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Relatos - Auto-Hemoterapia e Problemas com
Anestesia
Orientações Médicas - http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1644&u=1583
Quinta-feira, 15 de janeiro de 2009 - 11:59:50
Minha esposa a alguns anos teve um efeito colateral da anestesia em uma cirurgia feita para corrigir varises (
anestesia Raki). Começou a ter dores de cabeça continuamente. Ao retornar ao hospital, o médico anestesista
retirou sangue e reinjetou na região aonde tinha sido administrada a anestesia ( na coluna). Quando ela chegou
em casa as dores de cabeça desapareceram completamente, e embora o local da aplicação do sangue tenha ficado
dolorido, houve remissão total em poucos dias, e até hoje não teve mais os problemas de dores de cabeça
relacionado a anestesia. Conheço pessoas que tiveram problema com a anestesia e até hoje sofrem de dores de
cabeça crônicas. Fico muito grato, em primeiro lugar a Deus, e em segundo lugar a médicos que tem
responsabilidade com a saúde de seus pacientes, com a ética médica, e com a compaixão para com o semelhante.
Fico bastante irritado e indignado ao saber que instituições, tanto governamentais como de entidade de classe,
que sob máscara de defensores da saúde pública, ditam normas baseadas em critérios puramente econômicos,
aonde os interesses das industrial famacêuticas e de equipamentos médicos estão acima de qualquer senso de
responsabilidade social, ameaçando com punição aqueles que querem oferecer a população e principalmente aos
mais carentes meios viaveis ( e principamente eficazes) de tratamento e alívio de suas dores e doenças. Estes
orgãos tem somente o papel passivo de proibição ( em particular a ANVISA ), sem nenhum compromisso real
com a saúde e bem estar da população, principalmente os mais carentes. Sinto-me a cada dia mais num regime
estilo Stalinista, em que o que valem são os interesses de uma cúpula que só esta interessada em seu próprio bem
estar e conforto. Simplesmente enojante.
Helio Raymundo de Freitas Junior 50 anos - São Paulo SP

Data: 16/02/2010 19:12
De: Silvana (silvanavighini@hotmail.com)
IP: 189.48.142.109
Assunto: Pos raqui - PUNÇÃO PERIDURAL - BLOOD PATCH, CURATIVO DE SANGUE, PLACA DE
SANGUE OU TAMPÃO SANGUÍNEO PERIDURAL
Passei por esse procedimento neste Sábado, dia 13 de Fevereiro-2010. Nunca tinha ouvido falar sobre isso antes.
Fiz uma cirurgia de varizes no dia 11 de Fevereiro, pela manhã e a tarde, comecei a sentir dores nas costas e no
pescoço, subindo pela nuca. Saí do Hospital à noite, sentindo dores fortes, mas ninguém sabia do que se tratava.
Pensavam que podia ser tensão ou nervosismo, decorrentes da cirurgia ou mal posicionamento da cama, já que
tive que ficar com as pernas elevadas. No dia seguinte, fui parar no Pronto Socorro, pois em casa, não conseguia
ficar sentada, tamanha dor no pescoço (minhas costas não o sustentavam). Me deram vários tipos de medicação
para dor e nenhuma delas sequer fazia "cóssegas", quanto mais algum efeito sobre mim. Retornei no Sábado no
mesmo Hospital, já de maca, pois a remoção teve de me pegar em casa, pois não conseguia sentar, ou andar. No
PS, conseguiram falar com o meu anestesista, que foi para o locaL, me fez algumas perguntas e me levou
novamente para o Centro Cirurgico, onde fui submetida ao procedimento de Blood Patch, Onde o médico injetou

meu proprio sangue, no local onde ele tinha feito a anestesia. Graças a Deus, deu tudo certo e saí do Hospital
andando. No Domingo, comecei a sentir novas dores, liguei para o médico e ele pediu que eu tomasse bastante
líquido e ficasse em repouso. Disse que a margem de erro é de 5% e caso não tivesse dado certo, faríamos
novamente. Disse também que o que aconteceu comigo acontece em 1 a cada 100 pessoas, especialmente em
mulheres, com a minha idade, 35 anos. Agora estou bem, espero nunca mais passar por isso novamente.
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