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RESUMO 
 

Os fármacos agonistas alfa-2 adrenérgicos são empregados há décadas na rotina anestesiológica 
veterinária e recentemente destacou-se no mercado a dexmedetomidina, que possui maior 
especificidade, seletividade e segurança em relação a fármacos como a xilazina, clonidina, romifidina 
e detomidina. O objetivo deste estudo foi revisar os efeitos, aplicações e vantagens do uso da 
dexmedetomidina com base na literatura. Este novo fármaco é de grande interesse ao 
anestesiologista por promover sedação, analgesia e relaxamento muscular mais potentes que outros 
sedativos, além de proporcionar outros efeitos benéficos, como a redução do consumo de oxigênio 
durante o período trans e pós-operatório e da quantidade de anestésicos gerais e analgésicos. Assim 
como os outros fármacos da classe dos agonistas alfa-2 adrenérgicos, a dexmedetomidina causa 
depressão do sistema cardiovascular de forma menos acentuada e, no sistema respiratório, ocorre 
discreta alteração na frequência respiratória e no volume minuto. A dexmedetomdina pode ser 
utilizada associada a fármacos opioides e na anestesia dissociativa. Tem a capacidade de ser 
revertida com fármacos antagonistas alfa-2 adrenérgicos, como o atipamezol.  
 

Palavras-chave: agonistas de receptores adrenérgicos alfa 2, cardiovascular, sedativo, anestesia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

Alpha-2-adrenergic agonist drugs have been used for decades in the veterinary anesthesiology 
routine and recently dexmedetomidine has been highlighted commercially, fot it’s greater specificity, 
selectivity and safety compared to drugs such as xylazine, clonidine, romifidine and detomidine. The 
aim of this study was to review the effects, feasibility and advantages of using dexmedetomidine 
based on the literature. This new drug is of great interest to the anesthesiologist for providing 
sedation, analgesia and more potent muscle relaxation compared to other sedatives, in addition to 
providing other beneficial effects, such as a decrease in the oxygen consumption trans and 
postoperatively and in doses of anesthetics and analgesics. Like other alpha-2 adrenergic agonists, 
dexmedetomidine causes cardiovascular depression, although less strongly and, in the respiratory 
system, there is a slight change in respiratory rate and minute volume. Dexmedetomidine can be used 
in combination with opioid drugs and in dissociative anesthesia. It has the ability to be reversed with 
alpha-2 adrenergic antagonist drugs, such as atipamezole.  
 
Key words: adrenergic alpha-2 receptor agonists, cardiovascular, sedative, anesthesia. 
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1 INTRODUÇÃO 

A história dos agonistas dos receptores adrenérgicos do tipo alfa-2 teve início 

no começo da década de 1960, quando foram sintetizados para serem utilizados 

como descongestionantes nasais. O resultado esperado era que o uso de um agente 

vasoconstritor local diminuísse o edema da mucosa nasal e, consequentemente, 

desobstruísse a passagem de ar. Uma amostra de um novo composto na época, 

conhecida atualmente como clonidina, foi encaminhada para o departamento médico 

para testar essa propriedade em humanos. Para isso, utilizaram-se algumas gotas 

nas narinas de uma secretária que portava um resfriado e o resultado foi inesperado, 

ela adormeceu por 24 horas, além de apresentar hipotensão, bradicardia severa e 

xerostomia (diminuição ou ausência da produção de saliva) (STAHLE, 1982). Testes 

seguintes comprovaram o efeito anti-hipertensivo da clonidina em humanos. Desde 

então, essa classe de fármacos vem sendo utilizada no tratamento de pacientes 

hipertensos e naqueles dependentes de drogas e álcool (KAMIBAYASHI; MAZE, 

2000). 

Em Medicina Veterinária, os fármacos agonistas alfa-2 adrenérgicos são 

comumente utilizados como medicação pré-anestésica (MPA), coadjuvantes no 

tratamento da dor, sedativos, miorrelaxantes e analgésicos, sendo utilizados para 

procedimentos médicos e cirúrgicos (BRAGA, 2012). Ademais, possuem 

propriedades simpatolíticas e ansiolíticas (FANTONI; CORTOPASSI, 2002). 

Fazem parte deste grupo, fármacos como a xilazina, clonidina, romifidina, 

detomidina, medetomidina e a dexmedetomidina, sendo o primeiro o mais utilizado 

na rotina veterinária. Entretanto, nos últimos anos houve um aumento na busca por 

um fármaco que possuísse uma seletividade maior ao receptor alfa 2 comparado ao 

alfa 1, conferindo segurança e uma menor incidência de efeitos depressivos 

(BRAGA, 2012). 

Dessa forma, a dexmedetomidina tem sido bastante estudada em 

anestesiologia humana e veterinária, principalmente em relação às suas 

características farmacológicas, como a maior seletividade alfa-2/alfa-1 (1620/1) e 

potência sedativa e analgésica em relação aos outros fármacos desta classe 

(SOUZA, 2006). Ademais, provoca uma menor depressão cardiovascular, o que faz 

deste fármaco o melhor agonista alfa-2 disponível no mercado nos dias atuais 

(KUUSELA, 2004; UILENREEF et al., 2008). 



 15 

O objetivo do presente estudo foi revisar, com base na literatura, as principais 

aplicações e efeitos do uso da dexmedetomidina em Medicina Veterinária. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Agonistas Alfa-2 Adrenérgicos  

A classe dos agonistas alfa-2 adrenérgicos é comumente utilizada em 

Medicina Veterinária como medicação pré-anestésica devido aos seus efeitos 

sedativos, miorelaxantes, analgésicos (MURRELL; HELLEBREKERS, 2005) e 

hipnóticos (MAZE, 2000). 

Os principais representantes dessa classe são os fármacos xilazina, 

romifidina, clonidina, detomidina, medetomidina e dexmedetomidina. Os efeitos 

clínicos de cada fármaco são semelhantes entre si, sendo que as diferenças residem 

na duração da ação, especificidade e efeitos colaterais (ANSAH, 2004). 

 

2.1.1 Farmacocinética e Farmacodinâmica  

Os efeitos anteriormente citados ocorrem logo após a ligação do agente com 

os receptores alfa-2 adrenérgicos. Esses receptores estão localizados no sistema 

nervoso central e periférico, sendo ainda classificados em subtipos α2A, α2B, α2C e 

α2D (SINCLAIR, 2003). O subtipo α2A é responsável pela sedação, analgesia e 

anestesia; o subtipo α2B medeia as alterações cardiovasculares, o subtipo α2C 

exerce os efeitos ansiolíticos (SCHOLZ; TONER, 2000; SCHEININ et al., 1998) e o 

subtipo α2D, localizado nas ilhotas pancreáticas, inibem a secreção de insulina  

(CHEN; HSU, 1994).  

