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Caros colegas anestesiologistas veterinários, estudantes e residentes, 
 
Certamente todos estamos com saudades dos encontros presenciais mas, apesar das 
melhores condições sanitárias dos últimos meses, entendemos que ainda não é o momento 
para deslocamentos e aglomerações. Assim, nosso Congresso Brasileiro de Anestesiologia 
Veterinária presencial precisou ser adiado para um futuro próximo. 
 
Preparamos o 14º Congresso Brasileiro de Anestesiologia Veterinária – Edição Online, com 
temas atuais apresentados por palestrantes nacionais e internacionais que gentilmente 
dividiram seu conhecimento, expertise e experiências em aulas que ficarão disponíveis 
durante todo o mês de dezembro de 2021. Teremos também a apresentação dos trabalhos 
científicos que foram analisados e selecionados pela Comissão Científica presidida pelo Prof. 
André Escobar. Importante ressaltar que, durante o mês de dezembro, as apresentações 
serão reavaliadas por uma nova comissão com objetivo de escolher os três melhores 
trabalhos apresentados por alunos de graduação, residentes ou alunos de pós-graduação 
stricto sensu (mestrado e doutorado).  
 
Reconhecemos que a pandemia nos trouxe novos desafios e, infelizmente, um desequilíbrio 
econômico que colocou muitas famílias em situação de vulnerabilidade financeira e 
alimentar. Portanto, toda a arrecadação do evento, incluindo as taxas de inscrição e valores 
obtidos com os patrocinadores, será destinada às famílias em situação de insegurança 
alimentar em função da pandemia. Como contrapartida às inscrições, o CBAV realizará a 
doação extra de um valor correspondente a 35% do total arrecadado com as inscrições! 

Gostaríamos de agradecer o apoio e o trabalho árduo dos membros do CBAV na pessoa da 
Profa. Fabíola Fukushima, que atuaram com muito empenho e profissionalismo. Gratidão 
também aos nossos parceiros patrocinadores, que entenderam e contribuíram para que um 
maior valor pudesse ser doado. 

Acreditamos que 14º Congresso Brasileiro de Anestesiologia Veterinária – Edição Online 
proporcionará a todos os participantes atualização científica de excepcional qualidade. Sem 
dúvida, trata-se de uma oportunidade única de aprender e ainda fazer o bem a quem precisa! 
 
 
 
Silvia R Gaido Cortopassi e Francisco José Teixeira Neto 
Presidente e Vice-Presidente do CBAV 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 
Geral: 
Sem raça definida: SRD 

Temperatura reta: ToC ou Tretal (em oC) 

Temperatura esofágica: ToC ou Tesof (em oC) 
 
Vias de administração: 
Intravenosa: IV 

Intramuscular: IM 

Subcutânea: SC 

Oral: PO 

 
Parâmetros hemodinâmicos: 
Frequência cardíaca: FC (batimentos/minuto) 

Pressão arterial sistólica aferida pelo método invasivo: PASinvasiva (mmHg) 

Pressão arterial diastólica aferida pelo método invasivo: PADinvasiva (mmHg) 

Pressão arterial média aferida pelo método invasivo: PAMinvasiva (mmHg) 

Pressão arterial sistólica aferida pelo método Doppler: PASDoppler (mmHg) 

Pressão arterial sistólica aferida pelo método oscilométrico: PASoscilométrico (mmHg) 

Pressão arterial diastólica aferida pelo método oscilométrico: PADoscilométrico (mmHg) 

Pressão arterial média aferida pelo método oscilométrico: PAMoscilométrico (mmHg) 

Pressão venosa central: PVC (mmHg) 

Débito cardíaco: DC (L/minuto) 

Índice cardíaco: IC (L/minuto/m2) 

Volume sistólico: VS (mL/batimento) 

Índice de volume sistólico: IVS (mL/batimento/m2) 

Resistência vascular sistêmica: RVS (dinas x segundo/cm5) 

Índice de resistência vascular sistêmica: IRVS (dinas x segundo/cm5/m2) 

Resistência vascular pulmonar: RVP (dinas x segundo/cm5) 

Índice de resistência vascular pulmonar: IRVS (dinas x segundo/cm5/m2) 

Variação da pressão de pulso: DeltaPP (%) 

Variação do volume sistólico: VVS (%) 

Índice de variação pletismográfica: PVI (%) 

Velocidade máxima de aceleração (medida pela ecocardiografia): Vmax 

Integral de velocidade x tempo (obtida por ecocardiografia): VTI 

Índice de volume diastólico global final: GEDVI (mL/m2) 
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Parâmetros hemogasométricos: 
Potencial hidrogeniônico: pH 

Pressão parcial de dióxido de carbono do sangue arterial: PaCO2 (mmHg) 

Pressão parcial de dióxido de carbono do sangue venoso: PvCO2 (mmHg) 

Pressão parcial de oxigênio do sangue arterial: PaO2 (mmHg) 

Pressão parcial de oxigênio do sangue venoso: PvO2 (mmHg) 

Saturação de oxigênio na hemoglobina do sangue arterial: SaO2 (%) - Medida pela hemogasometria  

Bicarbonato: HCO3
- (mEq/L) 

Déficit ou excesso de bases: BE (mEq/L) 

 

Parâmetros respiratórios e de ventilação mecânica: 
Saturação de oxigênio na hemoglobina do sangue arterial: SpO2 (%) - Medida pela oximetria de pulso 

Pressão parcial de CO2 no final da expiração: ETCO2 ou PECO2 (mmHg) 

Índice de água extravascular pulmonar: EVLWI (mL/kg) 

Frequência respiratória: f (movimentos/minuto) 

Volume corrente: VT (mL/kg) 

Pressão de pico: Ppico (cmH2O) 

Pressão de platô: Pplat (cmH2O) 

Complacência dinâmica: Cdin (mL/cmH2O) 

Complacência estática: Cstat (mL/cmH2O) 

Pressão positiva no final da expiração: PEEP (cmH2O) 

Ventilação com pressão positiva intermitente: VPPI 

Ventilação com volume controlado: VCV 

Ventilação com pressão controlada: PCV 

 

Parâmetros de avaliação da dor e/ou sedação: 
Escala analógica visual: VAS 

Escala simples descritiva: ESD 

Escala numérica descritiva: END 

Escala analógica visual dinâmica: DIVAS 

Limiar nociceptivo mecânico: LNM 

Limiar nociceptivo térmico: LNT 

Limiar nociceptivo elétrico: LNE 

 

Parâmetros de farmacodinâmica e farmacocinética dos anestésicos e/ou adjuvantes 
anestésicos: 
Concentração alveolar (ou anestésica) mínima: CAM (Vol%) 
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Concentração expirada de isofluorano (medida por analisador de gases): ETISO (Vol%) 

Concentração expirada de sevofluorano (medida por analisador de gases): ETSEVO (Vol%) 

Volume de distribuição aparente: VD (L/kg) 

Volume de distribuição em estado de pseudo equilíbrio: VDss (L/kg) 

Meia vida de distribuição: T1/2alfa (minutos) 

Meia vida de eliminação: T1/2beta (minutos) 

Taxa de depuração: Cl (mL/kg/min) 

 

Análise estatística: 
Análise de variância: ANOVA 

Desvio padrão: DP 

Erro padrão: EP 

Coeficiente de correlação de Pearson: r 

Coeficiente determinação: r2  

“Receiver operating characteristics”: ROC 
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TRABALHOS CIENTÍFICOS 
 

