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Na hora de fazer uma cirurgia, 
a aplicação dos anestésicos 

sempre provoca receio. Como cada 
organismo reage de uma forma diferente, 

não é possível prever reações adversas. A boa 
notícia é que a medicina evolui para garantir 

mais conforto e segurança aos pacientes 
por Cristina almeida | ilustração CeCília andrade

sem medo daanestesia  N
inguém gosta de sentir dor. E 
considerando a origem grega da 
palavra anestesia, cujo significado 
é insensibilidade, é fácil entender 

por que ela é sempre desejável. Por meio 
dela, suspende-se de forma geral ou parcial o 
sofrimento físico. E essa é uma garantia alen-
tadora no momento de enfrentar uma cirur-
gia. Por outro lado, a possibilidade de reações 
adversas provoca medo. Os riscos existem, 
mas segundo os especialistas, as chances de 
complicações são mínimas. Para controlar a 
ansiedade antes de uma cirurgia, o segredo é 
a perfeita interação entre médico e paciente. 
Quanto maior a disponibilidade em conhecer 
o histórico do doente e esclarecer suas dúvi-
das, maiores serão as chances de sucesso. 

O uso da anestesia é relativamente novo, 
pois ela conta 160 anos aproximadamente. 
No passado, os recursos dos cirurgiões eram 
as intervenções com dor, pancadas na cabe-
ça ou a compressão da carótida. Na Idade 
Média, um pequeno avanço levou ao uso de 
poções feitas à base de álcool e extrato de 
plantas. Anos depois, a China popularizou 
o ópio, sobrevindo as injeções intravenosas 
com anestésicos em 1600. Hipnose, água 
gelada e neve foram outras opções disponí-
veis. Mas a partir dos séculos XVII e XVIII, 
o conhecimento sobre o funcionamento 
de órgãos vitais, das propriedades de gases 
como o dióxido de carbono e o nitróxido 
evoluíram e, em 1842, a anestesia geral foi 
utilizada pela primeira vez nos EUA.

Hoje, garantir ao paciente a ausência de 
sensibilidade a estímulos dolorosos é função 
de médicos especializados em anestesiolo-
gia. Esses profissionais são treinados não só 
para prover anestésicos para as operações, 
mas também atuam em procedimentos 
diagnósticos (endoscopias, colonoscopias, 
cateterismos cardíacos, etc.) e odontológi-
cos, bem como no controle de dores crôni-
cas ou agudas, além de assistirem pacientes 
submetidos a terapias intensivas. 

clínica geral

Os anestesiologistas
Diferentemente de seus antecessores, es-

ses especialistas dispõem de alternativas me-
nos cruéis e, dependendo dos procedimen-
tos, utilizam tipos diferentes de anestesias. 
Elas podem ser geral, regional ou local. “A 
primeira geralmente é administrada nos cen-
tros cirúrgicos dos hospitais, pois se destina à 
execução de cirurgias de maior complexida-
de. A local pode ser feita fora desses locais e 
resulta da aplicação de anestésicos na região 
do corpo onde o médico deseja intervir”, ex-
plica Valberto de Oliveira Cavalcante, médi-
co especialista em anestesiologia e chefe do 
Serviço de Anestesia do Hospital 9 de Julho.

DúviDAs e meDos ComuNs
É comum ter reações alérgicas após a anestesia?
As reações alérgicas a agentes anestésicos propriamente ditos 
são pouco comuns e a maioria delas são de mínima gravidade, 
envolvendo outras substâncias como antibióticos, contrastes ou 
analgésicos. Reações anafiláticas são raríssimas. 

Há risco de eu não acordar após a cirurgia?
A anestesia é um procedimento extremamente seguro. Na sala de 
cirurgia, o médico anestesista usa vários monitores que informam 
continuadamente como o corpo do paciente está reagindo.

eu posso acordar antes do término da cirurgia?
A moderna anestesia existe para proporcionar conforto e segurança 
aos pacientes. O tempo necessário para acordar dependerá de uma 
série de fatores relacionados ao organismo do paciente, bem como  
ao tipo de cirurgia. E ele pode ser mantido inconsciente até ser levado 
à unidade de terapia intensiva (UTI) e até ser acordado somente após 
a realização de exames, ou mesmo depois que o organismo começou 
a apresentar sinais adequados de recuperação clínica.

Há riscos de paralisia após tomar a anestesia raquidiana ou peridural?
 As técnicas evoluíram bastante nos últimos anos e, por isso, o risco 
em torno desses tipos de anestesia é considerado mínimo.
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anestesia geral 
Administrada por via venosa, 
inalatória ou por ambas. 
o paciente adormece 
profundamente e necessita de 
auxílio para manter as funções 
vitais básicas, como, por exemplo, 
respiração. Grandes cirurgias, que 
envolvem as cavidades torácica, 
abdominal ou neurocirurgias 
geralmente utilizam a técnica, 
que é aplicada sempre por um 
médico anestesiologista.

anestesia loco-regional
os medicamentos devem agir 
nos nervos periféricos de um 
único membro a ser operado 
(braço ou pé). Normalmente são 
usados em cirurgias ortopédicas, 
ou em qualquer região do corpo, 
como a retirada de pintas da 
pele. Pode ser ministrada 
fora dos centros cirúrgicos. 

