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Epidural como 
analgésico depois 
da cirurgia 
Este folheto explica o que esperar se escolher uma epidural para 
alívio das dores durante ou depois da sua operação. Foi escrito 
em conjunto por anestesistas, pacientes e representantes de 
pacientes. 

O que é uma epidural? 
Uma epidural consiste na colocação de um tubo fino e flexível nas costas, perto dos 
nervos da medula espinhal, e introdução de analgésicos para o alívio da dor. 
É usada em cirurgias (frequentemente em conjunto com um anestésico geral), depois 
de operações para controlo da dor ou nas duas. 
É colocado no cateter epidural anestesia local e, por vezes, outros analgésicos. O 
cateter é posicionado perto dos nervos das suas costas. E assim, as mensagens dos 
nervos são bloqueadas. A dor é aliviada desta forma e o grau pode variar de acordo 
com a quantidade de medicamentos administrados. Além do alívio da dor, o 
anestésico local pode causar dormência e fraqueza. 
É usada uma bomba epidural para administrar de forma contínua os analgésicos pelo 
cateter epidural. Algumas bombas epidurais têm um botão em que se pode carregar 
e aliviar a própria dor. Estas bombas têm limites de segurança programados para 
reduzir o risco de se administrar demasiados medicamentos. 
O alívio da dor dura enquanto a bomba estiver a trabalhar. Quando para, as 
sensações voltam passado algumas horas. 

Quais são os benefícios de uma epidural? 
Se a sua epidural correr bem, depois da cirurgia terá um maior alívio da dor do que 
com outros métodos, particularmente quando respira fundo, tosse ou se mexe na 
cama. 
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Deverá precisar de menos analgésicos alternativos fortes. Isto significa que respirará 
melhor, terá menos náuseas, menos vómitos e é provável ficar mais alerta. 
Há indícios que complicações na cirurgia serão reduzidos, tais como menos risco de 
coágulos sanguíneos nas pernas ou infeções nos pulmões e no peito. Também há 
indícios que poderá perder menos sangue com a epidural e terá menos probabilidade 
de precisar de uma transfusão de sangue. 

E se eu não quiser uma epidural? 
A escolha é sua. O seu anestesista dirá se recomenda especificamente uma epidural e 
que alternativas existem. 
Existem outros métodos que aliviam a dor que contém morfina ou medicamentos 
parecidos. Estes métodos são fortes, mas podem ter efeitos secundários como náuseas 
e obstipação. Algumas pessoas sentem-se confusas quando usam morfina. 
Também existem outras formas de administrar anestesia local, como por exemplo 
através de um bloqueio de nervos. 

Todos podem usar uma epidural? 
Não. A epidural não pode ser administrada em certas pessoas. O seu anestesista 
conversará consigo sobre isto se necessário. Não será aconselhado usar uma epidural: 
■ se toma medicamentos anticoagulantes, tal como warfarin 
■ se o seu sangue não coagula corretamente 
■ se é alérgico a anestesia local 
■ se tem uma deformidade significativa na coluna 
■ se tem uma infeção nas costas 
■ se fez alguma cirurgia na coluna com componentes de metal introduzidas nas 

costas 
■ se já teve problemas com anestesia espinhal ou com uma epidural no passado. 
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Como se administra uma epidural? 
As epidurais podem ser usadas: 
■ quando está acordado 
■ quando está sedado (com medicamentos que o deixam sonolento e relaxado). 
O seu anestesista falará consigo sobre a melhor opção para si. Os passos para 
administrar uma epidural são: 
1 É introduzida uma cânula (infusão) numa veia no braço para administrar líquidos; 
2 Será-lhe pedido para se sentar ou se deitar de lado; Será ajudado para se curvar 

para a frente o mais possível (ver imagem na página anterior); 
3 O anestesista limpará as suas costas com uma solução antisséptica; 
4 É dada uma pequena injeção de anestesia local para adormecer a pele; 
5 É usada uma agulha para colocar um cateter de plástico (tubo) no espaço da 

epidural  
nas suas costas. A agulha é extraída e deixa o cateter nas suas costas. 

Qual é a sensação? 
A injeção de anestesia local irá arder na sua pele durante uns momentos. Depois 
sentirá uma sensação de peso, mas não será mais desconfortável do que a inserção 
da agulha e do cateter. 
Por vezes existe uma sensação afiada, como um choque elétrico. Se isto acontecer, o 
seu anestesista irá perceber imediatamente. Poderão perguntar onde foi esta 
sensação. 
Uma sensação de calor e de dormência progride gradualmente depois de ser 
administrada a anestesia local. Em alguns tipos de epidural, pode sentir as suas pernas 
pesadas e ser difícil mexer-se. 
Em geral, maior parte das pessoas não acha que estas sensações sejam 
desagradáveis, só um pouco estranhas. O tato e movimentos voltarão ao normal 
depois da epidural parar. 

Perceber o risco 
O risco de complicações deve ser medido contra os benefícios e comparado com 
métodos alternativos de alívio de dores. O seu anestesista pode dar-lhe mais 
informações e ajudar a entender os riscos relativos. 
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As pessoas podem interpretar de maneira diferente as palavras e os números. Esta 
escala é fornecida para ajudar. 
 
 

 

Muito frequente Frequente Pouco frequente Raro Muito raro 

1 em 10 

Uma pessoa 
na sua família 

1 em 100 

Uma pessoa 
numa rua 

1 em 1000 

Uma pessoa 
numa aldeia 

1 em 10.000 

Uma pessoa 
numa cidade 

pequena 

1 em 100.000 

Uma pessoa 
numa grande 

cidade 

 

Efeitos secundários muito comuns 
Tensão arterial baixa 
É normal que a tensão arterial baixe quando usa uma epidural. O seu anestesista usará 
líquidos e medicamentos para corrigi-la. 