EFEITOS DA DEXMEDETOMIDINA E XILAZINA SOBRE A MOTILIDADE DE PRÉ-ESTÔMAGOS E SpO2 EM 
OVINOS 

EFFECTS OF DEXMEDETOMIDINE AND XYLAZINE ON FORESTOMACH MOTILITY AND SpO2 IN SHEEP 
 

R.R. DEBIAGE1*, F.E. DAL-MÁS1, L.D. THOMAS1, L. WOLFRAN1, C.S. MAYER1, D.M. LOPES1, M.M. SILVA1, F.B. 
FUKUSHIMA1 

1 – Departamento de Ciências Veterinárias, UFPR – Setor Palotina, Palotina – PR 
rrdebiage@gmail.com 

 
Objetivos: Comparar os efeitos da xilazina ou dexmedetomidina sobre a motilidade de pré-estômagos e SPO2 em ovinos. 
Material e Métodos: Sete ovelhas adultas (57,9 ± 4,6 kg), SRD, foram submetidas a um estudo cruzado e encoberto, 
tratadas com dexmedetomidina 5 µg/kg (DEX) ou xilazina 0,075 mg/kg (XIL), IV. Avaliou-se motilidade de rúmen (MRu) 
e retículo (MRe) (movimentos em 5 minutos [m/5’]), ocorrência de timpanismo, escore de sedação (END 0 a 10) e SpO2 
antes (TB), 15 (T15), 30 (T30), 45 (T45) e 60 (T60) minutos após os tratamentos. 
Resultados: No T15, MRu (XIL - TB: 3,0 ± 0,6; T15: 0,7 ± 1,2; DEX - TB: 3,1 ± 0,6; T15: 0,6 ± 1,5m/5’) e MRe (XIL - TB: 
3,0 ± 0,6; T15: 0,6 ± 1,0; DEX - TB: 3,0 ± 0,6; T15: 0,4 ± 1,1 m/5’) reduziram em ambos os tratamentos. No T30, MRu 
(XIL: 2,4 ± 2,1; DEX:  0,7 ± 0,9) e MRe (XIL: 2,3 ± 2,2; DEX: 0,6 ± 0,8) foram estatisticamente maiores com XIL, que 
retornou a valores basais precocemente (T30), comparado a DEX (T45). Timpanismo ocorreu com XIL (5/7) e DEX (3/7) 
(p = 0,59), não havendo correlação entre timpanismo e MRu (p = 0,56) ou MRe (p = 0,65). Apesar da sedação semelhante 
entre XIL (6, 5-9) e DEX (5, 4-8) no T15, a duração da sedação foi menor com XIL (T30) que com DEX (T45). Houve alta 
correlação entre escore máximo de sedação e timpanismo (r² = 0,91), e o decúbito (XIL: 5/7; DEX 3/7) correlacionou 
positivamente com timpanismo (p < 0,01). Todos os animais que receberam XIL apresentaram SpO2 < 90% (78 ± 7%), 
mas não com DEX (91 ± 5%). 
Conclusões: Comparada a dexmedetomidina, a xilazina apresenta inibição mais fugaz de MRe e MRu. Administração 
de XIL em ovinos pode induzir hipoxemia. 
 
Protocolo CEUA: UFPR – Setor Palotina 42/2019. 
 
Fonte de Fomento: CAPES – bolsa de mestrado. 
 

 
 

EFEITOS HEMATOLÓGICOS DA DEXMEDETOMIDINA E XILAZINA EM OVINOS 
HEMATOLOGICAL EFFECTS OF DEXMEDETOMIDINE AND XYLAZINE IN SHEEP 

 
R.R. DEBIAGE1*, F.E. DAL-MÁS1, L.D. THOMAS1, W.S. PRIETO1, C.S. MAYER1, D.M. LOPES1, M.M. SILVA1, F.B. 

FUKUSHIMA1 

1 – Departamento de Ciências Veterinárias, UFPR, Palotina, PR 
rrdebiage@gmail.com 

 
Objetivos: Comparar as alterações hematológicas da dexmedetomidina e xilazina em ovinos. 
Material e Métodos: Sete ovelhas adultas (57,9 ± 4,6 kg), sem raça definida, foram submetidas a um estudo cruzado e 
encoberto, tratadas com dexmedetomidina 5 µg/kg (DEX) ou xilazina 0,075 mg/kg (XIL), IV. Após coleta jugular, avaliou-
se hematócrito (Ht), proteínas plasmáticas totais (PPT), leucócitos totais (LT), plaquetas (PL), lactato plasmático (LP), e 
espessura de baço no 11º espaço intercostal, por ultrassonografia; antes (TB), 30 (T30) e 60 (T60) minutos após 
administração dos tratamentos. 
Resultados: No momento T30, observou-se redução significativa do Ht (XIL - TB: 30,0 ± 4; T30: 21,6 ± 2%; DEX - TB: 
29,0 ± 2; T30: 20,7 ± 1%), PPT (XIL -  TB: 6,6 ± 0,3; T30: 6,0 ± 0,4 g/dL; DEX - TB: 6,5 ± 0,2; T30: 5,9 ± 0,4 g/dL) e LT 
(XIL - TB: 7.200 ± 1.900; T30: 5.000 ± 1.900 /µL; DEX - TB: 7.200 ± 1.900; T30: 5.900 ± 1.600/µL) em ambos os 
tratamentos. Houve redução significativa no número de PL nos grupos XIL aos T30 (TB: 436.000 ± 144.000; T30: 309.000 
± 105.000 /µL) e DEX aos T30 e T60 (TB: 517.000 ± 125.000; T30: 364.000 ± 125.000; T60: 410.000 ± 118.000 /µL). 
Observou-se redução significativa de LP nos grupos XIL (TB: 3,0 ± 1,4; T30: 2,0 ± 1,0; T60: 1,8 ± 0,7 mmol/L) e DEX (TB: 
2,9 ± 2; T30: 1,5 ± 0,5; T60: 1,2 ± 0,5 mmol/L), sendo o grupo DEX estatisticamente inferior à XIL aos T60. A espessura 
de baço aumentou significativamente aos T30 nos tratamentos XIL (TB: 6,6, 3,3-7,4; T30: 7,6, 3,4-7,7 cm) e DEX (TB: 
6,9, 3,2-7,9; T30: 7,9, 3,3-8,6 cm). 
Conclusões: Em ovinos, xilazina e dexmedetomidina promovem redução de PL, LT, PPT, LP e Ht, e aumento da 
espessura do baço, sugerindo sequestro esplênico.  
 
Protocolo CEUA: UFPR – Setor Palotina 42/2019. 
 
