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APRESENTAÇÃO 

 

 O livro Tópicos em Anestesiologia Veterinária se direciona aqueles que estão em 

busca de informações atuais e objetivas sobre a anestesiologia em diferentes espécies de 

animais domésticos. Nesse contexto, a obra tem como público-alvo estudantes de medicina 

veterinária e médicos veterinários que procuram atualizações e relatos de casos. Esperamos 

que o livro contribua com o crescimento pessoal e profissional de todos que procuram se 

atualizar em temas presentes na rotina da medicina veterinária   
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RESUMO: Na última década, a Medicina Veterinária tem avançado não só no âmbito 
nacional, como internacional, pois a crescente procura por animais de companhia e a 
preocupação com o bem-estar aumentam a demanda da prestação de um serviço de 
qualidade. Com isso, a necessidade da especialização da anestesiologia veterinária é uma 
realidade em constante ascensão. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo 
apresentar uma revisão sobre os aspectos gerais da anestesia em cães cardiopatas, abordando 
desde a avaliação pré-anestésica até a escolha do fármaco e suas particularidades. A avaliação 
detalhada do estado geral de saúde do animal cardiopata é essencial para a escolha da técnica 
e da droga a ser utilizada, reduzindo assim os riscos durante a anestesia. Pois, devido à grande 
diversidade de fármacos disponíveis atualmente, e da capacidade de gerarem reações adversas 
quando no organismo do animal, é essencial o conhecimento dos efeitos de cada droga a ser 
adotada no protocolo anestésico. Não existe contraindicação para procedimentos anestésicos 
em pacientes com problemas cardiovasculares por conta da patologia, e por se tratar de uma 
área que se encontra em constante evolução, e que cada vez mais tem recursos a seu favor, a 
tendência é que a cada dia os riscos reduzam ainda mais. Pôde-se então concluir que o 
conhecimento dos efeitos causados pelos fármacos anestésicos nos animais, associados a 
técnicas e dosagens ideais, resultam em riscos mínimos aos cães cardiopatas, onde um bom 
profissional irá mostrar todos os prós e os contras que envolvem a analgesia e a anestesia, 
conforme cada caso. 
 
Palavra-chaves: Anestesia, cardiopatias, canino.  
 
ABSTRACT: In the last decade, Veterinary Medicine has advanced not only nationally, but 
internationally, as the growing demand for pets and the concern for well-being increase the 
demand for the provision of a quality service. Thus, the need for specialization in veterinary 
anesthesiology is a reality that is constantly on the rise. Thus, the present study aims to 
present a bibliographic review on the general aspects of anesthesia in dogs with heart disease, 
covering everything from pre-anesthetic evaluation to the choice of the drug and its 
particularities. Detailed assessment of the general health status of the animal with heart 
disease is essential for choosing the technique and drug to be used, thus reducing the risks 
during anesthesia. Because, due to the great diversity of drugs currently available, and the 
ability to generate adverse reactions when in the animal's body, it is essential to know the 
effects of each drug to be adopted in the anesthetic protocol. There is no contraindication 
for anesthetic procedures in patients with cardiovascular problems due to the pathology, and 
because it is an area that is constantly evolving, and that increasingly has resources in its 
favor, the tendency is that every day risks reduce further. It was then possible to conclude 
that the knowledge of the effects caused by anesthetic drugs in animals, associated with ideal 
techniques and dosages, result in minimal risks for cardiac patients, where a good 
professional will show all the pros and cons that involve analgesia and anesthesia, according 
to each case. 
 
Keywords: Anesthesia, cardiopath, canine. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A anestesia veterinária vem evoluindo como ciência e como especialidade 

veterinária, as mudanças mais significativas são os avanços no conhecimento médico e o 

maior desenvolvimento farmacêutico voltado para os animais domésticos e práticas 

adaptadas a partir da anestesia humana (LUMB; JONES, 2017). 

 Os animais ao longo dos anos estão mais próximos dos seus tutores, vivendo 

dentro de casa e de apartamentos, facilitando assim, que seja notado mais rapidamente 

qualquer mudança comportamental e física de seus animais. O fato dos animais estarem com 

uma expectativa de vida maior e a relação entre eles e seus tutores estarem mais próximas, 

faz com que os mesmos estejam procurando mais assistência veterinária e em consequência 

disso as enfermidades cardiovasculares estão sendo descobertas mais cedo. As cardiopatias 

variam entre raças, idades e manifestações clínicas, é importante o conhecimento da 

prevalência dos problemas cardíacos para que se possa realizar um procedimento anestésico 

adequado (FANTONI, 2016; BUCHANAN, 1993). 

As cardiopatias em cães podem ser provenientes da má formação anatômica ou 

adquiridas, o que acaba prejudicando o mecanismo funcional cardíaco, que pode variar de 

acordo com a adaptação do organismo acometido (JERICO et al., 2019). 

Não existe contraindicação para procedimentos anestésicos em pacientes com 

problemas cardiovasculares por conta da patologia, o que influencia é o grau de debilitação 

em que se encontram, sendo necessário a estabilização do paciente e uma rigorosa avaliação 

pré-anestésica (FUTEMA, 2016). 

É de grande importância o conhecimento das patologias assim como o 

entendimento da ação dos fármacos nesses pacientes, pois de acordo com o grau da doença 

pode ocorrer diminuição no débito cardíaco, aumento da pré-carga, modificação na 

contratilidade do miocárdio, alteração na frequência cardíaca e outros fatores de acordo com 

o grau da doença (MENEGHETI; OLIVA, 2010). 

O protocolo ideal se baseia na interpretação de exames como ecocardiograma, 

eletrocardiograma, radiografia do tórax e marcadores bioquímicos cardíacos, que tem como 

objetivo determinar a gravidade da patologia cardíaca no paciente (FANTONI; 

CORTOPASSI, 2014). 
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Sendo assim, este trabalho tem como objetivo apresentar uma revisão sobre os 

aspectos gerais da anestesia em cães cardiopatas, abordando desde a avaliação pré-anestésica 

até a escolha do fármaco e suas particularidades. 

 
2 DESENVOLVIMENTO 
 

 

A anestesiologia é uma área da veterinária que tem a responsabilidade de garantir 

que todos os pacientes sejam tratados de acordo com os conceitos do bem-estar animal 

(PAULA et al., 2010).  

É uma área que vem crescendo rapidamente, e cada vez mais tem recursos a seu 

favor, como novas drogas, novos instrumentos e novas técnicas, que quando juntas 

propiciam maior conforto e segurança para os pacientes. Antes de começar qualquer 

procedimento anestésico deve-se avaliar o estado do paciente, espécie animal, a duração do 

processo cirúrgico assim como sua localização, escolher um agente anestésico e avaliar o 

custo (MADDISON et al., 2010).  

Não existem contraindicações de procedimentos anestésicos em animais 

cardiopatas, porém, estes exigem uma estabilização prévia da patologia, que muitas vezes 

podem estar em graus avançados (FUTEMA, 2016), sendo essencial realizar a avaliação pré-

operatória completa do paciente para assegurar um menor risco cirúrgico e maior 

probabilidade de um resultado eficaz (BAINES et al., 2014).  

Um procedimento cirúrgico pode ser um sucesso ou fracasso, tudo depende do 

conhecimento, dos riscos que podem vir a ocorrer, da escolha do procedimento apropriado 

e de um bom planejamento (BAINES et al., 2014). 

 
 
2.1 Avaliação pré anestésica 
 
 

A avaliação pré-anestésica é essencial na anestesia e tem como objetivo melhorar as 

debilidades específicas do paciente antes que este seja submetido à anestesia, diminuindo 

assim possíveis riscos durante o ato anestésico (RODRIGUES et al., 2017). Em pacientes 

cardiopatas, uma detalhada avaliação pré-anestésica é fundamental para a escolha do método 

e protocolo anestésico ideal. Portanto, essa fase tem como objetivo principal aumentar a 

segurança do procedimento cirúrgico, diminuindo assim futuras comorbidades relacionadas 

à anestesia (PADDLEFORD, 2001).  



Editora In Vivo 

10 

Outro fator importante para que seja realizada a cirurgia, é a avaliação do animal de 

acordo com o método determinado pela American Society of Anesthesiologists (ASA), que 

classifica o estado do paciente de I a V, de acordo com o grau de comprometimento da saúde 

(FANTONI, 2016). O êxito terapêutico depende em grande parte da união entre anestesista, 

cirurgião e cardiologista (HOBAIKA et al., 2010).  

 

Figura 01 - Método de categorização do risco-cirúrgico de acordo com ASA e New York 
Heart Association. 

 

Categoria ASA New York Heart Association 

I - Paciente Hígido Paciente com doença cardíaca sem 
limitação à atividade física, exercício físico 
não causa fadiga, dispneia ou palpitação  

II- Paciente com doença sistêmica leve Paciente com doença cardíaca que ocasiona 
pequena limitação ao exercício, provocando 
fadiga, palpitação, dispneia; em repouso é 
assintomático  

III - Paciente com doença sistêmica 
grave 

Paciente com doença cardíaca com 
importante limitação ao exercício; 
confortável no repouso; mínima atividade 
física ocasiona fadiga e dispneia  

IV- Paciente com doença sistêmica grave, 
risco de morte  

Paciente com doença cardíaca com 
inabilidade de executar qualquer atividade 
física sem desconforto 

V Paciente Moribundo sem chance de 
sobrevida  

- 

(Fonte: Fantoni, 2016). 

 

 

2.2 Anamnese  

 

Mesmo quando o paciente for conhecido pelo cirurgião, um histórico atualizado e 

detalhado deve ser obtido por meio de informações com o proprietário no momento 

imediato à chegada ao local em que o animal será operado. A princípio deve-se fazer um 

histórico detalhado, no qual se obtém informações por uma conversa com o proprietário 

onde ele deve manifestar qual a queixa clínica apresentada, onde a mesma será avaliada, 

levando em consideração os sinais clínicos, a evolução deles e o tempo desde que foi notado 

o problema (MANN et al., 2013). 

No histórico coletado deve haver informações sobre dieta, exercício, ambiente, 

problemas médicos anteriores, se está fazendo algum tratamento recente com o uso de anti-

inflamatórios, antimicrobianos, ou alguma terapia que possa ser hepatotóxica ou nefrotóxica 

(FOSSUM, 2014). 
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Em pacientes cardiopatas uma etapa importante da anamnese é a avaliação da 

coloração das membranas mucosas, assim como o tempo de preenchimento capilar, porém, 

essa avaliação não deve ser usada de forma decisiva para determinar a função cardiovascular 

de modo geral, visto que tais dados não fornecem informações precisas. A ausculta cardíaca 

deve ser feita com cuidado, fazendo a checagem dos pulsos periféricos para haver a 

correspondência com a frequência cardíaca além de checar a qualidade dos pulsos. Outra 

importante função que deve ser avaliada em animais cardiopatas é a função respiratória. A 

ventilação deve ser avaliada, e os campos pulmonares devem ser examinados, auscultados, 

percutidos, havendo a checagem da frequência respiratória (BAINES et al., 2014). 

 
2.3 Exame físico 

 

O exame físico é uma importante etapa na avaliação do estado do animal e é 

imprescindível quanto à avaliação do caso e realização da cirurgia (BURZACO; 

MARTINEZ, 2001). Deve-se fazer a avaliação da frequência cardíaca, cor da mucosa, 

qualidade do pulso, tempo de preenchimento capilar e verificar se existe a presença de sopro 

cardíaco (SCARABELLI; BRADBROOK, 2016), além de observar o grau de 

comprometimento cardíaco, pulmonar, renal e hepático do paciente. Durante o exame, a 

ausculta cardíaca é feita à procura de sopros, propagações de bulha, arritmias, frequência e 

qualidade de pulso. Sendo a frequência cardíaca normal para cães entre 60 e 120 batimentos 

por minuto (bpm) em raças grandes e 80-160 bpm em raças pequenas (PADDLEFORD, 

2001).  

A avaliação do sistema pulmonar é feita através da frequência, amplitude, sons 

respiratórios, crepitações, estertores e presença de sibilos. Durante à ausculta, a diminuição 

dos sons pulmonares indica quadro de efusão pleural, enquanto sibilos e crepitações são 

sugestivos de edema pulmonar agudo, que podem ter sidos originados por problemas 

cardiovasculares (WARE, 2015).  

Agregar o máximo de informações de saúde do animal é de grande valia durante o 

exame físico, portanto, exames complementares sempre devem ser realizados 

(VASCONCELOS; CLARK, 2012). É ainda durante o exame físico do animal, que se realiza 

a pesagem do paciente, pois este simples procedimento nos mostra o peso do paciente, fator 

determinante para os cálculos de dosagens dos fármacos que serão utilizados durante o pré, 

trans e pós-operatórios (FEITOSA, 2014). 
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2.4 Exames complementares 
 
 

O objetivo dos exames pré-operatórios é a identificação e o diagnóstico de doenças 

e disfunções que possam vir a afetar os cuidados perioperatório, além de determinar o 

comprometimento funcional causado por doenças já diagnosticadas e em tratamento 

(MATHIAS et al., 2006).  

A solicitação de exames pré-operatórios ocorre de acordo com os dados 

encontrados no histórico clínico ou no exame físico (SILVA et al., 1990). Nos pacientes 

cardiopatas encontra-se a necessidade de uma avaliação mais cautelosa, necessitando a 

solicitação de exames mais completos, que analisem além do sistema cardiovascular, também 

os sistemas hepático, pulmonar e renal, que são os sistemas que podem sofrer interferência 

da doença cardíaca e necessitam de melhor avaliação (PERKOWSKI; OYAMA, 2015).  

Os exames solicitados mais comumente são eletrocardiograma, ecocardiograma, 

radiografia do tórax, hemograma completo, análise das funções renais e hepáticas. Outro 

exame importante e que faria diferença em pacientes cardiopatas, seria a dosagem de 

potássio, levando em consideração que muitos desses animais fazem uso de diuréticos não 

poupadores de potássio (VASCONCELOS; CLARK, 2012). 

O eletrocardiograma (ECG) é uma gravação da média do potencial elétrico gerado 

pela musculatura cardíaca durante o ciclo cardíaco. Íons intracelulares e extracelulares 

movem-se por membranas semipermeáveis, resultando em potenciais de ação entre as 

membranas. O ECG viabiliza uma representação gráfica das etapas de despolarização e 

repolarização do musculo cardíaco. A indicação desse exame ocorre quando se detectam 

arritmias durante o exercício físico, como bradicardias, taquicardias ou irregularidade no 

ritmo que não sejam secundárias a arritmias sinusal respiratória (CONRADO et al., 2017).  

As mais importantes bradicardias encontradas e que causam repercussão na 

anestesia incluem bloqueio-atrioventricular nodal de segundo grau ou terceiro grau, parada 

ou bloqueio sinusal e, em menor frequência, a parada atrial. Assim sendo, as taquicardias 

podem ser sinusais, supraventriculares ou ventriculares e fibrilação atrial (FA) ou flutter. As 

taquiarritmias, flutter e FA sustentadas são associadas a doenças cardíacas primárias, como 

degeneração de valva mitral e cardiomiopatias. Contudo, a sensibilidade para detecção de 

doenças e disfunções cardíacas é baixa, sendo necessários outros exames complementares, 

como a radiografia de tórax e/ou ecocardiografia. Quando se tratar de taquicardia sinusal, 

deve ser considerado se não há dor, uso de algum fármaco inotrópico positivo, presença de 
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insuficiência cardíaca congestiva ou outros agentes que possam estar ocasionando o aumento 

dos batimentos cardíacos (PERKOWSKI; OYAMA, 2015). 

O exame de ecocardiografia faz a avaliação da função e das estruturas cardíacas, 

concedendo as dimensões das câmaras atriais e ventriculares, espessura das paredes 

ventriculares e do septo interventricular, padrões de fluxo sanguíneo cardíaco e regiões 

proximais dos grandes vasos, faz também a análise da contratilidade miocárdica e a 

morfologia estrutural das válvulas (FANTONI, 2016; WARE, 2015).  

O ecocardiograma é indicado para a avaliação diagnóstica e manejo adequado de 

cães com suspeita de doença cardíaca congênita, sopro cardíaco, indício de insuficiência 

cardíaca congestiva esquerda (edema pulmonar) ou direita (efusão pleural, distensão da veia 

jugular, ascite), portadores de arritmias cardíacas sem causa definida, suspeita de doença 

pericárdica ou neoplasia cardíaca, suspeita de endocardite bacteriana em raças de cães de 

grande porte com sopro adquirido (sintomático ou não) (CONRADO et al., 2017). 

O procedimento pode ser realizado via transtorácica ou transesofágica, sendo que 

esta última propicia melhores dados sobre as câmaras, vasos e paredes cardíaca, sendo 

geralmente realizada em grandes animais, ou em animais com grande quantidade de gordura 

corporal que venha a causar alguma intercessão no resultado e qualidade das imagens 

(WARE, 2015). Contudo, na ecocardiografia transesofágica existe a desvantagem do uso da 

anestesia geral, para que haja o conforto do cão e a segurança do profissional, pois a técnica 

anestésica pode modificar a velocidade do fluxo sanguíneo cardíaco (WARE, 2015; 

BUSSADORI et al., 2000).  

As probabilidades de diagnóstico avançaram ainda mais com o Doppler, pois ele 

demonstra precisamente a direção e a velocidade do fluxo sanguíneo no coração e nos vasos, 

sendo esses padrões de grande importância de diagnóstico e de prognóstico em animais 

jovens com lesões congênitas (ALVES et al., 2001). 

A avaliação radiológica do tórax é usada para visualizar alterações cardíacas no 

tamanho, forma, alterações de vasos e parênquima pulmonares, sendo que essas alterações 

podem ser congênitas ou adquiridas (FANTONI, 2016; PADDLEFORD, 2001).  

O método mais utilizado para a avaliação é o qualitativo ou subjetivo, onde o 

profissional usa o seu conhecimento de anatomia radiográfica com intenção de achar 

alterações de forma e tamanho das partes características do coração. A imagem pode ser 

obtida em posição dorsoventral, ventrodorsal e lateral, tendo em conta a raça e o tamanho 

do animal, dado que pode haver diferenças entre elas. Nos cães com insuficiência da valva 
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mitral (IVM), os achados radiográficos mostram que o tamanho do coração é equivalente à 

gravidade da regurgitação da válvula, fornecendo dados suficientes sobre a gravidade da 

doença e o risco de ICC (FANTONI, 2016; PADDLEFORD, 2001).   

Dentre os exames laboratoriais que devem ser solicitados, o hemograma concede 

informações importantes sobre o estado geral do paciente, contudo só será proveitoso caso 

tenha sido feito no mínimo com 7 dias. É de extrema importância a determinação do 

hematócrito (Ht), contagem de eritrócitos e leucócitos e valor das proteínas plasmáticas totais 

(MCKELVEY; HOLLINGSHEAD, 2000). As especificações do eritrograma (hemácias, 

hemoglobina e volume globular) avaliam a presença de possíveis anemias e policitemias e a 

presença de uma anemia no paciente requer cuidados adicionais na oxigenação durante a 

anestesia (THRALL et al., 2007). 

Os exames bioquímicos precisam ser solicitados para avaliar a função renal do 

paciente quando existir alterações no ECG que sugerem distúrbios eletrolíticos, pacientes de 

risco cirúrgico III-IV ou que passaram por fluidoterapia prolongada (MASSONE, 2019). 

Nos animais geriátricos ou de risco anestésico, necessitam realizar análises laboratoriais mais 

aprofundadas, incluindo ureia, creatinina, fosfatase alcalina (FA), alanina aminotransferase 

(ALT), aspartatoaminotransferase (AST) e análise da glicose (MCKELVEY; 

HOLLINGSHEAD, 2000). Em casos de insuficiência da válvula mitral existe a necessidade 

de dosagem de potássio, pois são utilizados diuréticos não poupadores de potássio no 

tratamento desta patologia (PADDLEFORD, 2001). 

 
 
3 MEDICAÇÃO PRÉ-ANESTÉSICA 
 
 

A medicação pré-anestésica (MPA) precede a anestesia, causando sedação ao animal 

e diminuindo a irritabilidade, agressividade e reações não desejadas causadas pelos 

anestésicos. Vários fármacos podem ser utilizados na MPA, ficando a escolha do agente 

dependente de diversos fatores, como o tipo de procedimento, presença de dor pré-

operatória, temperamento, espécie animal, doenças intercorrentes (como cardiopatias), 

estado geral do paciente e grau de sedação escolhido (DOMENEGHETTI et al., 2015). 

