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ANESTESIA LOCAL EM Cavia porcellus COM LIDOCAÍNA SPRAY A 10% PARA 
LIMPEZA DE FERIDA LABIAL- RELATO DE CASO 

 
Michele MIRANDA 
 
Palavras Chaves: Porquinho da Índia, Pet não convencional, Animais exóticos. 
 
Os porquinhos da índia são pets não convencionais muito comuns no Brasil. Medem entre 

20 a 25 cm e pesam cerca de 1kg, dependendo da espécie. Vivem entre 5 a 7 anos. São 

roedores herbívoros e necessitam de alimentação adequada, principalmente para haver um 

desgaste corretos dos dentes, que crescem durante toda a vida do animal. A anestesia tópica 

é frequentemente utilizada quando é necessário utilizar apenas um pequeno local para a 

realização de um procedimento, e os anestésicos locais elevam a limiar excitabilidade do 

nervo periférico, o que diminui o potencial de ação e a dor, pois há um declínio da condução 

do impulso. No mês de maio de 2020, um porquinho da índia macho chamado Zoiudo, 

pesando 0,750 grs., recém adotado, foi recebido em uma clínica veterinária situada na cidade 

de na cidade Belo Horizonte, após ter sido mordido nos lábios pelo outro porquinho da índia 

da família. A tortura relata ter adotado o animal no dia interior, e desconhecia o histórico 

clínico do animal. Quando a tutora ofereceu pedaços de couve aos animais, ambos 

começaram a brigar pelo mesmo pedaço, ocasionando no ferimento do Zoiudo. O animal 

estava assustado e com uma pequena laceração no lábio inferior. Como o animal não deixava 

fazer a limpeza da ferida, foi aplicado lidocaína spray 10% no local, e foi dado duas gotas de 

Dipirona por via oral. Após 5 minutos foi feita a limpeza com clorexidine e água oxigenada 

10 volumes. A tutora julgou que o ferimento era muito pequeno e resolveu levar o animal 

para terminar o tratamento em casa, sendo indicada dar 1 gota de dipirona a cada 6 horas em 

caso de dor. Este trabalho tem como objetivo relatar o uso de lidocaína spray em corte labial 

de porquinho da índia. Para este resumo foi feito uma revisão bibliográfica em artigos 

científicos do google acadêmico. Anestesiar roedores ainda é bastante complexo para o 

médico veterinário anestesiologista. Grande parte dos estudos são feitos em animais de 

laboratório, cujo alimentação e manejo são controlados. Na realidade, a maioria dos animais 

apresentam vários erros de manejo, sem falar na quantidade de espécies, e isso, muitas vezes, 

não da segurança para fazer extrapolação dos fármacos. A anestesia local tópica com 

lidocaína deve ser feita com cautela, pois é difícil calcular a dose máxima permitida, e como 

a mucosa é bem vascularizada, o risco de intoxicação é grande. 
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AVALIAÇÃO DO PROTOCOLO ANÉSTESICO DISSOCIATIVO DE 
TILETAMINA-ZOLAZEPAM-BUTORFANOL-DEXMEDETOMIDINA EM 
FELINA HÍGIDA SUBTMETIDA A OVARIOSSALPINGOISTERECTOMIA – 
RELATO DE CASO 

 
Ingrid Nayara Duarte AZEVEDO; Adaíli Cauê Alves ARARUNA; Yade Farias NUNES; 
Matheus Ferreira LOURENÇO; Caroline de Brito FERREIRA; Maria Beatriz Medeiros Vale 
COSTA; Camila Mirelle da Silva NUNES; Thays Raquel de Freitas BEZERRA; Josiany 
Souza Lins de VASCONCELOS e Luciana Santana ALVES. 
 
Palavras Chaves: Felinos, Associação anestésica, Cirurgia. 
 
A ovariossalpingoisterectomia (OSH) é um procedimento cirúrgico eletivo frequentemente 

realizado em pequenos animais que consiste na remoção dos ovários, dos cornos uterinos e 

do útero, e possui diversos benefícios que incluem a prevenção de filhotes indesejados, 

disseminação de zoonoses, desenvolvimento de neoplasias mamárias e infecções uterinas, 

além do bem estar animal. Sendo a OSH um procedimento que provoca dor é de 

fundamental importância a realização de um protocolo anestésico seguro no animal, de baixo 

custo e fácil aplicação, indução rápida, analgesia adequada, além de, proporcionar uma rápida 

recuperação e baixa mortalidade. A combinação anestésica dissociativa de tiletamina-

zolazepam-butorfanol-dexmedetomidina (TTDEX) é uma anestesia multimodal. A 

Tiletamina é um anestésico dissociativo antagonista dos receptores de N-Metil-DAspartado 

(rNMDA), quando associada ao Zolazepam, um derivado benzodiazepínico, promovem 

ação anestésica, tranquilizante e anticonvulsivante. Juntamente a associação Tiletamina-

Zolazepam, utiliza-se a Dexmedetomidina, um agonista alfa-2-adrenérgico associada ao 

Butorfanol, um analgésico opióide. Essa combinação promove sedação, miorrelaxamento e 

analgesia com poucas alterações cardiorrespiratórias, assim, o protocolo TTDEX cumpre 

com os requisitos mencionados anteriormente, uma vez que é um protocolo econômico, 

com rápida indução anestésica, promove analgesia, sedação, relaxamento muscular além de 

contribuir com a analgesia visceral trans e pós operatório. Nesse sentido, neste presente 

trabalho buscou-se relatar o caso de uma gata hígida de 3 anos de idade, sem raça definida, 

pesando 3,2 kg, atendida na Clínica Veterinária Amigo de Pelo, submetida ao protocolo 

anéstesico dissociativo TTDEX para realização do procedimento de OSH. Para a preparação 

da solução anestésica, utilizou-se 2,5ml de dexmedetomidina (Dexdomitor®) mais 2,5ml de 

butorfanol (Torbugesic®) diluído na porção liofilizada da tiletamina-zolazepam (Telazol®), 

com volume final de 5 ml e composição final de 100mg de tiletamina-zolazepam, 5mg de 

butorfanol e 250µg de dexmedetomidina, com as doses finais de 2 mg/kg de tiletamina-

zolazepam, 0,1 ml/kg de butorfanol e 0,005 mg/kg de dexmedetomidina, sendo empregada 
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a dose de 0,02 ml/kg, obtendo um volume final de 0,06 ml aplicada pela via intramuscular 

(IM) juntamente com a realização do acesso venoso para fluidoterapia com solução de 

cloreto de sódio a 0,9% no trans anestésico. Sendo avaliado o tempo de analgesia, o 

relaxamento muscular e o tempo de recuperação anestésica através da monitoração dos 

parâmetros fisiológicos antes, durante e após o procedimento cirúrgico, tais como 

temperatura retal (36.1 °C, 35,5 °C, 36.7°C), frequência cardíaca (172 bpm, 146 bpm, 144 

bpm) e frequência respiratória (52 mpm, 26 mpm, 40 mpm). Conclui-se que o protocolo 

anestésico dissociativo TTDEX possui resposta satisfatória na realização de procedimentos 

cirúrgicos. 

