem complicações.
A isquemia obtida com a injeção da epinefrina a 1:100.000
na mão e no dedo não é total como a observada com o uso
do torniquete; contudo, é suﬁciente para dissecção cirúrgica
segura dos tecidos. Nodwell e Lalonde,23 em estudo experimental em seres humanos, observaram que o retorno à
coloração normal do dedo após injeção de 1,8 mL de lidocaína a 2% com epinefrina a 1:100.000 foi de, em média, de
318,7 minutos (5,3 horas). Portanto, não é necessário aguardar o total retorno da perfusão da mão ou do dedo para
dar alta ao paciente, conduta adotada por Lalonde et al.8 e
no presente estudo, sem qualquer complicação, o que facilita o funcionamento do esquema de cirurgia ambulatorial.
Deve-se, contudo, orientar o paciente para procurar auxílio médico se no prazo de 5,3 horas não ocorrer o retorno
da cor normal da região anestesiada.8 Pacientes com o
dedo totalmente branco e sem qualquer perfusão na polpa
digital devem ser tratados com fentolamina antes da alta
hospitalar.19
Lalonde et al.24 recomendam diminuir a acidez da solução
de lidocaína a 1% com epinefrina a 1:100.000 (ph médio de
4,2) com a adição de bicarbonato de sódio, com a intenção de
amenizar a sensação de queimação durante a injeção. No presente estudo houve necessidade de preparar a própria solução
anestésica pelo cirurgião, misturou-se lidocaína com epinefrina, e o acréscimo de mais uma droga a ser manipulada,
no caso o bicarbonato de sódio, tornaria mais complexa essa
operação e aumentaria, em tese, a possibilidade de erros.
Portanto, no presente estudo, não usamos o bicarbonato de
sódio na injeção do anestésico. Apesar de não estudar sistematicamente as sensações do paciente durante a injeção do
anestésico, observamos que foi muito frequente a queixa de
queimação local no inicio da anestesia.
O tempo de espera, após a anestesia local com epinefrina,
para iniciar a cirurgia foi rigorosamente de 30 minutos. No
início de nossa experiência com essa técnica, adotamos 10 e
15 minutos, sem obter isquemia adequada para disseção
segura dos tecidos. Experiência clínica e estudos experimentais em seres humanos conﬁrmam que o tempo de 30 minutos
é eﬁciente para obter um campo cirúrgico com pouco sangue,
e possibilita cirurgia segura.25
Na nossa amostra, 57 (11,7%) pacientes eram fumantes e
241 (49,7%) apresentavam comorbidades sistêmicas, principalmente hipertensão, em uso de medicamentos. Contudo,
não foi feito qualquer exame pré-cirúrgico (hematológicos, bioquímicos e radiográﬁcos) e não ocorreu complicação
durante e após a anestesia e a cirurgia.

286

r e v b r a s o r t o p . 2 0 1 8;5 3(3):281–286

Quando o cirurgião trabalha com o anestesista, a escolha
do tipo de anestesia, apesar da participação do cirurgião e do
paciente, é do médico anestesista. Quando se usa anestesia
local ou regional com participação de anestesista, geralmente
há sedação do paciente. Apesar de as complicações pós-operatórias serem baixas em cirurgia da mão, a adoção de
anestesia local ou regional sem sedação diminui esses eventos, principalmente em pacientes acima de 65 anos.2 Na
nossa amostra de 488 cirurgias não ocorreu complicação sistêmica pós-operatória e 77 pacientes (15,9%) estavam acima de
65 anos.
O presente estudo apresenta limitações, uma vez que as
complicações e os eventos analisados foram limitados aos
diretamente relacionados ao uso da anestesia local com epinefrina, sem torniquete, sem sedação e sem anestesista e não
foram feitas comparações com técnicas convencionais, com
sedação, torniquete e auxilio de anestesista. Aspectos com
a possibilidade de estarem relacionados ao uso de anestesia
local com epinefrina e ambiente das cirurgias (CCC e CCA),
como infecção, desconforto do paciente e alterações cardiovasculares, não foram objeto de avaliação no presente estudo.

Conclusões
Cirurgias do punho, mão e dedos podem ser feitas com
anestesia local com lidocaína a 1% e epinefrina a 1:100.000,
sem sedação, sem torniquete e sem médico anestesista com
segurança, obtém-se campo cirúrgico sem sangramento que
diﬁculte a dissecção segura dos tecidos e sem riscos de infarto
digital e necrose tecidual. Seleção cuidadosa dos pacientes
e precisão na técnica anestésica são fundamentais para a
segurança da anestesia local com epinefrina na cirurgia da
mão.
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