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Pacientes em uso perioperatório destes medicamentos para prevenção 

de tromboembolismo venoso e submetidos a anestesia peridural ou 

subaracnóidea podem desenvolver hematoma espinal e, daí, compressão 

medular. Os sinais precoces incluem progressão de adormecimento ou 

fraqueza muscular e disfunção intestinal e vesical. Por este motivo a 

American Society of Regional Anesthesia (ASRA) atendeu o pedido da Food 

and Drug Administration (FDA) e elaborou em 1998 os “Relatórios de 

Consenso sobre Anestesia Espinal e Anticoagulação”. No corrente ano foi 

disponibilizada pela ASRA na Internet e deverá ser publicada na revista 

Regional Anesthesia and Pain Medicine de maio/2003 a “Segunda 

Conferência de Consenso sobre Anestesia Espinal e Anticoagulação”. O risco 

para técnicas plexulares e periféricas permanece indefinido; 

conservadoramente este Consenso pode ser aplicado mas pode ser mais 

restritivo do que o necessário. 

Estas recomendações, aqui traduzidas e resumidas, visam melhorar o 

atendimento e a segurança do paciente mas não garantem um resultado 

específico. São passíveis de revisão conforme a evolução da tecnologia e da 

prática. A decisão de se realizar anestesia/analgesia espinal e o instante de 

remoção do cateter num paciente recebendo terapia antitrombótica deve 

ser individualizada levando-se em conta o risco pequeno mas definido de 

um hematoma espinal e os benefícios da técnica. A vigilância na 



 

 

monitorização é crítica para permitir uma avaliação precoce da disfunção 

neurológica e uma pronta intervenção. Deve-se empenhar não somente na 

prevenção do hematoma espinal mas também na otimização da evolução 

neurológica. 

 

 

 

 

Figura 1: Representação da molécula da heparina 

 

 

Com cada um destes medicamentos o uso concomitante de outros que 

também alterem a coagulação (inclusive dextran) aumenta o risco de 

complicações hemorrágicas. 

Considerar: 

a) Fibrinolíticos/trombolíticos (uroquinase, estreptoquinase, 

ativador de plasminogênio tecidual) 

 

Pacientes recebendo estes medicamentos estão em risco de eventos 

hemorrágicos sérios particularmente se foram submetidos a procedimentos 

invasivos. 

Na avaliação pré-operatória deve-se determinar se foram usados ou 

poderão vir a ser no intra ou no pós-operatório. Pacientes recebendo estes 

medicamentos não devem ser submetidos a anestesia peridural ou 

subaracnóidea exceto em circunstâncias absolutamente excepcionais. As 

recomendações originais sugeriam evitá-los dentro de 10 dias da punção de 



 

 

vasos não compressíveis. Os dados atualmente disponíveis não permitem 

concluir claramente durante quanto tempo estes bloqueios devem ser 

evitados após sua suspensão. 

Naqueles que receberam estes bloqueios próximo da ou na ocasião da 

terapia com estes medicamentos, o acompanhamento neurológico deve ser 

feito por tempo apropriado e com intervalos de até 2 horas. Se os bloqueios 

foram combinados com esta terapia e infusão epidural através de cateter, a 

infusão deve se limitar a medicamentos com menor bloqueio sensitivo e 

motor para facilitar a avaliação neurológica. 

Não há recomendações definitivas sobre a remoção de cateteres em 

pacientes que inesperadamente receberam estes medicamentos. A 

dosagem do fibrinogênio (um dos últimos fatores de coagulação a se 

recuperar) pode auxiliar na decisão sobre a remoção ou manutenção. 

 

b) Heparina simples 

 

Durante o uso profilático por via subcutânea (mini-dose) não há contra-

indicação para estes bloqueios. O risco de sangramento pode ser reduzido 

retardando-se a injeção de heparina até após o bloqueio, e aumentado em 

pacientes debilitados ou após tratamento prolongado. Quando a 

administração for por tempo maior do que 4 dias deve-se fazer uma 

contagem de plaquetas antes do bloqueio ou remoção de cateter devido à 

possibilidade de trombocitopenia induzida pela heparina. 