Fonte de Fomento: CAPES – bolsa de mestrado. 
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INQUÉRITO SOBRE O PERCENTUAL DE PUBLICAÇÕES DE PESQUISAS ENVOLVENDO ANIMAIS EM RELAÇÃO 
AO NÚMERO DE PROJETOS APROVADOS PELA CEUA DA FMVZ-UNESP-BOTUCATU 

SURVEY ABOUT THE PERCENTAGE OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS INVOLVING ANIMALS COMPARED TO THE 
NUMBER OF PROJECTS APPROVED BY THE ANIMAL CARE AND USE COMMITTEE OF FMVZ-UNESP-BOTUCATU 

 
T.F. BORGES1*, A.G.A. GUILLOUX2, R.H. PINHO1, S.P.L. LUNA1 

1 – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, UNESP, Botucatu, SP 
2 - Faculdade de Medicina, USP, São Paulo, SP 

teubislete.f.borges@unesp.br 
 
Objetivos: Identificar o percentual de publicações de artigos científicos completos de pesquisas envolvendo animais e o 
número de animais usados, submetidos à dor, estresse e à eutanásia em relação ao número total de projetos aprovados 
pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da UNESP 
de Botucatu, entre 2000 e 2009. 
Material e Métodos: Do total de 1.334 protocolos de pesquisas incluindo animais submetidos à CEUA, registraram-se os 
dados de 632 trabalhos aprovados nesse intervalo de tempo, proporcionando-nos um intervalo de confiança de 99% e 
margem de erro de 3,74%. Posteriormente, esses dados foram confrontados com as informações presentes no currículo 
Lattes dos pesquisadores para se encontrar ou não a publicação dos trabalhos científicos. Em seguida, foram enviados 
três e-mails para os orientadores e dois e-mails para os orientados cujas publicações não foram encontradas no currículo 
Lattes, perguntando-lhes se publicaram o artigo científico das pesquisas ou não. Em conformidade com a resposta, os 
projetos foram separados em três grupos: pesquisas publicadas, pesquisas não publicadas e não se sabe. Compuseram o 
primeiro grupo os trabalhos científicos com publicação confirmada pelos pesquisadores (desde que nos enviassem as 
informações da publicação ou o próprio artigo científico para que pudéssemos confirmar o fato) ou com publicação 
encontrada anteriormente no currículo Lattes. Compuseram o segundo grupo os projetos não publicados e o terceiro grupo, 
os projetos sem resposta dos pesquisadores e sem informação no currículo Lattes. 
Resultados: Foram publicadas 65,32% das pesquisas, 24,03% não foram e não se sabe sobre a publicação de 10,65% 
dos projetos. Nas pesquisas não publicadas utilizaram-se 31.521 animais, dos quais, 23.443 foram submetidos à eutanásia, 
4.026 ao estresse e 882 à dor. 
Conclusões: Nosso estudo demonstra o uso inútil de milhares de animais em projetos que não resultaram em publicação.  
 
Protocolo CEUA: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UNESP 88/2018. 
 
Fonte de fomento: Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPE) da UNESP. 
 
 
 

EFEITO ANTIEMÉTICO E SEDATIVO DA ACEPROMAZINA E DO MAROPITANT EM CADELAS HÍGIDAS 
PREMEDICADAS COM MORFINA 

ANTIEMETIC EFFECT OF ACEPROMAZINE AND MAROPITANT IN HEALTHY BITCHES PREMEDICATED WITH 
MORPHINE 

 
D.M. LOPES1*, R.R. DEBIAGE1, L. WOLFRAN1, F.B. FUKUSHIMA1, G. PANSOLIN1, J.F. SINOTTI1 

1 - Departamento de Ciências Veterinárias, UFPR, Palotina, PR 
danimara47@gmail.com 

 
Objetivos: Comparar a eficácia da acepromazina e do maropitant na prevenção de náusea e êmese provocadas pela 
morfina, bem como os seus efeitos na anestesia de cadelas submetidas à ovariohisterectomia eletiva (OH). 
Material e Métodos: Vinte e quatro cadelas jovens e hígidas foram distribuídas em três grupos (n = 8): maropitant 1 mg/kg 
(GM), acepromazina 0,02 mg/kg (GA) ou solução salina (GS), IV. Os tratamentos foram administrados 30 minutos antes 
da morfina (0,5 mg/kg, IM), em estudo encoberto e randomizado. Avaliou-se ocorrência de êmese e náusea, escore de 
sedação (END de 0 a 15), dose de propofol para indução, requerimento de resgate analgésico com fentanil trans-operatório, 
e ocorrência de bradicardia e hipotensão. 
Resultados: O peso dos animais não diferiu entre grupos (GM:  7,1 ± 3,2; GA: 5,6 ± 2,3; GS: 7,6 ± 3,1; p = 0,38). Observou-
se redução significativa da incidência de êmese no grupo GM (0/8), comparado aos demais (GA: 5/8; GS: 8/8). Nenhum 
tratamento foi eficaz para prevenção da náusea (p = 1,0). No GA, observou-se maior escore de sedação (GA: 7,5, 4-10; 
GM: 4, 1-5; GS: 2, 1-8; p < 0,01) e menor consumo de propofol (GA: 3,2 ± 1; GM: 5,4 ± 1; GS: 6,0 ± 2 mg/kg; p < 0,01), 
comparado aos demais. O consumo de fentanil no grupo GM foi inferior aos demais (GM: 2,4 ± 1; GA: 5,5 ± 2; GS: 8,2 ± 3 
µg/kg; p < 0,01) e a ocorrência de bradicardia e hipotensão não diferiu entre grupos (p > 0,05). 
Conclusões: O maropitant previne a ocorrência de êmese e reduz o requerimento de fentanil no trans-operatório, mas é 
ineficaz no controle de náusea induzida pela morfina. A acepromazina promove maior grau de sedação, reduz o 
requerimento de propofol, mas não previne a ocorrência de êmese e náusea.  
 
Protocolo CEUA: UFPR – Setor Palotina 30/2017. 
 
Fonte de Fomento: CNPq Edital universal 01/2016. 
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EFEITO COINDUTOR DA DEXMEDETOMIDINA SOBRE A DOSE DE PROPOFOL EM CÃES 
CO-INDUCTION EFFECT OF DEXMEDETOMIDINE ON THE DOSE OF PROPOFOL IN DOGS 

 
G.J. SERIGHELLI1*, F. COMASSETTO1*, M.Z. STIEHL1, S.J. RONCHI1, M.P. DAL PONT1, A.C. ROSA1, A.L. 

DALLABRIDA1, N. OLESKOVICZ1 

1 – Centro de Ciências Agroveterinárias, UDESC, Lages, SC 
gilbertojr97@hotmail.com 

 
Objetivos: Avaliar os efeitos co-indutores e cardiovasculares da dexmedetomidina sobre a dose de propofol para a indução 
anestésica em cães. 
Material e Métodos: Utilizou-se 24 cães machos, pré-medicados com acepromazina e morfina nas doses de 0,05 mg/kg 
e 0,5 mg/kg (IM), respectivamente, e alocados em três grupos de indução da anestesia (n = 8): GDI (dexmedetomidina 5 
µg/kg e propofol dose efeito, IV); GDII (dexmedetomidina 2,5 µg/kg e propofol dose efeito, IV); ou GC (propofol dose efeito, 
IV). A dexmedetomidina foi administrada durante 30 segundos imediatamente antes do propofol, seguido de 1 mg/kg a 
cada 30 segundos. Manteve-se à anestesia com isoflurano. Os parâmetros cardiovasculares (FC e PASDoppler) foram 
avaliados imediatamente antes da administração do agente co-indutor (M0); antes da administração do propofol (M1); 
imediatamente após a intubação (0 minutos) (M2), e aos dois e cinco minutos após a intubação (M3 e M4), respectivamente. 
Diferenças foram consideradas estatisticamente significativas quando p ˂ 0,05. 
Resultados: O requerimento de propofol para a indução da anestesia foi de 2,64 ± 0,51 mg/kg para o GC, enquanto para 
o GDI e GDII foi de 1,63 ± 0,37 mg/kg e 1,47 ± 0,52 mg/kg, diminuindo em 38,25% e 44,31% o requerimento de propofol 
(p < 0,05). Os menores valores para a FC (batimentos/minuto) no GDI, GDII e GC foram no M1, 51 ± 29, 46 ± 10, 88 ± 15, 
enquanto no M0 foram 92 ± 23, 94 ± 28, e 92 ± 23, respectivamente (p < 0,05). A PASDoppler (mmHg) no M0 foi, 
respectivamente, 127 ± 29, 125 ± 17, e 142 ± 33 para o GDI, GDII e GC, e reduziu a partir de M2 (118 ± 24) apenas no GC. 
Conclusões: A utilização da dexmedetomidina reduz significativamente o requerimento de propofol para a indução da 
anestesia em cães e causa redução da FC.  
 