REFERÊNCIAS 
 
KO, J.C.; ABBO, L. A.; WEIL, A. B.; JOHNSON, B. M.; PAYTON, M. A comparison of 
anesthetic and cardiorespiratory effects of tiletamine-zolazepam-butorphanol and tiletamine-
zolazepam-butorphanol-medetomidine in cats. Veterinary Therapeutics: Research in 
Applied Veterinary Medicine, v. 8, n. 3, p.76-164, 2007. 
 
KO, J. C.; KNESL, O.; WEIL, A. B. Analgesia, sedation, and anesthesia-Making the switch 
from medetomidine to dexmedetomidine. Compend Contin Educ Vets, v. 31, n. 1, p. 1-
24, 2009. 
 
KO, J. C.; BERMAN, A. G. Topics in Companion Animal Medicine; Philadelphia vol. 
25, ed. 2, p. 92-97, 2010. 
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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS ANALGÉSICOS DO BLOQUEIO DO PLANO 
TRANSVERSO DO ABDÔMEN GUIADO POR ULTRASSOM - REVISÃO DE 
LITERATURA 
 
Isabela Fernandes dos SANTOS; Larissa Reis BRAGA; Victória Pereira dos ANJOS; Jade 
Terra SCHWARZENBERG e Yasmin Emília Rodrigues da LUZ 
 
Palavras Chaves: TAP BLOCK, Bupivacaína, Analgesia Multimodal, Ultrassonografia 
 
Os bloqueios locorregionais são uma alternativa eficaz no tratamento da dor perioperatória, 

pois reduzem o uso de anestésicos e analgésicos gerais utilizados no transoperatório e pós 

operatório. (Schroeder, 2013). O bloqueio do plano transverso (TAP BLOCK) promove um 

bloqueio sensorial dos músculos abdominais, do tecido subcutâneo, da pele e do peritônio 

parietal (Portela et al. 2014). Foi desenvolvido em 2001, sendo utilizado em seres humanos 

com o intuito de promover analgesia sensorial completa a parede abdominal lateral e anterior 

(Rafi, 2001). Foi relatado pela primeira vez na medicina veterinária por Schroeder et. al 

(2010), o bloqueio foi realizado em um Lince Canadense (Lynx Canadensis) submetido a 

laparotomia exploratória (Schroeder, 2010). O objetivo da técnica é a injeção de uma solução 

de anestésico local entre a fáscia do músculo oblíquo interno do abdômen e o músculo 

transverso do abdômen, guiado por ultrassonografia e realizado bilateralmente (Teixeira, et 

al. 2018). Estudos avaliaram o uso do TAP BLOCK em cães submetidos a mastectomia 

(Portela, et al. 2014, Teixeira et al. 2018) e em gatos submetidos à ovariectomia (Skoropoulou, 

et al. 2018). O uso do bloqueio do plano transverso pode ser associado com outros bloqueios 

para melhores resultados da analgesia multimodal (Teixeira et al. 2018). A cirurgia de 

mastectomia é mais frequentemente realizada em animais idosos e está associada a níveis 

elevados de estresse e dor, sendo o bloqueio locorregional uma alternativa para analgesia 

destes animais (Portela et al. 2014). Portela e colaboradores (2014)  fizeram um estudo em 

onze cadelas submetidas à mastectomia, no qual o TAP BLOCK foi realizado para analgesia, 

combinado com o bloqueio dos nervos intercostais (Portela et al. 2014). A solução utilizada 

foi de bupivacaína 0,25%, 0,3 a 0,35mL/kg, por ponto de aplicação e nos casos de 

mastectomia unilateral radical associaram o bloqueio dos nervos intercostais. Concluíram 

que o TAP BLOCK foi suficiente para evitar a nocicepção intraoperatória e pós operatória 

em cães submetidos à mastectomia regional unilateral (Portela, et al. 2014). Já em outro 

estudo, Teixeira et al. (2018) investigaram o uso do bloqueio do plano transverso do 

abdômen associado ao bloqueio do plano serrátil (Bloqueio SP), em quatro cadelas 

submetidas a mastectomia radical unilateral. Para injeção, foi preparada uma solução de 

bupivacaína 0,25% (0,3mL/kg). Os resultados deste estudo foram promissores, 
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demonstrando que a combinação destes bloqueios foi eficaz para controle da nocicepção 

gerada no procedimento (Teixeira, et al. 2018). Em felinos, o bloqueio também pode ser uma 

alternativa, devido à capacidade reduzida de metabolização,  oriunda da baixa capacidade de 

glucoronidação hepática nesta espécie (Skouropoulou et al 2018). Dessa maneira, 

Skouropoulou et al. (2018) realizou um experimento com 20 gatas submetidas a ovariectomia 

e sob efeito do TAP BLOCK, a fim de reduzir a analgesia pós operatória. Concluíram que a 

utilização da técnica produz analgesia pós operatória nos animais trazendo mais conforto e 

o reduzido uso de medicações, tais como opióides e antiinflamatórios não esteroidais. Assim, 

o bloqueio do plano transverso do abdômen fornece analgesia multimodal e é uma alternativa 

para os procedimentos cirúrgicos citados anteriormente. 
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O manejo anestésico em répteis ainda é um desafio na medicina veterinária, uma vez que o 

metabolismo lento desses animais e a extrema dependência existente entre o animal e a 

temperatura ambiental tornam-se aspectos limitadores para alguns procedimentos. A 

padronização de protocolos anestésicos para esses animais ainda pode ser uma realidade 

distante considerando-se as limitações e adaptações necessárias para cada espécie. Dessa 

maneira, objetiva-se com esse trabalho analisar os principais protocolos anestésicos já 

descritos para répteis e os desafios encontrados. Para a execução dessa revisão foram 

consultados 15 artigos disponíveis na plataforma Google Acadêmico, SciELO, PubMed e 

periódicos (Portal da CAPES), nos idiomas inglês, espanhol e português sobre principais 

protocolos anestésicos para répteis. Desses, apenas 5 artigos foram selecionados, priorizando 

os estudos mais atuais, de 2000 até 2020. Dentre os trabalhos analisados, segundo Gianotti 

(2008), a aplicação de medicação pré-anestésica (MPA) torna-se incomum pois a primeira 

sedação ocorre com anestésicos inalatórios, principalmente quando se trata de serpentes ou 

animais peçonhentos, mas com pratica e contenção adequada faz-se possível e preferível a 

aplicação de MPA, sendo assim, em alguns protocolos notou-se que antes da realização da 

anestesia, procura-se administrar drogas com qualidades ansiolíticas, sedativas, analgésicas e 

que proporcionem relaxamento muscular, os principais medicamentos utilizados para este 

meio foram a quetamina (40mg/Kg/IM), midazolam (2mg/Kg/IM) e o butorfano 

(l0,4mg/kg/IM). As técnicas aplicadas para esses animais incluem tanto a anestesia injetável 

quanto a inalatória, entretanto, a maioria dos protocolos adotam a segunda por oferecer 

maior segurança ao paciente. Como anestésico inalatório, o isoflurano é o mais adotado pois 

o agente fornece rápida indução anestésica e uma boa recuperação. Rojas (2002) observou 

também que a administração de flumezanil é uma ótima opção para ajudar na recuperação 

segura desses animais, pois ela age como antagonista do midazolam, entretanto, sua utilização 

não é viável em protocolos que usam a acepromazina, dessa maneira, há mais vantagens em 

se utilizar um benzodiazepínico no momento da MPA em animais com baixo metabolismo. 