Quando utilizados isoladamente, os fármacos da medicação pré-anestésica não 

produzem todos os objetivos desejados, sendo necessária a associação de diferentes drogas 

para esse efeito. Os grupos farmacológicos utilizados em uma MPA incluem os sedativos 

que estão representados pelos agonistas alfa2-adrenérgicos, benzodiazepínicos, 

fenotiazínicos e os opioides (CORTOPASSI; FANTONI, 2016). 
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3.1 Alfa 2 adrenérgicos 

 

Os agonistas α-2 fazem parte de uma classe farmacológica com propriedades 

extremamente importantes na anestesia e terapia intensiva, onde compreendem ação anti-

hipertensiva, sedação, analgesia, diminuição da concentração alveolar mínima (CAM) dos 

anestésicos inalatórios e diminuição dos tremores pós-operatórios. O uso na Medicina 

Veterinária ocorre há mais de três décadas, e inicialmente era utilizada como 

descongestionante nasal e anti-hipertensivo em humanos (CARVALHO et al., 2013).   

São agentes sedativos clássicos, pois causam sedação dose-dependente, onde seus 

efeitos são consequentes da estimulação de receptores alfa2 adrenérgicos tanto no sistema 

nervoso central quanto no periférico. Esse efeito depressor promove a diminuição da 

liberação de noradrenalina central e periférica, diminuindo assim a atividade simpática do 

sistema nervoso central, bem como a concentração de catecolaminas circulante e de outros 

hormônios de estresse. Os efeitos que podem ocorrer no sistema cardiovascular e 

respiratório incluem bradicardia, bloqueio atrioventricular que pode ser de 1°, 2° e até 3° 

grau, redução de débito cardíaco e hipertensão arterial inicial seguida de hipotensão. A 

contraindicação do uso desses fármacos em doenças cardíacas ocorre pelo aumento da 

resistência vascular sistêmica (RSV) que agrava o aumento da pressão arterial, levando a um 

aumento na pós carga e bradicardia reflexa mediada por barorreceptores (PADDLEFORD, 

2001). 

Os fármacos que pertencem ao grupo dos agonistas alfa2-adrenérgicos 

compreendem a xilazina e a dexmedetomidina como principais representantes desta classe 

(CORTOPASSI; FANTONI, 2016). 

A xilazina é um forte agonista adrenérgico α2, apresenta uma potente atividade 

antinociceptiva e analgésica, atua no SNC ativando e estimulando os receptores adrenérgicos 

α2, a descarga simpática e a liberação de noradrenalina (DOMENEGHETTI et al., 2015). O 

seu uso requer cuidados, pois causa depressão do sistema cardiovascular e respiratório, e o 

paciente pode vir a ter hipertensão inicial e bradicardia reflexa, com subsequentemente 

hipotensão; além disso, pode ser notado arritmias em resposta ao aumento da estimulação 

vagal causada por este fármaco (FELIX, 2016).  

É recomendado usá-la para pequenos procedimentos ou para facilitar o manejo de 

animais agressivos, sendo usado de forma isolada. Quando ocorre a necessidade de efeito 

analgésico e sedativo, seu uso é relacionado à opioides e a dose é diminuída pela metade 
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(PADDLEFORD, 2001). A dose de administração proposta para cães é de 0,5 a 1,0 mg/kg, 

por via intravenosa (IV) e 1,0 a 2,0 mg/kg, por via intramuscular (IM) (CORTOPASSI; 

FANTONI, 2016; SPINOSA, 2006).   

A dexmedetomidina é um fármaco da família dos α 2 adrenérgicos utilizado para 

causar sedação e analgesia (POERSCHKE, 2017). Este anestésico possui maior 

especificidade por receptores α em comparação à xilazina, causando assim, menor queda do 

sistema cardiovascular e redução do consumo de oxigênio no período trans e pós-operatório, 

facilitando a intubação e extubação e diminuindo as doses necessárias de outros anestésicos 

e analgésicos (JULIÃO; ABIMUSSI, 2019).  

A sedação promovida pela dexmedetomidina raramente utiliza o uso de medicação 

complementar para sua manutenção (BACCHIEGA et al., 2008). Seu mecanismo de ação 

sedativo, similar a outros agonistas α2 adrenérgicos, é resultante da redução da estimulação 

simpática proveniente do sistema nervoso central. Além disso, por causar ativação dos 

receptores alfa adrenérgicos pós-sinápticos vasculares, observa-se importante 

vasoconstrição, o que eleva a resistência vascular sistêmica e induz a bradicardia reflexa 

(FILHO, 2019). Seus efeitos no sistema cardiovascular são, vasoconstrição periférica, 

aumento da pressão arterial e bradicardia nos momentos iniciais após sua aplicação, logo 

depois ocorre a queda da pressão arterial e bem discretamente a queda da frequência 

respiratória. Em animais cardiopatas deve-se tomar cuidado por conta da queda do débito 

cardíaco, que apesar de não comprometer o fluxo sanguíneo do cérebro, coração e rins, 

atrapalha a função sistólica (JUNQUEIRA; TOGNOLI, 2017).  

 

3.2 Benzodiazepínicos 

 

Os benzodiazepínicos são os fármacos mais utilizados para sedação, ansiólise e 

indução de amnésia. Não apresentam atividade analgésica e podem, até mesmo, causar efeito 

anti-analgésico. Podem levar ao aparecimento de depressão respiratória, obstrução de vias 

aéreas, hipotensão arterial e excitação paradoxal, e os seus efeitos são intensificados pelos 

opioides (HATSCHBACH et al., 2006). 

Os fármacos desse grupo, podem ser utilizados tanto na MPA quanto na indução 

anestésica, sendo empregados quando os fenotiazínicos e agonistas alfa2-adrenérgicos não 

são indicados (SPINOSA; GÓRNIAK, 2006).  Os principais agentes que fazem parte desta 

classe são o diazepam e o midazolam. Os efeitos causados por esta classe de fármacos são 

tranquilização leve, relaxamento muscular, alterações psicomotoras, amnésia, potencialização 
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de agentes anestésicos injetáveis e inalatórios (reduzindo as doses destes fármacos) e efeitos 

anticonvulsivantes (CORTOPASSI; FANTONI, 2016; CONGDON, 2015).  

O diazepam é um benzodiazepínico relaxante muscular com efeitos 

anticonvulsivantes por intensificar a inibição do ácido gama aminobutírico (GABA), sendo 

usado como medicação pré-anestésica (MPA), é frequentemente associado à cetamina, 

prevenindo assim as contrações musculares e excitação. Ele bloqueia a excitação e deprime 

os efeitos inibitórios tanto no cérebro quanto na medula, limitando a atividade convulsiva 

(SPINOSA et al., 2014). Quando administrado por via parenteral ocorre uma depressão 

mínima da ventilação, do débito cardíaco e do aporte de oxigênio. Permanecem inalteradas 

a frequência cardíaca, a contratilidade do miocárdio, o débito cardíaco e a pressão arterial 

quando administrado diazepam em doses de 0,5, 1,0 e 2,5 mg/kg (LUMB; JONES, 2017). 

Para pacientes cardiopatas tem boa indicação pois causa um efeito muito baixo ou ausente 

na frequência cardíaca, na contratilidade ou no tônus vasomotor, não causando hipotensão 

em uma grande faixa de doses (0,5-2,5 mg/kg IV) (CONGDON, 2015). Ele é comumente 

utilizado por via oral (VO), intramuscular (IM) ou endovenoso (EV), esta última necessita 

ser de forma lenta, pois pode causar depressão cardiopulmonar e formação de trombos 

(PADDLEFORD, 2001).  

O midazolam gera rápida redução da pressão arterial e apneia transitória quando 

administrado pela via intravenosa e em bolus. Causa efeitos cardiovasculares mínimos na 

maioria das vezes, a frequência cardíaca e o débito cardíaco diminuem em 10 a 20% em cães 

quando administrado de 0,25 e 1,0 mg/kg (LUMB; JONES, 2017). Este fármaco possui 

vantagem sobre o diazepam pois possui meia-vida curta e potência hipnótica superar, o que 

o torna mais útil na anestesia do que o diazepam (ANDRADE, 2008).  

 

3.3 Fenotiazínicos 

 

Os agentes fenotiazínicos promovem tranquilização leve sem que ocorra o 

desligamento do animal do meio ambiente, diferente dos fármacos sedativos, o incremento 

nas doses não aumenta o grau de tranquilização, apenas ameniza os efeitos adversos. Deste 

modo, quando se pretende ter uma tranquilização mais intensa, deve-se associar os agentes 

fenotiazínicos a outra classe de agentes, como opioides ou agonistas alfa 2 adrenérgicos 

(ANDRADE, 2008).  
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A acepromazina é o derivado fenotiazínico mais utilizado na medicina veterinária, 

causando efeitos tranquilizantes por meio da atuação no sistema nervoso central, sua 

biotransformação ocorre no fígado formando inúmeros metabólitos que são eliminados 

pelas fezes e urina (PICIOLI et al., 2013). Este fármaco tem como característica causar reação 

anti-histamínica e antiarrítmica, porém, causa hipotensão por bloqueio dos receptores 

periféricos alfa adrenérgicos, deprimindo o centro vasomotor (RESENDE, 2016). Em 

pequenos animais a dose recomendada é de 0,05 a 0,1 mg/kg por via IV, e até 0,2 mg/kg 

por via IM, não ultrapassando 3mg (CORTOPASSI; FANTONI, 2016).  Seu uso é 

contraindicado nos casos graves de hipotensão, trauma, choque hipovolêmico e cardiopatias 

graves (CONGDON, 2015). 

 
 

3.4 Opioides 

 

Os opioides são analgésicos extremamente eficazes e seguros, muito utilizados em 

trauma agudo e procedimentos cirúrgicos, podendo ser empregados tanto na MPA, quanto 

na indução e manutenção da anestesia por proporcionarem efeitos cardiovasculares mínimos 

(CONGDON, 2015). Para pacientes de alto risco o uso dessa classe farmacológica é ideal 

por conta que proporciona a diminuição das doses dos anestésicos injetáveis, inalatórios, 

sedação e analgesia (FANTONI, 2016).  

A dose do opioide poderá ser adaptada até que o efeito analgésico seja o maior 

possível sem os efeitos adversos decorrentes do seu emprego (diarreia, vômito, disforia, 

sedação e constipação), de forma que a ação sobre o sistema gastrointestinal é mais constante 

após a administração inicial no transoperatório (injetável), diminuindo após o início da 

administração por VO. A bradicardia pode acontecer, porém é mais comum quando é 

administrada por via parenteral (PEREIRA, 2013). Ressalta-se que o uso em cães cardiopatas 

é seguro, pois estes agentes opióides não influenciam na contração cardíaca e mantém o 

débito cardíaco adequado (MENEGHETI; OLIVA, 2010).  

A morfina é um opioide tipicamente utilizado no controle da dor pós-operatória 

em pequenos animais, sendo eficaz no controle da dor moderada a intensa, além de produzir 

sedação moderada (PEREIRA, 2013). Para a utilização na MPA pode ser associada à 

acepromazina (fenotiazínico) e agonistas alfa2-adrenérgicos para que haja a aprimoração do 

grau de sedação e analgesia. Quando se faz a associação com agonistas alfa2 é imprescindível 

que se faça a redução das doses, para evitar a depressão respiratória causada por esses 

fármacos (FANTONI; MASTROCINQUE, 2016). O uso da morfina pode provocar a 
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liberação de histamina e causar hipotensão quando é administrada pela via intravenosa em 

bolus e dependendo da dose. A dose indicada é 0,25-0,5mg/kg, IV ou 0,25-1 mg/kg IM/SC 

(KUKANICH; WIESE, 2015). Êmese é bastante comum no cão quando a morfina é 

aplicada como MPA, mesmo sendo feita a combinação com acepromazina e até mesmo 

quando precedida de metoclopramida (ANDRADE, 2008).  

A metadona é um opioide agonista total μ que dispõe ótima analgesia no pré, trans 

e pós-operatório, bem como a morfina, sua duração média de analgesia é em torno de 2 a 4 

horas e apresenta baixa incidência de vômitos e de liberação de histamina. O seu efeito 

sedativo é menor do que a morfina, sendo evidenciado quando ocorre associação com 

tranquilizante (SPINOSA, 2006). Acredita-se que possa atuar como antagonista dos 

receptores NMDA na medula espinhal, particularidade que vem a incrementar a analgesia 

apresentada pelo fármaco e diminuir a ocorrência de tolerância com seu uso contínuo 

(PEREIRA et al., 2013). Este fármaco é administrado em dosagens de 0,2 a 0,3 mg/kg, e 

possui analgesia com duração variável entre 24 a 36 horas (SOARES et al., 2016). 

A meperidina é um agonista total μ com analgesia moderada e curta duração, em 

torno de 3 horas para cães (FANTONI; MASTROCINQUE, 2016). Quando é associada à 

acepromazina no período pré-anestésico, causa uma sedação bastante eficaz e analgesia 

profilática, podendo ser usada inclusive em animais de risco (ANDRADE, 2008). A 

utilização da meperidina por via intravenosa causa hipotensão por liberação de histamina, 

que causa vasodilatação, porém, o uso em cães cardiopatas é seguro, pois esse agente opioide 

não influencia na contração cardíaca e mantém o débito cardíaco. Para evitar a liberação de 

histamina, a administração deve ser lenta e a dose variar entre 2-5mg/kg, IM 

(MENEGHETI; OLIVA, 2010).  

O fentanil é um opioide agonista μ que possui uma alta potência analgésica, sendo 

75 a 125 vezes maior do que a morfina (FANTONI; MASTROCINQUE, 2016). Dispõe de 

um efeito rápido e de curta duração, por volta de 20 a 30 minutos (CONGDON, 2015).  

Quando este fármaco é administrado por via intravenosa, seus efeitos têm início entre 1 a 5 

minutos, chegando ao seu pico de efeito entre 3 e 5 minutos e meia vida plasmática de cerca 

de 45 minutos. Possui propriedades lipofílicas, chegando rapidamente ao SNC e sua meia 

vida de eliminação é de 3 a 12 horas, sendo biotransformado no fígado e eliminado pelos 

rins (BELMONTE, 2008).  

Esse fármaco pode ser usado na MPA ocasionando diminuição dos anestésicos 

inalatórios, tanto na indução anestésica, como em infusão contínua durante procedimentos. 
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Sua dose para infusão é de 0,002 a 0,005 mg/kg/h IV, por via IM/SC 0,005-0,015mg/kg ou 

0,005-0,010 mg/kg em bolus IV (KUKANICH; WIESE, 2015). No sistema cardiovascular, o 

fentanil produz redução da FC, além de ocasionar o surgimento de arritmias, bloqueios 

atrioventriculares de 2º grau, contrações ventriculares e supraventriculares características de 

ritmo de escape (BELMONTE, 2008). Entretanto, fazer a administração prévia de sulfato 

de atropina, por via subcutânea, na dose de 0,044mg/Kg, pode evitar estes efeitos 

(MASSONE,2003). 

O remifentanil é um derivado do fentanil e possui um efeito semelhante a este 

(KUKANICH; WIESE, 2015).  A duração de seus efeitos analgésicos é muito curta com 

uma meia-vida de eliminação de 9 a 10 minutos, sendo o opioide de ação mais rápida 

disponível no mercado (VIDEIRA; CRUZ, 2004). Assim como todos os opioides pode 

causar bradicardia e depressão respiratória dose-dependente, sedação e vômitos, que podem 

ser atenuados por administração intravenosa lenta (ANDRADE, 2008). Pode ser 

administrado em neonatos, geriatras, obesos, hepatopatas e nefropatas, pois possui uma 

biotransformação e eliminação rápida. Quando usado em grandes doses o remifentanil pode 

causar a depressão do sistema cardiovascular, levando a redução da frequência cardíaca 

débito cardíaco e da pressão arterial média (KOMATSU et al., 2007; KAZMAIER et al., 

2000).  

Quando associado ao propofol foi notado que não provoca grandes alterações 

cardiovasculares, a associação dos fármacos causa uma boa analgesia podendo diminuir 

significativamente as necessidades do propofol nos primeiros 15 minutos de procedimento 

(BELMONTE, 2008). A sua dose de infusão é de 0,05 a 2 mcg/kg/minuto e ao final do 

processo anestésico deve se administrar um analgésico no animal com a intenção de reduzir 

a presença de dor e agitação pós-operatório, levando em consideração que o fentanil não 

possui um efeito residual (FANTONI; MASTROCINQUE, 2016).   

O tartarato de butorfanol é um opioide sintético agonista-antagonista, que 

desempenha seus efeitos principalmente nos receptores opioides kappa, os quais são 

responsáveis pela analgesia e sedação sem depressão do sistema cardiopulmonar ou da 

temperatura corporal. Suas vantagens incluem alívio efetivo da dor, ausência de depressão 

cardiopulmonar pronunciada e disforia ou sedação acentuada (ANDRADE, 2008). Contudo, 

produz redução de frequência cardíaca, pressão sanguínea arterial e débito cardíaco. A dose 

normalmente utilizada em cães é de 0,2 a 0,4mg kg e pode-se administrar o butorfanol por 

via intravenosa, intramuscular e subcutânea. O período de latência é em torno de 16 minutos 

e sua duração de ação é de quatro horas em cães (RIGUEIRA, 2006). 
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4 ANESTÉSICOS DISSOCIATIVOS 
 
 

Esta classe de fármacos induz a anestesia por interrupção do fluxo de informações 

para o córtex sensitivo, reduzindo seletivamente alguns centros cerebrais, e a dissociação 

ocorre por conta do bloqueio dos estímulos sensitivos (MASSONE; CORTOPASSI, 2016).  

Os efeitos cardiovasculares existentes são consequências da estimulação do sistema 

nervoso simpático (SNS), que causa o aumento da FC, contratilidade e pressão arterial, com 

algumas variações leves na RVS. Ocorre o aumento do débito cardíaco e fluxo sanguíneo 

para compensar o aumento do trabalho e oxigenação do miocárdio. O aumento da 

necessidade de oxigênio em pacientes com cardiopatias pode acarretar piora do quadro 

cardíaco ou causar arritmias (CONGDON, 2015). 

A cetamina é o principal representante dos anestésicos dissociativos, sendo 

amplamente utilizado na contenção química e cirurgias de curta duração em grandes e 

pequenos animais (FRANCO, 2018). Estimula o sistema cardiovascular indiretamente, 

aumentando assim o débito cardíaco, pressão arterial pulmonar, pressão venosa ventral, 

pressão aórtica média e a frequência cardíaca (SOUZA et al., 2002). 

O uso deste fármaco deve ser feito com associações com xilazina, fenotiazínicos, 

benzodiazepínicos e opioides. Associações feitas com atropina ou xilazina podem causar um 

aumento da FC associada a pós-carga elevada, o que causará um aumento do trabalho 

cardíaco e alta demanda de oxigênio, reduzindo assim o débito cardíaco, o que pode originar 

lesões no miocárdio e óbito (VALADÃO, 2016). Dessa forma, a cetamina é contraindicada 

em pacientes que possuam cardiomiopatias, doenças sistêmicas graves ou doenças valvulares 

(CONGDON, 2015). 

A tiletamina deve ser administrada associada ao zolazepam, causando benefício em 

animais hipovolêmicos, pois mantem a sua repercussão cardiovascular estável. Dispõe maior 

potência, poder anestésico e duração de ação que a cetamina. A aplicação do fármaco IV gera 

hipertensão e taquicardia, podendo em alguns casos proporcionar arritmias com contração 

ventricular prematura. A dose de tiletamina-zolazepam é de 3 - 6 mg/kg IM, e de 1 mg/kg 

IV (VALADÃO, 2016; BERRY, 2015). 
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5 ANESTÉSICOS GERAIS INALATÓRIOS 
 
 

São definidos como anestésicos inalatórios os produtos orgânicos halogenados, 

vapores ou gases, sendo o isoflurano e o sevoflurano geralmente os mais utilizados na rotina 

veterinária (MADDISON et al., 2010). Eles são bastante empregados na indução e na 

manutenção anestésica em animais, principalmente pelas vantagens da rápida alteração do 

plano anestésico, sua excreção não depende das funções renais e hepáticas, fazendo com que 

período de recuperação anestésica seja menor (NATALINI; PIRES, 2000).  