Protocolo CEUA: Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 1025170616. 
 
Fonte de Fomento: Universidade do Estado de Santa Catarina CAV-UDESC. 
 
 
 

COMPARAÇÃO DA EFETIVIDADE DAS TÉCNICAS DE BLOQUEIO DO NERVO 
PUDENDO “ÀS CEGAS” E GUIADO POR ULTRASSONOGRAFIA EM GATOS - ESTUDO CADAVÉRICO 

COMPARISON OF EFFECTIVENESS OF THE BLIND APPROACH AND ULTRASOUND-GUIDED TECHNIQUE OF THE 
PUDENDAL NERVE BLOCK IN CATS - CADAVERIC STUDY 

 
M.M. CRISTOFOLINI¹, V.L. BOSAK¹, M.A.C. FONTANELA¹, A.L.S. 
BORIN¹, H.Z.C. SPRENGEL¹*, M. MACHADO¹, R.G.D.C. VILANI¹ 

1 – Departamento de Medicina Veterinária, UFPR, Curitiba, PR 
zemhenrique@gmail.com 

 
Objetivos: Comparar a efetividade da abordagem às cegas do bloqueio do nervo pudendo (BNP - CE) em relação à técnica 
guiada por ultrassonografia (BNP - US) em cadáveres de gatos. 
Material e Métodos: Foram utilizados dois machos adultos para o estudo anatômico preliminar e oito para o estudo 
experimental. Cada hemipelve foi distribuída em uma sequência randomizada para ser alocada em um dos dois grupos 
(US; n = 8; ou CE; n = 8). A abordagem dorsolateral profunda, descrita por Adami et al. 2013, foi utilizada para a técnica 
BNP – US, com deposição de corante azul de metileno a 1% (Drogavet®) (0,1 mL/ponto). A abordagem BNP - CE foi 
desenvolvida utilizando proeminências ósseas palpáveis adjacentes à área de interesse, conforme estudo anatômico 
preliminar, pela identificação do ponto de aplicação lateralmente à articulação sacrococcígea, com deposição da mesma 
solução e mesmo volume da técnica ecoguiada. A efetividade dos bloqueios foi avaliada pela dispersão do corante aplicado, 
considerando os ramos nervosos de interesse atingidos em cada abordagem. 
Resultados: A taxa de sucesso de bloqueio foi de 7 em 8 injeções (87,5%) no grupo CE e de 6 em 8 injeções (75%) no 
grupo US. Nas injeções consideradas efetivas do grupo CE, o corante foi depositado no ponto de confluência entre os 
ramos dos nervos sacrais que formam o nervo pudendo, enquanto no grupo US o nervo pudendo foi corado próximo à 
saída da pelve. O nervo isquiático foi atingido em 75% (6/8) e 25% (2/8) das aplicações no grupo CE e US, respectivamente. 
Conclusões: O estudo sugere que a abordagem BNP - CE pode ser considerada eficaz, embora em situações clínicas o 
bloqueio motor dos membros pélvicos possa ser observado por atingir o nervo isquiático. Ensaios clínicos subsequentes 
são necessários para a avaliação de segurança e eficácia anestésica. 
 
Protocolo CEUA: Estudo cadavérico, sem necessidade de aprovação pelo CEUA na instituição em que foi realizado. 
 
Fonte de Fomento: Este estudo não possui auxílio financeiro. 
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EFICÁCIA ANALGÉSICA DO BLOQUEIO DO QUADRADO LOMBAR ECOGUIADO EM CADELAS SUBMETIDAS À 
EXPLORAÇÃO ABDOMINAL E OVARIOHISTERECTOMIA 

ANALGESIC EFFECTIVENESS OF ULTRASOUND-GUIDED QUADRATUS LUMBORUM BLOCK IN BITCHES 
UNDERGOING EXPLORATORY LAPAROTOMY AND OVARIOHYSTERECTOMY 

 
L.D. THOMAS¹*, P.E.Q. BERNARDI1, J.F. SINOTTI¹, D.M. LOPES¹, L.Y. TANABE¹, E.C. SIEPMANN¹, K.M. 

SPERCOSKI¹, F.B. FUKUSHIMA¹ 
1 - Departamento de Ciências Veterinárias, UFPR, Palotina, PR 

lettyciadt@gmail.com 
 
Objetivos: Avaliar a analgesia do bloqueio do quadrado lombar (QL-Block) em cadelas submetidas à exploração abdominal 
e ovariohisterectomia. 
Material e Métodos: Sob anestesia geral com isoflurano (ETIso 1,4% VPPI) realizou-se o QL-Block pela abordagem 
transversal bilateralmente com bupivacaína 0,25% (GB) ou administração de salina (GS) (0,3 mL/kg) em 16 cadelas (12,0 
± 3,0 kg, 1,5 ± 0,9 anos). Avaliou-se FC, PASDoppler e grau de dor (escala de Glasgow) antes da pré-medicação e FC e 
PASDoppler após estabilização e nos momentos: incisão de pele, manipulação renal, omento, intestino, tração e ligadura dos 
pedículos, corno uterino e laparorrafia. Instituiu-se remifentanil (10-20 µg/kg/h) como resgate analgésico se FC ou 
PASDoppler > 20%. No pós-operatório avaliou-se FC, PASDoppler e grau de dor por 24 horas após extubação (metadona 0,2 
mg/kg IM como resgate analgésico se Glasgow ≥ 8). O requerimento analgésico e retorno ao apetite foram registrados. 
Resultados: No trans-anestésico, a média da PASDoppler foi significativamente maior no GS (GS: 136,4 ± 12,2 e GB: 117,8 
± 11,1 mmHg), assim como o requerimento de remifentanil (GS: 10,6 ± 4,4 e GB: 1,6 ± 1,9 µg/kg). No pós-operatório, a FC 
aumentou significativamente do basal após 0,5 e 3 horas no GS. O número de resgates (GS: 0,63 ± 0,52 e GB: 0) e a 
média da PASDoppler (GS: 167,2 ± 7,3 e GB: 158,1 ± 6,1 mmHg) foram significativamente superiores no GS. Grau de dor foi 
significativamente maior no GS após duas (GS: 2,8 [1-5] e GB: 1,5 [1-4]) e três horas (GS: 2 [1-4] e GB: 1 [0-2]). O retorno 
do apetite foi significativamente precoce no GB (GB: 48,8 ± 53,0 e GS: 502,5 ± 592, 0 minutos). 
Conclusões: O QL-Block promove menor consumo de opioides, menores escores de dor e retorno precoce do apetite em 
cadelas submetidas à exploração abdominal e ovariohisterectomia. 
 
Protocolo CEUA: Comitê de Ética no Uso de Animais UFPR Palotina - Protocolo 35/2019. 
 