Dentre os desafios enfrentados, os de maiores ocorrências é a recuperação anestésica devido 
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ao metabolismo baixo desses animais e também a depressão respiratória desenvolvida por 

algumas espécies durante a anestesia inalatória, uma vez que em função dos fármacos 

administrados esses animais podem permanecer muito tempo em apneia. Os procedimentos 

anestésicos em répteis vêm sofrendo grandes avanços e contando com resultados seguros e 

satisfatórios, no entanto, informações novas ainda são escassas na área, dessa maneira, esse 

trabalho colabora com a ampliação de dados atuais sobre a aplicação dos protocolos 

anestésicos em répteis, sendo uma possível fonte de consulta para futuros trabalhos e 

pesquisas. 
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BLOQUEIOS LOCAIS PERIFÉRICOS COM USO DE 
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LITERATURA 
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O bloqueio locorregional é uma alternativa complementar da anestesia geral viabilizando 

suspensão da dor em procedimentos trans e pós-operatórios. Intitulado como bloqueio de 

nervos, consiste na administração de um fármaco no espaço perineural específico a região de 

necessidade com fim de interromper a transmissão de aferências nociceptivas. Geralmente 

seu uso é inserido em bloqueio de membros pélvicos, como o plexo braquial, e torácicos, 

sendo o plexo lombossacro, antes dos procedimentos cirúrgicos, utilizado quando não há 

necessidade de bloqueios bilaterais, como por exemplo na epidural. Nesse processo o 

anestésico atuará na condução elétrica das fibras nervosas e ocasionará na insensibilização 

dos mesmos. Mas para que seja realizado com segurança é necessária considerável precisão 

para não haver riscos de lesões de nervo por injeção intraneural. Contanto, o objetivo do 

estudo é avaliar a utilização de aparelhos neurolocalizadores para garantir esse 

direcionamento da agulha durante os bloqueios de nervos locorregionais. Na solução desse 

problema foi desenvolvida uma técnica de captação dos impulsos elétricos por meio de um 

aparelho nomeado neurolocalizador, que se tornou fundamental nas práticas anestésicas 

guiadas. Pesquisas como os estudos científicos de CABALA, R. W. sobre o “Uso da 

Anestesia Locorregional Periférica em Caninos e Bovinos” e o relato de caso de SANTOS, 

J. L. C., sobre “Utilização de Neurolocalizaor em Bloqueioo Locorregional dos Nervos 

Isquiático e Femoral” indicam inúmeras vantagens, sendo que a locorregional guiada 

promove maior estabilidade hemodinâmica, minimizando índices de óbito e também redução 

de custos ao requerer menor quantidade de fármacos, principalmente analgésicos. O 

neurolocalizador consiste em um aparelho portátil com dois eletrodos, um vermelho no polo 

positivo e preto no negativo em adjunto a uma agulha romba, que irá emitir o pulso 

promovendo estímulo das fibras nervosas motoras na frequência entre 1 a 2 Hz, enquanto a 

corrente elétrica varia de 0,1 a 5,0 mA. Sua intensidade equivale a distância entre agulha e 

nervo. Quanto maior a contração muscular sobre baixos amperes, mais proximidade está 

sendo indicada, sendo os valores preconizados de 1 mA para inserção e 0,5 mA para inicio 

do bloqueio. Ao injetar o fármaco, o conjunto de nervos em questão será inibido, preparado 

para sequenciar o processo operatório. Os anestésicos locais mais utilizados na rotina 
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envolvem a Ropivacaína, Lidocaína 2% e Bupivacaína 0,5%. Para averiguar o êxito do 

procedimento são realizadas técnicas de resposta dolorosa, como pinçamento de pele para o 

limiar nociceptivo pressórico e avaliação de parâmetros cardiovasculares obtidos pelo 

monitor multiparamétrico. Por fim, conclui-se que os neurolocalizadores são fundamentais 

para garantir segurança e êxito nos procedimentos anestésicos de bloqueio locorregional, 

uma vez que por meio da ausência de contração muscular pelos impulsos elétricos 

demonstrarão a inserção correta do devido fármaco próximo ao nervo que deseja ser 

insensibilizado. 
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A calopsita é um psitacídeo muito comum como pet não convencional no Brasil, pois, não 

precisa de legalização para ser criado. Nativa da Austrália, pertence à família das cacatuas. 

São aves dóceis, ativas, assobiam e vocalizam imitando sons que ouvem frequentemente. A 

plumagem varia de cor, mas quase sempre possuem uma pinta laranja na área dos ouvidos. 

Vivem em média 25 anos e precisam de uma alimentação balanceada para evitar problemas 

como “peito seco’, lipidose hepática e crescimento exagerado do bico. No mês de agosto de 

2020, uma calopsita fêmea, com 3 anos, 0,090 grs., que atende pelo nome de Kiki, foi 

atendida por uma clínica veterinária na cidade de Belo Horizonte MG. O tutor tentou aparar 

as asas para que o animal não fugisse, mas acabou cortando as penas primarias da asa direita 

erroneamente. O animal estava bastante assustado e agressivo e não deixava o exame clínico 

seguir. Para que o atendimento fosse o menos estressante e doloroso possível, foi aplicado 

por via IM, Cetamina associada a xilazina, nas doses de 50 mg/kg e 5 mg/kg respectivamente. 

Após 10 minutos, o animal já estava mais tranquilo e foi feita a limpeza da asa com cloreto 

de sódio a 0,9% e clorexidine, e em seguida foi realizada a hemostasia com a cauterização 

dos canhões de P1 a P5. Foi prescrito Meloxicam IM 0,4 mg/kg e Dipirona VO, 25 mg/kg 

a cada 8 horas, por 3 dias. O tutor resolveu deixar o animal internado durante o uso da 

medicação. Este trabalho tem como objetivo relatar a contenção quimica e analgesia realizada 

em uma calopsita cujo tutor cortou as penas das asas erroneamente. Para este resumo foi 

feito uma revisão bibliográfica em artigos científicos do google acadêmico e Scielo. Acidentes 

como esse é muito comum na clínica de pets não convencionais. Infelizmente, muitos tutores 

acreditam não ser necessário que o corte seja feito por profissionais. As aves possuem partes 

irrigadas nas asas, e apenas uma pessoa com conhecimento pode fazer este processo. 

