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Introdução

A anestesia local é uma técnica anestésica bastante 
praticada na medicina veterinária e cujo princípio se 
baseia no bloqueio reversível da condução nervosa, 
quando feita localmente no tecido nervoso com o 
anestésico em concentração própria [1].

As principais técnicas anestesias locais praticadas na 
clínica de pequenos animais são a perineural, peridural 
e a que poucos alunos conhecem, mas não menos 
importante, a infiltrativa de Bier. 

A anestesia perineural é obtida pelo bloqueio da 
condução do nervo sensitivo que inerva a região onde 
será executada a cirurgia. A peridural é um tipo de 
anestesia local em alguma parte do canal espinhal, 
paralisando temporariamente parte do organismo que 
será inervada por aquela área, onde a solução é injetada 
ao redor da dura-máter. Já a de Bier, também 
conhecida como intravenosa, baseia-se primeiramente 
no interrompimento da circulação sanguinea por um 
torniquete, depois o anestésico é injetado no vaso, 
promovendo anestesia regional por embebição [1].

Para se entender e aprender os diversos pontos 
utilizados para realizar esse tipo de anestesia, faz-se 
necessário o uso de aulas práticas, onde os alunos tem a 
oportunidade de treinamento, para evitar falhas no 
momento da vida profissional. Essas aulas tendem a ser 
com animais vivos ou cadáveres, mas que podem 
dificultar no processo de repetição da técnica utilizada 
[2], além de ir contra os conceitos de bem estar-
animal. A utilização de animais vivos, por exemplo, 
leva a um estresse, desses animais, e um erro poderá 
deixar o animal com seqüelas. 

Frente a isso, estudos realizados com aulas através 
de manequins tem mostrado que o processo de ensino e 
aprendizagem não são diferentes daqueles realizados 
com métodos tradicionais e prioriza o bem-estar 
animal. Esse método de ensino já foi adotado há anos 
por diversas universidades européias e norte-
americanas[2].

A realização deste trabalho objetiva-se a mostrar a 
utilização de um manequim de cão utilizado em aula 
prática, tendo em vista o grau de aprendizado dos 
alunos pela memorização de partes demarcadas, 
externamente como vasos, nervos, forames e espaços 
intervertebrais.

Material e métodos

   Para a confecção do manequim foram utilizados materiais 
a baixo custo, mas que dessem, na finalização da produção, 
a idéia de parâmetros estereotipados fisiológicos de um 
canino. Para a confecção do corpo, foram utilizadas placas 
de isopor, as quais foram unidas e, posteriormente, cortadas 
em formato de um canino em estação. Após a confecção do 
corpo, foram utilizadas massas de modelar atóxicas para a 
demarcação das veias (cefálica, jugular, catetérica), artéria 
femoral, espaços intervertebrais lombares e sacral, forames 
da região da cabeça mais utilizados para a realização da 
anestesia local (mentoniano, infra-orbital) e demonstradas 
através deles, as principais invervações.

Cada estutura foi indicada de diferentes formas. As veias 
e artérias estavam com suas denominações em papel, as 
vértebras lombares (da L1 a L7) e a primeira vértebra 
sacral (S1) foram marcadas com massa de modelar de cor 
branca, e os forames com alfinetes coloridos. 

As estruturas foram mostradas aos alunos, com as 
devidas marcações, e a importância de cada uma, quando 
da aplicação de uma anestesia local, foi explicada, a 
exemplo da perineural, peridural e Bier. Depois as 
marcações foram retiradas e os alunos, sem auxílio, ficaram 
responsáveis por reposicioná-las e falar sobre o tipo de 
anestesia que poderia se feita em cada parte indicada.

Resultados e discussão

Os alunos souberam de forma simples reposicionar e 
explicar os tipos de anestesia que poderiam ser feitas em 
cada área antes demarcada. Os estudantes puderam simular 
a anestesia peridural visibilisando as tuberosidades ilíacas 
(marcadas com massa de modelar) e os espaços 
intervertebrais. Pela maneira como o manequim foi 
confeccinado (isopor), a penetração das agulhas era 
possível, dessa forma, cada aluno teve a chance de simular 
a aplicação de um anestésico na região perineural, sabendo 
das ivervações e regiões inervadas. A anestesia Infiltrativa 
de Bier foi simulada por grupos de três alunos em 
separado, onde havia um responsável pelo posicionamento 
do animal (manequim), um segundo pela colocação do 
torniquete e atadura, e um terceiro pela simulação da 
aplicação do anestésico. 

Pelos resultados observados, nota-se que a maneira como 
as estruturas nos animais foram demonstradas facilita no 
aprendizado. Todos os alunos tiveram a chance de realizar, 



pelo menos, uma técnica anestésica, o que não poderia 
ser possível caso estivéssemos com um animal vivo. 
Realizaram-se três tipos de técnica anestésica, onde 
pelo menos duas delas poderiam ter sido feitas
simultaneamente por diferentes alunos ou grupos de 
alunos, o que oferece uma economia de tempo, 
podendo-se, dessa forma, esclarecer com mais firmeza 
as dúvidas dos alunos. Pôde-se notar que a utilização 
de materiais coloridos faz com que o estudante associe 
a cor à estrutura, com isso os estudantes ao se 
depararem com animais vivos na clínica, terão em 
mente o que foi visto em aula e saberão utilizar os 
procedimentos corretos.

Além disso, podemos dizer que existem maneiras 
alternativas para se aplicar aulas de anestesia local sem 
haver a necessidade de utilização de animais vivos ou 
cadáveres e que materiais a custo reduzido podem ser 

úteis na montagem de manequins. 
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