Fonte de Fomento: Este estudo não possui auxílio financeiro. 
 
 
 

AVALIAÇÃO ANALGÉSICA TRANS E PÓS-OPERATÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO DE MORFINA, CETAMINA OU 
DEXMEDETOMIDINA ASSOCIADAS A ROPIVACAÍNA PELA VIA EPIDURAL EM CADELAS SUBMETIDAS À 

MASTECTOMIA TOTAL UNILATERAL 
TRANS AND PROSTOPERATIVE ANALGESIC EVALUATION OF THE EPIDURAL ADMINISTRATION OF MORPHINE, 

KETAMINE OR DEXMEDETOMIDINE ASSOCIATED WITH ROPIVACAINE IN DOGS SUBMITTED TO UNILATERAL 
TOTAL MASTECTOMY 

 
L.B. GRIEBELER1*, F. COMASSETTO1, M.Z. STIEHL1, S.J. RONCHI1, R. TOCHETO1, G.S. JUNIOR1, G.B. 

CONTERNO1, N. OLESKOVICZ1 

1 – Centro de Ciências Agroveterinárias, UDESC, Lages, SC 
leobg10@hotmail.com 

 
Objetivos: Avaliar os efeitos analgésicos trans e pós-operatórios da morfina, cetamina ou dexmedetomidina associadas à 
ropivacaína via epidural em cadelas submetidas à mastectomia unilateral total. 
Material e Métodos: Vinte e quatro animais foram pré-medicados com morfina (0,5 mg/kg IM), induzidos com propofol (4 
mg/kg IV) e anestesiados com isoflurano sob ventilação mecânica. Realizou-se bloqueio epidural lombossacro (confirmação 
pela sucção da gota e teste de resistência com seringa de vidro), administrando-se: dextrocetamina 1 mg/kg (GC, n = 8), 
dexmedetomidina 3,3 µg/kg (GD, n = 8), ou morfina 0,1 mg/kg (GM, n = 8). Associou-se 0,26 ml/kg de ropivacaína 0,75% 
a todos tratamentos. Realizou-se resgate analgésico transoperatório com fentanil (2,5 µg/kg IV) quando a FC e PASDoppler 
aumentassem mais de 20%. A avaliação álgica pós-operatória foi realizada pela escala de dor composta de Glasgow 
durante 24h, utilizando-se morfina (0,5 mg/kg IM) como resgate analgésico. O avaliador era alheio aos tratamentos. 
Diferenças estatísticas quando p < 0,05. 
Resultados: Nenhum resgate analgésico transoperatório ocorreu em GD, enquanto um total de 12 (GC) e 5 (GM) foi 
evidenciado (p < 0,05). A média da ETISO (V%) foi de 0,89 ± 0,28 (GD), 1,16 ± 0,32 (GC) e 1,01 ± 0,31 (GM). A média de 
FC (bpm) e PASDoppler (mmHg) foi 79 ± 19 e 102 ± 22 para GD, 122 ± 38 e 101 ± 20 para GC e 98 ± 30 e 86 ± 22 para GM, 
respectivamente (p < 0,05). Com relação ao total de resgates analgésicos pós-operatórios, observaram-se 14, 13 e 4 
resgates para GD, GC e GM, respectivamente, sem diferença estatística. 
Conclusões: A associação de dexmedetomidina via epidural com ropivacaína promoveu melhor analgesia transoperatória, 
enquanto no período pós-operatório adição de morfina possivelmente promoveu melhor eficácia analgésica. Estudos com 
um número maior de animais poderiam revelar benefício da associação GM no pós-operatório. 
 
Protocolo CEUA: Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 1025170616. 
 
Fonte de Fomento: Universidade do Estado de Santa Catarina CAV-UDESC. 
 



21	

Anais	do	XIV	Congresso	Brasileiro	de	Anestesiologia	Veterinária	
																					Dezembro	de	2021	-	Edição	Online 

 
EFEITOS DE DIFERENTES PROTOCOLOS DE COINDUÇÃO SOBRE A DOSE PROPOFOL EM GATOS SEDADOS 

COM DEXMEDETOMIDINA 
EFFECTS OF DIFFERENT COINDUCTION AGENTS ON THE PROPOFOL DOSE IN CATS SEDATED WITH 

DEXMEDETOMIDINE 
 

A.L.S. ZAVATARO1, N.C.M. BONNATTO1, G.H. JULIÃO1, I.M. DA COSTA1*, V.A.G. ZAMBONI1, T.F. MOREIRA1, C.J.X. 
ABIMUSSI1, B.P. FLORIANO1 

1 - Centro Universitário de Ourinhos, Unifio, Ourinhos, SP 
mv.isabelamariano@gmail.com 

 
Objetivos: Comparar a dose de propofol necessária para indução anestésica e o tempo de retorno da anestesia utilizando 
diferentes agentes coindutores em gatos saudáveis. 
Material e Métodos: Seis gatos com idade de 3,8 ± 1,0 anos e peso 4,4 ± 1,1 kg participaram de quatro grupos com 
intervalo de 7 dias: GFen, propofol + fentanil 1 µg/kg; GMid, propofol + midazolam 0,3 mg/kg; GCet, propofol + cetamina 2 
mg/kg; ou grupo controle, GC, propofol + NaCl 0,9%. Todos os fármacos coindutores foram diluídos com NaCl 0,9% para 
um volume final de 0,5 mL. Vinte minutos após a medicação pré-anestésica com dexmedetomidina 10 µg/kg IM, a indução 
anestésica seguiu um mesmo padrão nos diferentes tratamentos: bolus IV de 1 mg/kg de propofol durante um minuto 
seguido do agente coindutor e, após 30 segundos, propofol na dose de 1 mg/kg/min até ocorrer rotação do bulbo do olho, 
perda do reflexo palpebral (RP) e perda do reflexo laringotraqueal para intubação orotraqueal sem anestésico local. Foram 
avaliados a dose total de propofol e os tempos para recuperação do RP e da posição quadrupedal (PQ). Os dados foram 
comparados por ANOVA de uma via, seguido pelo teste de Tukey sob 5% de significância. 
Resultados: Não houve diferença em nenhum dos tempos registrados entre os grupos (no GC, RP 16,4 ± 10,9 e PQ 79,5 
± 25,2 minutos). A dose de propofol necessária para intubação orotraqueal foi significativamente menor no GFen (3,2 ± 1,6 
mg/kg), GMid (3,6 ± 1,2 mg/kg) e GCet (3,4 ± 1,6 mg/kg) comparada ao GC (5,9 ± 1,7 mg/kg). A porcentagem de redução 
da dose de propofol foi de 36,8%, 44,4% e 37,2% no GFen, Gmid e GCet, respectivamente. 
Conclusões: Fentanil, midazolam e cetamina promovem redução da dose necessária de propofol para indução anestésica 
e intubação orotraqueal em gatos premedicados com dexmedetomidina. 
 
Protocolo CEUA: Comitê de Ética no Uso de Animais do Centro Universitário de Ourinhos 005/2018. 
 
Fonte de fomento: FAPESP, auxílio à pesquisa, processo 2018/07455-7. 
 
	
	

COMPARAÇÃO DA NOREPINEFRINA, DOPAMINA OU DOBUTAMINA EM CÃES SUBMETIDOS À HIPOTENSÃO 
EXPERIMENTAL COM ISOFLURANO 

COMPARISON OF NOREPINEPHRINE, DOPAMINE OR DOBUTAMINE IN DOGS SUBMITTED TO EXPERIMENTAL 
HYPOTENSION WITH ISOFLURANE 

 
S.J. RONCHI1, G.B. CONTERNO1*, F.A. COSTA2, F. COMASSETTO1, L. DA ROSA1, R. TOCHETTO1, L.B. 