Ademais, aves são animais que costumam se estressar facilmente, principalmente quando 

saem do seu habitat. Importante salientar que as aves possuem metabolismo acelerado, então, 

é comum a aplicação de doses maiores dos fármacos nesta espécie. Conhecer as 

particularidades da espécie é muito importante para oferecer um bom atendimento, sem 

complicações e erros de manejo.  
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A Cetamina é um anestésico com bastante utilização na Medicina Veterinária, 

principalmente, em protocolos que busquem a anestesia dissociativa. Entretanto, esse 

fármaco tem ganhado espaço na Medicina por sua utilização em doses subanestésicas, 

gerando efeito analgésico com reduzidos efeitos colaterais. Esse processo, por sua vez, 

decorre da sua ação em receptores N-metil D-aspartato (NMDA) ligando-se ao receptor da 

Fenciclidina e impedindo a ligação do glutamato e consequente ativação do receptor ali 

presente. Esse, por sua vez, está relacionado a indução e manutenção de processos de 

sensibilização central que ocorrem durante momentos de dor. Dessa forma, a ação da 

Cetamina reduz a estimulação desse sistema, evitando processos dolorosos de ação central. 

Existem ainda, evidências da ação agonista da Cetamina em receptores opioides do tipo 

kappa. Com relação a Medicina Veterinária, os estudos na área que comprovem a eficácia 

analgésica da Cetamina são mais escassos. Dessa forma, objetivou-se avaliar apenas ensaios 

clínicos que observassem os efeitos analgésicos no pós-operatório com a utilização de 

Cetamina via intravenosa e/ou intramuscular aplicada antes, durante e/ou após 

procedimento. Isso foi feito através da busca por artigos que possuíssem os seguintes 

unitermos: analgesia, ketamine, dogs, cats ou NMDA receptor nas plataformas: portal 

CAPES, PubMed e Google Acadêmico. Dentre os artigos encontrados, de acordo com 

Slingsby e Waterman-Pearson (2000), a aplicação de Cetamina 2,5mg/kg intramuscular (IM) 

no pré ou pós-operatório de Ovariohisterectomias em cadelas contribuiu com a analgesia, 

quando comparado a um grupo controle. Wagner et al. (2002) também obteve resultados 

que sugeriram aumento da analgesia e conforto fornecidos pela Cetamina no pós-opertatório 

de cirurgias de amputação de membro torácico (bólus de 0,5mg/kg seguido de 10µg/kg/min 

e 2µg/kg/min por mais 18 horas). Contudo, outros estudos não corroboram com esses 

resultados. Em cadelas submetidas a mastectomia, o fornecimento de um bólus (700µg/kg 

ou 150µg/kg) de Cetamina associado a infusão contínua em alta dose (10µg/kg/min) ou 

baixa dose (2µg/kg/min), não foi suficiente para reduzir a necessidade de opioides como 

esperado, porém, houve melhora na ingestão de alimentos em relação ao grupo que não 

recebeu Cetamina, com melhores resultados no grupo que recebeu doses altas. Em cirurgias 
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de Ovariohisterectomia com protocolos que comparavam os efeitos analgésicos de Fentanil, 

Lidocaína, Cetamina, Dexmedetomidina ou Lidocaína-Cetamina-Dexmedetomidina, a 

analgesia fornecida pela Cetamina (bólus 1mg/kg seguido de infusão de 40µg/kg/min e pós 

de 10µg/kg/min) não foi suficiente para evitar a necessidade de resgates analgésicos, apesar 

de fornecer analgesia superior ao grupo controle, enquanto a associação dessa a Lidocaína 

(2mg/kg seguido de 100µg/kg/min e 25 µg/kg/min) e Dexmedetomidina (1µg/kg seguido 

de 100µg/kg/min e 25 µg/kg/min) reduziu a zero a necessidade de resgates. Já em um 

trabalho envolvendo gatas, que compara a utilização de Cetamina (0,5mg/kg) e Metadona 

(0,3mg/kg) isoladas ou associadas, demonstrou-se que isoladamente, a analgesia fornecida 

pela Cetamina foi insuficiente, contudo, a associação à Metadona levou a analgesia adequada. 

Ademais, as diretrizes mais recentes da Associação Americana de Hospitais Animais indicam 

a utilização desse fármaco em protocolos para analgesia multimodal. Conclui-se que a 

Cetamina possui potencial analgésico para protocolos multimodais, atuando como adjuvante 

analgésico. 
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FÁRMACOS ANESTÉSICOS UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO DE 
IMOBILIZAÇÃO EM Loxodonta africana (BLUMENBACH, 1797) 

 
Marília Gabryelle Guimarães de MACÊDO; Gabriel Almeida de Oliveira BEZERRA; Felipe 
José da Costa ANDRADE; Jhonatan Henrique Lima Da ROCHA; Amanda Moraes SILVA; 
Marina Neves de Assis AGUIAR; Ana Beatriz Mungo BRASIL; Ayla Fernanda de Souza 
RODRIGUES e Gilmara Miguel SOUZA 

 
Palavras Chaves: Sedação, Elefante Africano, Contenção Química 

 
Elefantes africanos (Loxodonta africana) mantidos em cativeiro requerem regularmente 

intervenções médico-veterinárias a fim de avaliar a saúde animal ou tratar eventuais 

enfermidades. Para muitas dessas intervenções se faz necessário o uso da contenção química, 

como situações em que os animais não são condicionados para cooperar em um 

procedimento, quando faltam instalações adequadas para o manuseio, ou quando 

procedimentos dolorosos devem ser realizados. Objetiva-se neste trabalho apresentar os 

fármacos anestésicos utilizados na literatura para imobilização de elefantes, bem como sua 

eficiência e efeitos clínicos descritos nos estudos utilizados. Durante os meses de abril e maio 

de 2021 foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre imobilização química em Loxodonta 

africana utilizando a plataforma Google Acadêmico como fonte de dados. Dessa busca foram 

selecionados 9 trabalhos científicos para composição do presente estudo. Na pesquisa 

conduzida por Lüders et al. (2015) os sedativos realizados foram medetomidina e butorfanol 

intramuscular, em 33,33% dos procedimentos precisou-se de dose complementar, enquanto 

o tempo médio de sedação foi de 25,5 minutos após dose inicial, quando adicionado no 

coquetel a hialuronidase esse tempo foi reduzido em 35,29%. A redução do tempo de 

indução também foi vista em Laubscher et al. (2021) após adição da hialuronidase, assim 

como doses suplementares foram requeridas em 33,33% das sedações. Neste estudo foi 

utilizado uma combinação de medetomidina-butorfanol-azaperona com tempo de 

imobilização entre 25-35 minutos em 92,30% dos procedimentos, quanto aos efeitos 

adversos foram descritos hipersalivação e hipotensão. O uso intramuscular de detomidina-

butorfanol foi igualmente observado em Neiffer et al. (2005), no qual 57,14% dos 

procedimentos produziram sedação adequada com dose única, o tempo de indução foi entre 

20-30 minutos, sendo relatados efeitos adversos como distensão gastrointestinal (35,71%) e 

ataxia (7,14%). Jacobson et al. (1985) empregou uma associação de cetamina-xilazina por via 

intramuscular em juvenis, desses, 63,63% foram imobilizados com uma única dose em um 

tempo médio de 11,6 minutos. No trabalho de Heard et al. (1988) os animais foram contidos 

quimicamente para transporte por via intramuscular com xilazina e cetamina, após isso, as 
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contenções foram procedidas com endorfina intramuscular em 88,88% e intravenosa em 

