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Uma questão sobre ropivacaína
para raquianestesia unilateral:
solução hipobárica
A question about ropivacaine for unilateral
spinal anesthesia: hypobaric solution
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mista para veriﬁcar a densidade e foi de 1,006. Por favor,
responda-me, diga-me de que forma se prepara a mistura
da solução e se avalia sua densidade. Muito obrigado.
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Caro Editor,

Referências

Sou médico do Departamento de Anestesiologia do Hospital Sixth People’s, da Universidade Shanghai Jiao Tong,
Xangai, China. Tenho muito interesse no uso de ropivacaína para raquianestesia unilateral: solução hipobárica.
Portanto, li o artigo intitulado ‘‘Ropivacaína para raquianestesia unilateral; hiperbárica ou hipobárica?’’.1 Nesse
artigo, foi mencionado que o ‘‘grupo Hypo (n = 30) recebeu
11,25 mg da ropivacaína (7,5 mg mL−1 ) + 2 mL de água destilada (a densidade em temperatura ambiente foi de 0,997)’’.
Como a ropivacaína (7,5 mg mL−1 ) é uma solução isobárica
e a densidade da água destilada é 1, por que a densidade
da solução mista foi de 0,997? Eu preparei essa solução
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