GRIEBELER1, N. OLESKOVICZ1 

1 - Centro de Ciências Agroveterinárias, Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages, SC 
2 - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, UNESP, Botucatu, SP 

gabriela.conterno97@edu.udesc.br 
 
Objetivos: Avaliar os efeitos hemodinâmicos da dopamina, norepinefrina e dobutamina, em cães submetidos à 
hipotensão experimental com isoflurano. 
Material e Métodos: Dezoito cães machos, submetidos posteriormente à orquiectomia foram pré-medicados com 
acepromazina (0,03 mg/kg, IM) e morfina (0,4 mg/kg, IM), e induzidos com propofol. Anestesia foi mantida com ETISO de 
1,4 V% em oxigênio com sistema circular para obtenção de acesso arterial periférico e venoso central. Após 10 minutos 
da paramentação, avaliou-se o momento basal e a ETISO foi acrescida a cada 5 minutos em 0,5 V%, por 15 minutos, até 
que a PAMinvasiva (mmHg) fosse menor ou igual a 50. Dividiu-se em 3 grupos (n = 6): GNOR, recebeu norepinefrina (0,05, 
0,1 e 0,2 µg/kg/min); GDOP, recebeu dopamina (2,5, 5 e 10 µg/kg/min); e GDOB, recebeu dobutamina (2,5, 5 e 10 
µg/kg/min). Os valores de IC (mL/minuto/m2) foram obtidos pelo método de Fick. Avaliou-se primeiro a repercussão das 
taxas baixas, depois as taxas médias e ao fim as taxas altas, em um intervalo de 15 minutos cada. Empregou-se RM Two 
Way ANOVA seguido por Dunnet (p ≤ 0,05). 
Resultados: A PAMinvasiva foi 31% (41 ± 6), 23% (46 ± 7) e 13% (52 ± 8) significativamente menor no GDOP e 25% (44 ± 
9), 31% (41 ± 8) e 33% (39 ± 7) significativamente menor no GDOB em relação aos seus basais em doses baixas, 
médias e altas, respectivamente. No GNOR, a PAMinvasiva foi 15% (50 ± 7) menor (p = 0,0057) somente na dose baixa. 
Em relação ao basal (4,8 ± 0,8), o IC foi significativamente maior (baixa: 8,5 ± 1,8; média: 13,7 ± 3,6; alta: 16,5 ± 4,7) do 
GDOB e não alterou nos demais grupos. 
Conclusões: Somente no GNOR restabeleceu-se a PAMinvasiva, enquanto o GDOP apresentou elevação linear 
insuficiente e GDOB apresentou aumento dose-dependente do IC. 
 
Protocolo CEUA: Universidade do Estado de Santa Catarina – 5430170616. 
 
Fonte de Fomento: Universidade do Estado de Santa Catarina. 
 



22	

Anais	do	XIV	Congresso	Brasileiro	de	Anestesiologia	Veterinária	
																					Dezembro	de	2021	-	Edição	Online 

EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO PREEMPTIVA DE TRAMADOL NA ANALGESIA PÓS-OPERATÓRIA DE RATAS 
SUBMETIDAS À ESTERILIZAÇÃO QUÍMICA – ESTUDO PRELIMINAR 

ANALGESIC EFFECTS OF PREEMPTIVE TRAMADOL ADMINISTRATION IN FEMALE RATS SUBMITTED TO 
CHEMICAL STERILIZATION - PRELIMINARY STUDY 

 
D.D.M. RIBEIRO1*, A.B.S. PAHIM1, R. ORLANDIN1, M.L.A. MESTIERI1, D.V. BECKMANN1, M.T. OLIVEIRA1. 

1 - Universidade Federal do Pampa, UNIPAMPA, Uruguaiana, RS 
dimasribeiro.aluno@unipampa.edu.br 

 
Objetivos: Avaliar a eficácia do uso preemptivo do tramadol na analgesia pós-operatória de ratas submetidas à 
quimioesterilização. 
Material e Métodos: Utilizou-se sete ratas Wistar, de 202 ± 8,26 g e 74 dias. Após ambientação elas foram filmadas para 
captura da imagem facial basal para avaliação da Rat Grimace Scale (RGS). Administrou-se  tramadol (10 mg/kg, SC) 
como MPA uma hora antes do procedimento. A indução anestésica foi realizada em câmara com isoflurano (5%) diluído 
em O2, seguida de manutenção via máscara facial (isoflurano 2%). Após estabilização do plano anestésico foi realizada 
celiotomia para quimioesterilização. As avaliações de dor foram realizadas 3, 6 e 9 horas após a administração do tramadol, 
utilizando a RGS em tempo real. O resgate analgésico foi realizado com tramadol (10 mg/kg, SC) para escores ≥ 1 (0-2). 
Uma hora depois, caso este escore permanecesse, era administrada morfina (3 mg/kg, SC). Os escores de cada momento 
de avaliação foram comparados ao basal pelo teste de Kruskal-Wallis com nível de 5% de significância. 
Resultados: Uma dose preemptiva de tramadol foi suficiente para analgesia pós-operatória de 71,4% (5/7) das ratas; duas 
delas necessitaram de um resgate cada (escore 1, às 3 e 9 h, respectivamente). Uma hora após o resgate, elas obtiveram 
escores de 0,75 e 0,25, não necessitando de morfina. O escore máximo dos animais não resgatados foi 0,5. A mediana 
dos escores no pós-operatório foi 0,25, não havendo diferença desses valores em relação ao basal (p > 0,05). 
Conclusões: A analgesia preemptiva com tramadol na dose de 10 mg/kg, SC, foi eficaz nas primeiras 9 horas para a 
maioria das ratas quimioesterilizadas, todavia, o pequeno número amostral é uma limitação. Um estudo controlado, com 
tamanho amostral adequado, diferentes doses e maior tempo de avaliação é necessário para a determinação da posologia 
do tramadol para procedimentos cirúrgicos abdominais. 
 
Protocolo CEUA: Universidade Federal do Pampa – Campus Uruguaiana 025/2019. 
 
Fonte de Fomento: Este estudo não possui auxílio financeiro. 
 
