
CASO	CLÍNICO	:	TERAPIA	ANTIÁLGICA		

	
	
	

São	Paulo,	06	de	maio	de	2019	
	
	



IDENTIFICAÇÃO	
84	anos	

Feminina	

Natural	de	Salvador	–	BA	

Parda	

Ensino	superior	incompleto	

Aposentada	

	

	



QD Dor nas pernas há dez anos. 
HPMA 

 Pac ien te re fe re i n í c i o espon tâneo de 
formigamentos e perda de força nas pernas há cerca 
de 01 ano.  

 Atualmente queixa-se de dor lombar e em ambos 
os membros inferiores, até a face medial da perna. 

 Devido ao quadro cardíaco, não consegue 
deambular por mais de 20 metros. Permanece a maior 
parte do dia deitada ou sentada.  
AP 
Diabetes, Hipertensão arterial, arritimia em uso de 
marcapasso, doença coronariana prévia 



	
	 	 		

Medicações:	amitriptilina	75	mg/dia,	
gabapentina	300	mg	8/8h,	losartana,	propranolol,	
AAS,	Insulina	NPH	e	regular.	
	
HV		-	ex-tabagista.	
	
	
	
	
	
	
	



BEG, corada, hidratada, acianótica e 

anictérica. ACV: BRNF em 2T s/s. 

AR: MV+ bilateralmente sem RA. 

Abd: RHA+, indolor. 

Sem edema em MMII ou sinais de TVP 

EXAME	FÍSICO	GERAL	



EXAME	NEUROLÓGICO	

-  Glasgow 15, Pupilas isocóricas 

- FM grau 5 MMSS; 

- FM grau 5 em MMII; 

- Hipoestesia térmica e dolorosa em padrão de bota 

e luva e gravata; 

- Hiporreflexia patelar (+/4) e arreflexia  aquileu 

bilateral; 

- Lasegue positivo bilateral; 

 



Hipóteses	diagnosticas	
Sindrômico 

•  Síndrome de dor lombar axial; 

•  Síndrome radicular; 

•  Síndrome de Polineuropatia. 

Topográfico 

•  Coluna lombar 

•  Nervos periféricos 

Etiológico 

•  Degenerativo; 

•  Metabólico. 







Conduta?	













•  Realizamos bloqueio peridural caudal: 

•  Uso de contraste iodado não iônico; 

•  Bupivacaína 0,5% 10 ml; 

•  Depomedrol 40mg/ml – 2ml; 

•  Soro fisiológico 8 ml; 

•  Paciente apresentou melhora importante (VAS 9 -> 2) logo após 

o procedimento. 

•  Atualmente em acompanhamento (3 meses), ainda mantendo 

controle álgico. 



GRUPO	NEUROCIRURGIA	FUNCIONAL	
Prof.	Ricardo	Silva	Centeno	

Dr	Murilo	Marinho	
Dr	Thiago	Pereira	Rodrigues	

BLOQUEIOS	ANESTÉSICOS	NA	COLUNA	
LOMBOSACRA	



•  Bloqueios ao espaço peridural: 

•  Via caudal; 

•  Via transforaminal; 

•  Via interlaminar; 

•  Bloqueios do disco intervertebral (Discbloq); 

•  Bloqueio das articulações facetárias; 

•  Bloqueios anteriores à coluna lombosacra: 

•  Plexo celíaco (L1); 

•  Plexo hipogástrico superior (L5-S1); 

•  Gânglio impar (membrana sacrococcígea); 

•  Bloqueios da articulação sacroilíaca. 

BLOQUEIOS	NA	COLUNA	LOMBOSACRA	



Tratamento	cirúrgico	da	DOR	

•  As	 vias	 transforaminal,	 interlaminar	 e	 a	 caudal	 tem	
como	objetivo	o	acesso	ao	espaço	peridural.	

	

	
	

USG                                              YES                      YES                          YES 



Tratamento	cirúrgico	da	DOR	
•  Bloqueios	Peridural	–	Técnica	Caudal	

•  Menor	risco	de	punção	do	saco	tecal;	

•  Consegue-se	atingir	múltiplas	raízes	com	apenas	1	punção;	

•  Necessita	grande	volume	de	injeção	para	impulsionar	os	fármacos	em	
direção	às	raízes	mais	altas	(tipicamente	de	10	–	15	ml);	

•  Em	geral,	pode-se	bloquear	até	as	raízes	L4;	

•  Se	feito	às	cegas,	mais	de	50%	de	erro	mesmo	em	mãos	experientes.	