Os receptores alfa-2 podem ser pré-sinápticos ou pós-sinápticos. Os 

receptores pré-sinápticos regulam a liberação de noradrenalina e trifosfato de 

adenosina (ATP), inibindo-os por meio de um mecanismo de feedback negativo 

quando essas substâncias são ativadas, enquanto que os receptores pós-sinápticos 

se localizam na musculatura lisa vascular e quando são ativados realizam a 

vasoconstrição (MAZE, 1992). 

O mecanismo de ação em destaque dos fármacos agonistas alfa-2 

adrenérgicos é a diminuição da concentração de catecolaminas circulantes, como a 

noradrenalina, em até 90%, assim como também reduzem a excitação do sistema 

nervoso central. A estimulação de receptores alfa-2 tem como consequência a 

inibição da enzima adenilciclase que, ao ser ativada pelas proteínas G, irá diminuir a 

formação de monofosfato cíclico de adenosina (AMPc) (transdutor de sinal). Com as 
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proteínas G ativadas, os canais iônicos de potássio serão abertos, ocorrendo a 

saída de potássio da célula, diminuindo a condução e hiperpolarizando a célula 

nervosa, o que favorece a diminuição da excitabilidade dos neurônios no sistema 

nervoso central, resultando na sedação e analgesia (AGHAJANIAN; 

VANDERMAELEN, 1982; BHANA; GOA; MCCLELLAN, 2000; SCHOLZ; TONNER, 

2000). 

Sobre a farmacocinética, comparados a outros fármacos sedativos, pode-se 

dizer que os agonistas alfa-2 em geral possuem altas taxas de depuração e uma 

meia vida mais curta (SALONEN, 1992).   

 

2.2 Dexmedetomidina 

Inicialmente, foi utilizada nos Estados Unidos em 1999, para fins sedativos e 

analgésicos na medicação pré-anestésica, durante a anestesia ou para 

administração pela via epidural em humanos (SCHOLZ; TONNER, 2000; RIBEIRO; 

NASCIMENTO, 2003). 

A dexmedetomidina é o enantiômero dextrógiro da medetomidina que possui 

uma alta especificidade por receptores alfa-2, sendo a relação alfa-2/alfa-1 de 

1620/1 (dez vezes maior que a xilazina e superior aos demais representantes da 

classe) (Tabela 1). Esse fármaco exerce analgesia, relaxamento muscular e 

sedação com uma menor depressão do sistema cardiovascular comparado a outros 

fármacos agonistas alfa-2 (SAVOLA et al., 1986; RIBEIRO; NASCIMENTO, 2003). 

 

Tabela 1 – Comparação dos fármacos agonistas dos receptores alfa-2 adrenérgicos em 
relação à sua seletividade. 

Fármaco Relação Alfa-2/Alfa-1 

Xilazina 160/1 

Clonidina 220/1 

Detomidina 260/1 

Romifidina 340/1 

Medetomidina 1620/1 

Dexmedetomidina 1620/1 

Fonte: SCHEININ (1989) 
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A sua administração pode ser realizada pela via intravenosa (IV) e 

intramuscular (IM), sendo nesta última rapidamente absorvida com consequente 

concentração plasmática máxima em 30 minutos. Os locais de administração por via 

intramuscular já foram descritos por Carter (2013) como sendo os músculos 

semimembranoso, cervical, glúteo e lombar (Tabela 2). O período de latência ocorre 

em 15 minutos, possui meia-vida de distribuição de seis minutos e meia-vida de 

eliminação de aproximadamente duas horas. Em cães, a dexmedetomidina é 

biotransformada pelo fígado e excretada pela urina (95%) e pelas fezes (5%) 

(BACCHIEGA; SIMAS, 2008; RIBEIRO; NASCIMENTO, 2003). 

 

Tabela 2 - Valores médios para variáveis mensuradas em vários momentos em 7 cães que receberam 
uma injeção IM combinada de hidromorfona e dexmedetomidina nos músculos 
semimembranoso, cervical, glúteo ou lombar no estudo do aparecimento e qualidade da 
sedação. 

Tempo 
FC 

(bpm) 
 

f 
(mpm) 

 
Posição do bulbo 

ocular 
 Reflexo motor 

 G S L Ce  G S L Ce  G S L Ce  G S L Ce 

0 103 109 99 107  27 31 25 26  C C C C  I I I I 

5 65 52 69 55  18 34 32 30  C C C C  I I I I 

10 59 43 59 48  30 34 19 31  C C C C  I A I I 

15 48 45 52 44  31 30 21 17  C VM C VM  A A I I 

20 47 44 48 41  23 17 18 16  C VM C V  A A I A 

25 47 44 47 44  18 16 17 17  C VM C VM  A A I A 

30 47 47 48 41  16 13 20 17  C VM C VM  A A I A 

A = Ausente; C = Centralizado; Ce = m. Cervical; G = m. Gluteo; I = Intacto; L= m. Lombar; S = m. 
Semimembranoso; V = Ventral; VM = Ventromedial 
Fonte: (CARTER et al., 2013) 

 

A dexmedetomidina é utilizada principalmente em animais agitados e/ou sob 

intenso estresse no período pré e pós-operatório. Ainda possui outros efeitos 

benéficos, como a redução do consumo de oxigênio nos períodos trans e pós-

operatórios; maior facilidade na intubação e extubação, redução na quantidade 

requerida de anestésicos gerais e analgésicos (AANTAA et al., 1997; GERTLER et 

al., 2001; SZUMITA, 2007; VENN; KAROL; GROUNDS, 2002). Aantaa et al. (1997) 
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descreveram que houve uma redução de 47% da concentração alveolar mínima 

(CAM) de isofluorano após infusão intravenosa de dexmedetomidina em humanos. 

 

2.2.1 Efeitos Sedativos 

Seu efeito sedativo é mediado centralmente no locus coeruleus, local de 

concentração de vários receptores α2A adrenérgicos. Os nervos que estão 

presentes nessa região, responsáveis pela função de transmissão de estímulos ao 

córtex cerebral e sistema límbico, tornam-se hiperpolarizados, inibindo assim o 

impulso elétrico, promovendo a sedação (CULLEN, 1996).  