Os anestésicos inalatórios podem ser usados em pacientes cardiopatas desde que 

haja monitoração e avaliação constante (CONGDON, 2015; STEFFEY et al., 2015). Os 

cuidados devem existir pois mesmo com dose dependente, o isoflurano e sevoflurano não 

estão isentos de alterações no coração. Quando usados a 1,8% ou 2,0% de concentração 

alveolar mínima (CAM) não causam depressão do débito cardíaco, mas ambos promovem a 

hipotensão arterial. As alterações cardiovasculares destes agentes podem ser prevenidas com 

diminuição da CAM, uso de fármacos vasopressores e inotrópicos, fluidoterapia (quando 

não houver impedimento, como ICC), adequação da contratilidade, frequência e ritmo 

cardíaco (CONGDON, 2015). 

O isoflurano é um anestésico inalatório muito usado na medicina veterinária, devido 

ao seu baixo coeficiente de solubilidade sangue/gás, o que permite alterações rápidas no 

plano anestésico e um período de recuperação anestésica relativamente curto (OLIVEIRA 

et al., 2014). Causa diminuição do índice cardíaco com concentrações acima de 1,8%, o uso 

deste agente causa uma elevação na frequência cardíaca em até 20%, colaborando assim para 

a manutenção do débito cardíaco, caso seja empregado em concentrações de até 1,2 CAM 

não promove diminuição do débito cardíaco. Este fármaco é o anestésico halogenado que 

mais promove alteração na resistência vascular sistêmica, causando hipotensão arterial, 

porém quando administrada rapidamente em alta concentração pode propiciar liberação de 

catecolaminas e aumento da FC e da pressão arterial. Contudo, é o anestésico volátil mais 

indicado para pacientes de alto risco (FANTONI, 2016).  

O sevoflurano é um anestésico que foi introduzido nas práticas anestésicas 

recentemente, possui uma solubilidade sangue-gás muito baixa (0,68) e uma CAM de 2,36% 

para os cães, o que o classifica como sendo de média potência. As suas vantagens são a rápida 

indução e recuperação anestésica, um odor praticamente inexistente, que permite uma 

indução melhor através de máscara. A ação do sevoflurano e isoflurano sobre a pressão 
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arterial é muito semelhante, ambos são hipotensores, e os dois bloqueiam os canais de cálcio, 

impedindo assim, o trânsito de íons através da membrana. O bloqueio dos canais de cálcio 

diminui a interação da miosina e troponina, que acaba gerando uma diminuição na força 

contrátil, e consequentemente, da frequência cardíaca. Nos animais que apresentam choque 

hemorrágico foi constatado que o sevoflurano diminui a resistência vascular sistêmica, e o 

isoflurano é o mais indicado por manter a estabilidade hemodinâmica (FANTONI, 2016). 

 
6 ANESTÉSICOS GERAIS INTRAVENOSOS 
 
 

Os anestésicos injetáveis têm a capacidade de causar queda metabólica do SNC 

gerando um retardo sensitivo a estímulos dolorosos e respostas aos mesmos, não fornecendo 

analgesia significativa e causando uma depressão do centro termorregulador, prolongando a 

recuperação anestésica e depressão respiratória dose-dependente (MENEGHETI; OLIVA, 

2010).  

O propofol é um anestésico não barbitúrico, usado na indução e manutenção da 

anestesia apresentando bons resultados. A dose recomendada para a indução é 3-10mg/kg 

IV e taxa de infusão de 0,2-0,6 mg/kg/minuto (BERRY, 2015). É um agente de curta 

duração e rápida recuperação de consciência, livre de excitação e não promove efeito 

cumulativo, sendo contraindicado em pacientes idosos pela dificuldade de metabolização e 

pacientes portadores de cardiopatias, pois promovem depressão cardiovascular dose-

dependente. (FANTONI et al., 2008). O fármaco pode causar uma depressão 

cardiorrespiratória acentuada pois deprime temporariamente a pressão arterial e a 

contratilidade miocárdica, sendo assim a hipotensão arterial é resultante da vasodilatação 

arterial e venosa (VAGO; SILVA, 2020). Para se evitar efeitos cardiovasculares profundos, 

como vasodilatação, diminuição da contratilidade cardíaca e hipotensão deve-se administrar 

o propofol lentamente (PERKOWSKI; OYAMA, 2015). Possui caráter hipnótico e não 

possui nenhum tipo de analgesia, para que haja a redução da sua dose em 80% pode ser 

utilizado a associação de agentes opióides que colaboram para inibir os efeitos desfavoráveis 

da anestesia geral (FRONTIM et al., 2019).  

O etomidato é um anestésico geral intravenoso que possui diversos benefícios 

quanto a sua segurança cardiorrespiratória. Suas vantagens compreendem estabilidade 

hemodinâmica, mínima depressão respiratória, mínimas alterações cardiovasculares, 

proteção cerebral e rápida recuperação anestésica (DEROSSI et al., 2007). Este fármaco não 
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causa alteração na contratilidade cardíaca, pressão arterial e débito cardíaco, não promove 

redução da atividade dos barorreceptores, não libera histamina, sendo indicado seu uso em 

animais com história de reação anafilática, alergias ou atopias (MENEGHETI; OLIVA, 

2010; ANDRADE, 2008).  

O uso deste anestésico potencializa a ação dos fenotiazínicos e dos 

benzodiazepínicos, apresenta também, uma boa indução para anestesia volátil pois possui 

uma grande ação hipnótica. Para ser utilizado na indução é indicada a associação com um 

benzodiazepínico, fenotiazínico ou a um opióide, pois se utilizado isoladamente pode causar 

efeitos colaterais como náuseas e vômitos. O etomidato pode ser administrado na dose de 

0,5 a 1 mg/kg IV (MASSONE; CORTOPASSI, 2016). 

 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Visto que em animais domésticos é cada vez mais comum o aparecimento de 

patologias cardíacas, e sabendo que tais cardiopatias geram sinais clínicos que influenciam 

diretamente na atuação dos fármacos anestésicos, a correta escolha e associação dos fármacos 

utilizados é de total importância para um processo anestésico ideal.  

Uma vez que se faça a escolha correta dos anestésicos recomendados para o 

paciente, consegue-se reduzir os riscos de um possível agravamento do quadro clínico do 

paciente cardiopata, o que poderia resultar em óbito do animal. Ademais, uma boa associação 

entre os fármacos pré-anestésicos, pode resultar numa potencialização do efeito anestésico, 

reduzindo assim futuras doses utilizadas nos fármacos da anestesia geral, fármacos estes que 

são mais prejudiciais ao paciente cardiopata.  

Com isso, podemos concluir que a utilização do etomidato, os benzodiazepínicos e 

os agentes inalatórios isoflurano e sevoflurano, promovem mínimas alterações cardíacas 

sendo assim, indicados para indução, sedação, analgesia e manutenção da anestesia em cães 

cardiopatas. Com tais medidas aumentamos assim a qualidade e eficácia do processo 

anestésico e reduzimos os riscos de complicações em animais cardiopatas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Editora In Vivo 

 

 
 

25 

 
REFERÊNCIAS 
 
ALVES, R.O.; ARAÚJO, R.B.; SILVA, E.F.; VIANA, F.A.B.; PENA, J.L.B. Ecocardiografia 
Doppler em cães neonatos. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
v.53, n.4, p.1-9, 2001. 
 
BACCHIEGA, T.S.; SIMAS, R.C.; PINTO, E.A.T. Dexmedetomidina um novo 
medicamento na Anestesiologia Veterinária. Revista Científica Eletrônica De Medicina 
Veterinária, v.VI, n.10, p.1-6, 2008. 
 
BELMONTE, E.A. Infusão Contínua de morfina ou fentanil, associados à lidocaína e 
cetamina, em cães anestesiados com isofluorano. 2008. 96p. Dissertação (Mestre em 
Cirurgia Veterinária), Programa de Mestrado em Cirurgia Veterinária, Faculdade de Ciências 
Agrárias e Veterinárias – Unesp, Câmpus de Jaboticabal, 2008. 
BERRY, S. H. Injectable anesthetics. In: GRIMM, K. A et al. (ed.) Lumb e Jones’ 
Veterinary Anesthesia and Analgesia. 5. ed. Ames: John Wiley & Sons Inc., 2015. cap. 15, 
p. 277- 296. 
 
BUCHANAN, J. W. Changing breed predispositions in canine heart disease. Canine 
Practice, Philadelphia, v.18, n.6, p. 12-14, 1993. 
 
BUSSADORI, C. Guidelines for the echocardiographic studies of suspected subaortic and 
pulmonic stenosis. Journal of Veterinary Cardiology, v.2, n.2, p.15-22, 2000. 
 
BURZACO O.; MARTINEZ M.J. Valoración preanestésica. Riesgo Anestésico. Consulta 
Difus Vet, v.9, n. 78, p. 49-62, 2001. 
 
CARVALHO, A.M.A.; SOBRINHO, B.C.; SILVA, M.M.V.; PEIXOTO JR, K.C. Estudo 
comparativo dos efeitos cardiovasculares e sedativos da clonidina e xilazina como medicação 
pré-anestésica em cães. Revista Científica Eletrônica de Medicina Veterinária, v.XI, 
n.20, p.1-17, 2013. 
 
CONGDON, J. M. Cardiovascular disease. In: Canine and Feline Anesthesia and Co-
Existing Disease. 1. ed. Ames, 2015. cap. 1, p. 1-54. 
 
CONRADO, A.L.V.; CORREDOR-CASTILLO, A.S. CARDOSO, F.; RAMOS, C.C.; 
FONTINELE, R.G.; BRUNO, C.E.M. A Ecocardiografia na clínica veterinária de pequenos 
animais: roteiro prático para graduandos em estágio. Investigação, v.16, n.8, p.08-15, 2017.  
 
DEROSSI, R.; FERREIRA, J. Z.; BENITES, A. P.; HERMETO, L. C.; JOAO, M.; NETO, 
N. Clonidine premedication before etomidate-halothane anestesia in dogs. Journal of 
Animal and Veterinary Advances, v.6, n.5, p.728-734, 2007. 
 
DOMENEGHETTI, L.M.; MARCHIONI, G.G.; CARVALHO, T.G.D. Anestesia em cães 
neonatos: revisão de literatura e relato de dois casos. Revista Científica de Medicina 
Veterinária, v.XIII, n.25, p.1-16, 2015. 
 



Editora In Vivo 

26 

FANTONI, D.T.; CORTOPASSI, S.R.G. In: Manual de Terapêutica Veterinária. 3. ed. 
São Paulo: Editora Roca: 2008. Cap. 17, p.468-474. 
 
FANTONI, D.T.; CORTOPASSI, S.R.G. (Org.). Anestesia em cães e gatos. 2. ed. reimp. 
São Paulo: Roca, 2014. 
 
FANTONI, D. T.; MASTROCINQUE, S. Fisiopatologia e controle da dor aguda. In: 
FANTONI, D. T.; CORTOPASSI, S. R. G. (org.). Anestesia em Cães e gatos. 2. ed. São 
Paulo: Roca, 2016. cap. 35, p. 521-544. 
 
FANTONI, D. T.; Anestesia em cardiopata. In: Anestesia em Cães e gatos. 2. ed. São 
Paulo: Roca, 2016. cap. 32, p. 464-494. 
 
FANTONI, D. T.; CORTOPASSI, S. R. G.; BERNARDI, M. M. Agonistas e antagonistas 
adrenérgicos. In: Farmacologia Aplicada à Medicina Veterinária. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2006. cap.11, p. 132-143. 
 
FEITOSA, F. L. F., Exame físico geral ou de rotina. In: Semiologia veterinária: a arte do 
diagnóstico. 2. ed. São Paulo: Roca, 2014. cap. 4, p. 77-102. p. 81. 
 
FILHO, R.C.A. Efeitos eletrocardiográficos e ecocardiográficos da sedação isolada 
com dexmedetomidina em cães saudáveis. 2019. 29p. Dissertação (Mestrado em Saúde 
Animal), Programa De Pós-Graduação Em Saúde Animal, Universidade de Brasília, 2019. 
 
FOSSUM, T.W. Cirurgia de pequenos animais. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 
 
FUTEMA, F. Avaliação pré-anestésica. In: Anestesia em Cães e gatos. 2. ed. São Paulo: 
Roca, 2016. cap. 5, p. 73-82. 
 
FRANCO, L.G.; WILGES, C.H.M.; JUNIOR, D.P.; CEREJO, S.A.; NISHIMURA, L.T.; 
BITTAR, I.P. Effects of ketamine constant rate infusions on cardiac biomarkers and cardiac 
function in dogs. Veterinary Anaesthesia and Analgesia. Goiânia, v.45, n.3, p.250-259, 
2018. 
 
FRONTIM, T.M.; SOARES, N.T.E.A; BERNABEI, D.C.F.; FERREIRA F.R.; PAIVA, 
A.S.B. Efeitos da associação de propofol - cetamina versus propofol isolado em cães 
submetidos à orquiectomias. Veterinária e Zootecnia, v.26, p.1-10, 2019. 
 
HATSCHBACH, E.; MASSONE, F.; SANTOS, G.J.V.G.; BEIER, S.L. Parametria da 
associação do midazolam ou diazepam em cães pré-tratados pela atropina e tratados pela 
dexmedetomidina e quetamina. Ciência Rural, v.36, n.2, p.536-543, 2006.  
 
HOBAIKA, A.B.S.; PEREIRA, W.V.C.; SANTOS, G.M. Anestesia no paciente cardiopata. 
Revista Medicina Minas Gerais, v.20, n.4, p.528-533, 2010. 
 
JULIÃO, G.H.; ABIMUSSI, C.J.X. Uso de dexmedetomidina em medicina veterinária: 
revisão de literatura. Journal of Continuing Education in Animal Science of CRMV-SP. 
São Paulo: Conselho Regional de Medicina Veterinária, v.17, n.1, p.26-32, 2019. 
 
JUNQUEIRA, J.V.S.; TOGNOLI, G.K. Dexmedetomidina em Cães. Revista Científica 
do curso de Medicina Veterinária – FACIPLAC. Brasília - DF, v.4, n.2, 2017. 



Editora In Vivo 

 

 
 

27 

 
KAZMAIER, S.; HANEKOP, G.G.; BUHRE, W.; WEYLAND, A.; BUSCH, T.; RADKE, 
O.C.; ZOELFFEL, R.; SONNTAG, H. Myocardial consequences of remifentanil in patients 
with coronary artery disease. British Journal of Anaesthesia, v.84, p.578-583, 2000. 
 
KOMATSU, R.; TURAN, A.M.; ORHAN-SUNGUR, M.; MCGUIRE, J.; RADKE, O.C.; 
APFEL, C.C. Remifentanil for general anaesthesia: a systematic review. Anaesthesia, v.62, 
p.1266-1280, 2007. 
 
KUKANICH, B.; WIESE, A. J. Opioids. In: GRIMM, K. A. et al. (ed.) Lumb e Jones’ 
Veterinary Anesthesia and Analgesia. 5. ed. Ames: John Wiley & Sons Inc., 2015. cap. 11, 
p. 207-226. 
 
MADDISON, J.E.; PAGE, S.W.; CHURCH, D.B. Farmacologia clínica de pequenos 
animais. Tradução Maria Helena Lucatelli et al. 2. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
 
MATHIAS, L.A.S.T.; GUARATINI, A.A.; GOZZANI, J.L.; RIVETTI, L.A. Exames 
Complementares Pré-Operatórios: Análise Crítica. Revista Brasileira de Anestesiologia, 
v.56, n.06, p.658-668, 2006. 
 
MCKELVEY, D.; HOLLINGSHEAD, K.W. The preanesthetic period. In: McKelvey D.; 
Hollingshead K.W., editors. Small Animal Anesthesia & Analgesia. 2. ed. Mosby: St. 
Louis, 2000; p.2-21.  
 
MENEGHETI, T.M.; OLIVA, V.N.L. Anestesia em cães cardiopatas. Medvep - Revista 
Científica de Medicina Veterinária - Pequenos Animais e Animais de Estimação, v.8, 
n.25, p.194-199, 2010. 
 
NATALINI, C.C.; PIRES, J.S. Avaliação comparativa entre a anestesia geral com halotano 
e isoflurano sobre a pressão arterial em cães. Ciência Rural, v.30, n.3, p.425-430, 2000. 
 
OLIVEIRA, M.G.C.; MORAIS, A.M.L.; LIMA, A.G.A.; PAIVA, A.L.C.; NUNES, T.L.; 
PASSOS, Y.D.B.; OLIVEIRA, M.F.; PAULA, V.V. Determinação da concentração alveolar 
mínima do isofluorano em catetos (Tayassu tajacu). Pesquisa Veterinária Brasileira, v.34, 
n.6, p.576-581, 2014. 
 
PADDLEFORD, R. R. Exame físico e avaliação pré-anestésica In: PADDLEFORD, R. R. 
(ed.). Manual de Anestesia. São Paulo: Roca, 2001, cap. 1, p.1-14. 
 
PEREIRA, D.A.; MARQUES, J.A.; BORGES, P.A.; BATISTA, P.A.C.S.; OLIVEIRA, C.A.; 
NUNES, N.; LOPES, P.C.F. Efeitos cardiorrespiratórios da metadona, pelas vias 
intramuscular e intravenosa, em cadelas submetidas à ovariossalpingo-histerectomia. 
Arquivo Brasileiro Medicina Veterinária e Zootecnia, v.65, n.4, p.967-974, 2013. 
 
PEREIRA, V.G. Efeito analgésico da metadona e morfina intramuscular ou epidural, 
associadas ou não à lidocaína, em cadelas submetidas à mastectomia. 2013. 61p. 
Dissertação (Magister Scientiae), Programa de Pós-graduação em Medicina Veterinária, 
Universidade Federal de Viçosa, 2013.  
 



Editora In Vivo 

28 

PERKOWSKI, S. Z.; OYAMA, M. A. Pathophysiology and anesthetic management of 
patients with cardiovascular disease. In: Lumb e Jones’ Veterinary Anesthesia and 
Analgesia. 5. ed. Ames: John Wiley & Sons Inc., 2015. cap. 26, p. 496-510. 
 
PICIOLI, A.; MARTINI, M.V.; MINERVINO, A.H.H.; DIAS, L.G.G.G.; JUNIOR, E.M. 
O uso da acepromazina, dexmedetomidina e xilazina na sedação em cães: alterações 
hematológicas e bioquímicas. Revista Brasileira Ciência. Veterinária, v.20, n.1, p.13-19, 
2013. 
 
POERSCHKE, A.C. Cloridrato de dexmedetomidina como medicação pré-anestésica ou 
sedativo em cães: relato de dois casos. Veterinária e Zootecnia, v.24, n.4, p.697–702, 2017. 
 
RESENDE, F.G. Protocolos anestésicos utilizados nas clínicas veterinárias de 
pequenos animais do centro-Oeste de Minas Gerais. 2016. 63p. Monografia (bacharel 
em Medicina Veterinária), Medicina Veterinária, Centro Universitário de Formiga – 
UNIFOR – MG, 2016. 
 
RIGUEIRA, F.D.L. Efeitos anestésicos da associação de tramadol ou clonidina à 
lidocaína na anestesia peridural em cadelas. 2006. 66p. Dissertação (Mestre em Ciências 
Veterinárias), Programa de Mestrado em Saúde Animal, Faculdade de Medicina Veterinária 
– Universidade Federal de Uberlândia, 2006. 
 
RODRIGUES, N.M.; QUESSADA, A.M.; MORAES, A.C.; DANTAS, S.S.B.; SALES, 
K.K.S. Estado físico e risco anestésico em cães e gatos: Revisão. PUBVET, v.11, n.8, p.781-
788, 2017. 
 
SCARABELLI, S.; BRADBROOK, C. Anaesthesia of the patient with cardiovascular disease 
part 1: risk assessment. Companion animal, v.21, n.5, p.280-284, 2016. 
 
SILVA, M.C.S.A.J.; ZANCHIN, C.I.; LIMA, W.C.; DUARTE, D.F.; BATTI, M.A.C.S.; 
RAULINO, F. Exames Complementares na avaliação Pré-Anestésica. Revista Brasileira 
de anestesiologia, v.40, n.5, p303-309, 1990.  
 