 
 
DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE UMA ESCALA PARA AVALIAR A DOR PÓS-OPERATÓRIA EM COELHOS 

(Oryctolagus cuniculus) 
DEVELOPEMENT AND VALIDATION OF A SCALE TO ASSESS POSTOPERATIVE PAIN IN RABBITS (Oryctolagus 

cuniculus) 
 

R.H. PINHO1*, P.H.E. TRINDADE2, A.A. JUSTO3, D.S. CIMA1, M.W. FONSECA1, B.W. MINTO4, F.D.L. ROCHA4, S.P.L. 
LUNA2 

1 - Faculdade de Medicina de Botucatu, UNESP, Botucatu, SP, 2 - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
UNESP, Botucatu, SP, 3 – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, USP, São Paulo, SP, 4 – Faculdade de 

Ciências Agrárias e Veterinárias, UNESP, Jaboticabal, SP 
renata.haddad@unesp.br 

 
Objetivos: Desenvolver e validar uma escala para avaliar a dor pós-operatória em coelhos. 
Material e Métodos: Uma escala com pontuação de 0 a 12 foi proposta com base em comportamentos anteriormente 
descritos em etogramas de coelhos submetidos a procedimentos cirúrgicos. Utilizaram-se filmagens dos períodos 
perioperatórios de 58 coelhos empregados em três diferentes estudos: orquiectomia (n = 16), ovariohisterectomia (n = 14) 
e ostectomia parcial de rádio (n = 28). Quatro avaliadores encobertos analisaram os vídeos duas vezes com intervalo de 
um mês entre as avaliações. O instrumento foi submetido às análises de validade de conteúdo, critério, confiabilidade, 
responsividade e consistência interna para refinamento. Para tal, utilizaram-se as análises estatísticas de correlação de 
Spearman (r), coeficiente de correlação intraclasse (ICC), modelo linear misto e coeficiente α de Cronbach.  Empregou-se 
a curva ROC e o Youden Index para a determinação de um ponto de corte correspondente à necessidade de analgésicos. 
Resultados: A escala demonstrou alta correlação com as escalas unidimensionais (r > 0,80) e moderada correlação com 
a escala facial (r = 0,68). O instrumento foi responsivo, visto o aumento de escores após à cirurgia e redução após resgate 
analgésico (p < 0,05). A confiabilidade intra e interobservador foi excelente (ICC > 0,80 para todos os avaliadores). A 
consistência interna da escala foi muito boa (α de Cronbach = 0,78). O ponto de corte para resgate analgésico foi ≥ 3, com 
área sob a curva > 0,95, demonstrando a alta capacidade discriminatória do instrumento. 
Conclusões: A escala proposta apresentou validade de conteúdo e critério, além de responsividade e confiabilidade para 
avaliar a dor em coelhos submetidos a cirurgias ortopédicas ou de tecidos moles. O ponto de corte para resgate analgésico 
proveu embasamento sobre a necessidade de administração de analgésicos a coelhos, melhorando o bem-estar da 
espécie.  
 
Protocolo CEUA: 0156/2018 – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – UNESP - Botucatu. 
 
Fonte de Fomento: Fapesp – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo: Bolsa de mestrado (2018/17839-
7) e Projeto Temático (2017/12815-0). 
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A ADMINISTRAÇÃO EPIDURAL DE TRAMADOL NÃO PRODUZ ANTINOCICEPÇÃO SUFICIENTE PARA 
OVARIOHISTERECTOMIA ELETIVA EM GATAS 

EPIDURAL ADMINISTRATION OF TRAMADOL DOES NOT PROVIDE ADEQUATE ANTINOCICEPTION FOR 
ELECTIVE OVARIOHYSTERECTOMY IN CATS 

 
I.G. FRANCO1*, A.R. SOUZA1, I.M. DA COSTA1, G.H. JULIÃO1, B.B. DE OLIVEIRA1, H.M.L. NISHIMURA1, C.J.X. 

ABIMUSSI1, B.P. FLORIANO1 
1 - Centro Universitário de Ourinhos, Unifio, Ourinhos, SP 

isagimenezf@hotmail.com 
 
Objetivos: Avaliar a qualidade da antinocicepção da administração epidural de tramadol em gatas submetidas à 
ovariohisterectomia. 
Material e Métodos: Foram utilizadas 16 gatas saudáveis (0,8 ± 0,4 anos, 2,6 ± 0,5 kg), alocadas aleatoriamente nos 
grupos: GC, NaCl 0,9% 0,3 mL/kg; GT, tramadol 1 mg/kg diluído até mesmo volume, sendo a epidural realizada com agulha 
hipodérmica 25 ´ 0,7 mm no espaço sacrococcígeo pelo mesmo profissional e confirmada pela perda de resistência à 
injeção. Após medicação pré-anestésica com cetamina (10 mg/kg), xilazina (0,5 mg/kg) e morfina (0,2 mg/kg) na mesma 
seringa por via IM, os animais foram induzidos e mantidos com infusão contínua de propofol conforme requerimento 
anestésico. As variáveis FC (bpm), f (mpm) e PASOscilométrico (mmHg) foram colhidas antes (MB), após a anestesia epidural 
(MAE), início da incisão cirúrgica (MIC), pinçamento do primeiro e segundo pedículo ovariano (MP1 e MP2), pinçamento 
do coto uterino (MCU), início da sutura de cavidade abdominal (MIS) e final da sutura de pele (MFS). Todas as cirurgias 
foram concluídas dentro de 60 minutos. Foi administrado um resgate de fentanil 2 µg/kg IV caso houvesse aumento de 
20% de uma das variáveis cardiorrespiratórias. 
Resultados: A infusão média de propofol foi de 0,4 mg/kg/min nos dois grupos. Não ocorreram diferenças significativas na 
FC, f e PASOscilométrico entre os grupos. A FC aumentou em comparação ao MB (131 ± 18) no GT nos momentos MP1 (160 
± 15), MP2 (171 ± 17), MCU (162 ± 14) e MIS (162 ± 17). O número de resgates não diferiu entre os grupos (máximo de 
sete animais em MP1 ou MP2 e mínimo de um em MIC ou MFS). 
Conclusões: O tramadol por via epidural em gatas submetidas à ovariohisterectomia eletiva não induz efeito 
antinociceptivo suficiente no período trans-operatório, aumentando a FC e não reduzindo o número de resgates 
analgésicos.  
 
Protocolo CEUA: Comitê de Ética no Uso de Animais do Centro Universitário de Ourinhos 004/2019. 
 
Fonte de fomento: Programa Institucional de Bolsas – PIBIC/UNIFIO, bolsa de iniciação científica, processo 014-19. 
 
 

EFEITOS DE TRÊS VOLUMES CORRENTES NA VARIAÇÃO DA PRESSÃO DE PULSO E NA VARIAÇÃO 
RESPIRATÓRIA DA VELOCIDADE MÁXIMA DO FLUXO AÓRTICO EM CÃES ANESTESIADOS 

EFFECTS OF THREE TIDAL VOLUMES ON PULSE PRESSURE VARIATION AND ON RESPIRATORY CHANGES IN 
MAXIMUM VELOCITY OF AORTIC FLOW IN ANESTHETIZED DOGS 

 
G.G. PARISI1*, F.J. TEIXEIRA-NETO1,2, C.H. GIROTTO2, D.A. OSPINA-ARGÜELLES1, T.L. DALMAGRO1, C.P.C. 