Todos os efeitos decorrentes do uso da dexmedetomidina, sejam desejáveis 

ou adversos, dependem da dose a ser administrada, ou seja, doses maiores causam 

uma sedação mais profunda e prolongada, porém, os efeitos adversos como arritmia 

sinusal com pausa sinusal, bloqueio atrioventricular de primeiro grau e segundo grau 

(ocasionalmente) são mais pronunciados (FANTONI; CORTOPASSI, 2010). 

 

2.2.2 Efeitos Analgésicos 

A analgesia ocorre por meio da estimulação dos receptores noradrenérgicos 

espinhais e supra-espinhais, atuando também de forma sinergística com outros 

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

desses compostos nos períodos trans e pós-operatório (GUO et al., 1996; GURBET 

et al., 2006; SZUMITA et al., 2007), como demonstrado por Bhana et al. (2000) em 

humanos, em que a dose da morfina para promover a analgesia foi 50% menor em 

pacientes tratados com a dexmedetomidina. 

 

2.2.3 Efeitos Cardiovasculares 

A estimulação de diferentes regiões no cérebro pode aumentar o tônus vagal 

e inibir o tônus simpático. Dentre os principais efeitos cardiovasculares encontrados, 

destaca-se a vasoconstrição periférica seguida de aumento da pressão arterial e 

bradicardia reflexa nos minutos iniciais após a administração e posteriormente 

diminuição da pressão arterial (MURRELL; HELLEBREKERS, 2005).  

 A hipertensão também pode ser causada com altas doses de 

dexmedetomidina por meio da ativação de receptores adrenérgicos α2B na 

musculatura lisa dos vasos, enquanto as baixas doses possuem um efeito 

simpatolítico (KAMIBAYASHI; MAZE, 2000). De acordo com Szumita et al. (2007), o 
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efeito hipertensivo está relacionado a uma reação imediata da ativação dos 

receptores alfa-1, seguida por vasoconstrição. 

 

2.2.4 Efeitos Respiratórios 

Os efeitos respiratórios causados pela administração da dexmedetomidina 

são discretos, ocorrendo uma diminuição da frequência respiratória e do volume 

minuto (TRANQUILLI; THURMON; GRIMM, 2007). Kästner et al. (2001), 

descreveram que os agonistas alfa-2 em equinos, cães e gatos produziam 

depressão respiratória causada pela diminuição dos parâmetros ventilatórios, 

seguida por redução da pressão parcial de oxigênio (PaO2) e aumento da pressão 

parcial de dióxido de carbono (PaCO2). 

 

2.2.5 Efeitos Metabólicos 

Assim como outros fármacos agonistas alfa-2 adrenérgicos, a 

dexmedetomidina anula os tremores por agirem nos receptores α2B localizados no 

centro termorregulador hipotalâmico. Utilizando uma dose baixa de 

dexmedetomidina associada à meperidina, obtém-se um sinergismo, o que reduz os 

tremores musculares e pode ser benéfico ao paciente, reduzindo o desconforto no 

período pós-operatório (ELVAN, 2008).  

 

2.2.6 Outros Efeitos 

No trato gastrointestinal de cães, ocorre a inibição de secreção gástrica, 

devido à ativação de receptores adrenérgicos alfa-2 centrais e periféricos (CULLEN, 

1996). Outro efeito nesse sistema é a redução da motilidade intestinal, causadas 

pela ativação de fibras pré-sinápticas e diminuição do fluxo de sangue da artéria 

cecal em resposta a diminuição do débito cardíaco (KOENING; COTE, 2006; 

VALVERDE, 2010). 

O uso de fármacos agonistas dos receptores adrenérgicos alfa-2 causa um 

aumento na glicemia, devido a ação nos receptores alfa-2 pós-sinápticos das células 

β do pâncreas, diminuindo o nível de insulina circulante (CULLEN, 1996; THURMON 

et al., 1996), portanto, deve-se ter cautela com pacientes diabéticos. Estes autores 

ainda descreveram uma diminuição da reabsorção de água nos néfrons, da 

liberação de vasopressina e do hormônio antidiurético pela hipófide, o que leva a um 

aumento do débito urinário. 



 21 

Em cadelas, segundo Cullen (1996), uma administração de 20 μg/kg de 

medetomidina é capaz de reduzir a motilidade uterina, enquanto que uma dose de 

40 e 60 μg/kg promove o efeito contrário, sem a ocorrência de aborto. 

Outros efeitos da dexmedetomidina incluem náusea e hipóxia, assim como 

também bloqueios atrioventriculares de primeiro e segundo graus quando 

administradas altas doses (EBERT et al., 2000). Durante a infusão contínua, a 

hipotensão ocorre devido à supressão do tônus simpático. Os autores ainda citam 

que o fármaco deve ser utilizado com cautela em pacientes com histórico de 

arritmias e fração de ejeção ventricular reduzida. 

 

2.3 Anestesia e Analgesia Epidural 

A anestesia epidural é uma técnica de anestesia regional comumente utilizada 

em animais de pequeno e grande porte que se baseia na administração de um 

anestésico local, opioide ou agonista alfa-2 adrenérgico no espaço epidural com o 

objetivo de promover analgesia trans e pós-operatória prolongada com menores 

efeitos adversos quando comparadas com a anestesia geral (MASSONE, 2003; 

FIERHELLER et al., 2004). 

Os fármacos agonistas alfa-2 adrenérgicos auxiliam na anestesia epidural 

promovendo analgesia por meio da ativação colinérgica espinhal, o que poderá 

causar ausência ou menor intensidade de bloqueio motor, resultando em leve ataxia 

(ALMEIDA et al., 2004). Segundo Otero (2005), a dexmedetomidina, quando 

administrada na metade da dose, irá fornecer efeitos parecidos a outros fármacos de 

sua classe. 

Souza (2006), em seu estudo sobre a anestesia epidural utilizando a 

dexmedetomidina em gatas submetidas à ovariohisterectomia, evidenciou a 

diminuição do consumo de anestésico inalatório, assim como uma recuperação 

anestésica de melhor qualidade quando comparada aos animais que receberam 

lidocaína. Ainda neste estudo, a dexmedetomidina na dose de 4 μg/kg associada à 

lidocaína 2% na dose de 1 mg/kg resultou na diminuição da frequência cardíaca com 

alterações eletrocardiográficas, sendo relatados quadros de bradicardia, arritmia 

sinusal e bloqueio atrioventricular, assim como uma discreta depressão respiratória 

acompanhada de relaxamento muscular. 
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Pohlet et al. (2012) obtiveram com a dexmedetomidina na dose de 2 μg/kg 

pela via epidural em cães uma maior duração do bloqueio comparado com outros 

fármacos agonistas alfa-2 adrenérgicos, com duração média de duas horas.  