11,11% dos procedimentos, expondo um tempo médio para imobilização de 20 minutos e 

30 minutos, respectivamente. Já Rubio-Martínez et al. (2014) utilizou endorfina-azaperona 

intramuscular para imobilização. Jacobson et al. (1988) instituiu por dose única aplicação de 

carfentanil intramuscular, eficiente em 94,11% dos animais com tempo médio para 

imobilização de 10,1 minutos. Em Schumacher et al. (1995), por via intramuscular, 57,14% 

dos animais foram induzidos com endorfina e 42,85% com carfentanil, apresentando um 

tempo médio de sedação de 30 e 8 minutos, respectivamente, sendo que todos os animais 

apresentaram ataxia, recomendando-se suplementação de oxigênio. Eficiência em utilizar 

ventilação na redução dos riscos causados pela imobilização com endorfina intramuscular foi 

relatado no trabalho de Horne et al. (2001), nele o tempo médio de indução foi de 15 minutos. 

Em todos os trabalhos citados houve constatação pelos autores da eficiência dos fármacos 

utilizados na sedação nessa espécie. Portanto, conclui-se que diversos fármacos e suas 

combinações podem ser eficientes na imobilização em Loxodonta africana. 
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Capítulo 9 

 

 

MEDICAÇÕES PRÉ ANESTÉSICAS UTILIZADAS EM Alouatta guariba 
clamitans DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS 

 
Kayura Soares RODRIGUES; Domenica BEDENDO e Raquel Nery da Silva FERREIRA  

 
Palavras Chaves: Primatas, Contenção, MPA 

 
O bugio-ruivo (Alouatta guariba clamitans) é uma espécie de primata não endêmica do Brasil, 

sendo caracterizado por sua pelagem vermelho-alaranjada e vocalização estridente. A 

presença cada vez mais constante desses animais em perímetro urbano devido à 

fragmentação de habitat, também reflete na superpopulação de bugios nos centros de fauna 

e reabilitação (MARQUES et. al., 2005).  Dessa forma é necessário conhecer as 

particularidades da espécie bem como os meios de sedação que podem ser utilizados nos 

processos de manejo e atendimento desses animais. Assim, este trabalho possui como 

objetivo apresentar por meio da revisão bibliográfica, fármacos utilizados como medicação 

pré-anestésica (MPA) nos atendimentos clínicos e cirúrgicos de Alouatta guariba clamitans. 

Foram utilizadas as plataformas Google Scholar, Pubvet, além da análise de monografias, 

sendo estes filtrados por termos chaves: contenção, MPA e bugio ruivo. Dentre os materiais 

avaliados, notou-se uma similaridade nas medicações pré-anestésicas utilizadas nessa espécie, 

sendo comum o uso de cetamina 6–10 mg/kg/IM e midazolam 0,3–0,5 mg/kg/IM. Uma 

vez que a cetamina possui curto período de duração facilitando a recuperação e efeito 

sedativo satisfatório, entretanto, promove retorno agitado, analgesia insatisfatória em 

períodos de maior duração e rigidez muscular importante, a qual pode ser minimizada 

quando associado ao midazolam, que por sua vez consegue diminuir os efeitos através do 

miorrelaxamento e consequentemente reduzir a hipertonicidade muscular (FAGUNDES, 

2018).  Ademais, este benzodiazepínico promove ação ansiolítica, anticonvulsivante e 

desencadeia discreta elevação da frequência respiratória sem que tenha comprometimento 

da homeostase (MASSONE, 2003). Quando acrescentando morfina 1,2 mg/kg junto a 

cetamina e midazolam, nota-se feitos satisfatórios, sem alterações fisiológicas e potencial 

analgésico aumentado devido ao acréscimo de um opiáceo, porém, também desencadeia 

depressão respiratória que pode ser acentuada junto ao midazolam, deste modo devendo ter 

cautela quando utilizado. A associação de cetamina e xilazina 0,2–0,5 mg/kg, pode minimizar 

a excitação e hipersensibilidade na recuperação anestésica, entretanto, o tempo para 

recuperação destes animais pode não ser dentro do ideal esperado (SPOLTI et. al., 2013).  
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Monteiro et. al. (2018), relata a utilização de metadona na dose 0,1 mg/kg, dexmedetomidina 

5 µg /kg e cetaminaS(+) 8 mg/kg, apresentaram eficácia na contenção química possibilitando 

a realização de procedimentos clínicos de forma segura. Quando se faz o uso de opioide 

como a metadona espera-se uma depressão respiratória significativa, no entanto, o emprego 

de pequenas doses associado à cetamina e dexmedetomidina esse efeito colateral não se torna 

um fator limitante. Ressalta-se a utilização da dexmedetomidina por possuir potencial na 

diminuição do uso de outros anestésicos e ainda dispor de reversor o que agrega nos 

atendimentos de emergência e intervenções frente a efeitos colaterais acentuados e 

indesejados (SCHEININ, SCHIWINN, 1998). Dessarte, percebe-se que o uso de cetamina 

e midazolam é predominante e que há diversas outras associações que podem ser realizadas 

para MPA de bugio-ruivo. Aliado aos estudos já existentes é essencial a elaboração de 

protocolos individuais que visem a associação de fármacos que proporcionem planos 

anestésicos seguros e eficazes. 
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PROTOCOLO ANESTÉSICO PARA RETIRADA DE OVOS RETIDOS EM 
Chelonoidis carbonária - RELATO DE CASO 

 
Michele MIRANDA 

 
Palavras Chaves: Jabuti, Tranquilizante, Animais exóticos 

 
O jabuti é um testudine, sendo o jabuti piranga a espécie mais comum no Brasil. São 

quelônios terrestres, onívoros, e as fêmeas adultas medem cerca de 28 cm e pesam entre 6 a 

12 kg. Os animais da ordem Testudines são chamados de Quelônios e se diferem das outras 

espécies de répteis por possuírem a coluna vertebral fixada à carapaça. A reprodução da 

espécie é ovípara, com postura média de 7 ovos entre a primavera e o verão. Por serem 

ectodérmicos, e originários de regiões quentes, devem viver em ambientes com temperatura 

controlada entre 26° e 30° e umidade média entre 70 a 85%, com lâmpadas que emitem raios 

UVA e UVB para metabolização de vitamina D e espaço suficiente para locomoção. A 

medicação pré-anestésica é muito importante, pois promove sedação, relaxamento muscular, 

analgesia, potencializa a ação dos anestésicos, entre outros benefícios. Com este trabalho 

objetivou-se relatar o protocolo anestésico para retirada de ovos em um quelônio. No mês 

de agosto de 2020, um jabuti piranga femea adulto, com cerca de 15 anos, pesando 8, 550 

grs., foi recebida numa clínica no município de Belo Horizonte MG, com queixa de falta de 

apetite e apatia. Durante o exame clínico teve-se a suspeita de retenção de ovos. No exame 

radiográfico, feito em posição ventrodorsal, foi possível visualizar três ovos. A posição foi 

escolhida pois o animal possuía piramidismo na carapaça devido a erros de manejo, e o tutor 

só autorizou a realização de uma única chapa. A medicação pré-anestésica escolhida foi 