SOARES, R.R. CARVALHO, L.T.E.; TAVARES, A.L. Metadona no tratamento da dor pós-
operatória. Revista Medicina Minas Gerais, v.26, n.7, p.34-37, 2016. 
 
SOUZA, A.P. Eletrocardiografia em cães anestesiados com cetamina-s ou cetamina. Ciência 
Rural, Santa Maria, v.32, n.5, p.787-791, 2002. 
 
SPINOSA, H. S.; GÓRNIAK, S. L. Tranquilizantes, antidepressivos, agonistas de alfa 2 
adrenoceptores e relaxantes musculares de ação central. In: Farmacologia aplicada a 
Medicina Veterinária, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, Cap. 14, 2014, p.157-169. 
 
SPINOSA, H. S.; GÓRNIAK, S. L. Tranquilizantes, relaxantes musculares de ação central e 
antidepressivos. In: SPINOSA, H. S.; GÓRNIAK, S. L.; BERNARDI, M. M. (ed.). 
Farmacologia Aplicada à Medicina Veterinária. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006. cap. 14, p.164-175. 
 
STEFFEY, E. P.; MAMA, K. R.; BROSNAN, R. J. Inhalation anesthetics. In: Lumb & 
Jones’ Veterinary Anesthesia and Analgesia. 5. ed. Ames: John Wiley & Sons Inc., 2015. 
cap. 16, p. 297-331. 



Editora In Vivo 

 

 
 

29 

 
THRALL, M.A., BAKER, D.C., CAMPBELL, T., DENICOLA, D., FERRMAN, M.J., 
LASSEN, E.D., REBAR, A., WEISER, G. Hematologia e Bioquímica. Clínica 
veterinária, 1. ed. 2007.  
 
VAGO, P.B.; SILVA, M.C. Uso do propofol na anestesia intravenosa em equinos. Ciência 
Animal, v.30, n.1, p.105-116, 2020. 
 
VALADÃO, C. A. A. Anestésicos dissociativos. In: Anestesia em Cães e Gatos. 2. ed. São 
Paulo: Roca, 2016. cap. 15, p.237-245. 
 
VASCONCELOS, L.D.F.; CLARK, R.M.O. Anestesia Em Cães Com Degeneração De 
Valva Mitral – Revisão De Literatura. Veterinária e Zootecnia, v.19, n.04, p.437-447, 2012. 
 
VIDEIRA, R.L.R.; CRUZ, J.R.S. Remifentanil na Prática Clínica. Revista Brasileira de 
Anestesiologia, v.54, n.1, p.114-128, 2004. 
 
WARE, W.A. Testes diagnósticos para o sistema cardiovascular. In: NELSON, R. W.; 
COUTO, C. G. (ed.). Medicina Interna de Pequenos Animais. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2015. cap. 2, p. 13-52. 
 
 



Súmario 

 

www.editorainvivo.com 

 

Capítulo 2 

 

PROTOCOLO ANESTÉSICO PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA DE 
ESTABILIZAÇÃO E FIXAÇÃO DA REGIÃO ATLANTOAXIAL EM CÃO – 

ESTUDO DE CASO 
 

Anesthetic protocol for orthopedic surgery for stabilization and fixation of the 
atlantoaxial region in dogs - case study 

 
Emanuelle Mota Rezende  
Médica Veterinária Autônoma 
http://lattes.cnpq.br/5133129807825905 
 
Diógenes de Queiroz Dias  

Faculdade Terra Nordeste, Caucaia – Ceará 
http://lattes.cnpq.br/0633553329436477 
 
Isaac Neto Goes da Silva  
Universidade Estadual do Ceará, Faculdade de Veterinária, Fortaleza – Ceará 
http://lattes.cnpq.br/1191488997675957 
 
Sabrina Tainah da Cruz Silva Bezerra 
Centro Universitário Unifametro, Fortaleza-Ceará 
http://lattes.cnpq.br/1493378863427849 
 
Cláudio Henrique de Almeida Oliveira 
Centro Universitário Unifametro, Fortaleza-Ceará 
http://lattes.cnpq.br/2649143864700789 
 
Aline Maia Silva 
Universidade Estadual do Ceará, Faculdade de Veterinária, Fortaleza – Ceará  
http://lattes.cnpq.br/1304524070155243 
 
Paula Bittencourt Vago 
Universidade Estadual do Ceará, Faculdade de Veterinária, Fortaleza – Ceará 
http://lattes.cnpq.br/5623228426431196 
 
 
 

Recebido em: 05/09/2022 
 

Aceito em: 07/09/2022 
 

Publicado em: 18/02/2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Editora In Vivo 

 

 
 

31 

RESUMO: A anestesia veterinária vem evoluindo junto com os avanços tecnológicos na 
área da medicina, sem deixar de lado a segurança do paciente, visando sempre o melhor em 
analgesia e manejo da dor do paciente. Anestesia multimodal usa um conjunto de drogas que 
atuam em sinergismo para garantir melhor eficácia com menos efeitos colaterais. O objetivo 
deste trabalho foi relatar o protocolo anestésico adotado em um cão de 4 meses submetido 
à cirurgia ortopédica para estabilização e fixação da região atlantoaxial. O protocolo 
anestésico do paciente foi pensado tanto para analgesia perioperatória como para pós-
operatório. Além das drogas escolhidas na MPA, dexmedetomidina e metadona, e propofol, 
cetamina e midazolam na indução, foram adotadas estratégias como o uso de anestésico local 
na região laringotraqueal para evitar desconforto e reflexos laringoespasmos. O uso das 
infusões contínuas FILK, dexmedetomidina e sulfato de magnésio em conjunto ajudou a 
diminuir as doses necessárias dos anestésicos gerais e do anestésico inalatório. Essas 
associações garantiram um bom plano anestésico ao paciente, analgesia e o mais importante 
um retorno suave, sem dores ou excitação. É importante levar em consideração as 
particularidades do paciente e a forma de ação e os efeitos de cada droga para escolher de 
forma adequada o protocolo utilizado. Assim, pode-se concluir que o protocolo de anestesia 
multimodal empregado neste caso foi seguro, visto as mínimas alterações fisiológicas que 
provocou no paciente no período perioperatório.   
 
Palavras-chaves: Anestesia multimodal, cão, sulfato de magnésio. 
 
ABSTRACT: Veterinary anesthesia has been evolving along with technological advances in 
the field of medicine, without neglecting patient safety, always aiming for the best in analgesia 
and patient pain management. Multimodal anesthesia uses a set of drugs that act 
synergistically to ensure better effectiveness with fewer side effects. The objective of this 
study was to report the anesthetic protocol adopted in a 4-month-old dog undergoing 
orthopedic surgery for stabilization and fixation of the atlantoaxial region. The patient's 
anesthetic protocol was designed for both perioperative and postoperative analgesia. In 
addition to the drugs chosen at MPA, dexmedetomidine and methadone, and propofol, 
ketamine and midazolam during induction, strategies such as the use of local anesthetics in 
the laryngotracheal region to avoid discomfort and laryngospasm reflexes were adopted. The 
use of continuous infusions FILK, dexmedetomidine, and magnesium sulfate together 
helped to decrease the required doses of general anesthetics and inhalational anesthetics. 
These associations ensured a good anesthetic plan for the patient, analgesia and most 
importantly a smooth return, without pain or excitement. It is important to take into account 
the patient's particularities and the form of action and effects of each drug in order to 
properly choose the protocol used. Thus, it can be concluded that the multimodal anesthesia 
protocol used in this case was safe, considering the minimal physiological changes it caused 
in the patient in the perioperative period. 
 
Keywords: Multimodal anestesia, dog, magnesium sulfate. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Especialidades como a anestesia veterinária vem evoluindo de acordo com os 

avanços nas áreas de tecnologia médica e desenvolvimento farmacêutico. Visando sempre a 

segurança dos pacientes oferecendo o melhor e o mais atual em anestesia, analgesia e manejo 

da dor do paciente (TRANQUILLI; GRIMM, 2017). 

Segundo Albuquerque et al. (2013), a utilização de técnicas de anestesia balanceada 

visa primordialmente à obtenção de protocolos mais seguros, destacando-se a associação de 

fármacos opioides com anestésicos locais, seja no período pré-operatório ou transoperatório, 

pelas diversas vias de aplicação, reduzindo-se, assim, o consumo dos anestésicos gerais e seus 

efeitos colaterais, com consequente aumento da segurança.  

Realizar o manejo da dor através da anestesia multimodal ou balanceada é eficaz 

devido ao conjunto de drogas de mais de uma classe atuando em conjunto em diferentes 

mecanismos de ação. Possibilitando assim uma maior eficácia das drogas utilizando doses 

menores e consequentemente menos efeitos colaterais das medicações. A escolha do 

protocolo é baseada no nível de dor e de cada particularidade do paciente, bem como o 

procedimento que será submetido o paciente. Sendo mais eficiente antecipar a analgesia da 

dor do que tratá-la após já ter acontecido (EPSTEIN et al., 2015). 

No transoperatório, a identificação da dor no paciente sob anestesia é determinada 

através da observação de sinais clínicos como: taquicardia, taquipneia, elevação da pressão 

arterial, palidez de mucosas, vocalização e agitação. Desta forma, as avaliações constantes da 

frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, pressão arterial e saturação de 

oxigênio são extremamente importantes para sinalizar alterações hemodinâmicas causadas 

por estímulos (VAZ et al., 2019). Além de alterar o comportamento dos animais, a dor 

também interfere nos mecanismos da homeostase gerando um desequilíbrio no metabolismo 

do animal, podendo também interferir na recuperação do paciente (IBAÑEZ, 2012). 

Procedimentos cirúrgicos com acesso a cavidades e procedimentos ortopédicos 

necessitam de analgesia superior ao que é oferecido durante a medicação pré-anestésica 

(MPA), sendo assim, a associação de fármacos através de infusão contínua utilizando 

opioides, antagonistas do N-metil-D- aspartato, anestésicos locais e alfa 2 agonistas, podem 

ser empregados com a finalidade de maximizar o efeito analgésico desejado (VAZ et al., 

2019). 

A infusão contínua de fentanil-lidocaína-cetamina vem sendo estudada na 

anestesiologia veterinária como protocolo de analgesia multimodal. Tal técnica tem o intuito 
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de bloquear diferentes receptores ao longo da via nociceptiva por possuir fármacos com 

mecanismos de ação distintos. Ademais, a analgesia multimodal reduz a concentração 

alveolar mínima do isoflurano e a taxa mínima de infusão do propofol; além disso, a analgesia 

pós-operatória é mais efetiva, oferecendo, assim, maior conforto e bem-estar ao paciente 

(MONZEM et al., 2019). 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi relatar o protocolo anestésico adotado 

em um cão de 4 meses que foi submetido à cirurgia ortopédica para estabilização e fixação 

da região atlantoaxial. 

 

2 ATENDIMENTO AO PACIENTE 

 

Um cão macho, de quatro meses de idade, da raça Pit Bull, pesando 17,8 kg, foi 

encaminhado para o setor de clínica médica e cirúrgico de pequenos animais do Hospital 

Veterinário Professor Sylvio Barbosa Cardoso (HVSBC) da FAVET/UECE, Fortaleza-CE, 

para atendimento após atropelamento.  

O tutor chegou ao hospital relatado que animal havia sofrido um acidente no dia 

anterior. Descreveu que o cão havia fugido de casa e no momento que estavam tentando 

resgatá-lo na rua, foi atropelado por uma caminhonete que passava no momento. Relatou 

que o animal não quis mais se movimentar após o acidente, preferindo sempre a posição de 

decúbito lateral. As fezes e urina estavam normais. Se alimentou e ingeriu água quando foram 

oferecidos diretamente na boca.      

No exame físico foi observado que o animal apresentava o andar relutante, região 

afetada edemaciada, vocalização e bastante desconforto ao toque na região de pescoço. 

Apresentou frequência cardíaca (FC) de 140 batimentos/minuto (bpm), frequência 

respiratória 32 movimentos respiratórios/minuto (mrm), tempo de preenchimento capilar 

(TPC) menor que 3 segundos, mucosas normocoradas e temperatura retal de 37,5 °C.       

Baseado na suspeita de uma possível lesão na região cervical e de que o paciente 

poderia precisar de cirurgia ortopédica a veterinária solicitou exame radiográfico com três 

incidências (Fig. 01), que foi avaliado logo após a realização, confirmado lesão na coluna 

cervical região antlantoaxial. Além de coleta de sangue para exames hematológicos, que 

apresentou discreta anisocitose e leve monocitose.  
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Figura 01: A) Projeção decúbito lateral direito. B) Projeção decúbito lateral direito. C) 

Decúbito ventro-dorsal. 

 
 Fonte: Arquivo do hospital 

 

Após resultado das radiografias o paciente foi encaminhado para avaliação pré-

cirúrgica no mesmo dia, sendo indicada a estabilização e fixação da região afetada. Por se 

tratar de um caso de emergência o procedimento cirúrgico foi marcado para a manhã 

seguinte. Foi receitado para uso pré-operatório em domicílio Gabapentina (10 mg/kg, via 

oral - VO, a cada 12 horas).  

Na avaliação pré-anestésica o paciente apresentou pulso forte e regular, tempo de 

preenchimento capilar (TPC) menor que 3 segundos, temperatura retal 36,5°C, mucosas 

normocoradas e úmidas, frequência cardíaca (FC) 134 bpm e frequência respiratória (FR) 20 

mrm. Em relação ao risco anestésico o paciente foi classificado em ASA III.  

Após 10 minutos foi realizado a tricotomia nos dois antebraços para canulação e 

fixação de cateter calibre 20G na veia cefálica, enquanto recebia pré oxigenação com máscara 

facial. Antes de iniciar a cirurgia foi administrado dipirona (25 mg/kg), dexametasona (1 

mg/kg) e ceftriaxona (50 mg/kg) como antibiótico profilático, todos por via intravenosa 

(IV).   

O paciente foi submetido a jejum alimentar de 8 horas e hídrico de 5 horas. Na 

medicação pré-anestésica (MPA) foi utilizado dexmedetomidina (3 µg/kg) e metadona (0,3 

mg/kg), ambos por via intramuscular (IM). Após 30 minutos da aplicação da MPA observou-

se uma tranquilização, diminuição da vocalização e uma maior tolerância a manipulação do 

paciente. Para indução foi utilizado propofol (4 mg/kg) e a associação da cetamina (0,6 

mg/kg) e o midazolam (0,3 mg/kg), ambos IV. (Fig. 02).  
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Figura 02: Momento da indução do paciente. 

   

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Após a indução o paciente foi colocado em decúbito ventral para facilitar a 

intubação orotraqueal. Foi instilado anestésico tópico, lidocaína (0,2 ml), na glote e epiglote, 

e assim inserida a sonda endotraqueal de tamanho 9 (Fig. 03).  

 

Figura 03: A) Bloqueio de periglótica. B) Intubação orotraqueal. 

 

 Fonte: Arquivo pessoal 
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Em seguida o paciente foi posicionado em decúbito dorsal na mesa cirúrgica e foi 

instituída a anestesia inalatório com o isoflurano em vaporizador calibrado e fluxo de 

oxigênio 100% para manutenção.  

No transanestésico foi feita infusão contínua de dexmedetomidina (0,5 ml/kg/h), 

sulfato de magnésio (15 mg/kg/h) diminuído para 6mg/kg/h após três horas de cirurgia, e 

fentanil (0,5 mg), lidocaína (75 mg) e cetamina (15 mg) (FILK) inicialmente na taxa de 

5ml/kg/h IV, sendo diminuída para 3mg/kg/h após duas horas de cirurgia. 

Para monitoração dos parâmetros foi utilizado monitor multiparamétrico 

veterinário, com avaliações de frequência cardíaca (FC), frequência respiratória (FR), 

saturação parcial de oxigênio na hemoglobina (SpO²), temperatura esofágica (°C) e a pressão 

arterial sistólica (PAS) usando o doppler e esfigmomanômetro (Fig. 04).  

 

Figura 04: A) Paciente em decúbito dorsal devidamente monitorado. B) Aferição de PAS 

usando o doppler e esfigmomanômetro 

 

                Fonte: Arquivo pessoal 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante a avaliação clínica pré-anestésica o animal apresentou parâmetros clínicos 

normais em relação a sua espécie e idade. Estava com andar relutante, edema no local da 

lesão, desconforto ao toque e muita vocalização. No exame de imagem foi confirmada a 

lesão na região cervical. Não foram observadas alterações nos exames bioquímicos, já na 

parte hematológica uma discreta anisocitose, de acordo com Thrall et al. (2015),o que não é 

uma informação significativa sem outros achados hematológicos. Além de uma leve 

monocitose, que Rebar et al. (2003) relataram ser um achado inespecífico podendo estar 

relacionado a uma resposta ao estresse que o paciente sofreu.  

Segundo Paulin (2017), a avaliação clínica e física detalhada no período pré-

anestésico é imperiosa e deve incluir a avaliação de frequência cardíaca, frequência 

respiratória, tempo de repleção capilar, coloração de mucosas, estado geral e 

comportamento. Nesse contexto, de acordo com Menezes (2007), a avaliação pré-cirúrgica 

auxilia na definição dos exames mais apropriados e uma estratégia de tratamento para 

otimizar o cuidado do paciente, evitando-se exames desnecessários e permitindo o 

acompanhamento a curto e a longo prazo. Dessa forma, considerando todo o histórico 

clínico e exames complementares, o paciente foi classificado como ASA III em relação ao 

risco anestésico (ASA, 2020).  

Para uso pré-operatório com objetivo de tratar a dor e diminuir o estresse do 

paciente foi receitado gabapentina (10mg/kg) VO a cada 12 horas, onde um dos efeitos 

colaterais é a sedação (SPINOSA, 2019). A indicação de utilização para controle de dor está 

de acordo com Sontag et al. (2017) que citam seu uso como adjuvante no controle da dor 

crônica e/ou neuropática, sendo altamente biodisponível em cães, com metabolização 

hepática e excretada quase exclusivamente pelos rins, com meia-vida de cerca de três a quatro 

horas e farmacocinética não alterada pelo uso de doses múltiplas. 

Como MPA foi utilizada a associação de dexmedetomidina (3µg/kg) e metadona 

(0,3mg/kg), estando em concordância com a literatura, visto que a dexmedetomidina é um 

agonista α – 2 adrenérgico muito utilizado em MPA pela sua capacidade de analgesia, sedação 

e miorelaxamento (BRAGA, 2012). Além disso, ainda possui outros efeitos benéficos, como 

redução do consumo de oxigênio nos períodos trans e pós-operatórios; maior facilidade na 

intubação e extubação; e redução na quantidade requerida de anestésicos gerais e analgésicos 

(JULIÃO; ABIMUSSI, 2019). 
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Já a metadona se torna uma boa escolha em relação aos outros opioides devido ao 

seu mecanismo de ação dual. Promove analgesia por ação agonista nos receptores µ, similar 

a morfina, e antagonista dos receptores NMDA (N-metil-D-aspartato) (CARREGARO, 

2019). Ademais, Credie et al. (2010) comprovaram seus efeitos potencializadores ao 

constatarem redução da concentração alveolar mínima (CAM) do isofluorano em até 48% 

dos cães avaliados, após o uso da metadona, justificando sua escolha para uso na MPA. 

Para indução foi utilizado propofol (4 mg/kg) e a associação de cetamina (0,6 

mg/kg) com o midazolam (0,3 mg/kg). A escolha do propofol está de acordo com a literatura 

visto que suas características fazem com que seja frequentemente um agente desejável para 

induzir e manter a anestesia tanto em pacientes humanos quanto em pacientes veterinários. 

Estas incluem um rápido início de ação, curta duração, rápida metabolização hepática e extra-

hepática, além da ausência de metabólitos biologicamente ativos (VAGO; SILVA, 2020).  

No tocante a associação de cetamina e midazolam, a escolha se justifica em virtude 

de a administração conjunta desses fármacos proporcionar segurança e efeitos depressores 

mínimos, além de rápida recuperação (MARQUES et al., 2009). Além disso, Ibañez (2012) 

relata que essa associação garante uma boa analgesia e tranquilização, acompanhadas de 

miorrelaxamento. 

Foi realizada anestesia local com lidocaína na região laringotraqueal, atuando como 

adjuvante no momento da intubação evitando episódios de reflexos e laringoespamos. 

(IBAÑEZ, 2012).  