 

2.4 Uso da Dexmedetomidina em Pequenos Animais 

2.4.1 Cães e Gatos 

Kamibayashi e Maze (2000) observaram que a dose de 10 μg/kg de 

dexmedetomidina pela via intravenosa resultou em decúbito lateral e esternal em 

cães, havendo pico de sedação e analgesia entre 10 e 20 minutos. Kitahara et al. 

(2002) observaram que essa dose promoveu bradicardia, todavia, não houve 

alterações nas pressões sistólica, média e diastólica, o que poderia ser justificado 

pelos efeitos centrais e periféricos do fármaco, gerando ações contrárias de 

hipotensão e hipertensão. Os autores ainda relatam uma diminuição no débito 

cardíaco e também no índice cardíaco relacionados à bradicardia e aumento da 

resistência vascular periférica devido aos efeitos de vasoconstrição direta.  

Segundo Kuusela et al. (2001), o uso de dexmedetomidina em cães na dose 

de 20 μg/kg foi o suficiente para causar profunda sedação e analgesia. Com uma 

dose de 2 μg/kg, obteve-se sedação moderada e com apenas 0,2 μg/kg ocorreu 

sedação leve sem nenhuma analgesia no paciente. Ademais, pôde ser observada 

uma discreta diminuição da PaO2 sem alterações significativas nos valores de 

frequência respiratória, todavia, ocorreu um quadro de acidose metabólica, 

principalmente nas doses de 2 e 20 μg/kg, havendo um aumento da pressão parcial 

de CO2 e baixas concentrações de bicarbonato com redução do pH arterial. Outros 

efeitos foram observados como demonstrado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Valores referentes à dose, via de administração, duração e efeitos da 
dexmedetomidina nas espécies caninas e felinas. 

 Dose 
Via de 

Administração 
Duração Efeitos 

Cães 
1-10 μg/kg¹ 
10-20 μg/kg² 

 
IV ou IM 

 
2 horas  da FC 

Gatos 4 μg/kg³ IM ** 
êmese;  da FC, 

PAS e f 

** sem referência 
Fonte: ¹ LERVIK et al., 2012; ² FANTONI; CORTOPASSI, 2010; ³ SOUZA, 2006 
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Valtolina et al. (2009), observaram que em cães sob infusão contínua (25 

μg/m²/h), a dexmedetomidina foi tão eficaz quanto a infusão contínua de morfina, 

proporcionando analgesia pós-operatória e sem causar efeitos adversos 

significativos. Esse estudo demonstra que a infusão contínua de dexmedetomidina 

ajuda a manter uma analgesia estável no pós-operatório em pacientes críticos por 

mais de 24 horas. 

Em um estudo realizado por Selmi et al. (2003) na espécie felina, foi 

demonstrado que a administração via intramuscular de dexmedetomidina (10 μg/kg) 

não promoveu diminuição significativa da frequência respiratória em um período de 

50 minutos, porém, houve redução significativa quando administrada 

dexmedetomidina (10 μg/kg) associada à cetamina (5 mg/kg) no período de 5 a 30 

minutos, assim como também ocorreu com a associação de dexmedetomidina (10 

μg/kg) e butorfanol (0,2 mg/kg) no período de 20 a 50 minutos após o tratamento.  

O uso associado da dexmedetomidina, Teixeira Neto (2009) refere que, com o 

butorfanol, pode ser utilizada para procedimentos investigativos/diagnósticos curtos. 

Já a combinação com morfina ou hidromorfona, pode ser utilizada como medicação 

pré-anestésica em cães que serão submetidos a algum procedimento doloroso. Por 

fim, a associação com cetamina, é utilizada em felinos que possuem um 

comportamento mais agressivo (Tabela 4).   

 
Tabela 4 – Doses da dexmedetomidina em associações com outros fármacos em cães e gatos 

saudáveis (ASA I e II) por via intramuscular. 

Fármacos 
Dose 

Cães Gatos 

Dexmedetomidina 
Butorfanol 

10-20 μg/kg 
0,2 mg/kg 

20 μg/kg 
0,2 mg/kg 

Dexmedetomidina 
Morfina 

5-10 μg/kg 
0,5 mg/kg 

** 

Dexmedetomidina 
Hidromorfona 

5-10 μg/kg 
0,1 mg/kg 

5-10 μg/kg 
0,1 mg/kg 

Dexmedetomidina 
Cetamina 

** 
10 μg/kg 

5-10 mg/kg 

** - sem referência 
Fonte: Teixeira Neto (2009) 
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2.4.2 Animais Silvestres 

Monteiro (2012) em seu estudo com papagaios verdadeiros (Amazona 

aestiva), avaliando os efeitos do atipamezol e da ioimbina após a administração da 

dexmedetomidina (25 μg/kg) associada à cetamina (30 mg/kg) IM, relatou que não 

houve efeitos adversos durante a anestesia embora tenha ocorrido redução das 

frequências cardíaca e respiratória e da PAS. Segundo a autora, o protocolo 

utilizado para contenção desses animais foi eficaz durante 30 minutos. 

Em coelhos, a dexmedetomidina (10 μg/kg) em associação à lidocaína (2 

mg/kg) pela via epidural promoveu alterações menos intensas e duradouras sob a 

FC quando comparada com a xilazina (3 mg/kg) associada à lidocaína (2 mg/kg). 

Ainda houve depressão significativa da f e da PAS. O autor conclui que a dose 

utilizada da dexmedetomidina não fornece contenção satisfatória nessa espécie 

(OLIVEIRA, 2013). 

 

2.5 Uso da Dexmedetomidina em Grandes Animais 

2.5.1 Equinos  

Na espécie equina, a utilização de fármacos sedativos como os agonistas dos 

receptores adrenérgicos é favorável por manter o animal em posição quadrupedal, 

além de causar ptose palpebral e labial, abaixamento da cabeça, ataxia, protrusão 

peniana e indiferença aos estímulos externos (TAYLOR; CLARKE, 2009; THURMON 

et al., 1996). 

A dexmedetomidina foi utilizada isoladamente e associada com o butorfanol 

em infusão contínua (IV) por Medeiros (2010). Foram considerados dois tratamentos 

descritos na tabela 5. 