A combinação destes bloqueios com a anticoagulação intra-operatória 

com heparina durante cirurgia vascular parece aceitável com as seguintes 

precauções: evitar na presença de outras coagulopatias; administrar a 

heparina 1 hora após a punção; remover o cateter 2 – 4 horas após a 

última dose de heparina e avaliação do estado de coagulação devendo a re-

heparinização ocorrer 1 hora após a remoção; acompanhar o paciente no 

pós-operatório para detecção precoce de bloqueio motor considerando-se o 

uso de concentrações mínimas de anestésicos locais para permitir a 



 

 

detecção precoce de um hematoma espinal. Embora a ocorrência de 

sangramento ou dificuldade de punção possam aumentar o risco, não há 

dados para considerar mandatório o cancelamento do caso; a discussão do 

risco-benefício com o cirurgião é justificada. 

Atualmente os dados são insuficientes para determinar se o risco de 

hematoma no neuroeixo é aumentado quando se combinam bloqueios 

espinais com a anticoagulação completa da cirurgia cardíaca. A 

monitorização pós-operatória da função neurológica e a utilização de 

soluções que minimizem os bloqueios sensitivo e motor é recomendada 

para facilitar a detecção de déficits neurológicos novos ou progressivos. 

O uso simultâneo de medicações (anti-plaquetas, heparina de baixo 

peso molecular e anticoagulantes orais) que afetem os outros componentes 

dos mecanismos de coagulação pode aumentar o risco de complicações 

hemorrágicas. 

c) Heparina de Baixo Peso Molecular (HBPM): enoxaparina, 

dalteparina, nadroparina, tinzaparina. 

 

A monitorização do nível de anti-Xa não é recomendada e este não é 

preditivo do risco de sangramento. Portanto, não auxilia no manuseio de 

pacientes submetidos a bloqueios espinais. 

Medicamentos anti-plaquetas ou anticoagulantes orais administrados 

com HBPM podem aumentar o risco de hematoma espinal. A administração 

concomitante de medicamentos que afetem a hemostasia como 

antiplaquetas, heparina não fracionada ou dextran representa um risco 

adicional de complicações hemorrágicas perioperatórias inclusive hematoma 

espinal.A educação de toda a equipe que cuida do paciente é necessária 

para evitar a potencialização dos efeitos anticoagulantes. 

O sangramento na punção ou colocação do cateter não deve implicar 

no adiamento da cirurgia mas o início da terapia com HBPM deve ser 

retardado por 24 horas no pós-operatório. A colocação traumática da 



 

 

agulha ou cateter pode significar risco aumentado e isto deve ser discutido 

com o cirurgião. 

 

HBPM pré-operatória: 

 
Pacientes em tromboprofilaxia pré-operatória com HBPM devem ser 

assumidos como tendo a coagulação alterada; nestes a punção deve 

ocorrer pelo menos 10-12 horas após a dose de HBPM. 

Pacientes recebendo doses maiores (terapêuticas) de HBPM, como 

enoxaparina 1 mg/kg a cada 12 horas, enoxaparina 1,5 mg/kg diariamente, 

dalteparina 120 U/kg a cada 12 horas, dalteparina 200 U/kg diariamente ou 

tinzaparina 175 U/kg diariamente necessitarão de intervalo de pelo menos 

24 horas para assegurar hemostasia normal no instante da inserção da 

agulha. 

Técnicas espinais devem ser evitadas nos pacientes que receberam 

uma dose de HBPM 2 horas (pacientes de cirurgia geral) porque a 

colocação da agulha ocorreria durante o pico de atividade anticoagulante. 

 

HBPM pós-operatória: 

 
Pacientes com início pós-operatório da tromboprofilaxia com HBPM 

podem seguramente ser submetidos a técnicas simples ou contínuas com 

cateter. O manuseio baseia-se na dose total diária, hora da primeira dose 

pós-operatória e escala de doses. 

Duas doses diárias: este regime pode se associar a maior risco de 

hematoma espinal. A primeira dose deverá ser administrada não antes de 

24 horas de pós-operatório, independentemente da técnica anestésica, 

apenas na presença de hemostasia (cirúrgica) adequada e após remoção do 

cateter. No caso de técnica contínua, o cateter pode ser mantido durante a 

noite, removido no dia seguinte e somente ser administrada a primeira 

dose de HBPM 2 horas após sua remoção. 