Após a intubação e posicionamento correto do paciente na mesa cirúrgica a 

manutenção foi realizada com isoflurano, anestésico inalatório, com fluxo de oxigênio 100%. 

O isoflurano é uma halogenado que tem como uma das principais características o retorno 

rápido do paciente. Apesar dessas características, de acordo com Dobromylskyj et al. (2001), 

devido a deficiência de analgesia desse grupo, pode-se estimular o processo de sensibilização 

e hiperexcitação tornando mais difícil o tratamento da dor no pós-operatório precisando 

aumentar as doses necessárias de analgésicos.    

Por consequência disso, foi realizada analgesia multimodal através de infusão 

contínua de dexmedetomidina, sulfato de magnésio, além de fentanil, lidocaína e cetamina 

(FILK), pois de acordo com Augusto (2010), as infusões contínuas garantem que a 

concentração plasmática dos fármacos infundidos se mantenha constantes, assim o plano 

anestésico se mantém estável. Além de funcionar como adjuvantes no controle da dor de 
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forma isolada e atuando em conjunto para diminuir a quantidade necessária de outros 

anestésicos de manutenção perioperatória. 

Em relação a escolha da dexmedetomidina, Uilenreef et al. (2008) e Lervik et al. 

(2012) relatam que seu uso em infusão contínua pode reduzir a necessidade de outros 

anestésicos como o isoflurano, atuar no equilíbrio hemodinâmico do paciente garantindo 

uma estabilidade durante o período perioperatório, além de prevenir o surgimento de dores 

no pós-operatório, auxiliando num retorno anestésico mais tranquilo. 

Já o sulfato de magnésio (MgSO₄) tem sido muito utilizado como adjuvante em 

anestesias gerais, pois atua como bloqueador de receptores NMDA, possuindo alto potencial 

analgésico e sedativo. Além de promover prevenção e o tratamento da dor, também atua na 

diminuição da pressão arterial e reflexos da intubação orotraqueal (BARBOSA, 2010).   

A associação de fentanil, lidocaína e cetamina (FILK) em solução fisiológica atuam 

em sinergismo com o objetivo de diminuir a produção de estímulos dolorosos e a 

necessidade de anestésicos gerais. O uso da associação FILK permite o uso de doses menores 

que dos fármacos usados separadamente diminuindo as chances de surgir os efeitos colaterais 

de cada fármaco. Ainda de acordo com Vaz et al. (2019), mais potente que a morfina, o 

citrato de fentanila (fentanil), é usado muitas vezes auxiliando tratamento da dor crônica e 

aguda, além de diminuir a CAM dos anestésicos inalatórios sem causar instabilidade 

cardiorespiratória. De ação rápida, porém de curta duração, com menos efeitos adversos o 

paciente em relação aos outros opioides.  

O cloridrato de lidocaína é capaz de promover sensibilização no SNC e promoção 

de analgesia quando administrado em pequenas doses intravenosas. Sua associação com 

métodos de infusão contínua juntamente com cloridrato de cetamina, sulfato de morfina ou 

citrato de fentanila apresenta sinergismo, promovendo efetivamente efeito analgésico 

desejado sem alteração de parâmetros fisiológicos do paciente (VAZ et al., 2019). 

O cloridrato de cetamina é um anestésico dissociativo que quando utilizadas em 

doses mais baixas promove também uma efetiva analgesia devido sua característica de 

antagonista NMDA. Podendo também atuar no processo de diminuição do processo 

inflamatório no pós-operatório do paciente. (FONTANELA et al., 2018)  

Os parâmetros utilizados na monitoração do paciente foram registrados a cada 5 a 

10 minutos do decorrer do procedimento cirúrgico (Fig. 05).  
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Figura 05: Registro dos parâmetros cardiorrespiratórios e temperatura mensurados 

durante o período transanestésico. 

 

 

                Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O paciente manteve a sua PAS acima de 90 mmHg na aferição usando o doppler e 

esfigmomanômetro durante praticamente todo o tempo de procedimento não sinalizando 

nenhuma hipotensão significativa.  

A frequência cardíaca se manteve estável durante todo o procedimento apresentando 

uma média de 95 bpm e sem nenhuma alteração observada no eletrocardiograma, se 

mostrando bem estável durante todo o período transoperatório. Também não ouve nenhuma 

alteração significativa na onda pletismográfica da oximetria de pulso permanecendo em 

valores normais.  

Houve uma constância na frequência respiratória durante quase todo o 

procedimento, observando aumento já no final da cirurgia onde foram reduzidas as taxas das 

infusões de FILK e dexmedetomidina. A temperatura esofágica teve uma pequena oscilação 

entre o período de 1 a 2 horas de procedimento, a equipe tentou ao máximo manter a 

temperatura do paciente com o uso de bolsas de água aquecida. 

Durante a recuperação anestésica o paciente voltou a apresentar reflexos palpebrais 

e de deglutição após 5 minutos do término da cirurgia. Foi extubado após 15 minutos do fim 

do procedimento e observou-se um retorno tranquilo, suave e sem excitação.  
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4 CONCLUSÕES 

 

É importante levar em consideração as particularidades do paciente e a forma de 

ação e os efeitos de cada droga para escolher de forma adequada o protocolo utilizado. Pode-

se concluir que o protocolo de anestesia multimodal empregado neste caso foi seguro, visto 

as mínimas alterações fisiológicas que provocou no paciente no período perioperatório.   
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RESUMO: A anestesiologia é uma área da Medicina Veterinária que está em constante 
desenvolvimento, buscando aprimorar e desenvolver novos procedimentos anestésicos e 
terapêuticos com o intuito de proporcionar ao animal um bem estar antes, durante e após 
qualquer procedimento doloroso. O presente trabalho tem como objetivo relatar o protocolo 
anestésico realizado em um cão submetido à cirurgia de enterotomia para retirada de corpo 
estranho. Foi encaminhado a clínica veterinária Wellpet um animal da espécie canina, fêmea, 
não castrada, sem raça definida, idade 5 anos e 8 meses, pesando 7 kg, com suspeita principal 
de ingestão de um brinquedo. Após a confirmação da suspeita clínica, a paciente foi 
encaminhada para procedimento cirúrgico de urgência. Na avaliação pré-anestésica 
apresentava mucosas normocoradas e os valores de temperatura, frequência cardíaca e 
respiratória estavam no padrão de normalidade para a espécie e idade da paciente. Em 
seguida foi realizado exame cardiológico específico, no qual a eletrocardiografia revelou 
arritmia sinusal com marcapasso migratório com episódios de taquicardia sinusal e a 
avaliação ecodopplercardiográfica não apresentou anormalidades nos parâmetros analisados. 
Foram realizados hemograma completo e exames bioquímicos, nos quais não foram 
observadas alterações. Diante dessa avaliação foi realizada medicação pré-anestésica com 
dexmedetomidina (2 mcg/kg, IM) e cloridrato de metadona (0,3 mg/kg, IM), seguida da 
indução com cloridrato de fentanila (2mcg/kg, IV) e cloridrato de lidocaína (1 mg/kg, IV) 
como coadjuvantes, e propofol  (3 mg/kg, IV) e mantido com isoflurano em fluxo com 
oxigênio a 100%. A analgesia foi mediante infusão contínua com cloridrato de fentanila 
(10mcg/kg/h), cetamina (0,6mg/kg/h), cloridrato de lidocaína (1mg/kg/h) e 
dexmedetomidina (1mcg/kg/h). Durante o procedimento, o animal se manteve com pressão 
arterial média de 70 a 80 mmHg no modo oscilométrico, já a temperatura houve uma queda 
significativa, terminando o procedimento com  33,8° C. Houve uma redução dos parâmetros 
fisiológicos do paciente, o que já era esperado devido aos efeitos depreciativos causados pelos 
agentes anestésicos. Dessa forma, foi possível concluir que o protocolo anestésico realizado 
neste estudo de caso promoveu boa sedação, analgesia e recuperação do paciente, 
mostrando-se eficiente para a realização da intervenção cirúrgica abdominal.  
 
Palavras–chave: Anestesiologia, analgesia, parâmetros fisiológicos. 

 

ABSTRACT: Anesthesiology is an area of Veterinary Medicine that is constantly 
developing, seeking to improve and develop new anesthetic and therapeutic procedures in 
order to provide the animal with a well-being before, during and after any painful procedure. 
The present study aims to report the anesthetic protocol performed on a dog submitted to 
enterotomy surgery to remove a foreign body. An animal of the canine species, female, un 
castrated, mixed breed, age 5 years and 8 months, weighing 7 kg, was referred to the Wellpet 
veterinary clinic, weighing 7 kg, with the main suspicion of ingesting a toy. After confirmation 
of the clinical suspicion, the patient was referred for urgent surgical procedure. In the pre-
anesthetic evaluation, the mucosa was normal and the temperature, heart rate and respiratory 
values were within the normal range for the patient's species and age. Then, a specific 
cardiological examination was performed, in which the electrocardiography revealed sinus 
arrhythmia with a migratory pacemaker with episodes of sinus tachycardia and the 
echocardiographic evaluation did not present abnormalities in the analyzed parameters. 
Complete blood count and biochemical tests were performed, in which no changes were 
observed. In view of this evaluation, pre-anesthetic medication was performed with 
dexmedetomidine (2 mcg/kg, IM) and methadone hydrochloride (0.3 mg/kg, IM), followed 
by induction with fentanyl hydrochloride (2mcg/kg, IV) and hydrochloride lidocaine (1 
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mg/kg, IV) as adjuvants, and propofol (3 mg/kg, IV) and maintained with isoflurane in flow 
with 100% oxygen. Analgesia was carried out by continuous infusion with fentanyl 
hydrochloride (10mcg/kg/h), ketamine (0.6mg/kg/h), lidocaine hydrochloride (1mg/kg/h) 
and dexmedetomidine (1mcg/kg/h). procedure, the animal maintained an average blood 
pressure of 70 to 80 mmHg in the oscillometric mode, since the temperature dropped 
significantly, ending the procedure with 33.8 ° C. There was a reduction in the patient's 
physiological parameters, which was already expected due to the depreciating effects caused 
by anesthetic agents, thus it was possible to conclude that the anesthetic protocol performed 
in this case study promoted good sedation, analgesia and patient recovery, proving to be 
efficient for the performance of abdominal surgery. 
 
Keywords: Anesthesiology, analgesia, physiological parameters. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Medicina Veterinária tem avançado não só no âmbito nacional, como 

internacional, pois a crescente procura por animais de companhia e a preocupação com o 

bem-estar aumentam a demanda da prestação de um serviço de qualidade. Com isso, a 

necessidade da especialização da anestesiologia veterinária é uma realidade em constante 

ascensão. Desse modo, tem-se procurado técnicas anestésicas e fármacos mais seguros, assim 

como, conhecer melhor seus mecanismos de ações e as limitações do seu uso (JUNQUEIRA; 

TOGNOLI, 2017).  

A crescente utilização de técnicas de anestesia balanceada visa primordialmente à 

obtenção de protocolos mais seguros, destacando-se a associação de fármacos opioides com 

anestésicos locais, seja no período pré-operatório ou transoperatório, pelas diversas vias de 

aplicação, reduzindo-se, desta forma, o consumo dos anestésicos gerais e seus efeitos 

colaterais, com consequente incremento da segurança (ALBUQUERQUE et al., 2013).  

Diversos protocolos anestésicos podem ser utilizados nas cirurgias dos animais, 

porém, uma técnica equilibrada é recomendada a fim de se realizar uma analgesia e anestesia 

adequadas, bloqueando a resposta adrenérgica causada pela dor (FANTONI; 

CORTOPASSI, 2014). 

A infusão contínua de fentanil-lidocaína-cetamina vem sendo estudada na 

anestesiologia veterinária como protocolo de analgesia multimodal. Tal técnica tem o intuito 

de bloquear diferentes receptores ao longo da via nociceptiva por possuir fármacos com 

mecanismos de ação distintos. Ademais, a analgesia multimodal reduz a concentração 

alveolar mínima do isoflurano e a taxa mínima de infusão do propofol; além disso, a analgesia 

pós-operatória é mais efetiva, oferecendo, assim, maior conforto e bem-estar ao paciente 

(MONZEM et al., 2019). 

Pacientes com obstrução, isquemia ou perfuração intestinal necessitam de 

protocolos anestésicos especiais, em função do alto risco do procedimento nestes pacientes, 

tendo em vista a debilidade, desidratação ou mesmo a eminência de choque (FOSSUM, 2002; 

ELLISON, 1996). Com base no exposto, o presente trabalho tem como objetivo relatar o 

protocolo anestésico realizado em um  cão submetido à cirurgia de enterotomia para retirada 

de corpo estranho. 
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2 ATENDIMENTO AO PACIENTE 

 

Um canino, fêmea, não castrada, sem raça definida (SRD), com idade de 5 anos e 8 

meses, pesando 7 kg, foi encaminhado para atendimento na clínica veterinária Wellpet, 

Fortaleza, CE. Durante a anamnese foi relatado pelo tutor que o animal teria ingerido um 

brinquedo há três dias e no dia seguinte apresentou êmese, regurgitação, náusea, aumento 

significativo na ingestão de água e falta de apetite. 

Após a realização de exame físico e avaliação ultrassonográfica foi confirmada a 

ingestão do corpo estranho, o qual estava localizado no intestino delgado promovendo uma 

obstrução de grau leve e sem comprometimento vascular. Diante disso, a paciente foi 

encaminhada para procedimento cirúrgico de urgência. 

Na avaliação pré-anestésica, os parâmetros clínicos observados revelaram mucosas 

normocoradas, tempo de preenchimento capilar (TPC) inferior a três segundos e os valores 

de temperatura, frequência cardíaca (FC) e respiratória (FR) estavam no padrão de 

normalidade para a espécie e idade da paciente. Em seguida foi realizado exame cardiológico 

específico, no qual a eletrocardiografia revelou arritmia sinusal com marcapasso migratório 

e episódios de taquicardia sinusal; e a avaliação ecodopplercardiográfica não apresentou 

anormalidades nos parâmetros analisados. Ademais, foram realizados hemograma completo 

e exames bioquímicos (uréia, creatinina, ALT (TGP), fosfatase alcalina, proteína totais, 

albumina, globulina, reação albumina/globulina e glicose) para avaliação pré-operatória, nos 

quais não foram observadas alterações. 

Como medicação pré-anestésica foi realizada dexmedetomidina (2 mcg/kg) e 

cloridrato de metadona (0,3 mg/kg) ambas por via intramuscular (IM). Após 5 minutos o 

animal foi submetido à pré-oxigenação com oxigênio a 100% por máscara por 10 minutos. 

Durante esse período, foi realizada a tricotomia abdominal e do membro posterior 

direito, seguido de antissepsia, além disso, foi feita a canulação da veia cefálica e fixação do 

cateter 22 G. Procedeu-se então a indução anestésica com a administração dos coindutores 

cloridrato de fentanila (2mcg/kg), cloridrato de lidocaína (1mg /kg) e, em seguida, a indução 

propriamente dita com propofol na dose de 3 mg/kg, todos por via intravenosa (IV) e em 

bolus. 

O bloqueio endotraqueal foi realizado com cloridrato de lidocaína administrada 

localmente na dose de 0,3 ml e a intubação ocorreu após 2 minutos, com uma sonda de 

dimensão 5.5 cm. A manutenção anestésica foi instituída por meio da anestesia inalatória 
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com isoflurano em fluxo de oxigênio a 100%, e a analgesia mediante infusão contínua com 

cloridrato de fentanila (10 mcg/kg/h), cetamina (0,6 mg/kg/h), lidocaína (1 mg/kg/h) e 

dexmedetomidina (1mcg/kg/h) por via intravenosa através de bomba de seringa durante o 

período transcirúrgico (Fig. 1A). Após essas condutas, foi iniciado o procedimento cirúrgico. 

A monitoração anestésica foi efetuada com monitor multiparamétrico veterinário 

com avaliações de eletrocardiografia, temperatura, oximetria (PSO2), pletismografia (PPG) e 

pressão não invasiva (PANI) (Fig.1B). 

 
Figura 1 - A) Bomba de seringa com cloridrato de fentanila. B) Monitoração dos 

parâmetros fisiológicos. 
 

 

     Fonte: Acervo pessoal, 2020. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo Meneses (2007), a avaliação pré-operatória tem o propósito de verificar o 

estado clínico do paciente, manuseio e riscos de problemas em todo o período pré-

operatório, e definir o risco cirúrgico/anestésicodo paciente, no  qual o anestesista, o 

assistente e o cirurgião podem usar para tomar decisões que garantam o melhor atendimento, 

beneficiando o animal.  

Além disso, de acordo com Paulin (2017), a avaliação clínica e física detalhada no 

período pré-anestésico é imperiosa e deve incluir a avaliação de frequência cardíaca, 

frequência respiratória, tempo de repleção capilar, coloração de mucosas, estado geral e 

comportamento. No caso relatado, a única alteração observada foi um leve aumento do TPC, 
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indicado uma possível desidratação de grau leve em virtude da obstrução intestinal, contudo 

esse fato não alterou a indicação cirúrgica nem a escolha do protocolo anestésico.   

Ainda de acordo com Menezes (2007), a avaliação pré-cirúrgica auxilia na definição 

dos exames mais apropriados e uma estratégia de tratamento para otimizar o cuidado do 

paciente, evitando-se exames desnecessários e permitindo o acompanhamento a curto e a 

longo prazo. Em geral, o perfil hematológico de cães obstruídos pode demonstrar aumento 

do hematócrito quando houver desidratação. Os resultados no leucograma incluem 

leucocitose, desvio a esquerda regenerativo, eosinopenia e linfopenia em casos de 

endotoxemia e infecção bacteriana aguda (RADLINSKY, 2014; FAZIO, 2006). Contudo, 

não foram observadas alterações laboratoriais significativas nos exames hematológicos e 

bioquímicos do paciente descrito, provavelmente devido ao estágio inicial da obstrução. 

No presente estudo de caso, foi utilizada como medicação pré-anestésica, a 

associação de dexmedetomidina (2 mcg/kg) e cloridrato de metadona (0,3 mg/kg),estando 

em concordância com a literatura, visto que os efeitos sedativos da dexmedetomidina são 

mediados centralmente no lócus coeruleus onde concentra-se uma grande quantidade de 

receptores do tipo α- 2 adrenérgicos. Sendo assim, os nervos presentes nessa região, 

responsáveis pela transmissão de estímulos ao córtex cerebral e sistema límbico, tornam-se 

hiperpolarizados inibindo o impulso e consequentemente produzindo sedação (CULLEN, 

1996).  

Além disso, promove analgesia por meio da estimulação dos receptores 

noradrenérgicos espinhais e supraespinhais, atuando também de forma sinergética com 

outros fármacos que modulam a resposta da dor, como os opioides, reduzindo a dose desses 

compostos nos períodos trans e pós-operatórios. Ainda possui outros efeitos benéficos, 

como redução do consumo de oxigênio nos períodos trans e pós-operatórios; maior 

facilidade na intubação e extubação; e redução na quantidade requerida de anestésicos gerais 

e analgésicos (JULIÃO; ABIMUSSI, 2019). 

Em consoante, a metadona é um opioide sintético com propriedades 

farmacológicas semelhantes à morfina (BLEY et al., 2004). É um agonista dos receptores 

opioides mu (μ), delta (δ) e kappa (κ) que, paralelamente, atua como antagonista dos 

receptores N-metil D-aspartato (NMDA), o que contribui para incrementar a analgesia 

promovida por este fármaco (SNYDER et al., 1980), além de apresentar características 

vantajosas que incluem alta potência analgésica e prolongado período de ação, sem a 

formação de metabólitos ativos (LAMONT; MATHEWS, 2007). Ademais, Credie e 

colaboradores (2010) comprovaram seus efeitos potencializadores ao constatarem redução 
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da concentração alveolar mínima (CAM) do isofluorano em até 48% dos cães avaliados, após 

o uso da metadona, justificando sua escolha para uso na MPA. 

 Além da utilização dos opioides como analgésicos, relatos mostram que o uso de 

α2 adrenoceptores agonistas na medicação pré-anestésica, tal como a dexmedetomidina, 

favorecem a redução da dose de propofol na indução e manutenção anestésica (OLIVEIRA, 

2019), colaborando a associação utilizada no presente estudo. 