Tabela 5 – Doses da dexmedetomidina isolada e em associação com butorfanol em bolus e 
em infusão contínua na espécie equina. 

Fármacos 

Dose 

Bolus Infusão Contínua 

Dexmedetomidina 3,5 μg/kg 5 μg/kg/h 

   

Dexmedetomidina 
Butorfanol 

3,5 μg/kg 
0,02 mg/kg 

3,5 μg/kg/h 
0,024 mg/kg/h 

Fonte: Medeiros (2010) 
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Segundo a autora, a associação com o butorfanol potencializou o efeito 

sedativo. Essa sedação possui duração e intensidade parecidas quando 

administrada dexmedetomidina isoladamente em uma taxa maior (5 μg/kg/h). Essa 

associação não diminui os efeitos hemodinâmicos e respiratórios quando comparada 

à dexmedetomidina isoladamente, porém esses efeitos depressores são menos 

intensos. A sedação em ambos os protocolos foi considerada insatisfatória para 

procedimentos prolongados com o animal em posição quadrupedal.  

 Em um estudo feito por Bettschart-Wolfensberger et al. (2005) em pôneis, a 

dexmedetomidina na dose de 3 μg/kg IV não causou alterações significativas nos 

valores de FC, pressão venosa e pressão média da artéria pulmonar (PAPm) 

quando comparadas com os resultados da xilazina e detomidina. Ainda ocorreu 

redução da frequência respiratória significativa após a administração da 

dexmedetomidina ao longo de 60 minutos.  

2.5.2 Ruminantes 

Em pequenos ruminantes (ovelha e cabra), Kästner et al. (2007) compararam 

os efeitos cardiopulmonares causados pela infusão de dexmedetomidina (2 μg/kg), 

sem a realização de bolus, mantidos anestesiados com sevofluorano. Nas duas 

espécies foram relatadas alterações cardiovasculares como diminuição da FC e 

PAM, porém a espécie caprina apresentou maior sensibilidade, além de apresentar 

uma redução do débito cardíaco em 20% indo de encontro à espécie ovina. Em 

relação às alterações no sistema respiratório, os ovinos apresentaram redução da 

PaO2, aumento da pressão arterial pulmonar (PAP), espaço morto baseado na 

relação ETCO2 e PaCO2 e da fração de shunt, enquanto que os caprinos não 

apresentaram alterações significativas. 

 

2.6 Fármacos Antagonistas Alfa-2 Adrenérgicos  

A utilização de fármacos antagonistas específicos dos receptores 

adrenérgicos alfa-2 é de grande interesse ao Anestesiologista, pois viabiliza o 

controle dos efeitos causados pelos agonistas, como por exemplo, a reversão dos 

efeitos sedativos (KAMIBAYASHI; MAZE, 2000). Atualmente, existem três fármacos 

antagonistas alfa-2 adrenérgicos: ioimbina, atipamezol e tolazolina. O atipamezol é o 

mais recente e substituiu os outros antagonistas em animais de companhia e 
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exóticos quando são administradas a medetomidina e dexmedetomidina, todavia, a 

ioimbina ainda é utilizada como antagonista da xilazina (RANKIN, 2017). 

 

2.6.1 Atipamezol 

O atipamezol é o fármaco antagonista alfa-2 adrenérgico mais novo no 

mercado. Promove a reversão dos efeitos sedativos e simpatolíticos de maneira 

dose dependente. A sua meia vida de eliminação coincide com a da 

dexmedetomidina de 2 horas (KAMIBAYASHI; MAZE, 2000). Possui uma 

seletividade por receptores adrenérgicos alfa-2 200 a 300 vezes maior que a 

ioimbina (CULLEN, 1996).  

Cullen (1996) ainda descreve que, para obter a reversão dos efeitos causados 

pelos agonistas dessa classe, é necessária uma dose 4 a 6 vezes maior que a 

administrada de detomidina em cães, enquanto em gatos a dose é 2 a 4 vezes 

maior.  
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A dexmedetomidina surgiu com a promessa de ser um fármaco sedativo do 

tipo agonista alfa-2 adrenérgico de maior potência, seletividade e segurança que os 

demais representantes dessa classe e, baseado na literatura, esse medicamento de 

fato traz diversas vantagens em relação aos outros sedativos, como maior sedação, 

analgesia e relaxamento muscular, porém, deve-se ter cautela com o uso em 

pacientes que possuam cardiopatias devido ao seu efeito depressor do sistema 

cardiovascular. 

No entanto, a dexmedetomidina ainda não é muito utilizada no Brasil devido a 

seu alto custo, mas com novos estudos e divulgação dos seus benefícios, 

certamente no futuro esse fármaco será de grande uso na rotina veterinária. Ainda 

são necessários novos estudos relatando o emprego e os efeitos desse fármaco, 

principalmente em grandes animais, como nos ruminantes.  
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1 HOSPITAL VETERINÁRIO “ROQUE QUAGLIATO” - FIO 

O estágio curricular supervisionado foi realizado no Hospital Veterinário 

“Roque Quagliato” nas imediações das Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO), 

localizadas no município de Ourinhos (SP) entre os dias 02 de agosto de 2017 a 29 

de setembro de 2017 na área de Anestesiologia Veterinária sob a supervisão do 

Prof. Dr. Caio José Xavier Abimussi e da Profa. Dra. Beatriz Perez Floriano. 

 

Imagem 1- Fachada do Hospital Veterinário “Roque Quagliato” 
das FIO, Ourinhos (SP) 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2017) 
 

O Hospital Veterinário (HV) funciona de segunda à sexta-feira, das 07:00h às 

11:00h e das 13:00h às 17:00h. São prestados os serviços referentes às áreas de 

Clínica Médica de Pequenos Animais, Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais, 

Clínica Cirúrgica de Grandes Animais e Laboratório Clínico. O HV é composto por 

uma secretaria, quatro ambulatórios médicos, um centro cirúrgico de pequenos 

animais (Imagem 2), um centro cirúrgico de grandes animais com sala de indução 

(Imagem 3), uma sala de emergências (Imagem 4), uma sala de diagnóstico por 

imagens, um laboratório clínico, um laboratório de patologia, uma laboratório de 

biologia molecular, um laboratório de apoio multidisciplinar, uma lavanderia, uma 

sala de expurgo, um complexo de baias, internamento para pequenos animais, 

ambulatório e internamento para pacientes com doenças infecciosas, uma farmácia 

e um anfiteatro. 
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Imagem 2- Centro cirúrgico de pequenos animais do Hospital 
Veterinário “Roque Quagliato” das FIO, Ourinhos 
(SP) 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2017) 
 
