Quais as contraindicações de aneste-
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sias peridural e raquidiana?

Sabe-se que mais de 75% dos pacientes
apresentam ansiedade extrema frente à

As contraindicações são: recusa do

possibilidadede de uma cirurgia, sendo a

paciente em ser submetido à anestesi-

anestesia a principal causa de estresse. Es-

a, impossibilidade de posicionar o pa-

tudos revelam que pacientes com alto nível

ciente para realização da anestesia,

de ansiedade pré-operatória possuem maior

quando há aumento da pressão no

grau de movimentação intra-operatória. As-

cérebro do paciente, doenças de coagulação, infecções de pele no local da
punção e na presença de algumas doenças neurológicas.

sim, o estresse e o medo antes de uma operação em nada ajudam o anestesista, podendo isso estar associado a complicações.
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Este projeto visa esclarecer questões básicas em relação à anestesia para o público
em geral, a fim de diminuir dúvidas e reduzir
o medo pré-anestésico.

REFERÊNCIAS

Leia também os outros informativos desta edição:

ABC.MED.BR, 2013. Como é a anestesia
peridural

ou

epidural? Disponível em:

<http://www.abc.med.br/p/exames -eprocedimentos/358844/como-e-a-anestesiaperidural-ou-epidural.htm>. Acesso em: 4 jun.
2015.
Yamashita, A. M. et al. Anestesiologia. 5ª
edição. Ateneu. 2001.

Nº2 - Consciência durante a anestesia
Nº3 - Alergia e anestesia: o choque anafilático durante a anestesia
Nº4 - Anestesia para o parto normal e para
a cesariana
Liga Acadêmica de Anestesiologia LAANE—
UFSC
Acadêmicos de Medicina: Gisele S. Ghisi, Hugo
F. Carneiro, Kahio N. Kuntz, Luiza Ventura.
Acesse nosso site para mais informações e
utilize a nossa ferramenta Fale Conosco em:

anestesiologia.paginas.ufsc.br

Informativo nº 1
Projeto Temas de anestesia de
interesse para a Comunidade
Junho 2015

ANESTESIA SOBRE A COLUNA
O que é a coluna vertebral?

Como é a anestesia peridural?

Quais as indicações de anestesias epi-

A coluna vertebral é

A anestesia peridural é um tipo de aneste-

dural e raquidiana?

uma estrutura forma-

sia aplicada no espaço peridural da coluna

As principais indicações são para cirur-

da por ossos, chama-

vertebral, ou seja, a agulha não atinge o

gias abaixo do umbigo, principalmente

dos de vértebras, e

espaço onde está o líquido da espinha. Es-

as ginecológicas, obstétricas, urológi-

pela medula espinhal,

ta anestesia tira, basicamente, a dor.

cas, para reparação de hérnias, cirurgia

conhecida por espinha
propriamente

dita.

sobre o reto e o ânus, e cirurgia de
Como é a anestesia raquidiana?

Esta estrutura é envol-

A anestesia raquidiana consiste na aplica-

ta por um líquido, o

ção de anestésico onde está o líquido da

“líquor”, popularmente

espinha. O paciente não sente dor e perde

conhecido por “liquido da espinha”.

a sensação do toque.

Estas anestesias podem ser basicamente 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.

membros inferiores.
Quais os riscos de anestesias epidural
e raquidiana?
Como qualquer outro procedimento médico, há riscos associados com a anestesia sobre a coluna. Os riscos são pequenos quando acompanhado por médico anestesiologista.