No tocante a indução anestésica foi utilizado cloridrato de fentanila (2  mcg/kg) 

com cloridrato de lidocaína (1 mg/kg) como adjuvante, seguido da administração de 

propofol (3 mg/kg), estando de acordo com a literatura, pois segundo Amengual et al. (2013), 

Brankson (2007), Kojima et al. (2002) e Hellyer et al. (2001), a associação de fármacos de 

diferentes classes, tais como relaxantes musculares, sedativos e analgésicos opioides, aos 

agentes indutores, são capazes de diminuir o requerimento anestésico do indutor do fármaco 

de manutenção anestésica e melhorar significativamente a qualidade da recuperação 

anestésica 

Neste contexto, o cloridrato de fentanila é um opioide derivado sintético da 

morfina, agonista de receptores tipo µ (BODNAR; KLEIN, 2004), com potência analgésica 

cerca de 100 vezes maior que a da morfina (BRANKSON; GROSS, 2001). 

Quando administrado pela via intravenosa, seus efeitos têm início em 1 a 5 minutos 

apresentando pico de efeito entre 3 e 5 minutos e meia-vida plasmática de cerca de 45 

minutos (PASERO, 2005). De acordo com Vaz et al. (2019), suas principais vantagens estão 

relacionadas com ação rápida, preservação do sistema cardiovascular, ausência de liberação 

da histamina, sendo segura para pacientes alérgicos. 

Segundo Kelsaka et al. (2011), a lidocaína promove a diminuição da dose de 

anestésicos intravenosos como o propofol durante a indução anestésica, atuando então como 

um coindutor anestésico. Além disso, estudos demonstraram que o uso de lidocaína durante 

a indução em cães pode reduzir a CAM do isoflurano em média 27,3% (ACEVEDO-

ARCIQUE et al., 2014), validando assim a escolha do protocolo utilizado no caso relatado. 

Em relação ao propofol, 2,6-diisopropilfenol, trata-se de um anestésico geral não-

barbitúrico utilizado exclusivamente por via intravenosa e após sua administração observa-

se perda da consciência em 20 a 40 segundos. Suas características fazem com que seja 

frequentemente um agente desejável para induzir e manter a anestesia tanto em pacientes 

humanos quanto em pacientes veterinários. Estas incluem um rápido início de ação, curta 

duração, rápida metabolização hepática e extra-hepática, além da ausência de metabólitos 
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biologicamente ativos (VAGO; SILVA, 2020). Em cães, a indução da anestesia é obtida com 

doses entre 6 e 8 mg/Kg em animais não submetidos a MPA, e doses entre 2 e 5 mg/Kg 

para animais pré-tratados (THURMON et al.,1996), justificando a escolha da dose no caso 

descrito. 

Para manutenção anestésica foi utilizado o anestésico inalatório isoflurano em fluxo 

de oxigênio a 100%, cujo mecanismo de ação envolve a depressão do SNC, com uma tríade 

que promove inconsciência, amnésia e imobilidade ao estímulo nocivo. Esta imobilidade 

relaciona-se com a ação do halogenado na medula espinhal, promovendo a diminuição da 

transmissão sináptica ascendente e da excitabilidade do motoneurônio espinhal ao estímulo 

nocivo. Contudo, deve-se salientar que o fármaco não promove analgesia (DUARTE; 

SARAIVA, 2005). 

Por consequência disso, foi realizada analgesia multimodal através de infusão 

contínua de cloridrato de fentanila (10 mcg/kg/h), cetamina (0,6 mg/kg/h), lidocaína 

(1mg/kg/h) e dexmedetomidina (1mcg/kg/h) com intuito de bloquear diferentes receptores 

ao longo da via nociceptiva por possuir fármacos com mecanismos de ação distintos, estando 

de acordo com o descrito por Monzem et al. (2019). Além disso, Muir (2003) cita também 

que a associação promove sinergismo farmacológico, o que favorece a biotransformação dos 

fármacos utilizados e assim ocorre redução de suas doses. 

Segundo Gremião et al. (2003), cães que foram submetidos a anestesia inalatória 

com isoflurano apresentaram redução de até 42% da CAM do anestésico inalatório quando 

realizada infusão contínua de fentanil, nataxa de 0,2 μg/Kg/min, sem causarinstabilidade 

cardiovascular. 

A escolha da cetamina justifica-se conforme relatado por Alves et al. (2017) que ao 

ser administrada em doses sub-anestésicas pode promover analgesia sem causar depressão 

anestésica ou intensa sedação, como ocorre quando há administração de doses mais elevadas 

deste fármaco. Ademais, além de ter sua ação relacionada ao efeito antagonista nos receptores 

NMDA, na medula espinhal, também age nos receptores muscarínicos e opioides, e ao ser 

administrada como parte de um protocolo de anestesia balanceada, a cetamina possibilita a 

diminuição da exigência de anestésicos (OLIVEIRA, 2019). 

Referente à lidocaína, Woolf e Chong (1993) e Muir (2003) descrevem que a 

associação da droga, na dose de 50μg/Kg/min, a estes outros fármacos promove sinergismo 

entre eles, proporcionando efeito analgésico importante, sem, no entanto, produzir 

alterações hemodinâmicas significativas, o que foi observado no paciente relatado. Em 

concordância, Valverde et al. (2004), citam cães anestesiados com isoflurano, que receberam 
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infusão contínua de lidocaína, nas taxas de 50 e 200 μg/Kg/min, registraram diminuição de 

18,7 e 43,3 %, respectivamente, no requerimento do agente halogenado para manutenção do 

plano anestésico. 

De acordo com Monzem et al. (2019) a associação de fentanil, lidocaína e e cetamina 

reduz a CAM do isoflurano em 97%, evitando assim os efeitos secundários provenientes de 

altas concentrações do anestésico inalatório. 

No tocante a dexmedetomidina, alguns autores sugerem a associação da 

dexmedetomidina em conjunto com opioides para potencializar os efeitos sedativos e 

analgésicos; reduzir doses de indutores anestésicos; diminuir efeitos colaterais e ainda 

prevenir a rigidez muscular causada pelos opioides (GRASSO et al., 2015). Ademais, a 

dexmedetomidina infundida na taxa de 0,5µg/kg/hora demonstrou uma redução de 

requerimento anestésico e influenciou minimamente no sistema cardiorrespiratório dos cães 

submetidos à anestesia inalatória com isoflurano (PASCOE, 2015). Em um estudo, Blanco 

et al. (2015), observaram que a associação de lidocaína-cetamina-dexmedetomidina ofereceu 

melhor analgesia pós-operatoria por não apresentar necessidade de resgate analgésico 

durante 24 horas. 

Durante o procedimento cirúrgico o animal se manteve com pressão arterial média 

de 70 a 80 mmHg no modo oscilométrico, já a temperatura houve uma queda significativa, 

terminando o procedimento com  33,8° C. Houve uma redução dos parâmetros fisiológicos 

do paciente, o que já era esperado devido  aos efeitos depreciativos causados pelos agentes 

anestésicos. 

Na recuperação anestésica o paciente foi extubado, após cinco minutos depois do 

procedimento cirúrgico e já apresentava movimentos de cabeça, dez minutos depois 

encontrava-se completamente recuperado da anestesia, não demonstrou excitação e os 

parâmetros fisiológicos encontravam-se sem alterações significativas. O animal foi mantido 

em observação no pós-cirúrgico com medicações e fluidoterapia, estando em acordo com 

Fossum, (2002), que indica que no pós-operatório deve-se manter o paciente em 

fluidoterapia até que retorne a ingestão de água espontaneamente. Ademais, relata que a 

suspensão de alimentos e água por 24h e o monitoramento quanto a uma possível peritonite, 

são condutas a serem seguidas nestes pacientes, o que foi feito no caso descrito.   
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4. CONCLUSÕES 

 
O conhecimento acerca da farmacocinética dos fármacos e sua aplicabilidade são 

imprescindíveis para a realização de protocolos seguros. Dessa forma, pode-se concluir que 

o protocolo anestésico realizado neste estudo de caso promoveu boa sedação, analgesia e 

recuperação, mostrando-se eficiente para a realização da intervenção cirúrgica de 

enterotomia.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ALBUQUERQUE, V.B.; SOUZA, T.F.B.; VIVAN, M.C.R.; FERREIRA, J.Z.; FRADE, 
M.C.; PERRI, S.H.V.; OLIVA, V.N.L.S. Ropivacaína isolada ou associada à morfina, 
butorfanol ou tramadol pela via peridural em cadelas para realização de 
ovariosalpingohisterectomia. Veterinária e Zootecnia, v.20, p.111-123, 2013. 
 
ALVES, J.E.O.; SILVEIRA, M.D.; VIEIRA, E.M.P.; VIDAL, L.W.M. Mecanismos 
fisiopatológicos da nocicepção e bases da analgesia perioperatória em pequenos animais. 
Acta Biomédica Brasiliensia, v. 8, n. 1, p. 56-68, 2017. 
 
AMENGUAL, M.; FLAHERTY, D.; AUCKBURALLY, A.; BELL, A.M.; SCOTT, E.M.; 
PAWSON, P. 2013, Uma avaliação da indução anestésica em cães saudáveis usando injeção 
intravenosa rápida de propofol ou alfaxalona. Veterinary anaesthesia and analgesia, v. 
40, n. 2, p. 115-123, 2013. 
 
ACEVEDO-ARCIQUE, C.M.; IBANCOVICHI, J.A.; CHAVEZ, J.R.; 
GUTIERREZBLANCO, E.; MORAN-MUÑOZ, R.; VICTORIA-MORA, J.M.; 
TENDILLO-CORTIJO, F.; SANTOS-GONZÁLEZ, M. SANCHEZ-APARICIO, P. 
Lidocaine, dexmedetomidine and their combination reduce isoflurane minimum alveolar 
concentration in dogs. PLoS One, v.9, n.9. 2014. 
 
BLANCO, E.D.; MORA, J.M.V.; CAMARILLO, J.A.I.; ARCCO, C.H.S.; GONZÁLEZ, 
M.E.B.; ARCIQUE, C.M.A.; CANO, G.M.; STEAGALL, P.V.M. Postoperative analgesic 
effects of either a constant rate infusion of fentanyl, lidocaine, ketamine, dexmedetomidine, 
or the combination lidocaine-ketaminedexmedetomidine after ovariohysterectomy in dogs. 
Veterinary Anaesthesia and Analgesia, n. 42, p. 309-318, 2015. 
 
BODNAR, R.J.; KLEIN, G. E. Endogenous opiates and behavior: 2003. Peptide, v.25, n. 
12, p. 2205-2256, 2004. 
 
BRANKSON, K.R.; GROSS, M.E. Agonistas e antagonistas opioides. In: ADAMS, H. R. 
(Ed.). Farmacologia e terapêutica veterinária. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2001. p. 224–248. 
 



Editora In Vivo 

 

 
 

55 

BRANKSON, K.R, 2007. Técnicas anestésicas injetáveis e alternativas. In: Tranquili W., 
Thurmon J., Grimm K. (eds.). Lumb and Jones - Anestesia e analgesia veterinária , pp. 
273–298, Wiley-Blackwell, Oxford . 
 

BLEY, C.R.; NEIGER‐AESCHBACHER, G.; BUSATO, A.; SCHATZMANN, U. 
Comparison of perioperative racemic methadone, levo-methadone and dextromoramide in 
cats using indicators of post-operative pain. Veterinary Anaesthesia and Analgesia, v. 31, 
n. 3, p. 175-182, 2004. 
 
CULLEN, L.K. Medetomidine sedation in dogs and cats: A review of its pharmacology, 
antagonism and dose. British Veterinary Journal, London, v.152, n.5, p.519-531, 1996. 
 
CREDIE, R.G.; NETO, F.J.T.; FERREIRA, T.H.; AGUIAR, A.J.A.; RESTITUTTI, F.C.; 
CORRENTE, J.E. Efeitos da metadona sobre a concentração alveolar mínima de 
isofluorano em cães. Veterinary Anaesthesia and Analgesia, n.37, p.240-249, 2010. 
 
DUARTE, L.T.D.; SARAIVA, R.S. Imobilidade: Uma ação essencial dos anestésicos 
inalatórios. Revista Brasileira de Anestesiologia. Rio de Janeiro, v. 55, n. 1, p. 100-117, 
2005. 
 
FOSSUM, T. W. Cirurgia de pequenos animais. São Paulo: Roca, 2002. 1335 p. 
 
OLIVEIRA, W.F.D. Protocolo de anestesia total intravenosa (tiva) por infusão 
contínua de propofol, associado ao fentanil, lidocaína e cetamina (flk), em cirurgia 
de castração em cão: relato de caso. 2019. 50 f. TCC (Graduação) - Curso de Bacharelado 
em Medicina Veterinária, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 
2019. 
 
FAZIO, K.A. Diagnosing GI foreign body. Banfield journal, Portland, v.2, n. 6, Nov-Dez. 
2006.. 
 
GRASSO, S.C., KO; J.C.; WEIL, A.B.; PARANJAPE, V.; CONSTABLE, P.D. 
Hemodynamic influence of acepromazine or dexmedetomidine premedication in isoflurane-
anesthetized dogs. Journal of the American Veterinary Medical Association, v. 246, n. 
7, p. 754-764, 2015. 
 
GREMIÃO, I.D.F.; NASCIMENTO, J.R.A.; SOARES, J.H.N.; ASCOLI, F.O.; MÁRSICO 
FILHO, F.M. Redução da concentração alveolar mínima (CAM) em cães anestesiados com 
isoflurano associado à fentanila. Acta Scientiae Veterinariae, v. 31, n. 1, p. 13-19, 2003. 
 
HELLYER, P.W.; MAMA, K.R.; SHAFFORD, H. L.; WAGNER, A. E.; KOLLIAS-
BAKER, C. Effects of diazepam and flumazenil on minimum alveolar concentrations for 
dogs anesthetized with isoflurane or a combination of isoflurane and fentanyl. American 
Journal of Veterinary Research, v. 62, n. 4, p. 555-560, 2001. 
 
JULIAO, G.H.; ABIMUSSI, C.J.X. Uso de dexmedetomidina em Medicina Veterinaria: 
revisão de literatura. Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e 
Zootecnia do CRMV-SP, v. 17, n. 1, p.26-32, 2019. 
 



Editora In Vivo 

56 

JUNQUEIRA, J.V.S.; TOGNOLI, G.K. Dexmedetomidina em Cães. REVET - Revista 
Científica do Curso de Medicina Veterinária – FACIPLAC, v.4, n. 2, 2017. 
 
KOJIMA, K.; NISHIMURA, R.; MUTOH, T.; HONG, S.H.; MOCHIZUKI, M.; SASAKI, 
N. Effects of medetomidinemidazolam, acepromazine-butorphanol, and midazolam-
butorphanol on induction dose of thiopental and propofol and on cardiopulmonary changes 
in dogs. American Journal of Veterinary Research, v. 63, n. 12, p. 1671-1679, 2002. 
 
KELSAKA, E.; KARAKAYA, D.; BARIS, S.; SARIHASAN, B.; DILEK, A. Effect of 
intramuscular and intravenous lidocaine on propofol induction dose. Medical Principles 
and Practice, v. 20, n. 1, p. 71-74, 2011. 
 
LAMONT, L.A.; MATHEWS, K.A. Opioids, nonsteroidal Anti-inflammatories, and 
Analgesic Adjuvants. In: TRANQUILLI, J.T.; THURMON, J.C.; GRIMM, K.A. 
(Eds) Lumb & Jones - Veterinary Anesthesia and Analgesia. 4.ed. Oxford: Blackwell 
Publishing, 2007. p.241-271.     
 
MONZEM, S.; SPILLER, P.R.; DOWER, N.B.M.; GOMES, L.G.; STOCCO, M.B.; 
GALCERAN, J.V.A.; ENS, M.T.B.; CRUZ, J.N.; FLÔRES, F.N., GUIMARÃES, L.D. 
Recuperação anestésica e analgesia residual da infusão continua intravenosa de fantanil, 
lidocaína, cetamina e fentanyl-lidocaína-cetamina associados à anesthesia total intravenosa 
com Propofol em cadelas submetidas à ovariossalpingo-histerectomia eletiva. Arquivo 
Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v.71, n.6, p.1829-1834, 2019. 
 
MUIR III, W.W. Fármacos usados na medicação pré anestésica. In: MUIR III et al. Manual 
de anestesia veterinária. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2003. Cap.3, p.31- 4 4 
 
MENESES, I.D. Avaliação clínica e laboratorial pré-operatória para cirurgias eletivas, 2007. 
 
PASCOE, P. J. The cardiopulmonary effects of dexmedetomidine infusions in dogs during 
isoflurane anesthesia. Veterinary anaesthesia and analgesia, v. 42, n. 4, p. 360-368, 2015. 
 
PASERO, C. Fentanyl for acute pain management. Journal of Perianesthesia Nursing, v. 
20, n. 4, p. 279–284, 2005. 
 
PAULIN, C. D. Protocolo anestésico para correção de deformidade flexural em potros: 
relato de caso. Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia 
do CRMV-SP, v. 15, n. 2, p. 46-52, 2017. 
 
RADLINSKY, M.G. Cirurgia do sistema digestório. In: FOSSUM, T. W. Cirurgia de 
Pequenos Animais. 4.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, 497-516 p. 
 
SNYDER, E. W.; SHEARER, D. E.; SCHLEHUBER, C.; DUSTMAN, R. E.; BECK, E. C. 
Prolonged electrophysiological and behavioral alterations following a single injection of 
methadone in cats. Pharmacology Biochemistry and Behavior, v. 12, p. 893-898, 1980. 
 
THURMON, J. C.; TRANQUILLI, W. J.; BENSON, G. J. Injectable anesthetics. In: 
THURMON, J. C.; TRANQUILLI, W. J.; BENSON, G. J. (Ed.). Lumb & Jones veterinary 
anesthesia. 3. ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 1996. p. 210–240. 
 



Editora In Vivo 

 

 
 

57 

VALVERDE, A.; DOHERTY, T.J.; HERNÁNDEZ, J.; DAVIES, W. Effect of lidocaine 
on the minimum alveolar concentration of isoflurane in dogs. Veterinary Anaesthesia and 
Analgesia, v.31, n.4, p.264-271, 2004. 
 
VAGO, P.B.; SILVA, M.C. Uso do propofol na anestesia intravenosa em equinos. Ciência 
Animal, v.30, n.1, p.105-116, 2020. 
 
VAZ, T.M.; ALMEIDA, P.R.C.; MAESTRI, J.S. Estudo comparativo da variabilidade da 
frequência cardíaca em protocolos de infusão contínua de fentanil ou morfina, associados à 
lidocaína e cetamina, durante transoperatório em cães. Scientia Rural, 20 ed., jul-dez, 2019. 
 
WOOLF, C.J.; CHONG, M.S. Preemptive analgesia – treating postoperative pain by 
preventing the establishment of central sensitization. Anesthesia & Analgesia, v. 77, n. 2, 
p. 362-379, 1993. 
 