Imagem 3- Centro cirúrgico de grandes animais do Hospital 

Veterinário “Roque Quagliato” das FIO, Ourinhos 
(SP) 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2017) 

 
O setor de Anestesiologia conta com dois docentes, sendo um docente 

responsável pela anestesia/sedação nos ambulatórios e outro pelo centro cirúrgico, 

intercalando a cada semana. Esse setor tem como objetivo promover a analgesia, 

sedação e anestesia de acordo com a necessidade de cada paciente. 
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Imagem 4- Sala de emergências do Hospital Veterinário “Roque 
Quagliato” das FIO, Ourinhos (SP) 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2017) 
 

Para a realização de uma anestesia em um paciente que será submetido à 

cirurgia, este primeiramente passa por uma triagem com o setor de clínica cirúrgica / 

clínica médica, onde é feita a anamnese, exame físico e exames complementares 

(hemograma, bioquímico, eletrocardiograma, radiografia, ultrassom) de acordo com 

a idade e apresentação clínica do paciente. Momentos antes da cirurgia, o animal 

deve estar em jejum alimentar de 12 horas e hídrico de 2 horas. Antes de 

estabelecer o protocolo anestésico, a equipe anestésica realiza um exame físico 

para determinar os parâmetros basais que, em conjunto com os exames 

complementares, temperamento, procedimento cirúrgico, idade e espécie, 

determinam qual o melhor protocolo anestésico para cada paciente.  

Com a definição do protocolo anestésico, primeiramente se realiza a 

Medicação Pré-Anestésica (MPA), que tem o objetivo de promover sedação, 

relaxamento muscular, redução da dose de anestésicos gerais e manipulação do 

animal após 15 minutos de sua administração. Com o animal já sedado, é realizada 

a tricotomia e introdução de cateteres venosos. E em seguida o paciente é 

encaminhado ao centro cirúrgico, onde será induzido à anestesia geral intravenosa. 

Com o animal anestesiado, imediatamente é introduzida uma sonda endotraqueal 

que será conectada ao sistema de anestesia inalatória. Com o paciente em plano 

anestésico com base nos planos de Guedel, são colocados todos os sensores para 

monitoração dos parâmetros vitais, que incluem: eletrocardiograma (frequência 

cardíaca), capnógrafo (frequência respiratória, saturação de oxigênio e ETCO2), 



40 
 

termômetro esofágico, e manguito para monitoração da pressão arterial por método 

oscilométrico (pressão arterial sistólica, média e diastólica) ou Doppler (PAS). 

No período pós-operatório, o animal é medicado com analgesia e anti-

inflamatório não esteroidal e em seguida é encaminhado ao canil (imagem 5) para a 

recuperação anestésica. O animal só recebe alta de acordo com uma pontuação 

mínima de 7 pontos, baseando na frequência cardíaca, frequência respiratória, 

temperatura mínima de 36,6ºC, pupilas, vocalização, secreções e nível de 

consciência. 

 
Imagem 5- Canil do Hospital Veterinário “Roque Quagliato” das 

FIO, Ourinhos (SP) 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2017) 

 
Estando o paciente com os requisitos para ser liberado, a equipe anestésica é 

responsável pelas recomendações pós-anestesia e receitar a analgesia, anti-

inflamatório e explicar os mesmos aos proprietários.  

 

1.2 Atividades desenvolvidas e acompanhadas 

O estágio foi realizado entre 02 de agosto de 2017 a 29 de setembro de 2017, 

durante esse período, foram realizados procedimentos como sedações, analgesias e 

anestesias intravenosas, anestesias inalatórias, anestesia regional, anestesias 

dissociativas e eutanásias. Alem disso, todas as sextas-feiras entre as 15h e 17h 

eram realizadas reuniões para a discussão de algum artigo científico apresentado 

por um estagiário.   
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No período pré-anestésico, o estagiário preenche a ficha anestésica com 

todos os dados do animal, realiza o exame físico, calcula os volumes de todos os 

fármacos e preenche o receituário interno que será entregue à farmácia para serem 

preparados todos os medicamentos, administra a MPA por via intramuscular e, após 

15 minutos, realiza a tricotomia e a introdução do cateter venoso. Com o animal no 

centro cirúrgico, realiza a indução com anestésico geral intravenoso e a intubação 

orotraqueal. Dependendo do tipo de cirurgia, o mesmo realiza a anestesia local, 

como por exemplo, anestesia epidural, bloqueio de plexo braquial, tumescência, 

anestesia para odontologia, sempre supervisionado por um docente responsável. No 

período trans-operatório, realiza toda a monitoração do paciente, registrando todos 

os parâmetros na ficha anestésica a cada 5 minutos e sempre verificando se o 

paciente segue o plano cirúrgico determinado por Guedel (Estágio III, Plano 2). No 

pós-operatório, o estagiário administra a analgesia (Tramadol e Dipirona) e AINES 

(Meloxicam), monitora o paciente até alcançar a pontuação mínima para liberação, 

se necessário, aquece o paciente utilizando cobertores, colchão térmico elétrico e 

secador de cabelos. Com o paciente prestes a receber alta médica, são explicadas 

todas as recomendações aos proprietários para uma melhor recuperação do 

paciente, bem como a medicação que deverá ser feita em casa. 

Durante esse período, foram acompanhados 85 casos, sendo 61 cães, 14 

gatos, 2 aves, 1 coelho, 1 hamster, 2 equinos, 1 bezerro e 3 ovinos que foram 

submetidos a anestesia geral intravenosa (44,7%), anestesia inalatória (25,8%), 

anestesia dissociativa (9,4%), sedação (10,5%) e analgesia (9,4%). 41,1% dos 

pacientes atendidos nesse período receberam ao menos um tipo de anestesia 

regional (Gráfico 1).  
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Gráfico 1- Tipos de procedimentos anestésicos acompanhados durante o estágio curricular no 
Hospital Veterinário “Roque Quagliato” das Faculdades Integradas de Ourinhos no 
período de 02 de agosto a 29 de setembro de 2017. 

 

Fármacos como fenotiazínicos, opióides, agonistas alfa-2 adrenérgicos, 

benzodiazepínicos, anestésicos dissociativos e anestésicos locais foram utilizados 

nos protocolos. Dentre os fármacos mais utilizados, destacam-se a acepromazina, o 

midazolam,a morfina e a cetamina correspondendo a 21,6%; 15,4%; 13,4% e 12,3% 

do uso, respectivamente (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2- Número de vezes que cada fármaco foi utilizado na rotina do Hospital Veterinário 
“Roque Quagliato” em procedimentos como MPA, co-indução, anestesia 
dissociativa, anestesia regional ou analgesia.  