0,1mg/kg de dexmedetomidina, que é um agonista alfa-2 adrenérgico, 5mg/kg de Cetamina, 

que é um anestésico dissociativo, e 0,4mg/kg de Butorfanol, que é um opioide, administrados 

por via intramuscular. Quelônios são animais que necessitam de muito cuidado em seu 

manejo, como alimentação, temperatura e umidade adequada. Anestesiar répteis é um grande 

desafio, pois são fisiologicamente e anatomicamente diferente dos mamíferos, o que dificulta 

a extrapolação de doses. Para criar um protocolo seguro, é necessário, antes de tudo, é um 

bom conhecimento da anatomia, fisiologia, e das respostas a fármacos anestésicos e dosagens 

que aquela espécie apresenta. Apesar da literatura estar sempre se atualizando, é necessário 

que se faça ainda mais pesquisas em relação a repteis, para assim, aumentar a segurança dos 

protocolos para estes animais e para o médico veterinário anestesiologista. 
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A Anestesia Total Intravenosa (TIVA) é eficaz para anestesiar equídeos em procedimentos 

de curta duração e pouco invasivos, principalmente quando faz-se o uso da técnica triple 

drip. Essa técnica associa fármacos de grupos diferentes como miorrelaxantes, dissociativos, 

benzodiazepínicos e alfa2 adrenérgicos, conferindo ao paciente maior estabilidade 

hemodinâmica e cardiorrespiratória. Dessa forma, objetivou-se realizar um estudo 

retrospectivo, no período de abril/2020 a fevereiro/2021, dos efeitos cardiorrespiratórios 

em 8 equinos submetidos ao protocolo anestésico utilizando como MPA xilazina (1 

mg/kg/IV); indução com cetamina (2 mg/kg) e midazolam (0,2 mg/kg/IV); e manutenção 

com éter gliceril guaiacol (EGG) (100 mg/kg/h.), Cetamina (4 mg/kg/hora) e Xilazina (2 

mg/kg/hora). Os procedimentos cirúrgicos ambulatoriais foram: tenotomia de tendão flexor 

digital profundo, miotenectomia do músculo semitendinoso, ostectomia do quarto osso 

metacárpico, redução de eventração bilateral, exérese de massa neoplásica palpebral, 

orquiectomia e criptorquidectomia. Os procedimentos duravam em ±50 minutos com desvio 

padrão de 30,25. Os parâmetros foram obtidos através da aferição manual da frequência 

cardíaca (FC) e frequência respiratória (f), a cada 5 ou 10 minutos e eram registrados na ficha 

anestésica. Alterações significativas da frequência respiratória foram observadas no 

procedimento de redução de eventração bilateral e tenotomia nas quais os animais 

apresentaram bradipneia, podendo ser interpretada pela profundidade anestésica e a duração 

do tempo de anestesia visto que foram os procedimentos de maior duração, 2h e 1h10min, 

respectivamente, frequência cardíaca e temperatura permaneceram estáveis. Durante a 

correção de eventração traumática da flexura esternal, houve outra intercorrência em que o 

animal apresentou taquicardia acentuada (80 - 100 bpm) e taquipneia (35 rpm) e no período 

de recuperação anestésica veio a óbito por choque hipovolêmico e foi encaminhado para 

necropsia. Nos demais casos não foram observadas intercorrências significativas e os 

parâmetros avaliados permaneceram estáveis. A frequência cardíaca média avaliada foi 45 

bpm com desvio padrão de 15,91 e frequência respiratória média foi 18 rpm com desvio 

padrão de 8,30, valores considerados normais para a espécie. Ao término das cirurgias, 
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observou-se que o tempo médio de recuperação de ±30 minutos, sendo um tempo 

considerado satisfatório e sem sinais de excitação. A avaliação dos animais permitiu observar 

boa segurança da TIVA para realização de procedimentos ambulatoriais, com exceção das 

intercorrências pontuais que são explicadas pela evolução do estado clínico prévio dos 

animais envolvidos ou relação com tempos cirúrgicos superiores a uma hora. 
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Considerando o contexto vivido durante a pandemia de SARS-CoV-2, em que diversos fármacos 

utilizados em anestesia e sedação estão escassos ou em ameaça de escassez, é reforçada a necessidade da 

utilização de adjuvantes anestésicos. À vista disso, esse resumo visa analisar o uso de sulfato de 

magnésio como adjuvante na anestesia de cães, e, para isso, foi realizada uma pesquisa nos 

bancos de dados on-line Google Scholar, PubMed e Portal de Periódicos da CAPES sobre 

o uso de sulfato de magnésio na anestesia. Foram utilizados trabalhos científicos, para a 

composição desse estudo, considerando a relevância e data de publicação, compreendendo 

os anos entre 2014 e 2021. O magnésio é um antagonista fisiológico natural do cálcio, 

proporcionando relaxamento muscular por redução da liberação de acetilcolina, inibidor da 

liberação de histamina, estimulador da produção de óxido nítrico e antagonista de receptores 

N-metil-D-aspartato. A administração de sulfato de magnésio (MgSO₄) pode ser usada como 

adjuvante para reduzir a dose de agentes antinociceptivos e prolongar a duração da analgesia 

de vários anestésicos locais e combinações de opioides quando administrados por via 

epidural ou raquidiana, sendo utilizado para promover anestesia multimodal1,2. A dosagem 

utilizada, tanto em bolus como em infusão contínua, são variáveis, mas em aplicação 

subaracnóidea há relatos de que 3 mg/kg não causou déficits neurológicos ou alterações 

histopatológicas na medula espinhal3. Em dois estudos sobre cadelas submetidas a 

ovariohisterectomia, MgSO₄ foi capaz de reduzir a dose de tiopental, halotano4 e fentanil5. 

Em cães submetidos a cirurgia ortopédica eletiva3, a administração de sulfato de magnésio 

epidural potencializou a analgesia fornecida pela ropivacaína, porém, também prolongou a 

duração do bloqueio motor, o que pode causar desconforto pós-operatório. Antinocicepção 

produzida por sulfato de magnésio demostrou maior magnitude quando aplicado sozinho na 

anestesia epidural do que em associação com a morfina, entretanto não potencializou sua 

analgesia6. A administração de MgSO₄ pareceu não fornecer vantagem clínica em um estudo 

sobre seus efeitos impedindo o movimento motor em cães anestesiados com sevoflurano7. 

