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Quais as contraindicações de aneste-

sias peridural  e raquidiana? 

 

As contraindicações são: recusa do 

paciente em ser submetido à anestesi-

a, impossibilidade de posicionar o pa-

ciente para realização da anestesia, 

quando há aumento da pressão no 

cérebro do paciente, doenças de coa-

gulação, infecções de pele no local da 

punção e na presença de algumas do-

enças neurológicas. 

Projeto de extensão Temas de anestesia 

de interesse para a Comunidade 

 

Sabe-se que mais de 75% dos pacientes 

apresentam ansiedade extrema frente à 

possibilidadede de uma cirurgia, sendo a 

anestesia a principal causa de estresse. Es-

tudos revelam que pacientes com alto nível 

de ansiedade pré-operatória possuem maior 

grau de movimentação intra-operatória. As-

sim, o estresse e o medo antes de uma ope-

ração em nada ajudam o anestesista, po-

dendo isso estar associado a complicações. 

Este projeto visa esclarecer questões bási-

cas em relação à anestesia para o público 

em geral, a fim de diminuir dúvidas e reduzir 

o medo pré-anestésico. 



O que é a coluna vertebral? 

A coluna vertebral é 

uma estrutura forma-

da por ossos, chama-

dos de vértebras, e 

pela medula espinhal, 

conhecida por espinha 

propriamente dita.  

Esta estrutura é envol-

ta por um líquido, o 

“líquor”, popularmente 

conhecido por “liquido da espinha”.  

Estas anestesias podem ser basica-

mente de dois tipos: a raquidiana e a 

anestesia peridural. Quando elas são 

realizadas, é possível que a pessoa 

seja mantida acordada, mas sem dor 

na operação, normalmente abaixo do 

umbigo. 

ANESTESIA SOBRE A COLUNA 

Como é a anestesia peridural? 

A anestesia peridural é um tipo de aneste-

sia aplicada no espaço peridural da coluna 

vertebral, ou seja, a agulha não atinge o 

espaço onde está o líquido da espinha. Es-

ta anestesia tira, basicamente, a dor.  

 

Como é a anestesia raquidiana? 

A anestesia raquidiana consiste na aplica-

ção de anestésico onde está o líquido da 

espinha. O paciente não sente dor e perde 

a sensação do toque.  

Quais as indicações de anestesias epi-

dural e raquidiana? 

As principais indicações são para cirur-

gias abaixo do umbigo, principalmente 

as ginecológicas, obstétricas, urológi-

cas, para reparação de hérnias, cirurgia 

sobre o reto e o ânus, e cirurgia de 

membros inferiores. 

Quais os riscos de anestesias epidural 

e raquidiana? 

Como qualquer outro procedimento mé-

dico, há riscos associados com a anes-

tesia sobre a coluna. Os riscos são pe-

quenos quando acompanhado por mé-

dico anestesiologista. 