Súmario 

 

www.editorainvivo.com 

 

Capítulo 4 

 

PROTOCOLO ANESTÉSICO PARA ÉXERESE DE MASTOCITOMA CANINO 

– ESTUDO DE CASO 

Anesthetic protocol for canine mastocytoma exeresis - case study 

 

Ingrid de Oliveira Pontes 
Médica Veterinária Autônoma  
 
Breno Sampaio Santos 
Médico Veterinário Autônomo 
http://lattes.cnpq.br/8051152186027088 
 
Sabrina Tainah da Cruz Silva Bezerra 
Centro Universitário Unifametro, Fortaleza-Ceará 
http://lattes.cnpq.br/1493378863427849 
 
Cláudio Henrique de Almeida Oliveira 
Centro Universitário Unifametro, Fortaleza-Ceará 
http://lattes.cnpq.br/2649143864700789 
 
Aline Maia Silva 
Universidade Estadual do Ceará, Faculdade de Veterinária, Fortaleza – Ceará  
http://lattes.cnpq.br/1304524070155243 
 
Paula Bittencourt Vago 
Universidade Estadual do Ceará, Faculdade de Veterinária, Fortaleza – Ceará 
http://lattes.cnpq.br/5623228426431196 
 

 

 

Recebido em: 05/09/2022 
 

Aceito em: 07/09/2022 
 

Publicado em: 18/02/2023 

 

 

 

 

 

 

 



Editora In Vivo 

 

 
 

59 

RESUMO: A anestesia em paciente com suspeita de mastocitoma é bastante delicada devido 
ao alto potencial de degranulação e liberação de substâncias vasoativas na circulação. Com o 
passar dos anos e de muitos estudos científicos sobre a utilização de fármacos na medicina 
veterinária, as drogas estão sendo melhor utilizadas. Diante disso, o objetivo deste trabalho 
foi relatar o protocolo anestésico realizado e as possíveis associações de fármacos que podem 
ser utilizadas em um caso de mastocitoma, sem causar danos ao paciente. Foi atendido em 
uma clínica de Fortaleza, uma cadela, sem raça definida, com 5 anos de idade, pesando 
aproximadamente 18 kg, para ser submetida a exérese de um processo neoplásico com 
suspeita de mastocitoma. Na avaliação pré-anestésica os parâmetros clínicos observados 
revelaram mucosas normocoradas e úmidas, tempo de preenchimento capilar de 2 segundos, 
temperatura corpórea em torno de 38.3º C, frequência cardíaca 140 bpm, frequência 
respiratória 20 mrm, ausência de alterações cardíacas na auscultação, estando dentro do 
padrão de normalidade para a espécie e idade do paciente. Sendo assim, foi inicialmente foi 
realizada medicação pré-anestésica com metadona (0,3 mg/kg, por via intramuscular), em 
seguida foi feita administração de prometazina (0,3mg/kg,) e dexmedetomedina (1 mg/kg) 
ambos por via subcutânea. Procedeu-se então a indução anestésica com propofol na dose de 
4 mg/kg, por via intravenosa titulada em 2 minutos. Em seguida o animal foi intubado para 
a manutenção da oxigenação. Para manutenção anestésica foi utilizado o cloridrato de 
fentanila (0,10 µg/kg/h) e propofol (0,3 mg/kg/min), ambos em infusão contínua. Durante 
a manutenção, a dose de infusão do propofol passou para 0,25 mg/kg/min transcorridos 10 
minutos do início da anestesia, sendo novamente reduzida após mais cinco minutos para a 
taxa de 0,2 mg/kg/min. Durante o período transanestésico, houve uma redução na 
frequência respiratória, no entanto os parâmetros restantes se mantiveram estáveis. Dessa 
forma, foi possível concluir que o protocolo anestésico realizado neste estudo de caso 
promoveu boa sedação, analgesia e recuperação, mostrando-se eficiente para a realização da 
intervenção cirúrgica. 
 
Palavras-chave: Anestesiologia, cão, neoplasia, histamina. 
 

ABSTRACT: Anesthesia in a patient with suspected mast cell tumor is very delicate due to 
the high potential for degranulation and the release of vasoactive substances into the 
circulation. Over the years and many scientific studies on the use of drugs in veterinary 
medicine, drugs are being used better. Therefore, the objective of this study was to report 
the anesthetic protocol performed and the possible combinations of drugs that can be used 
in a case of mastocytoma, without causing harm to the patient. A 5-year-old female dog, 
weighing approximately 18 kg, was seen at a clinic in Fortaleza, weighing approximately 18 
kg, to undergo excision of a neoplastic process with suspected mast cell tumor. In the pre-
anesthetic evaluation, the clinical parameters observed revealed normal and moist mucous 
membranes, capillary filling time of 2 seconds, body temperature around 38.3º C, heart rate 
140 bpm, respiratory rate 20 mrm, absence of cardiac changes on auscultation, being within 
the normal range for the patient's species and age. Therefore, pre-anesthetic medication with 
methadone (0.3 mg/kg, intramuscularly) was initially performed, followed by administration 
of promethazine (0.3 mg/kg) and dexmedetomedine (1 mg/kg) both subcutaneously. 
Anesthetic induction was then performed with propofol at a dose of 4 mg / kg, titrated 
intravenously in 2 minutes. Then the animal was intubated to maintain oxygenation. For 
anesthetic maintenance, fentanyl hydrochloride (0.10 µg/kg/h) and propofol (0.3 
mg/kg/min) were used, both in continuous infusion. During maintenance, the propofol 
infusion dose increased to 0.25 mg/kg/min 10 minutes after the start of anesthesia, being 
reduced again after another five minutes to the rate of 0.2 mg/kg/min. During the trans-
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anesthetic period, there was a reduction in respiratory rate, however the remaining 
parameters remained stable. Thus, it was possible to conclude that the anesthetic protocol 
performed in this case study promoted good sedation, analgesia and recovery, proving to be 
efficient for performing the surgical intervention. 
 

Keywords: Anesthesiology, dog, neoplasm, histamine. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Medicina Veterinária tem avançado não só no âmbito nacional, como 

internacional, pois a crescente procura por animais de companhia e a preocupação com o 

bem-estar aumentam a demanda da prestação de um serviço de qualidade. Com isso, a 

necessidade da especialização da anestesiologia veterinária é uma realidade em constante 

ascensão (JUNQUEIRA; TOGNOLI, 2017). 

Há uma procura mais acentuada quanto ao diagnóstico preciso e à aplicação 

adequada de tratamentos. À medida que há o avanço na Mediciana Veterinária, o Profissional 

deve sobretudo buscar a aplicação de métodos mais avançados na terapeutica e na 

anestesiologia quando necessário de forma específica para cada caso  (JUNQUEIRA; 

TOGNOLI, 2017). 

Desse modo, ao analisar casos específicos, o “Mastocitoma Cutâneo Canino” se 

destaca por ser uma neoplasia formada quando há uma proliferação descontrolada de 

mastócitos. As células mastocitárias são derivadas de células CD34, encontradas pelo corpo 

todo, que contém mediadores inflamatórios como heparina e histamina, que são importantes 

em reações inflamatórias, imunológicas e alérgicas (PALMAS et al., 2009). Sendo que à 

depender do quadro clínico o tratamento eletivo é o cirúrgico 

Para estes casos, os anestesistas tem procurado técnicas anestésicas e fármacos mais 

seguros, assim como, conhecer melhor seus mecanismos de ação e as limitações do seu uso 

(JUNQUEIRA; TOGNOLI, 2017).  

A anestesia em pacientes oncológicos é desafiante devido à necessidade de garantir 

ampla margem de segurança, processos demorados, perda de sangue e, em mastocitomas, 

hiper histaminemia. A liberação de grande quantidade de histamina se dá pela degranulação 

de mastócitos, na qual há a liberação de aminas vasoativas na circulação. O resultado dessa 

liberação é a hipotensão e o aumento do tempo de coagulação (DINIZ, 2014).  

Na medicação pré anestésica a dexmedetomidina é bastante usada por não causar 

muitas alterações, no sistema cardiovascular há redução da frequência dos batimentos, no 
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entanto a pressão sanguínea se mantém estável e é preservado o fluxo sanguíneo nos órgãos 

vitais (cérebro, coração, fígado e rins). No sistema respiratório, há efeitos mínimos nos gases 

sanguíneos em cães, apesar de haver redução da frequência respiratória. A dexmedetomidina 

é um alpha-2 agonista usado na sedação e analgesia, e associado à opioides pode ser ajustado 

para diferentes níveis (AHMAD et al., 2018).  

A associação da dexmedetomidina com a metadona pode ser uma boa opção. A 

metadona é bastante usada no peri-operatório e em casos de dores crônicas devido ao seu 

longo período de ação gerando grande analgesia (MENCALHA et al., 2019; KARLINKS et 

al., 2016).  

A prometazina é outro fármaco que pode ser bem utilizado como medicação pré-

anestésica, principalmente, em casos de mastocitoma devido a sua ação anti histaminica. Esse 

feito é bastante interessante por agir inibindo alguns ou todos os efeitos decorrentes da 

liberação de histamina (RITTER, 2018). 

Com base no exposto, o presente trabalho tem como objetivo relatar o protocolo 

anestésico utilizado em um cão com suspeita clínica de mastocitoma. 

 

2 ATENDIMENTO AO PACIENTE 

 
Foi atendido em uma clínica veterinária particular na cidade de Fortaleza, Ceará, 

uma cadela, sem raça definida (SRD), com idade de 5 anos, pesando 17kg, para ser submetida 

a exérese de um processo neoplásico com suspeita de mastocitoma.  

Na anamnese e no histórico da paciente, o tutor relatou indisposição e anorexia, e 

afirmou que uma massa estava aumentando de tamanho há alguns meses no abdômen do 

animal.  

Durante exame clínico não foram observadas alterações nos parâmetros clínicos 

avaliados. Em seguida foram solicitados hemograma completo e eletrocardiograma como 

exame pré-cirúrgicos e anestésicos. Tais exames apresentaram parâmetros adequados para o 

animal, assim o paciente foi considerado apto a ser submetido aos procedimentos.  

Na avaliação pré-anestésica, os parâmetros clínicos observados revelaram mucosas 

normocoradas e úmidas, tempo de preenchimento capilar (TPC) inferior a 2 segundos, 

temperatura corpórea em torno de 38.3º C, frequência cardíaca (FC) 140 bpm, frequência 

respiratória (FR) 20 mrm, ausência de sopros ou crepitações, estando dentro do padrão de 

normalidade para a espécie e idade do paciente. 
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O protocolo anestésico utilizado foi cuidadosamente planejado para evitar fármacos 

que liberassem histamina e, consequentemente, evitar um quadro de choque anafilático 

devido à fisiologia da neoplasia suspeita. Para tanto, a técnica escolhida foi a de anestesia 

total intravenosa (TIVA). 

Inicialmente foi realizada medicação pré-anestésica com metadona (0,3 mg/kg, por 

via intramuscular - IM), em seguida foi feita administração de prometazina (0,3mg/kg, por 

via subcutânea - SC) e dexmedetomedina (1 mg/kg, SC). Após 10 minutos foi realizada a 

tricotomia em um dos membros torácicos e em seguida a colocação do acesso venoso (na 

veia cefálica) com um cateter periférico intravenoso 22G e instituiu-se a fluidoterapia com 

ringer com lactato.  

Procedeu-se então a indução anestésica com propofol na dose de 4 mg/kg, por via 

intravenosa (IV) titulada em 2 minutos. Em seguida o animal foi intubado para a manutenção 

da oxigenação. Para manutenção anestésica foi utilizado o cloridrato de fentanila (0,10 

µg/kg/h, IV) e propofol (0,3 mg/kg/min, IV), ambos em infusão contínua. Durante a 

manutenção, a dose de infusão do propofol passou para 0,25 mg/kg/min transcorridos 10 

minutos do início da anestesia, sendo novamente reduzida após mais cinco minutos para a 

taxa de 0,2 mg/kg/min.  

A monitoração anestésica foi realizada com monitor multiparamétrico veterinário 

com avaliações de eletrocardiografia, frequência cardíaca, frequência respiratória, oximetria, 

temperatura e pressão arterial não invasiva sistólica. Além disso, foram observados os sinais 

físicos de profundidade anestésica como reflexo palpebral e rotação do globo ocular.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
De acordo com Paulin (2017), a avaliação clínica e física detalhada no período pré-

anestésico é imperiosa e deve incluir a avaliação de frequência cardíaca, frequência 

respiratória, tempo de repleção capilar, coloração de mucosas, estado geral e 

comportamento. No caso relatado não foram observadas alterações e os valores estavam 

dentro do padrão de normalidade para a espécie e idade do paciente. 

Segundo Newton (2014), existe uma gama enorme de fármacos e muitas variáveis 

que podem gerar alterações no organismo de cada paciente, podendo ser distúrbios 

fisiológicos, congênitos ou adquiridos. Nesse sentido, mesmo a condução de técnicas 

anestésicas mais simples, não se faz sem o acompanhamento dos sinais vitais do paciente. 

Portanto, para aumentar o fator de segurança e notar previamente alterações no paciente, é 
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realizada a monitoração anestésica com base na frequência e ritmo do coração, pressão 

arterial, oximetria, capnometria e entre outros. 

No caso relatado, os parâmetros (FR, T°, R, O2, PAS, PAD e GO) se encontraram 

dentro da normalidade para a espécie canina conforme descrito por Haskins (2017), exceto 

a frequência respiratória (Fig. 01).  

 

Figura 01 - Variação dos parâmetros monitorados durante o procedimento anestésico. 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Esta se manteve baixa durante toda a cirurgia, no entanto, os índices de oximetria, 

pressão arterial e frequência cardíaca se mantiveram em níveis bons e isso demonstra que o 

nível hemodinâmico se encontrava dentro do normal e que a paciente estava estável. O 

objetivo da hemodinâmica é haver a perfusão adequada dos órgãos, para isso a saturação de 

oxigênio deve ser entre 94 a 98% e a pressão sanguínea sistólica deve estar entre 100 a 200 

mmHg (WILSON; SHIH, 2017).   

No presente estudo de caso, foi utilizada como medicação pré-anestésica, a 

associação metadona, prometazina e dexmedetomedina. 

A metadona é um opioide agonista de receptores μ que possui mecanismos de ação 

antagonista em receptores NMDA, esses receptores atuam no processo de sensibilização 
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central através da transmissão e modulação espinhal da informação nociceptiva em condições 

fisiológicas ou patológicas, e na inibição da recaptação de monoaminas. Sendo esse fármaco 

muito utilizado na medicina veterinária como medicação pré-anestésica (MENCALHA et al., 

2019; KLAUMANN, 2010). Além disso, Massone (2008) relata que a metadona atua 

auxiliando e prevenindo no controle da dor crônica e neuropática, corroborando assim com 

a escolha da droga no protocolo anestésico do caso. 

Segundo Fantoni (2014) dentre a classe dos opioides, a morfina e a meperidina são 

as drogas que realizam alterações imunológicas consequentes do mastocitoma em razão de 

favorecerem a degranulação de mastócitos. Em consoante, Pang (2017) relata que não há 

evidências na literatura de que outros opioides como a metadona e o fentanil também 

favoreçam a liberação de histamina, justificando assim tanto a escolha da metadona na MPA 

como a infusão contínua de fentanil na manutenção anestésica.  

Segundo Fantoni e Cotopassi (2010), os fenotiazínicos são uma classe 

farmacológica muito utilizada como tranquilização e medicação pré-anestésica na Medicina 

Veterinária. Dentre os fármacos desse grupo, a prometazina desempenha papel importante 

principalmente por sua ação anti-histamínica, o que reforçou a utilização da droga no  

presente estudo de caso.  

Em relação a dexmedetomidina, um agonista dos receptores α-2 adrenérgico 

bastante usado na rotina clínica, sua utilização se justifica devido a sua ação que possui alto 

sinergismo com os opioides gerando uma ótima sedação e analgesia. Isso ocorre devido aos 

receptores adrenérgicos estarem localizados difundidos pelo sistema nervoso central e 

possuírem adjacências com os receptores opioides (MENCALHA et al., 2019). Esse fármaco 

possui muitas vantagens por ter rápido início de ação, sem necessidade de a titulação ser lenta 

e de permitir altos sinergismos com outros fármacos. Além disso, Mota (2019) também 

afirma que a dexmedetomidina é eficaz como medicação pré-anestésica em associação com 

opioides gerando a neuroleptoanalgesia. 

O principal fármaco de indução anestésica na medicina humana e veterinária é o 

propofol devido à vantagem de o retorno anestésico ser mais rápido do que com outros 

agentes indutores (BERRY, 2017). O cão do artigo em questão foi induzido com o propofol 

em virtude da recuperação rápida da consciência com efeitos residuais mínimos. Contudo, 

Peixoto et al. (2017), mesmo com bons resultados do uso individual do propofol, houve a 

necessidade de se acrescentar mais dois fármacos na indução. Estes autores associaram 

citrato de fentanila (2,5µg/kg), maleato de midazolam (0,2 mg/kg) e Propofol (2 mg/kg), 

todos por via intravenosa. Essa associação promoveu relaxamento muscular e preservou os 
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parâmetros cardiovasculares e minimizou os efeitos simpáticoestimulantes decorrentes da 

intubação traqueal. 

A escolha da manutenção da anestesia se baseia na experiência e preferência do 

anestesista. A TIVA possui muitas vantagens como a redução do risco ambiental (como 

ocorre quando na anestesia inalatória), evita repetir a administração de drogas tóxicas, há 

redução de náuseas e vômitos no pós-operatório, indução e o retorno anestésico é mais 

rápido, é mais fácil titular os fármacos, fornece um plano anestésico estável e totalmente 

desligado das vias aéreas e do sistema respiratório do paciente e há melhora da autoregulação 

do fluxo sanguíneo cerebral para os pacientes com doenças neurológicas.  

Esse tipo de manutenção anestésica é baseado no princípio de que a concentração 

do plasma sanguíneo precisa ser alcançada rapidamemente para produzir o efeito anestésico 

desejado e mantido ao longo do período planejado de cirugia. Para manter essa concentração 

desejada, é feita uma taxa de infusão constante, na qual é determinada pela eliminação do 

fármaco no organismo do paciente e pela concentração plasmática da droga. A anestesia total 

intravenosa pode ser realizada com a administração de um uníco fármaco ou uma associação, 

pra atingir o efeito esperado. As drogas que podem ser utilizadas devem ter propriedades 

analgésicas para o controle da dor preventiva e minimizar respostas reflexas a estímulos 

nocivos, respostas rápidas e perfil de recuperação (DEWANGAN; TIWARI, 2016).  

O propofol como ja foi mencionado antes, é um agente hipnótico bastante usado 

para TIVA devido a sua distribuição e depuração rápida, além de meia vida de eliminação 

mais curta em comparação a outros fármacos. A taxa de depuração do propofol é mais rápida 

do que o fluxo sanguíneo do fígado e a recuperação é considerada boa (BERRY, 2017; 

DEWANGAN; TIWARI, 2016). O paciente foi infundido com o propofol na taxa de 0,3 

mg/kg/min, concordando com o sugerido na pesquisa de Dewangan e Tiwari (2016), na qual 

propofol em infusão contínua deveria ser utilizado com a dose variando de 0.2-0.5 

mg/kg/min/IV.  

Em associação ao propofol devido a sua ausência de propriedade analgésica, o 

fentanil foi o fármaco de escolha. Dewangan e Tiwari (2016) citam que pode-se usar um 

intervalo na taxa do fentanil de 0,2 - 0,7 μg/kg/minuto. No presente relato foi utilizada uma 

taxa de infusão de 0,10 µg/kg/h, menor do que o relatado pelos autores, no entanto, 

apresentando bom resultado. Ademais, Andreoni (2009) cita que a infusão contínua com 

associação entre o propofol e o fentanil gera estabilidade cardiovascular e condições 

satisfatórias durante uma cirurgia, o que foi observado no presente trabalho.   
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4 CONCLUSÕES 

 

Dessa forma, o relato em questão mostrou que apesar de o mastocitoma ter 

especificidades que devem ser evitadas com o uso adequado dos anestésicos, o protocolo 

realizado mostrou boa sedação, analgesia, recuperação e ausência de liberação de histamina, 

revelando ser bastante eficiente.  
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RESUMO: A anestesia em equinos permite que muitos procedimentos sejam feitos de 
forma segura, desde condutas simples até tratamentos cirúrgicos complexos como cirurgias 
ortopédicas e laparotomia exploratória. Entretanto, a anestesia nessa espécie é complicada 
por inúmeras questões relativas a temperamento, elevado peso corpóreo, anatomia 
toracoabdominal e idade. Potros jovens são animais fisiologicamente frágeis devido ao nível 
de desenvolvimento ainda baixo, e isso fazem com que as dificuldades anestésicas e 
complicações pós-operatórias decorrentes desse procedimento sejam potencializadas, 
classificando-o como paciente de risco e obrigando o anestesista a redobrar a atenção, assim, 
o mais indicado é promover uma anestesia de rápida indução com pequenas quantidades de 
agentes indutores. Diante disso, objetivo deste trabalho é relatar o protocolo anestésico 
realizado em um potro submetido à cirurgia ortopédica de osteossíntese de úmero. Foi 
encaminhado para o setor de clínica médica e cirúrgica de grandes animais do Hospital 
Veterinário Metropolitano (HVM), um potro de 58 dias de idade, pesando aproximadamente 
60 kg, da raça quarto de milha, para correção cirúrgica de fratura de úmero do membro 
torácico esquerdo. Na avaliação pré-anestésica do paciente, as mucosas encontravam-se 
coradas e úmidas, o tempo de preenchimento capilar inferior a dois segundos, temperatura 
corpórea em torno de 38.5º C e auscultação cardíaca e respiratória normais, sem a presença 
de sopros ou crepitações. Sendo assim foi realizado medicação pré-anestésica com morfina 
(0,25 mg/kg, IM), associado com cloridrato de xilazina (1 mg/kg, IV), posteriormente 
induzido com cetamina (5 mg/kg, IV) associado com diazepam (0,5 mg/kg, IV) e mantido 
inicialmente com éter gliceril guaiacol (100 mg/kg, IV) e, posteriormente, sob anestesia 
inalatória com isoflurano em fluxo de oxigênio. Antes do início do ato cirúrgico foi realizado 
também o bloqueio do plexo braquial com administração de lidocaína (4 mg/kg) seguido por 
infusão contínua (50 μg/kg/min) da mesma, por via intravenosa durante o período 
transcirúrgico. No período transanestésico, houve uma redução dos parâmetros fisiológicos 
do paciente, o que já e esperado devido aos efeitos depreciativos causados por agentes 
anestésicos. Dessa forma, foi possível concluir que o protocolo anestésico realizado neste 
estudo de caso promoveu boa sedação, analgesia e recuperação, mostrando-se eficiente para 
a realização da intervenção cirúrgica ortopédica, entretanto deve-se ter cautela com o uso de 
éter gliceril guaiacol associado a outros fármacos em potros. 
 