 

Em relação aos anestésicos gerais intravenosos, o mais utilizado foi o 

propofol, sendo administrado 56 vezes (93,33%), seguido pelo tiopental, 

administrado quatro vezes (6,66%).  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

Anestesia Geral 
IV 

Anestesia 
Inalatória 

Anestesia 
Regional 

Anestesia 
Dissociativa 

Sedação Analgesia 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 



43 
 

Entre os procedimentos de anestesia regional acompanhados, a anestesia 

epidural foi a mais realizada (60%) seguida de bloqueio local infiltrativo (11,4%) e 

bloqueio de plexo braquial (8,5%), tumescência e bloqueio intratesticular (ambos 

com 5,7%) e bloqueio intercostal, bloqueio do nervo infraorbitário e bloqueio do 

nervo mandibular (2,8% cada) (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3- Número de anestesias regionais acompanhadas no Hospital Veterinário “Roque 
Quagliato” nas Faculdades Integradas de Ourinhos no período de 02 de agosto a 
29 de setembro de 2017. 
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2 HOSPITAL VETERINÁRIO “LUIZ QUINTILIANO DE OLIVEIRA” - 

FMVA (UNESP) 

O estágio curricular supervisionado ocorreu no Hospital Veterinário “Luiz 

Quintiliano de Oliveira” na Faculdade de Medicina Veterinária de Araçatuba 

(UNESP), localizada na Rua Clóvis Pestana, 793, Jardim Dona Amélia em 

Araçatuba (SP) no período do dia 02 de outubro a 30 de novembro de 2017 na área 

de Anestesiologia Veterinária sob supervisão do Prof. Dr. Paulo Sérgio Patto dos 

Santos. 

O Hospital Veterinário (Imagem 6) funciona das 08h às 18h, de segunda a 

sexta-feira, e aos finais de semana, em forma de plantões, para atendimento de 

casos emergenciais. Não há serviço de internação.  

 

Imagem 6- Fachada do Hospital Veterinário “Luiz Quintiliano de 
Oliveira” da FMVA (UNESP), Araçatuba (SP) 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2017) 

 
O HV é dividido em um Hospital de Pequenos Animais e outro de Grandes 

Animais. O hospital de pequenos animais conta com uma estrutura de ambulatórios, 

quatro centros cirúrgicos além de uma UTI onde se realizam procedimentos 

odontológicos, sala de MPA, (Imagem 7), sala de recuperação anestésica (Imagem 

8), duas salas de emergências (Imagem 9) e entre outros ambientes. Dessa forma, a 

escolha do centro cirúrgico a ser utilizado era realizada de acordo com a afecção do 

paciente. Os centros 1(Imagem 10) e 2  são realizados cirurgias destinados ao setor 
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de Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais, o centro 3 é destinado para cirurgias do 

setor de Reprodução Animal e o centro 4 para cirurgias oftálmicas (Imagem 11). 

Imagem 7- Sala de MPA do Hospital Veterinário “Luiz 
Quintiliano de Oliveira” da FMVA (UNESP), 
Araçatuba (SP) 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2017)  

 

Imagem 8- Sala de recuperação anestésica do Hospital 
Veterinário “Luiz Quintiliano de Oliveira” da FMVA (UNESP), 
Araçatuba (SP) 

  
Fonte: Arquivo pessoal (2017) 
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Imagem 9- Sala de emergências do Hospital Veterinário “Luiz 

Quintiliano de Oliveira” da FMVA (UNESP), 
Araçatuba (SP) 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2017) 

 
 

Imagem 10- Centro cirúrgico 1 de pequenos animais do Hospital 
Veterinário “Luiz Quintiliano de Oliveira” da FMVA 
(UNESP), Araçatuba (SP) 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2017) 
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Imagem 11- Centro cirúrgico 4 (oftalmológico) de pequenos 
animais do Hospital Veterinário “Luiz Quintiliano de 
Oliveira” da FMVA (UNESP), Araçatuba (SP) 

 Fonte: Arquivo pessoal (2017) 
 

O hospital de grandes animais (Imagem 12) é composto por um centro 

cirúrgico, sala de indução e recuperação do paciente e entre outros ambientes, alem 

de uma ampla área para que possa ser feita procedimentos ou cirurgias a campo. 

 
Imagem 12- Centro cirúrgico de grandes animais do Hospital      

Veterinário “Luiz Quintiliano de Oliveira” da FMVA 
(UNESP), Araçatuba (SP) 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2017) 
 

A equipe anestésica conta com um docente responsável e cinco residentes, 

sendo três residentes de segundo ano (R2) e dois de primeiro ano (R1), no qual 

estes eram distribuídos em cada área hospital.  
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De acordo com a triagem, os animais são direcionados para cada área 

específica, dessa forma o serviço de Anestesiologia Veterinária fica a disposição das 

demais áreas para possíveis procedimentos anestésicos e analgésicos, onde são 

realizadas sedações, analgesias e anestesias de acordo com o estado físico e 

patológico dos animais visando o melhor protocolo, para que sejam diminuídos os 

riscos dos mesmos.     

2.1 Atividades desenvolvidas e acompanhadas 

O estágio foi realizado entre os dias 02 de outubro a 30 de novembro de 

2017, acompanhando a rotina do setor de Anestesiologia Veterinária, que inclui 

anestesia geral intravenosa e inalatória, anestesia local, sedação e analgesia em 

animais de pequeno e grande porte e silvestres. Toda quarta-feira no horário das 

08h às 10h ocorre uma reunião entre o docente, residentes e estagiários com o 

intuito de discutir protocolos e ainda apresentação de seminários. 

Ao chegar de manhã no hospital, o estagiário fica responsável por olhar a 

agenda cirúrgica e fazer todo o preparo do centro cirúrgico. Assim que o animal a 

ser submetido à cirurgia chega ao HV, ele é encaminhado à sala de MPA, onde é 

realizado toda a anamnese com o proprietário e, ainda, é discutido sobre o 

procedimento anestésico a ser realizado e os riscos anestésicos, além do exame 

físico no animal.  