 

 

Dose única diária: este regime aproxima-se da aplicação na Europa. 

A primeira dose deve ser administrada 6-8 horas após a cirurgia e a 

segunda dose não deve ocorrer antes de 24 horas após a primeira. O 

cateter pode ser mantido com segurança mas só deve ser removido após 

um mínimo de 10-12 horas após a última dose de HBPM; as doses 

subseqüentes devem ser administradas no mínimo 2 horas após a remoção 

do cateter. 

 

 

 

 

Figura 2: À esquerda e superior vemos imagem de ressonância 
nuclear magnética (RNM) de coluna mostrando em corte sagital  um 
hematoma epidural traumático entre L2 e L4. À direita e superior a mesma 
vista, 3 dias após, mostrando pequena diminuição do tamanho do 



 

 

hematoma.  À esquerda e inferior imagem em incidência transversa neste 
mesmo dia e, finalmente, à direita inferior, imagem de dez dias após o 
trama, mostrando resolução espontânea do hematoma. 

 

d) Anticoagulantes orais (warfarina, femprocumona) 

 

O manuseio de pacientes recebendo warfarina no período 

perioperatório permanece controverso. 

Cuidado deve ser observado ao realizar bloqueios espinais em pacientes 

que estavam em terapia crônica com warfarina e a suspenderam 

recentemente. A terapia anticoagulante deve ser suspensa (idealmente 4-5 

dias antes do procedimento planejado) e o tempo de protrombina (TP) e a 

relação normatizada internacional (RNI) medidos antes do início do 

bloqueio. Logo após a suspensão da warfarina, TP e RNI refletem 

principalmente os níveis de fator VII e, apesar de níveis aceitáveis deste 

fator, os fatores II e X poderão não estar adequados para uma hemostasia 

adequada. Níveis adequados de fatores II, VII, IX e X podem não estar 

presentes até que PT/RNI estejam dentro dos limites normais. 

O uso simultâneo de medicamentos (aspirina e outros antiinflamatórios 

não hormonais, ticlopidina e clopidogrel, heparina não fracionada e HBPM) 

que afetam outros componentes dos mecanismos de coagulação pode 

aumentar o risco de complicações hemorrágicas nos pacientes recebendo 

anticoagulantes orais sem influenciar PT/RNI. 

Naqueles que receberam uma dose inicial de warfarina antes da 

cirurgia, estes mesmos parâmetros devem ser conferidos antes do bloqueio 

se a primeira dose foi administrada há mais de 24 horas ou se já foi 

administrada uma segunda dose. 

Pacientes recebendo baixas doses de warfarina durante analgesia 

peridural devem ter TP e RNI monitorizados diariamente e conferidos antes 

da remoção do cateter se as doses iniciais ocorreram há 36 ou mais horas 

antes. Doses maiores que 5 mg/dia podem requerer monitorização mais 

intensa da coagulação. 



 

 

Quando a tromboprofilaxia com warfarina é iniciada o cateter deve ser 

removido com RNI menor que 1,5. 

Testes neurológicos das funções sensitiva e motora devem ser 

realizados rotineiramente durante analgesia peridural em pacientes 

recebendo warfarina; utilizar solução analgésica que minimize os bloqueios 

motor e sensitivo. Continuar esta avaliação por pelo menos 24 horas após a 

remoção do cateter, e por tempo maior se o RNI era maior que 1,5 na hora 

da remoção. 

RNI acima de 3 requer suspensão ou redução da dose de warfarina em 

pacientes com cateteres. Não há recomendações definitivas para remoção 

do cateter em pacientes com níveis terapêuticos de anticoagulação durante 

infusão contínua através de cateter no neuroeixo. 

As doses de warfarina devem ser reduzidas nos pacientes que 

apresentem uma resposta acentuada a ela. 

 

e) Antiplaquetas: antiinflamatórios não hormonais (AINH); 

derivados da tienopiridina como ticlopidina e clopidogrel; 

antagonistas de GP IIb/IIIa como abciximab, eptifibatide e 

tirofibano) 

 

Exercem diversos efeitos na função plaquetária e as diferenças 

farmacológicas tornam impossível a extrapolação entre os grupos de 

medicamentos. 