Palavras–chave: Anestesia locorregional, analgesia, neonato.   

 

ABSTRACT: Equine anesthesia allows many procedures to be performed safely, from 
simple procedures to complex surgical treatments such as orthopedic surgeries and 
exploratory laparotomy. However, anesthesia in this species is complicated by numerous 
issues related to temperament, high body weight, thoracoabdominal anatomy and age. Young 
foals are physiologically fragile animals due to the still low level of development, and this 
causes the anesthetic difficulties and postoperative complications resulting from this 
procedure to be potentiated, classifying him as a risk patient and forcing the anesthesiologist 
to redouble attention as well. It is best to promote rapid induction anesthesia with small 
amounts of inducing agents. Therefore, the objective of this study is to report the anesthetic 
protocol performed in a foal submitted to orthopedic humeral osteosynthesis surgery. A 58-
day-old foal weighing approximately 60 kg of the quarter-mile breed was referred to the large 
animal medical and surgical clinic of the Metropolitan Veterinary Hospital (MVH) for 
surgical correction of a thoracic humerus fracture left. In the patient's pre-anesthetic 
evaluation, the mucous membranes were flushed and moist, the capillary filling time was less 
than 2 seconds; body temperature was around 38.5º C and normal cardiac and respiratory 
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auscultation, without the presence of murmurs or crackles. Thus, pre-anesthetic medication 
with morphine (0,25 mg/kg, IM), associated with xylazine hydrochloride (1 mg/kg, IV), later 
induced with ketamine (5 mg/kg, IV) associated with diazepam, was performed (0,5 mg/kg, 
IV) and initially maintained with guaiacol glyceryl ether (100 mg/kg, IV) and subsequently 
under inhaled anesthesia with isoflurane under oxygen flow. Prior to the beginning of the 
surgery, brachial plexus block was also administered with lidocaine administration (4 mg/kg) 
followed by continuous infusion (50 μg/kg/min) of the same, intravenously during the 
surgery. In the trans-anesthetic period, there was a reduction in the patient's physiological 
parameters, which is already expected due to the derogatory effects caused by anesthetic 
agents. Thus, it was concluded that the anesthetic protocol performed in this case study 
promoted good sedation, analgesia and recovery, proving to be efficient for orthopedic 
surgery, however caution should be exercised with the use of guaiacol glyceryl ether 
associated with other drugs in foals.  
 
Keywords: Locoregional Anesthesia, analgesia, newborn. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A anestesia em equinos permite que muitos procedimentos sejam feitos de forma 

segura, desde procedimentos simples, realizados a campo, como exames, suturas e cirurgias 

simples, a cirurgias complexas e invasivas realizadas em centros cirúrgicos especializados, 

como cirurgias ortopédicas e laparotomia exploratória para resolução de cólica (BARROSO, 

2016).  

Contudo, a anestesia nessa espécie é complicada por inúmeras questões relativas a 

temperamento, elevado peso corpóreo, anatomia toracoabdominal e idade. Assim, embora 

o entendimento da farmacologia dos anestésicos utilizados seja essencial para prática 

anestésica segura, o nível de conhecimento deve se estender as características fisiológicas do 

paciente (HUBBELL, 2013). 

A anestesia em potros é comum na prática veterinária, portanto fazem-se 

necessárias algumas considerações durante esse procedimento para assim reduzir os riscos. 

As diferenças entre equinos adultos e neonatos são fundamentais durante a escolha do 

protocolo anestésico já que durante o primeiro ano de vida, os potros passam por uma rápida 

transição fisiológica com muitas mudanças envolvendo os sistemas respiratório, 

cardiovascular, nervoso central e renal (PAULIN, 2017; RANGEL, 2013; ROBERTSON, 

2006). 

O sistema cardiovascular dos potros é imaturo, o débito cardíaco depende da 

frequência cardíaca para se manter, e sua reserva cardíaca é limitada. Dessa forma, a 

bradicardia produz efeito negativo no débito cardíaco. Como o sistema nervoso simpático 
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ainda não está bem desenvolvido, não há resposta compensatória à hipotensão e tampouco 

aos fármacos simpatomiméticos (PAULIN, 2017).  

Sendo assim, são fisiologicamente mais frágeis e, com isso, a anestesia deve ser 

caracterizada por uma indução rápida e suave com requerimento de pequenas quantidades 

do agente indutor, pois os potros possuem um volume maior de líquido extracelular e alguns 

medicamentos não se ligam a proteínas plasmáticas, resultando em um aumento na fração 

livre de anestésicos (RANGEL, 2013; DOBERTY; VALVERDE, 2008). 

Além disso, alguns fatores podem influenciar na velocidade da indução e 

recuperação dos agentes anestésicos como a dose utilizada, o nível de albumina, a distribuição 

relativa do débito cardíaco, o volume extracelular, os locais residuais de deposição de 

fármacos, além do metabolismo hepático e renal (RANGEL, 2013).  

Com base no exposto, o presente trabalho tem como objetivo relatar o protocolo 

anestésico realizado em um potro de 58 dias submetido à cirurgia ortopédica de osteossíntese 

de úmero. 

 

2 ATENDIMENTO AO PACIENTE  

 

Um potro de 58 dias de idade, pesando aproximadamente 60 kg, da raça quarto de 

milha, foi encaminhado para o setor de clínica médica e cirúrgica de grandes animais do 

Hospital Veterinário Metropolitano (HVM), Caucaia-CE, para correção cirúrgica de uma 

fratura no membro torácico esquerdo. Após a realização de exame físico e avaliação 

radiográfica foi confirmada fratura do tipo completo oblíqua na região de úmero, sendo 

indicada a osteossíntese para fixação da fratura. 

Na avaliação pré-anestésica, os parâmetros clínicos observados revelaram mucosas 

normocoradas e úmidas, tempo de preenchimento capilar (TPC) inferior a 2 segundos, 

temperatura corpórea em torno de 38.5º C, frequência cardíaca (FC) 60 bpm, frequência 

respiratória (FR) 20 mrm, ausência de sopros ou crepitações, estando dentro do padrão de 

normalidade para a espécie e idade do paciente. Além disso, foram constatadas edema e 

desconforto ao toque no membro anterior esquerdo. Ademais, foi realizado hemograma 

completo para avaliação pré-operatória no qual, verificou-se apenas uma discreta neutrofilia. 

Como medicação pré-anestésica foi realizada analgesia preemptiva com morfina 

(0,25 mg/kg, por via intramuscular - IM). Após 15 minutos foi realizada tricotomia na região 

da veia jugular esquerda, canulação e fixação de cateter 14G, seguida da administração de 
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cloridrato de xilazina (1 mg/kg, por via intravenosa - IV). Procedeu-se então a indução 

anestésica com cetamina (5 mg/kg, IV) associado ao diazepam (0,5 mg/kg, IV). 

Após estar em decúbito lateral, foi realizada intubação nasotraqueal com sonda 

tamanho 14 e mantido inicialmente com infusão de éter gliceril guaiacol (100 mg/kg, IV) 

(Fig. 1A). A seguir foi posicionado na mesa cirúrgica e foi instituída anestesia inalatória com 

isoflurano em fluxo de oxigênio.  

Antes do início do ato cirúrgico foi realizado também o bloqueio do plexo braquial 

(Fig. 1B) com administração de lidocaína (4 mg/kg) seguido por infusão contínua 

(50μg/kg/min) da mesma, por via intravenosa durante o período transcirúrgico.  

 
Figura 01 - A) Realização da sondagem nasotraqueal e canulação da artéria facial transversa 
esquerda para aferição da pressão arterial. B) Bloqueio locorregional do plexo braquial do 

membro torácico esquerdo. 
 

 

        Fonte: Arquivo pessoal 

 

Posteriormente foi feita a tricotomia e antissepsia da região periocular, onde 

procedeu-se a canulação da artéria facial transversal esquerda para a monitoração da pressão 

arterial invasiva. Além disso, foi posto o oxímetro para monitoração da função 

cardiovascular. Após essas condutas, foi iniciado o procedimento cirúrgico.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Segundo Paulin (2017), a avaliação clínica e física detalhada no período pré-

anestésico é imperiosa e deve incluir a avaliação de frequência cardíaca, frequência 

respiratória, tempo de repleção capilar, coloração de mucosas, estado geral e 

comportamento. 

No caso relatado, os parâmetros clínicos avaliados estavam dentro da normalidade 

para a referida espécie, bem como para a faixa etária do paciente. Rangel (2013) cita que a 

frequência cardíaca em um recém-nascido é de 130 a 150 bpm, diminuindo gradativamente 

para 60 a 80 bpm, estando de acordo com o valor observado no paciente. Em consoante, 

Robertson (2006) ressalta que essa mudança provavelmente reflete uma transição da 

dominância simpática para o aumento da influência vagal à medida que o sistema 

cardiovascular amadurece e que a taxa respiratória é alta ao nascimento, e declina nos 

primeiros seis meses de vida.  

Em relação à avaliação hematológica observou-se uma discreta neutrofilia, devido 

à ruptura e extravasamento de vasos sanguíneos que nutrem o tecido ósseo e 

consequentemente há migração de células de defesa para o local da lesão dando início assim 

ao processo de reparação óssea, como descrita por Thrall (2015). 

No presente estudo de caso foi utilizada morfina (0,25 mg/kg) como medicação 

pré-anestésica, estando em concordância com a literatura, no tocante a ser um fármaco 

opioide que produz seus efeitos principalmente como agonista μ completo, sendo efetivo 

para controle de dor moderada a intensa, com objetivo de promover analgesia preemptiva 

reduzindo a intensidade e duração da dor pós-operatória (KUKAINCH; WIESE, 2017; 

MOREIRA, et al., 2011), justificando, assim, seu uso na prática ortopédica em casos de 

fraturas e lesão em tecidos moles (EKMAN; KOMAN, 2004). Em concordância, Cunha et 

al. (2002) relatam que a morfina possui um bom efeito analgésico e seu emprego é indicado 

em qualquer situação na qual se deseja obter alívio da dor, seja no período pré-anestésico ou 

no transoperatório.  

Apesar de Kukainch e Wiese (2017) relatarem que morfina é bem tolerada nos 

cavalos, quando administrada em doses clinicamente apropriadas, diversos autores 

consideram seu uso com ressalvas. Castanha (2009) cita que o uso desse fármaco em equinos 

ainda é controverso, devido aos efeitos adversos como excitação do sistema nervoso central 

com aumento da atividade locomotora e diminuição da motilidade gastrointestinal. Além 

disso, segundo Yamazaki et al. (2011), os efeitos adversos que podem ocorrer após a 
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administração dos opioides incluem sedação, constipação, excitação, disforia, bradicardia, 

hipotensão, liberação de histamina e depressão respiratória. Contudo, no potro observou-se 

apenas uma leve excitação, representada por relinchos e movimentos involuntários da cauda.   

 Ademais Mircica et al. (2003), descreve que os efeitos colaterais da morfina são 

mais prováveis de ocorrer em animais sem dor, do que em animais com dor e estes efeitos 

parecem ser dose-dependentes, o que foi constatado no caso descrito, visto que os efeitos 

foram brandos.  

Para sedação e manejo do paciente, foi utilizado o cloridrato de xilazina (1 mg/kg) 

na concentração de 100 mg/ml, um fármaco α2-agonista que diminui a interação do 

hipotálamo com o córtex cerebral e assim proporciona sedação considerável. Inicialmente 

ocorre discreta elevação da pressão arterial decorrente da estimulação dos receptores α2 que 

produzem vasoconstrição nos grandes vasos e vasodilatação na circulação periférica. A 

vasoconstrição desencadeia reflexo vagal que resulta em marcada bradicardia e redução do 

débito cardíaco (IBAÑEZ, 2012). 

Em estudo realizado por Robertson (2006), observou-se que não há diferenças 

significativas nas respostas cardiopulmonares a altas doses de xilazina em potros saudáveis 

de 10 e 28 dias de idade. Entretanto para Rangel (2013), seu uso deve ser considerado com 

muito cuidado, pois causa bradicardia, diminuição do débito cardíaco e diurese. 

Considerando os parâmetros fisiológicos em potros descritos por Barr (2007) de 

frequência cardíaca de 70 a 100 bpm e frequência respiratória entre 20 e 40 mpm, foi 

observado que após a administração da xilazina houve uma redução desses valores 

fisiológicos, o que já era esperado devido aos seus efeitos depressivos sobre o sistema 

cardiovascular, conforme descrito por Ibañez (2012) e Rangel (2013). 

No tocante a indução anestésica, existe uma variedade de fármacos que podem ser 

utilizados, dentre eles pode-se citar a cetamina em associação com um benzodiazepínico ou 

com éter gliceril guaicol. A cetamina é um anestésico dissociativo e analgésico, que atua como 

antagonista não competitivo nos receptores NMDA, de modo que é potencialmente útil 

como analgésico em casos de dor crônica ou neuropática. Já os benzodiazepínicos reduzem 

a atividade funcional do hipotálomo e córtex, com ação sobre o GABA, inibindo o sistema 

nervoso central e promovendo ação tranquilizante, hipnótica, ansiolítica e miorrelaxantes 

(WOLFENSBERGER, 2017; HUBBELL, 2013; SPINOSA et al., 2002). 

No animal em questão foi utilizado como agente indutor a associação da cetamina 

(5 mg/kg) com diazepam (0,5 mg/kg), estando em consoante com o estudo realizado por 

Marques et al. (2009) que relatam que a administração conjunta desses fármacos, proporciona 
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segurança e efeitos depressores mínimos, além de rápida recuperação. Concordando, ainda 

com o descrito por Wolfensberger (2017), onde o uso de benzodiazepínicos proporciona 

redução da CAM, e a anestesia intra-operatória é melhorada com o relaxamento muscular, 

sem as influências negativas sobre a função cardiovascular. Fantoni e Contopassi (2009) 

ainda descrevem as vantagens do midazolam sobre o diazepam, como sua meia-vida curta e 

maior potencial hipnótico.  

A escolha da manutenção da anestesia se baseia na experiência e preferência pessoal. 

Existem basicamente três principais formas de manutenção de anestesia em equinos, a 

anestesia intravenosa, a anestesia inalatória e a anestesia balanceada (BARROSO, 2016; 

DONALDSON, 2008). 

Pensado no conceito de anestesia balanceada foi realizado inicialmente para a 

manutenção anestésica a infusão de éter gliceril guaiacol (100 mg/kg, IV), um miorrelaxante 

de ação central, comumente utilizado em protocolos dissociativo em equinos. O mesmo 

causa depressão seletiva do impulso nervoso nos neurônios internunciais, medula espinal, 

tronco cerebral e regiões subcorticais do encéfalo, sem interferir, entretanto, em nível de 

diafragma (MASSONE, 2011). 

Todavia, ao iniciar a infusão de EGG, observou-se uma mudança brusca nos 

parâmetros fisiológicos do paciente, com a coloração da mucosa oral tornando-se pálida e 

diminuição progressiva dos movimentos respiratórios e cardíacos. Imediatamente foi 

interrompida a infusão do fármaco e iniciado o protocolo de suporte cardiovascular, com a 

administração do inotrópico positivo dobutamina (1 μg/kg/min) por via endovenosa, que 

possui também uma ação vasoativa, além da realização da reanimação cardiopulmonar 

cerebral (RCP). Segundo Doberty e Valverde (2008), o EGG pode causar depressão 

cardiovascular em potros quando combinado com outros agentes anestésicos, o que pode 

ter levado a uma queda brusca das funções cardiovasculares e respiratória do paciente. 

Após essas manobras o paciente foi estabilizado e a manutenção foi realizada com 

anestesia inalatória com isoflurano em fluxo superficial e mantido por ventilação controlada, 

estando de acordo com Doberty e Valverde (2008) que relataram que o uso de agentes 

anestésicos inalatórios como isoflurano é recomendado para potros, especialmente para 

neonatos, podendo ser administrado por meio do circuito, utilizando máscara facial ou após 

intubação nasotraqueal. Além disso, Massone (2011) descreve que o uso da ventilação 

controlada permite um maior controle da troca gasosa, ajuste do fluxo, pressão e volume de 
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ar que será administrado no animal. Estes efeitos são desejados e permitem maior segurança 

e controle do sistema respiratório.  

Com intuito de reduzir a dose e os efeitos indesejáveis de alguns fármacos, foi 

realizado um bloqueio locorregional do plexo braquial do membro torácico esquerdo, além 

da infusão contínua de lidocaína com intuito de promover analgesia transoperatória e 

redução da quantidade de anestésico inalatório requerido. Visto que, segundo Klaumann e 

Otero (2013), a técnica subescapular deve ser utilizada durante o período perioperatório para 

promover analgesia e relaxamento muscular para procedimentos cirúrgicos de ombro e 

braço, sendo relativamente fácil de executar, desde que anatomia do plexo braquial e as 

referências anatômicas sejam cuidadosamente identificadas. 

A escolha da lidocaína como parte da anestesia balanceada justifica-se conforme 

relatado por Wolfensberger (2017) onde o fármaco apresenta boa segurança cardiovascular, 

visto que o equino não é particularmente propenso aos efeitos cardiovasculares adversos da 

lidocaína em doses baixas.  

Ademais, de acordo com Doberty e Valverde (2008), quando administrada por via 

endovenosa, apresenta propriedades analgésicas, anti-inflamatória, efeito anti-arritmogênico, 

redução do risco de íleo paralítico pós-cirúrgico, proteção contra endotoxemia (devido atuar 

reduzindo a produção de TNF-α), proteção contra lesões isquêmicas e de reperfusão, além 

de reduzir a CAM dos anestésicos voláteis.  

Ainda nesse contexto, Lerche (2013) descreve que esta associação é vantajosa 

porque reduz a ocorrência de concentrações elevadas e baixas no plasma das drogas a serem 

infundidas, ao proporcionar uma concentração constante no plasma. Uma vez que a 

estabilidade for alcançada, a toxicidade nos picos de concentração plasmática e a 

profundidade da anestesia são evitadas. 

Durante a anestesia foi realizada fluidoterapia com solução ringer com lactato, para 

reversão das alterações das concentrações plasmáticas de sódio, cloro e potássio e, 

posteriormente, com solução glicosada para evitar um quadro de hipoglicemia conforme 

descrito por Doberty e Valverde (2008). 

Na recuperação anestésica, inicialmente o potro apresentou dificuldade em se 

mantar em estação necessitando de assistência manual (Fig. 02), porém não demonstrou 

evidências excitatórias e espasmos musculares condizendo com Fantoni et al. (1999) ao 

relatarem que a anestesia em equinos deve ser caracterizado por uma indução tranquila e 

suave, requerendo baixas doses de agentes indutores, proporcionando analgesia adequada e 
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alterando o mínimo possível os sistemas cardiopulmonares e, por fim, proporcionar uma 

recuperação livre de excitação. 

 

Figura 2 - Período de recuperação anestésica. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

4 CONCLUSÕES 

 
Dessa forma, pode-se concluir que o protocolo anestésico realizado neste estudo 

de caso promoveu boa sedação, analgesia e recuperação, mostrando-se eficiente para a 

realização da intervenção cirúrgica ortopédica. Entretanto deve-se ter cautela com o uso de 

éter gliceril guaiacol associado a outros fármacos em potros.  
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