As anestesias geral e regional devem ser 
sempre administradas por um anestesiolo-
gista, cuja atividade inicial é avaliar as con-
dições pré-operatórias do paciente. “Sem 
essa verificação, a pessoa não pode ser 
anestesiada”, esclarece Aurélio Yamada, 
coordenador do departamento de aneste-
sia do Centro Especializado em Cirurgias 
Minimamente Invasivas (CECMI). “A prá-
tica visa a identificar a existência de doen-
ças preexistentes; medicamentos em uso; 
exames físicos, além de verificar testes la-
boratoriais; jejum pré-operatório; alergias 
e histórico médico”, diz Yamada.

É importante saber que o campo de atua-
ção desses profissionais é muito mais do que 
um simples “fazer dormir”. “Anestesiologis-
tas garantem que o organismo esteja funcio-
nando o mais próximo possível das condi-
ções normais durante um procedimento. E 
isso só é possível por meio da monitoração 
constante empreendida pelo especialista”. 

Ação no corpo
Os medicamentos utilizados na anestesia 

agirão de formas diferentes, dependendo da 
cirurgia a ser realizada. Elas podem atuar na 
transmissão de impulsos dolorosos ou nos 
nervos. Outros remédios terão efeito direta-
mente no cérebro, mantendo o paciente ador-
mecido para impedir que ele tenha consciên-
cia da dor. Há ainda os anestésicos que agem 
nos diversos sistemas do organismo: cardio-
vascular, respiratório, muscular, etc.

Na anestesia geral são usados vários ti-
pos de medicações que, juntos, promovem 
a supressão da dor. Anestésicos venosos 
(administrados na veia) são associados a 
anestésicos inalatórios (com o oxigênio 
através do pulmão). A meta é manter o 
paciente anestesiado durante o tempo de 

entenda os tipos de anestesia

Conheça os anestésicos mais usados no Brasil e no mundo

l BenzodiazepíniCos: sedam e diminuem a 
ansiedade antes das cirurgias; são indicados nos 
procedimentos cirúrgicos ou diagnósticos.

l opioides: derivados naturais ou 
sintéticos da morfina. Ligam-se a receptores 
existentes no organismo, que agem sedando 
e diminuindo a percepção da dor.

l indutores anestÉsiCos:  atuam nos 
receptores cerebrais, reduzindo a consciência. 
sedam, iniciam ou mantêm a anestesia geral.

l relaxantes musCulares:  agem nas placas 
de transmissão entre nervos e músculos, para que 
permaneçam relaxados. isso facilita a atuação 
da equipe médica em diversas condições.

l anestÉsiCos loCais:  atuam diretamente 
nas células que compõem os nervos, os neurônios, 
bloqueando a transmissão da dor.

l anestÉsiCos inalatórios:  possuem várias 
propriedades: iniciar e manter a anestesia; 
diminuir a dor e relaxar os músculos.

anestesia 
loco-regional

anestesia para o 
bloqueio do neuroeixo

Corte da 
medula óssea

anestesia 
geral

anestesia para bloqueio do 
neuroeixo (raquidiana e peridural) 
os anestésicos são administrados 
perto ou diretamente na medula 
espinhal. o objetivo é bloquear 
a transmissão dos impulsos 
dolorosos, impedindo-os de 
chegar ao cérebro. Cirurgias 
ginecológicas, alguns tipos de 
cirurgias plásticas ou ortopédicas 
adotam essa técnica. 

duração da cirurgia. Para facilitar o tra-
balho do cirurgião, relaxantes muscula-
res potentes são utilizados.  

Já a anestesia regional é feita por meio da 
injeção de anestésicos locais na proximida-
de dos grandes nervos. Isso explica por que 
um braço ou apenas uma parte dele pode ser 
totalmente anestesiado. Na anestesia raqui-
diana ou peridural, o anestésico é inserido 
na coluna. O resultado é a falta de sensibili-
dade em toda a parte inferior ao umbigo. 

Reações possíveis
Os especialistas esclarecem que os efei-

tos colaterais podem se manifestar, porém 
a tendência é que eles dependem de dois 
fatores: a quantidade de anestesia e a sen-
sibilidade individual do paciente. Amnésia; 
sonolência; náuseas; vômitos; sensação de 
ressaca; coceira; desinibição e sensação de 
embriaguez são algumas das reações pos-
síveis. Nos casos mais graves, há inibição da 
respiração, diminuição acentuada da pres-
são arterial e fraqueza muscular. “É por isso 
que se restringe o uso desses anestésicos aos 
ambientes hospitalares, que contam com 
médicos treinados”, comenta Yamada.

Alergia ao medicamento
Existe ainda outro tipo de reação anor-

mal e mais grave, denominada reação idios-
sincrática, definida como uma ação reflexa 
a agentes químicos determinada genetica-
mente. “Esse fenômeno depende da intera-
ção do medicamento com cada organismo. 
E não significa, em absoluto, que o paciente 
é alérgico a tal medicação. A reação alérgi-
ca pode ser idiossincrásica, mas nem toda 
reação idiossincrásica é de natureza alér-
gica”, afirma Alexandre Slullitel, diretor 
científico da Sociedade de Anestesiologia 
do Estado de São Paulo (Saesp). 

“Os riscos existem, mas na maioria das ve-
zes eles se traduzem em reações de pequena 
gravidade, como náuseas e sensação de frio. 
Complicações mais graves, como choques 
anafiláticos, parada cardíaca e óbito, feliz-
mente, são raras de acontecer”, conclui o 
anestesiologista Aurélio Yamada.

Há riscos na anestesia, mas 
na maioria das vezes eles se traduzem 

em reações de pequena gravidade, como 
náuseas e sensação de frio

raquidiana chega 
até a dura-máter

peridural atinge a 
camada de godura