	

	
	



O Bloqueio Peridural Caudal 

•  Método de acesso ao espaço epidural via Hiato sacral. 



•  Mesmo em mão experientes, se feito sem auxílio de métodos de imagens 
(USG ou Fluoroscopia), mais de 50% de erro no posicionamento da agulha; 

O Bloqueio Peridural Caudal 



O Bloqueio Peridural Caudal 



O Bloqueio Peridural Caudal 



Conclusion: Both the transforaminal and the caudal route are 
effective and similar in reducing  pain and improving functional 
scores. 

O Bloqueio Peridural Caudal 





Tratamento	cirúrgico	da	DOR	
•  Via	caudal	–	evidencias	(longo	prazo	–	1	ano)	

•  Herniação	discal	com	radiculopatia:	

	

	
	•  Todos pacientes com hérnia discal lombar + radiculopatia; 

•  Ao menos 6 meses de dor; 



Tratamento	cirúrgico	da	DOR	



Tratamento	cirúrgico	da	DOR	



Tratamento	cirúrgico	da	DOR	
•  Via	caudal	–	evidencias	(longo	prazo	–	1	ano)	

•  Herniação	discal	com	radiculopatia:	

	

	
	•  Evidência positiva para bloqueio caudal após 1 ano. 



Tratamento	cirúrgico	da	DOR	
•  Via	caudal	–	evidencias	(longo	prazo	–	1	ano)	

•  Estenose	do	canal	lombar	

	

	
	



Tratamento	cirúrgico	da	DOR	
•  Via	caudal	–	evidencias	(longo	prazo	–	1	ano)	

•  Estenose	do	canal	lombar	

	

	
	



Tratamento	cirúrgico	da	DOR	
•  Via	caudal	–	evidencias	(longo	prazo	–	1	ano)	

•  Dor	discogênica	

	

	
	



Tratamento	cirúrgico	da	DOR	
•  Via	caudal	–	evidencias	(longo	prazo	–	1	ano)	

•  Síndrome	Pós-laminectomia	

	

	
	



Tratamento	cirúrgico	da	DOR	
•  Bloqueios	Peridural	–	Técnica	Interlaminar	

•  Punção	 do	 espaço	 peridural	 através	 da	 linha	
média	posterior;	

•  Técnica	de	perda	de	resistência;	

•  Pode	ser	realizada	as	cegas	(nunca	use	corticóide	
de	depósito	nesta	condição);	

•  Menor	 concentração	 de	 fármaco	 na	 região	
anterior;	

	
	

	
	





Tratamento	cirúrgico	da	DOR	
•  Bloqueios	Peridural	–	Técnica	Transforaminal	
	

•  Grande	 concentração	 de	 fármaco	 no	 ponto	 de	
interesse;	

•  Impossível	realização	“às	cegas”	
•  Risco	 considerável	 de	 punção	 de	 ramos	 arteriais	
meningoradiculares	ou	mieloradiculares;	

	
	

	
	



Tratamento	cirúrgico	da	DOR	



Tratamento	cirúrgico	da	DOR	



Tratamento	cirúrgico	da	DOR	
Triângulo de KAMBIN 



Tratamento	cirúrgico	da	DOR	



Tratamento	cirúrgico	da	DOR	



Tratamento	cirúrgico	da	DOR	
Bloqueios Peridural – Técnica Transforaminal 
 
-  Riscos: 

-  -Aracnoidite adesiva se houver injeção intratecal de 
corticoides particulados; 

-  Isquemia do cone medular se houver injeção 
intraarterial de corticóides particulados. 

-  Como evitar: 
-  Não use corticóide particulado !!!! 
-  Pode usar dexametasona.  

 



Tratamento	cirúrgico	da	DOR	
Bloqueios Peridural – Técnica Transforaminal 
 
 



Opiniões do Palestrante: 
 
•  O bloqueio epidural caudal é um método simples e efetivo de 

tratamento de dores lombares axiais e radiculares; 
 
•  Pode ser usado antes ou após procedimentos cirúrgicos maiores na 

coluna lombar; 

•  Excelente método para controle álgico em pacientes idosos e com 
contraindicações clínicas à cirurgias mais agressivas.  

•  Deve ser usado com cuidado em casos de claudicação neurogênica. 
 

O Bloqueio Peridural Caudal 



Obrigado 