Não há um teste amplamente aceito, inclusive o tempo de 

sangramento, para orientar a terapia anti-plaquetária. É fundamental uma 

avaliação pré-operatória cuidadosa do paciente para identificar patologias 

que também possam contribuir para sangramento como sangramento 

excessivo por pequenos traumas, sexo feminino e idade avançada. 

Parece que os AINH não representam risco adicional significante de 

hematoma espinal em pacientes submetidos a anestesia epidural ou 



 

 

raquidiana. Isoladamente não criam um nível de risco que interfira com a 

execução do bloqueio. 

No presente momento não há recomendações específicas a respeito do 

instante de técnicas simples ou contínuas em relação com as doses de 

AINH, monitorização pós-operatória ou instante da retirada do cateter. 

O risco de hematoma espinal com ticlopidina, clopidogrel e antagonistas 

de GP IIb/IIIa é desconhecido. O consenso no manuseio é baseado nas 

recomendações dos fabricantes e na experiência em intervenções cirúrgicas 

cardiológicas e radiológicas. Assim, sugere-se a suspensão da ticlopidina 14 

dias antes de bloqueio espinal; para o clopidogrel, 7 dias. 

Os inibidores da GP IIb/IIIa exercem profundo efeito na agregação 

plaquetária e após sua administração o tempo para normalização da 

agregação plaquetária é 24-48 horas para o abciximab e 4-8 horas para o 

eptifibatide e tirofibano. Os bloqueios espinais devem ser evitados até 

recuperação da função plaquetária. Estes medicamentos são contra-

indicados dentro de 4 semanas da cirurgia e, se algum tiver que ser 

administrado após uma técnica espinal, o paciente deve ter uma 

monitorização neurológica cuidadosa. 

O uso simultâneo de outras medicações que afetem os mecanismos de 

coagulação (anticoagulantes orais, heparina não fracionada e HBPM) pode 

aumentar o risco de complicações hemorrágicas. Os inibidores da COX-2 

têm efeito mínimo na função plaquetária e devem ser considerados em 

pacientes que necessitam de terapia antiinflamatória na presença de 

anticoagulação. 

 

f) Fitoterápicos 

 

Isoladamente parece que não representam risco adicional de 

desenvolvimento de hematoma espinal em pacientes submetidos a bloqueio 

espinal. 



 

 

Sua suspensão mandatória ou cancelamento da cirurgia de pacientes 

tomando estes medicamentos não encontra amparo nas informações 

disponíveis atualmente. Também não são disponíveis informações sobre 

sua combinação com outras formas de anticoagulação mas o uso 

simultâneo com outros medicamentos que afetem a coagulação 

(anticoagulantes orais, heparina) pode aumentar o risco de complicações 

hemorrágicas nestes pacientes. 

Não há teste amplamente aceito para se verificar a adequação da 

hemostasia nem considerações específicas sobre o instante do bloqueio 

espinal em relação a dose dos fitoterápicos, nem da monitorização pós-

operatória ou do instante da remoção do cateter. 

 

g) Novos anticoagulantes (inibidores diretos da trombina e 

fondaparinux) 

Muitos destes antitrombóticos têm meia-vida prolongada e são difíceis 

de reverter sem a administração de componentes do sangue. 

 

Inibidores da trombina 

Os derivados recombinantes da hirudina (desirudina, lepirudina, 

bivalirudina) assim como o argatroban (derivado da L-arginina) inibem a 

trombina livre e a ligada ao coágulo. Há relato de sangramento espontâneo 

intracraniano em pacientes que receberam inibidor da trombina. Devido à 

falta de informações não há instruções sobre o risco e o manuseio destes 

pacientes.  

 

Fondaparinux 

Produz seu efeito antitrombótico por inibir o fator Xa. O risco de 

hematoma espinal é desconhecido. Até que se disponha de uma 

experiência clínica maior a realização de bloqueios espinais deve ocorrer 

como nos estudos clínicos (passagem única e atraumática da agulha, evitar 

colocação de cateter). 
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