Portanto, os resultados encontrados mostram boas indicações para a utilização de sulfato de 
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magnésio como adjuvante anestésico e, dessa maneira, a presente revisão auxilia no 

agrupamento de informações e o incentivo da prática de anestesia multimodal. 
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TIVA EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REMOÇÃO DE CARCINOMA 
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SOUZA, Thamyris Guedes de Oliveira LIMA, Gildásio Fernandes Boaventura ANDRADE 
e Jonatas Campos de ALMEIDA 

 
Palavras chaves: Dexteocetamina, pequeno ruminante, propofol, tumoração 

 
O ovino é um mamífero ruminante de pequeno porte, fonte de carne, leite, lã e couro sendo 

de grande importância econômica no Brasil. O presente trabalho tem como objetivo relatar 

um protocolo anestésico em um ovino para remoção de tumor utilizando a anestesia total 

intravenosa (TIVA), anestesia geral que usa uma combinação de agentes administrados 

exclusivamente por via intravenosa, sem utilização de um gás anestésico. Um ovino, fêmea, 

30 kg, foi atendido na Clínica Escola Veterinária de Feira de Santana - BA, apresentando um 

carcinoma de células escamosas na região abdominal no antímero direito. Após avaliação 

clínica e realização dos exames complementares, o animal apresentava valores dentro da 

normalidade para a espécie e foi encaminhado para o centro cirúrgico para remoção completa 

da tumoração. Foi realizado midazolam 0,3mg/kg, cetamina 3mg/kg e morfina 0,5mg/kg, 

como MPA por via intravenosa por infusão contínua, sendo realizado o volume total em 15 

minutos. Animal foi induzido com propofol 3mg/kg e foi mantido com oxigenação por 

máscara durante todo o procedimento, sendo realizado o bloqueio local com lidocaína 

4mg/kg na solução de 0,8mg/ml. A manutenção foi realizada com dexteocetamina na dose 

de 0,28mg/kg/min e iniciou-se a infusão com propofol na dose de 600mcg/kg/min e a cada 

10 min a dose foi decaindo em 100mcg, totalizando um tempo de 75 minutos de 

procedimento. Nos 15 minutos finais, foi mantido com propofol na dose de 90mcg/kg/min, 

mantendo o animal em plano superficial e com reflexo palpebral e corneal, porém, sem sinais 

de dor. O animal se manteve estável no trans-operatório com frequência cardíaca de 100 

bpm, frequência respiratória 20 mpm, pressão arterial invasiva com média de 71 mmHg, 

pressão arterial sistólica de 98 mmHg, pressão arterial diastólica de 67 mmHg, pressão arterial 

média de 70 mmHg, saturação de O2 100% e temperatura de 38,5°C. No pós-operatório, 

foram realizadas penicilina por 5 dias na dose de 30000 UI/kg, dipirona 25mg/kg BID por 

5 dias e morfina na dose de 0,1mg/kg como tratamento suporte. Conclui-se que o protocolo 

anestésico foi eficaz, fornecendo segurança durante todo o procedimento, visto que o animal 

permaneceu estável e com retorno satisfatório. 
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USO DA LIDOCAÍNA E BUPIVACAÍNA NO BLOQUEIO EPIDURAL EM 
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Palavras Chaves: Anestesia espinhal, Quelônios, Fármacos anestésicos 
 
Os Testudines possuem taxas metabólicas baixas, que resultam em lenta metabolização e 

excreção dos fármacos, desse modo, o uso da anestesia geral causa profunda depressão do 

sistema nervoso central, além disso sua capacidade voluntária de interromper a respiração 

dificulta a utilização desses fármacos. A partir disso, o uso da anestesia epidural tem se 

mostrado uma alternativa segura e eficiente para a realização de contenções químicas para 

procedimentos rotineiros, promovendo redução das doses de anestésicos gerais e em certos 

casos dispensando a utilização deles. Objetiva-se neste estudo analisar a eficiência e segurança 

da anestesia epidural em Testudines. Esta revisão sistemática é composta por dados coletados 

durante o mês de maio de 2021, através da plataforma digital Google Acadêmico. Dessa 

busca, foram selecionados 5 trabalhos científicos para compor a base técnica-informacional 

deste estudo. No seu estudo comparativo com a espécie Chelonoidis carbonaria, Santos et al. 

(2011), a lidocaína e bupivacaína apresentaram um tempo médio de 24,5 e 89 minutos, 

respectivamente, para causar efeito anestésico desejável na realização de procedimentos 

cirúrgicos na cauda/cloaca, enquanto para os membros pélvicos o tempo médio foi de 14,0 

e 77,5 minutos na utilização dos mesmos anestésicos. Nascimento (2013), na sua dissertação 

utilizou a espécie Podocnemis expansa, nesta, a lidocaína propiciou um tempo médio de 

anestesia requerida de 36 minutos na região da cauda/cloaca, enquanto a bupivacaína 

apresentou uma média de 60,8 minutos. Para os membros pélvicos, obteve-se o tempo hábil 

de 24,6 minutos e 58,7 minutos para lidocaína e bupivacaína, respectivamente. Já em Ribeiro 

et al. (2011), a anestesia espinhal realizada em Phrynops geoffroanus, verificou-se na região da 

cauda/cloaca que o tempo hábil médio de anestesia utilizando a lidocaína e pubivacaína foi 

34,5 e 114,5 minutos, respectivamente, enquanto o tempo médio nos membros pelvinos foi 

de 24 e 110,5 minutos mediante utilização dos fármacos, na mesma sequência. Andrade et 

al. (2010), em seu estudo realizado com espécimes de Trachemys dorbigni, o tempo médio da 

ação da lidocaína e bupivacaína, respectivamente, foi de 79,29 e 116,55 minutos para 

promoção da anestesia desejável na região da cloaca/cauda, já o tempo médio para anestesia 

nos membros pélvicos foi de 112,03 e 150,87 minutos para lidocaína e bupivacaína, 

respectivamente. Sendo que em 100% dos trabalhos aqui citados nenhum dos animais 
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submetidos aos dois tipos de protocolos apresentaram qualquer tipo de efeito adverso ou 

alteração anormal em parâmetros cardiovasculares durante o período trans-anestésico, assim 

como a pubivacaína apresentou maior tempo hábil para ambas as regiões em todos os 

estudos. Além do mais, todos os autores asseguram a eficácia do uso da lidocaína e 

bupivacaína na anestesia por via espinhal e sua eficiência em procedimentos mais simples e 

rotineiros. Dessa forma, conclui-se que o uso da lidocaína e bupivacaína por via epidural 

evidenciaram um procedimento seguro e uma anestesia satisfatória para a realização de 

procedimentos na cauda/cloaca e membros pélvicos de Testudines. Ademais, espera-se que 

esse estudo possa servir de parâmetro para trabalhos de aprimoramento da técnica nesses 

animais visando, a minimização dos riscos e aumento da eficácia deste protocolo em 

Testudines. 
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O uso da maconha com objetivos medicinais existe há mais de 4.000 anos. Por conta do 

preconceito e da ilicitude, somente ultimamente está tomando forma na comunidade 

científica. É um assunto dinâmico e complexo, porém polêmico diante da sociedade. Com 

os atuais avanços da farmacologia e a possibilidade do isolamento dos seus constituintes, 

principalmente o canabidiol (CBD) e tetraidrocanabidiol (THC) demonstra grande 

possibilidade de sucesso na medicina veterinária, sendo os extratos de C. sativa já prescritos, 

com base nos estudos realizados em humanos. O objetivo deste trabalho é descrever as 

possibilidades e eficácia do uso da cannabis medicinal e a fisiologia do sistema 

endocanabinóide no controle da dor. Foram selecionados e estudados 7 artigos através das 

plataformas PubMed, Periódicos CAPES e Google Acadêmico. A dor é definida como 

injúria causada por diversos processos mediados por inflamação, onde sua função é alertar o 

limite do indivíduo. Há relatos promissores sobre os efeitos benéficos da substância, 

principalmente no tratamento da dor em processos inflamatórios, doenças neuropáticas, 

esclerose múltipla, doenças imunomediadas, osteoartrite e dor oncológica. Pode ser utilizada 

no tratamento do câncer como terapia paliativa complementar no controle de dor, além de 

diminuir angiogênese e crescimento tumoral. Controla a inflamação e a via descendente, por 

meio da homeostase do sistema imune. Há a possibilidade da diminuição ou substituição da 

utilização de AINES ou opioides por conta da Cannabis sativa possuir características similares. 

