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INTRODUÇÃO
Uma das alterações ortopédicas mais encontradas 

em cães é a ruptura do ligamento cruzado cranial [1], sua 
terapia se baseia em cirurgia, procedimento 
acompanhado de um pós-operatório doloroso [2, 3]. 

A associação de anestésico local e opióides, como a 
bupivacaína e morfina, por via epidural, tem sido 
recomendada nessas situações, pois fornece analgesia 
profunda e de longa duração após cirurgias ortopédicas 
nos membros pélvicos no cão [4, 5]. 

  Dentre as vantagens da associação de fármacos na 
anestesia epidural, destacam-se: redução do período de 
latência, potencialização dos efeitos anestésicos e 
analgésicos, redução dos efeitos colaterais decorrentes do 
uso isolado dessas drogas [6], redução de doses, e 
consequentemente, redução de toxicidade com a 
combinação de efeitos [7].

A bupivacaína produz bloqueio sensitivo e motor, 
aliviando a dor e favorecendo, posteriormente, a ação 
analgésica de longa duração da morfina, além de 
relaxamento muscular [4, 7]. 

Os anestésicos locais comumente utilizados para 
anestesia epidural são lidocaína, bupivacaína e 
ropivacaína [8]. Diversos fármacos são utilizados para 
uso peridural, como os opióides, a cetamina e os 
agonistas alfa2 adrenérgicos, com obtenção de resultados 
satisfatórios [9].

A anestesia epidural é indicada para procedimentos 
cirúrgicos nos membros pélvicos, coxal, região anal, 
perineal e caudal [10, 2], cirurgias retro umbilicais como,
cesariana, ováriohisterectomia, redução de prolapsos, 
caudectomia, orquiectomia e osteossíntese em membros 
pélvicos [11].

O objetivo deste resumo é relatar o uso de uma 
associação de lidocaína, bupivacaína e morfina pela via 
peridural na promoção de potente analgesia 
perioperatória, relaxamento muscular e redução da 
utilização de anestésico volátil em um cão submetido à 
correção de ligamento cruzado cranial.

RELATO DE CASO
Foi utilizado 1 cão, da raça poodle, macho, com peso 

de 5 kg e idade de 8 meses, sendo considerado 
clinicamente sadio após realização de exames clínico-
laboratoriais. Foi mantido em jejum alimentar e hídrico 
por 10 e 4 horas, respectivamente, antes da realização 
dos procedimentos anestésicos. A saturação parcial de 
oxigênio (SpO2) foi mensurada de forma não invasiva 
com oxímetro de pulso, sendo o sensor colocado na 
língua do animal, obtida por meio de monitor 
multiparamétrico. A freqüência cardíaca (FC) foi 
mensurada por meio de estetoscópio esofágico, a 
freqüência respiratória (FR) foi determinada pelo número 
de excursões torácicas durante um minuto ou pela 
observação do balão reservatório, do aparelho de 
anestesia, e a temperatura foi registrada pelo monitor 
multiparâmetro, sendo o sensor introduzido no esôfago 
do animal.

Antes da aplicação da medicação pré-anestésica, o 
animal foi pesado e conduzido à sala de atendimento,
onde foram aferidas a freqüência cardíaca (FC), 
respiratória (FR) e a temperatura retal (TR). 

Todas as variáveis foram avaliadas no 
transoperatório, sendo registrados a cada 5 minutos. 
Após determinação dos valores basais para cada variável 
cardiorrespiratória de interesse, realizou-se administração 
conjunta de acepromazina e cloridrato de tramadol, na 
dose de 0,03 mg/kg, e 2 mg/kg, pela via intramuscular, 
respectivamente. Após quinze minutos, fez-se a indução 
anestésica com propofol e diazepam, na dose de 2,5 
mg/kg e 0,25 mg/kg pela via intravenosa, 
respectivamente. Em seguida, o animal foi colocado em 
decúbito lateral direito, intubado e conectado ao aparelho 
de anestesia inalatória, onde recebeu o anestésico volátil, 
isofluorano, diluído em um fluxo de 200 mL/kg/min de 
O2 a 100%.