Incapacidade de urinar 
Os nervos da bexiga são afetados pela epidural. Um cateter (tubo) é inserido na 
bexiga para drenar a urina. Este procedimento é usado frequentemente depois de 
uma grande cirurgia, quer tenha usado ou não uma epidural. 

Comichão 
Este é um efeito secundário dos analgésicos que são usados às vezes nas epidurais. 
Medicamentos anti-histaminicos podem ajudar, ou os medicamentos da epidural 
podem ser alterados. 

Sensação de enjoo 
Este efeito é menos comum com a epidural do que com outros métodos de alívio de 
dores. Medicamentos contra enjoos podem ajudar. 

Alívio de dores inadequado 
A epidural pode não lhe aliviar todas as suas dores. O seu anestesista ou as enfermeiras 
encarregadas do alívio das dores decidirão se pode ser melhorada ou se é melhor 
mudar para outro método de alívio de dores. 

Efeitos secundário comuns 
Dores de cabeça 
Dores de cabeça são muito comuns depois de cirurgias. É possível ficar com uma dor 
de cabeça mais severa e persistente depois de usar uma epidural. Isto acontece em 
média uma em cada cem epidurais. Acontece caso a agulha usada para administrar 
a epidural ou colocar o cateter da epidural perfurar involuntariamente o saco de 
líquidos junto da medula espinhal. Há um pequeno vazamento de líquidos que causa 
a dor de cabeça. Pode provocar uma dor de cabeça severa que piora quando se 
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senta e é aliviada quando se deita de barriga para cima. A dor de cabeça às vezes 
desaparece sozinha com boa hidratação e analgésicos. O staff encarregue de si deve 
alertar a equipa anestesista pois este assunto precisará de ser revisto por eles antes de 
ter alta. Se a dor de cabeça for severa ou continuar, poderá precisar de tratamentos 
específicos para a tratar. A dor de cabeça pode ser acompanhada por perda de 
audição, sons abafados ou distorção da audição.  
Para mais informação, por favor veja o nosso panfleto Dor de cabeça após uma 
injeção espinhal ou epidural que pode ser encontrado no nosso website:  
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/portuguese 

Efeitos secundários e complicações pouco comuns 
Respiração lenta 
Alguns medicamentos usados na epidural podem causar respiração lenta ou 
sonolência, que requerem tratamento. 

Danos neurais temporários 
É raro a agulha ou o cateter da epidural danificar os nervos. Isto pode levar à perda 
de sensação ou de movimentos numa pequena área da parte inferior do corpo. Em 
maior parte das pessoas isto passa com os dias, semanas ou meses. 

Complicações raras ou muito raras 
Danos neurais: permanentes 
Danos neurais permanentes causados pela agulha ou pelo cateter são raros: 
■ danos permanentes ocorrem em 1 em 23 500 a 50 500 a injeções na coluna ou 

epidural 
■ paraplegia ou morte ocorre em 1 em 54 500 a 1 em 141 500 injeções na coluna ou 

epidurais. 
Pode encontrar mais informação no nosso folheto Danos neurais associados a uma 
injeção espinhal ou epidural que está disponível no nosso website: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/portuguese 

Infeção do cateter 
Pode-se desenvolver uma infeção à volta do cateter epidural. Se isto acontecer o 
cateter será removido. É raro a infeção aprofundar-se para além da pele. Podem ser 
necessários antibióticos, ou mais raramente, cirurgia de emergência nas costas. É 
muito raro acontecer danos neurológicos incapacitantes devido a um abcesso 
epidural. 

Outras complicações 
Convulsões (ataques), dificuldade em respirar extrema, paraplegia permanente 
(perda de uso de um ou mais membros) ou morte são raras. 

Perguntas que poderá gostar de fazer ao seu anestesista 
■ Porque me está a recomendar uma epidural? 
■ Quais são as vantagens e desvantagens de uma epidural para mim? 
■ Quais são as alternativas? 
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■ Quem irá fazer a minha epidural? 
■ Tenho algum risco especial? 
■ Como me vou sentir depois? 
■ Como me sentirei depois se não usar a epidural? 

Limitação de responsabilidade 
Embora façamos esforços consideráveis para garantir que a informação neste folheto 
é precisa e atual, não podemos dar garantias disto. Não esperamos que esta 
informação genérica abranja todas as dúvidas que possa ter nem que aborde tudo o 
que possa ser importante para si. Deve falar com a sua equipa médica sobre as suas 
escolhas e sobre quaisquer preocupações que tenha, utilizando este folheto como um 
guia. Este folheto, por si só, não deve ser entendido como recomendações 
terapêuticas. Não pode ser usado para quaisquer fins comerciais nem empresariais. 
Para ler a declaração de exoneração de responsabilidade por completo, por favor 
clique aqui (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/portuguese). 

Todas as traduções são disponilibilizadas pela comunidade de tradutores da 
Translators Without Borders (Tradutores sem Fronteiras). A qualidade destas traduções é 
verificada para que sejam tão precisas quanto possível, embora haja o risco de 
imprecisões ou de má interpretação de alguma informação. 
 

Dê-nos a sua opinião 
Agradecemos sugestões para melhorar este folheto.  
Se tiver quaisquer comentários que gostaria de fazer, por favor contacte-nos por email 
para: patientinformation@rcoa.ac.uk 

Royal College of Anaesthetists 
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 
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