Seus efeitos colaterais são em sua maioria positivos, pois geram bem-estar e qualidade de 

vida, como aumento do apetite, relaxamento, redução da ansiedade e depressão e melhora 

do sono. Estudos realizados mostram que em resposta a estímulos álgicos, endocanabinóides 

são produzidos e liberados no sistema nervoso central (SNC). Esses neurotransmissores 

atuam no controle da central e dor periférica conectando-se aos receptores específicos CB1 

e CB2, que funcionam como chave-fechadura. O CB1 atua no SNC e tecidos periféricos, 

modula neurotransmissores e influencia diversas funções orgânicas. O CB2 atua no sistema 

imunológico, reduz citocinas pró-inflamatórias, controla ativação e migração de células 

imunes. A estimulação desses receptores pode reduzir as manifestações clínicas da esclerose 

múltipla, dor neuropática e inflamatória, osteoartrite, e também dor oncológica. A Cannabis 
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sativa mostra-se eficaz e segura no controle da dor em animais, além de promover bem-estar 

e qualidade de vida. 
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A Cannabis sativa é uma planta medicinal usada para diversos fins, tanto no tratamento da 

medicina humana quanto na medicina veterinária. Essa planta é popularmente conhecida 

como cannabis ou maconha. Diversos são os compostos químicos encontrados na Cannabis, 

entre eles é visualizado o canabidiol (CBD), essa substância apresenta diversas ações 

terapêuticas, atuando inclusive no sistema nervoso. Vários estudos dentro da medicina 

veterinária buscam entender as respostas do uso do CBD no tratamento e controle da dor 

em pacientes na medicina veterinária. Objetiva-se neste estudo explanar a relação do CBD e 

sua resposta analgésica no controle da dor em animais. A coleta de dados foi realizada entre 

abril e maio de 2021, utilizou-se para a pesquisa as bases de dados Scientific Eletronic Library 

Online e Google Acadêmico. Foi definido como critério trabalhos com desenvolvimento do 

CBD e sua relação com controle de dor na medicina veterinária. Foram selecionados 5 

trabalhos científicos para a composição desse estudo. Em seu estudo Martello et al. (2019) 

apresenta que, oito cães tratados com CBD apresentaram diminuição do quadro da dor. 

Gamble et al. (2018) relata em seu estudo que, o óleo de CBD tem influência nos escores de 

diminuição da dor nos animais. Ocorreu redução de 32% da dor em um cão de 10 anos 

acometido de osteoartrite, segundo o estudo de Álava (2018). Ocorreu sucesso de 90% do 

quadro de dor crônica em égua tratado com CBD, conforme explana Ellis et al. (2019), em 

seu estudo. Philpott et al. (2017) afirma que, ocorreu inibição de dor e sensibilização 

periférica em cobaias com uso do CBD. Concluise que o uso do canabidiol em animais pode 

apresentar melhora em quadros de dor. Estudos futuros devem ser realizados para descrever 

a eficácia do uso do CBD no tratamento e controle da dor na medicina veterinária. Espera-

se que esse estudo possa servir de parâmetro para estudos futuros sobre o uso da Cannabis 

sativa na medicina veterinária. 
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A Gallinula chloropus (popular: galinha-d'água) é uma das aves aquáticas mais frequentes em 

várias regiões do Brasil, habitando ambientes lacustres e em menor proporção em cursos de 

água de pequena dimensão. Visto a carência de estudos na área de anestesiologia de aves 

silvestres, o presente trabalho tem como objetivo relatar um protocolo anestésico em galinha-

d’água para amputação de membro. O espécime de 0,132kg, foi encontrado sem conseguir 

voar, em uma área residencial e foi encaminhado ao Hospital Veterinário Cevet 24h (Centro 

de Emergências Veterinárias) da cidade de Feira de Santana – BA. No local constatou-se 

lesão antiga e grave infecção em membro anterior direito, com fratura transversa exposta de 

rádio e ulna. Devido à fratura antiga, a ave foi encaminhada ao centro cirúrgico para a 

realização da amputação do membro, visto que, a possibilidade de recuperação foi 

considerada como inexistente. A ave foi submetida a procedimento anestésico, apresentando 

como parâmetros pré-anestésicos, frequência cardíaca de 273bpm, frequência respiratória de 

75mpm, temperatura 38,9°C e glicose 143mg/dL, sendo realizado as medicações pré 

anestésicas, morfina (0,5mg/kg), ketamina (2mg/kg) e midazolam (2mg/kg) por via IM na 

região peitoral. Após 10 minutos, o paciente encontrava-se sedado, sendo realizada a indução 

com isoflurano por máscara e mantida com o mesmo fármaco através de sondagem com 

cateter 18G. Para a amputação, foi realizado um bloqueio anestésico do plexo braquial 

direito, com o auxílio do neuroestimulador na miliamperagem de 0.5 mA, visando controlar 

a dor no trans e no pós-operatório. Uma agulha (25G) foi inserida no vértice do músculo 

escapuloumeral caudal e do músculo coracobraquial caudal, sendo posicionada angulada 

cranialmente à coluna vertebral do animal e inserida até encontrar leve resistência. Para o 

bloqueio foi utilizado lidocaína (2mg/kg). O procedimento teve duração de 1 hora e 53 

minutos e o animal apresentou-se estável durante todo o procedimento anestésico, sendo 

monitorado constantemente e com os parâmetros trans anestésicos sendo aferidos a cada 5 

minutos, apresentando frequência cardíaca média de 232-256bpm, frequência respiratória de 

22-27mpm, temperatura 38°C e glicose no pós-operatório de 98mg/dL. O tratamento 
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suporte no pós-operatório foi feito durante 5 dias com enrofloxacina 10mg/kg BID, 

meloxicam 1 mg/kg SID e Vetaglos tópico. Após a recuperação clínica, a ave foi mantida 

em cativeiro, sem a possibilidade de soltura, devido as reduzidas chances de sobrevivência 

em vida livre. Conclui-se que o procedimento anestésico foi eficaz, com quadro clínico 

estável no trans e no pós-operatório e ausência de sinais indicadores de dor (hiperventilação 

e taquicardia), bem como ausência de complicações que retardassem a recuperação anestésica 

e cirúrgica. 
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