Com o objetivo de promover anestesia/analgesia no 
período trans e pós-cirúrgico, foi realizado a injeção 
peridural de uma associação de Lidocaína, Bupivacaína e 
Morfina, na dose de 2,5 mg/kg, 0,5 mg/kg e 0,1 mg/kg, 
respectivamente. A anestesia peridural foi realizada 
através de punção lombosacra, no espaço L7-S1.



Como parte do protocolo analgésico, foi utilizado 
antinflamatório não esteróide, Meloxicam, na dose de 0,2 
mg/kg. A antibioticoterapia foi realizada com Cefalotina, 
na dose de 30 mg/kg, sendo repetida, se necessário, a 
cada 2 horas.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados inerentes às variáveis 

cardiorrespiratórias e temperatura retal estão 
apresentados na Tabela 1. Com relação à FC, houve uma 
redução durante o período anestésico cirúrgico. 

Adicionalmente, as variáveis respiratórias 
mantiveram-se estáveis durante todo o procedimento, 
observando-se redução na FR após a indução e realização 
da anestesia peridural, porém os valores observados 
mantiveram-se dentro dos limites fisiológicos para a 
espécie canina.

A redução da temperatura durante o procedimento 
pode ser atribuída à ação vasodilatadora e depressora dos 
mecanismos termorreguladores, provocada pela
acepromazina [12], entretanto, durante a cirurgia, outros 
fatores influenciam na redução da temperatura corpórea, 
como exposição da cavidade abdominal, perda sangüínea 
e manutenção de baixas temperaturas no centro cirúrgico. 
A anestesia epidural também pode prejudicar o controle 
de termorregulação central e periférico, induzindo a 
ocorrência da hipotermia [13].

O opióide escolhido para ser associado aos 
anestésicos local foi a morfina, devido às suas 
propriedades farmacológicas, que já se encontram na 
literatura [10, 14], incluindo um prolongado tempo de 
ação analgésica, que pode atingir 24 horas quando 
administrada por via epidural [15].

Uma das principais indicações no uso da anestesia 
epidural, são para os procedimentos de membros 
pélvicos e, dentre eles, as fraturas ósseas [16]. A 
associação de anestésico local e opióides são 
importantes, pois proporcionam analgesia potente e de
longa duração. A dor contribui para as complicações pós-
operatórias, com aumento da resposta ao estresse, 
recuperação agitada e aumento de morbidade.

A técnica de anestesia epidural associada à técnica de
anestesia geral é uma forma de anestesia combinada e 
balanceada. Deve-se enfatizar nos protocolos anestésicos 
o controle da dor no período pré, trans e pós-operatório, 
principalmente em procedimentos ortopédicos, pois são 
bastante dolorosos. 
      A anestesia epidural trata-se de um importante 
recurso em cirurgias ortopédicas, pois auxilia não só no 
bloqueio anestésico e no relaxamento muscular como 
também na analgesia pós-operatória, proporcionando 
recuperação de melhor qualidade.
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Tabela 1. Variações dos valores médios e desvios-padrões dos parâmetros freqüência cardíaca (FC), pressão arterial sistólica (PAS), 
frequência respiratória (FR), oximetria (SpO2) e Temperatura (TºC) durante procedimento anestésico-cirúrgico. 

(Tempos – T): T0 – Avaliação pré anestésica. T1 – após indução, intubação e realização da anestesia peridural; T2 – T10- Momentos 
onde eram anotados os valores referentes aos parâmetros fisiológicos, com intervalo de 10 minutos entre cada tempo.

TEMPOS

PARÂMENTROS T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

FC (bpm) 136 122 120 118 116 124 126 125 116 112 110

FR (mpm) 66 24 23 24 20 22 24 22 16 20 20

T°C 39,3 39,1 39 38,8 38,6 38,3 38,1 37,9 37,6 37,2 36,9

SPO2 (%) - 100% 99% 99% 99% 99% 99% 100% 100% 99% 100%