Em seguida, todos os dados são apresentados ao residente responsável pelo 

caso para elaborar o melhor protocolo para esse paciente. Com o protocolo discutido 

e escolhido, o estagiário tem a liberdade de administrar a MPA e após 10-15 

minutos, o paciente é levado ao centro cirúrgico, enquanto o proprietário é 

encaminhado à sala de recuperação equipada com televisão, sofá e outros, onde 

permanecerá até seu animal receber alta.  

No centro cirúrgico, a equipe anestésica realiza a tricotomia da região da veia 

e da artéria a ser canulada, em cirurgias craniais ao tórax é introduzido um cateter 

venoso via veia safena, enquanto que em cirurgias caudoabdominais é canulado a 

veia cefálica. Com o acesso venoso testado, o animal é induzido com anestésico 

geral, e com o paciente já anestesiado, é realizado a intubação orotraqueal com a 

utilização de uma sonda escolhida de acordo com o tamanho do animal.  
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A manutenção anestésica é realizada com anestésico inalatório (isofluorano), 

e a partir desse momento inicia-se a monitoração do paciente, avaliando o seu plano 

anestésico, frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio, frequência 

respiratória, capnografia, temperatura, fração expirada de anestésico, temperatura e 

eletrocardiografia. A pressão arterial é mensurada com o Doppler (não invasivo), 

quando não se obtém sucesso em aferir pelo método invasivo. Todos os parâmetros 

citados são anotados em uma ficha anestésica a cada 5 minutos até o término da 

cirurgia. 

Com o fim da cirurgia, caso indicado, o animal é medicado com analgésicos e 

AINES e a monitoração continua até que o paciente reestabeleça seus parâmetros 

vitais, não sendo liberado até que sua temperatura atinja no mínimo de 36,0ºC e 

reestabeleça sua consciência. Estando o animal bem, ele é levado até a sala de 

recuperação (onde se encontra o proprietário) e este é informado se houve ou não 

alguma intercorrência durante a cirurgia. Após serem passadas as recomendações 

pós-operatórias ao proprietário, o animal recebe alta. 

Em grandes animais, foram acompanhados dois casos em equinos, onde foi 

realizada a MPA com o animal ainda na baia, e a colocação de um acesso venoso 

na jugular. Após o tempo estabelecido pela equipe anestésica de aproximadamente 

15 minutos o animal foi encaminhado para a sala de indução, preparada com 

paredes protegidas com almofadas e chão protegido com material mais macio e 

antiderrapante para evitar acidentes. Com os fármacos já escolhidos, a equipe 

anestésica realizava a indução seguida de intubação orotraqueal. Vale ressaltar que 

sempre a equipe estava preparada com um plano B, o qual era composto por mais 

uma dosagem de anestésico, visando uma possível alteração no animal que tivesse 

perigo de superficializar seu plano anestésico. O animal é então içado com o auxílio 

de uma talha que o leva até a mesa cirúrgica e, a partir desse momento, iniciava-se 

a manutenção com anestesia inalatória (isofluorano) e a monitoração do animal, 

sempre aferindo a frequência cardíaca, saturação de oxigênio, pressão sistólica, 

diastólica e média, frequência respiratória (ventilação controlada), ETCO2, 

eletrocardiografia, fração expirada de anestésico e temperatura. 

No período entre 02 de outubro até 30 de novembro de 2017, foram 

acompanhados 71 casos, sendo 57 cães, 7 gatos, 2 equinos e 5 animais silvestres 

(um gavião, um cágado, um jabuti, um filhote de sussuarana e uma calopsita), que 
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foram submetidos a anestesia geral intravenosa ou inalatória, anestesia regional, 

sedação ou analgesia (Gráfico 4).  

Gráfico 4- Tipos de procedimentos anestésicos acompanhados durante o estágio curricular no 
Hospital Veterinário “Luiz Quintiliano de Oliveira” da Faculdade de Medicina 
Veterinária de Araçatuba (UNESP) no período de 02 de outubro a 30 de novembro 
de 2017. 

 

Fármacos como fenotiazínicos, opióides, agonistas alfa-2 adrenérgicos, 

benzodiazepínicos, anestésicos dissociativos e anestésicos locais foram utilizados 

nos protocolos. Dentre os fármacos mais utilizados, destacam-se a acepromazina, 

morfina e midazolam (Gráfico 5). A anestesia intravenosa foi realizada sempre 

utilizando o propofol, sendo em alguns casos associados a outro fármacos, como o 

midazolam. 

 
Gráfico 5- Número de vezes que cada fármaco foi utilizado na rotina do Hospital Veterinário 

“Luiz Quintiliano de Oliveira” na Faculdade de Medicina Veterinária de Araçatuba 
(UNESP) em procedimentos como MPA, co-indução, anestesia dissociativa ou 
analgesia no período de 02 de outubro a 30 de novembro de 2017. 
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Em relação à anestesia regional, foram acompanhados 50 casos, sendo a 

epidural a mais comum (60%), seguido de tumescência (10%), anestesia local 

infiltrativa e bloqueio do nervo mandibular (6% dos casos cada), bloqueio do nervo 

maxilar, bloqueio infra-orbital e bloqueio paravertebral cervical (4% dos casos cada) 

e bloqueio de Bier, bloqueio do plexo braquial e bloqueio peribulbar com 2% dos 

casos (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6- Número de anestesias regionais acompanhadas no Hospital Veterinário “Luiz 
Quintiliano de Oliveira” na Faculdade de Medicina Veterinária de Araçatuba 
(UNESP) no período de 02 de outubro a 30 de novembro de 2017. 

 

Os anestésicos locais utilizados foram lidocaína com vasoconstritor (58,3%), 

lidocaína sem vasoconstritor (25%) e levobupivacaína (16,6%).  

Dependendo do caso, os estagiários tinham a permissão do residente 

responsável de realizar a anestesia regional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O estágio supervisionado é de extrema importância para a formação 

acadêmica do aluno, adquirindo novas experiências, conhecimentos, técnicas e 

protocolos diferentes do qual está acostumado. O estágio proporciona tudo isso, 

além de te colocar na rotina de um médico veterinário, te preparando para o futuro. 

 Com esse estágio, pude aprender e desenvolver:  

 Como se relacionar com o proprietário do animal 

 Novas técnicas de anestesia regional 
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 Colocação de cateter em artérias 

 Novos protocolos anestésicos em determinados pacientes 

 Anestesia em algumas espécies de animais silvestres 

Afirmo que toda essa experiência foi muito positiva e válida, pude colocar em 

prática a teoria vista em sala de aula, sempre tendo a oportunidade de aprender algo 

novo a cada dia. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


