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Introdução

Anéstesicos locais são drogas usadas para impedir a 
dor através do bloqueio da condução de potenciais de 
ação nas fibras nervosas. Impulsos nervosos são 
conduzidos por potenciais de ação, resultantes das 
mudanças na permeabilidade da membrana celular em 
repouso para os íons sódio e potássio [1]. Assim o 
anestésico local interage com os canais de sódio na 
parte interna da membrana, sob a forma iônica 
bloqueando estes canais[2]. 

Esses fármacos são classificados tipicamente como 
ésteres(p.ex.procaína) ou amidas(p.ex. lidocaína e 
bupivacaína) com base na estrutura da cadeia 
intermediária e na sua ligação ao grupo aromático. 
Compostos ligados ao éster são derivados do ácido 
benzóico, enquanto compostos ligados à amida são 
derivados de anilina[3]. Os anestésicos locais em 
felinos são comumente administrados pelas vias 
tópicas,  epidural, interpleural, perineural, bloqueio do 
plexo braquial, nervo dental , do nervo intercostal, 
forames da cabeça onde passam os nervos troclear, 
abducente e oculomotor, subaracnóide, infiltrativas,
etc[3,4].

Os agentes anestésicos locais, quando aplicados
topicamente no tecido nervoso em concentrações 
eficazes, proporciona alívio da dor, por bloquear a 
condução do impulso nervoso sensorial a partir do 
receptor para o córtex cerebral. Um anestésico local 
distribuído de maneira uniforme  em um tronco nervoso 
primeiro bloqueia as fibras A-delta do gato, na 
concentração anestésica mais baixa. Segue-se o 
bloqueio das fibras C e A-alfa na concentração 
anestésica mais elevada[5].

Em geral, as sensações desaparecem na seguinte 
ordem: dor, frio, calor, toque, pressão articular e 
profunda. A recuperação da sensação se dá na ordem 
inversa. A vantagem principal dos anestésicos é a 
reversibilidade de seu efeito, a paralisia do nervo 
segue-se de recuperação completa da função sem dano 
aparente ao tecido nervoso[5,6,7].

Material e métodos

Foi confeccionado um manequin da espécie felina 
pela monitora da disciplina Anestesiologia Veterinária, 
com a utilização de poliestireno expandido, massa de 
modelar colorida para separação em áreas topográficas 
com ênfase nas áreas mais utilizadas na rotina de 
administração de anestésicos locais. Com o auxílio de 
alfinetes coloridos e devidamente identificados através 
de papéis pequenos colados  apontando a inervação e 
ramificações nervosas a ser bloqueado pelo anestésico
local. 

Na região torácica do manequim simulou-se uma 
lesão feita de tecido de algodão e algodão, no qual os 
acadêmicos puderam executar técnicas de anestesia
local infiltrativas com a utilização de seringa tipo 
carpule e seringas de um mililitro com agulhas dez por 
cinco. Vasos importantes para realização da anestesia 
local também foram confeccinados onde  simulou-se de 
anestesia intravenosa de Bier, assim como simulação de 
anestesia local infiltrativa entre garrotes.

As vértebras lombares e sacrais e tuberosidades 
isquiáticas com massa de modelar colorida foram 
devidamente identificadas para treinamento de 
aplicação de  anestesia local espinhal, utilizando agulha 
com mandril 40x8. Os discentes puderam realizar as 
técnicas sob orientação da professora e monitores da 
disciplina.

Resultados e Discussão

A utilização de animais como recurso didático no 
ensino superior tem sido muito discutida. Tal fato se 
deve em função de muitos alunos e professores 
considerarem que essas práticas vão contra seus 
pressupostos éticos e morais, além dos problemas de 
ordem psicológica que estas podem ocasionar[8]. A 
eficácia dos métodos alternativos foi conferida por 
vários estudos realizados para demonstrar que 
estudantes que os utilizaram, além de concordar na sua 
maioria com essas iniciativas, alcançaram o mesmo 
nível de conhecimento que os estudantes que utilizaram 
técnicas convencionais[9,10]. A realização das aulas 
práticas alternativas para o treinamento das principais 



técnicas anestésicas locais demonstrou ser de grande 
interesse e aprendizado para o discente, concretizando 
o que já foi visto em sala de aula, além de realizarem os 
procedimentos sem medo e sem estress de realizar pela 
primeira vez em um animal vivo, já que o método 
alternativo empregado evita sofrimento de animais 
vivos.

O Código de Ética Profissional do Médico 
veterinário estipula no artigo quatro que no exercício 
da profissão o médico veterinário deve utilizar 
procedimentos humanitários para evitar sofrimento e 
dor aos animais[9,10].

Pelo resultado obtido concluiu-se que o uso na aula 
prática de anestesia local, de método alternativo, vem 
se adequar às leis vigentes e é estimulante, 
didadicamente eficiente e de grande benefício para a 
capacitação dos futuros médicos veterinários. 
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