LOBO1, S.L. DA SILVA1, G.C.V. DE OLIVEIRA2 

1 - Faculdade de Medicina, UNESP, Botucatu, SP 
2- Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, UNESP, Botucatu, SP 

gustavogparisi@gmail.com 
 
Objetivos: Determinar a influência do VT sobre os índices dinâmicos de pré-carga [DeltaPP, e variação respiratória da 
aceleração máxima do fluxo aórtico (DeltaVmax)] em cães. 
Material e Métodos: Quatorze cães sadios (15,8–26,9 kg), sob anestesia com isoflurano e bloqueio neuromuscular com 
atracúrio (0,3 mg/kg, seguido por 0,2 mg/kg/h) foram submetidos a VCV (relação inspiração/expiração 1:2 e 30% de pausa 
inspiratória), ajustando-se o VT para 8, 12 e 16 mL/kg (VT8, VT12, VT16, respectivamente) para cada animal. Cada VT foi 
mantido por 15 minutos e a ordem de administração de cada VT foi aleatória. Ajustou-se a f para manter os valores ETCO2 
entre 35 e 45 mmHg, desde que não excedesse 22 mpm visando evitar auto PEEP. O DeltaPP, obtido por cateterização 
da artéria podal dorsal, e o DeltaVmax, obtido pela ecocardiografia transtorácica (corte apical 5 câmaras), foram registrados 
ao final do período de manutenção de cada VT. 
Resultados: A Pplat [mediana (mínimo–máximo), em cm H2O] se elevou de 7 (6–7) em VT8 para 9,5 (8–10) e 11,5 (10–12) 
em VT12 e VT16, respectivamente (p < 0,0001–0,024). O DeltaPP aumentou de 10 ± 3% (VT8), para 14 ± 4% (VT12) e 19 ± 
6 % (VT16) (p < 0,0001–0,0009). O DeltaVmax aumentou de 11,1 ± 4,9% (VT8) para 14,1 ± 3,1% (VT12) e 17,1 ± 5,7% (VT16) 
(p = 0,0018–0,0455). Com base em valores previamente publicados de DeltaPP para predição da fluido-responsividade em 
cães ventilados com VT12 (DeltaPP > 16%), 7%, 29% e 64% dos animais seriam classificados como respondedores à 
expansão volêmica com VT8, VT12 e VT16, respectivamente. 
Conclusões: O incremento do VT de 8 para 12 e 16 mL/kg modifica a interação coração-pulmão durante a ventilação 
mecânica e pode influenciar a predição da fluido-responsividade pelos índices dinâmicos de pré-carga. 
 
Protocolo CEUA: 247/2018. 
 
Fonte de Fomento: FAPESP, auxílio à pesquisa, processo 2018/25610-0; CAPES, CNPq, bolsa de mestrado 
131303/2019-8. 
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BLOQUEIO DO PLEXO CERVICAL GUIADO POR ULTRASSOM EM CADÁVERES DE CÃES: DESCRIÇÃO DA 
TÉCNICA E AVALIAÇÃO DA DISPERSÃO DE CORANTE 

ULTRASOUND-GUIDED CERVICAL PLEXUS BLOCK IN DOG CADAVERS: DESCRIPTION OF THE TECHNIQUE AND 
EVALUATION OF DYE SPREAD 

 
V.L. BOSAK1*, F.A.V. FREITAG², M.A. FONTANELA1, M. MACHADO1, J.C.M. DUQUE1 

1 - Departamento de Medicina Veterinária, UFPR, Curitiba, PR  
2 - Ontario Veterinary College, University of Guelph, Canadá 

juancduque@ufpr.br 
 
Objetivos: Descrever o bloqueio do plexo cervical (PC) guiado por ultrassom e avaliar a dispersão de corante em cadáveres 
de cães. 
Material e Métodos: Após estudo anatômico, foram injetados 0,15 mL/kg (GLv, n = 20) ou 0,3 mL/kg (GHv, n = 20) de 
ropivacaína/azul de metileno (1:1), bilateralmente, em 40 hemipescoços. Um transdutor linear foi posicionado em sentido 
craniocaudal, acima dos processos transversos da 2ª e 3ª vértebras cervicais e foi deslizado ventralmente, com inclinação 
dorsal de aproximadamente 15°, até identificação dos músculos longo da cabeça e omotransversário. A injeção foi realizada 
nesse plano interfascial com agulha de Tuohy 20G, introduzida in-plane em sentido caudocranial. Trinta minutos depois, 
foi realizada dissecção para determinar o número de nervos com coloração acima de 6 mm, e se houve extravasamento 
para os vasos ou espaço epidurais. Dois cadáveres adicionais foram avaliados por ressonância magnética (RM) para 
verificar o padrão de dispersão de um corante paramagnético. Os dados foram analisados com os testes de Shapiro-Wilk, 
t-Student, Mann-Whitney, Fischer e Qui Quadrado. 
Resultados: Na dissecção, os ramos ventrais dos nervos C1, C2, C3 e C4 foram observados na face medial do músculo 
omotransversário e o nervo acessório (XI) foi localizado na borda dorsal deste músculo. Houve sucesso na injeção em 
32/40 hemipescoços (75% em GLv e 85% em GHv). Para C1, C2, C3, C4 e XI, as porcentagens de nervos corados, foram, 
em GLv e GHv: 46,7 e 64,7%; 53,3 e 94,1%; 53,3 e 76,5%; 40% e 35,2%; 86,7 e 88,2%, respectivamente. Uma porcentagem 
maior de nervos foi corada no GHv (p = 0,01). Não houve injeção intravascular, mas contraste foi identificado em um forame 
intervertebral na RM. 
Conclusões: A técnica de bloqueio do PC guiado por ultrassom foi mais eficaz com 0,3 mL/kg, mas existe risco de 
complicações por dispersão ao canal medular.  
 
Protocolo: Na instituição de origem estudos em cadáveres não precisam de CEUA. 
 
Fonte de Fomento: CAPES. 
 

 
PREDIÇÃO DA FLUIDO-RESPONSIVIDADE ATRAVÉS DA VARIAÇÃO DA PRESSÃO DE PULSO MEDIDA EM 

ARTÉRIA CENTRAL OU PERIFÉRICA EM CÃES ANESTESIADOS COM ISOFLURANO 
PREDICTION OF FLUID RESPONSIVENESS BY PULSE PRESSURE VARIATION RECORDED FROM A PERIPHERAL 

OR A CENTRAL ARTERY IN ISOFLURANE-ANESTHETIZED DOGS 
 

C.P.C. LOBO1, F.J. TEIXEIRA-NETO1,2, G.G. PARISI1 T.L. DALMAGRO1, C.H. GIROTTO2, N. CELEITA-RODRÍGUEZ1, 
D.A. OSPINA-ARGÜELLES1 

1 - Faculdade de Medicina, UNESP, Botucatu, SP 
2 - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, UNESP, Botucatu, SP 

cesar.cpcl@hotmail.com 
 
Objetivos: Comparar a predição da fluido-responsividade através do DeltaPP medido em artéria central e periférica em 
cães anestesiados. 
Material e Métodos: Foram incluídos 30 cães sadios (15–30 kg) anestesiados com isoflurano sob VCV (VT: 12 mL/kg, 30% 
de pausa inspiratória) para cirurgia eletiva. Antes da cirurgia, avaliaram-se elevações no VS medido pela termodiluição 
transpulmonar (VSTDTP) induzidas por prova de carga (10 mL/kg de Ringer lactato, durante 5 minutos). Os respondedores 
à expansão volêmica foram identificados caso a prova de carga induzisse elevação ≥ 15% no VSTDTP. Nos animais 
designados como não respondedores (15 cães), provas de carga adicionais foram administradas, caso necessário, até que 
a elevação no VSTDTP induzida pela última prova de carga fosse < 15%. O DeltaPP foi mensurado através de um cateter 
inserido na artéria podal dorsal (DeltaPPperiférico) e através de um cateter inserido na artéria femoral até sua extremidade 
atingir a aorta abdominal (DeltaPPcentral). 
Resultados: Quinze cães foram respondedores a uma prova de carga. Um número igual de não respondedores foi obtido 
após uma prova de carga (3 cães), duas provas de carga (11 cães) e 3 provas de carga (1 cão). Não houve diferença (p = 
0,30) entre a área sob a curva ROC (“receiver operating characteristics”) do DeltaPPcentral (0,956) e DeltaPPperiférico (0,991). 
Os respondedores foram preditos por valores de DeltaPPcentral > 16% (sensibilidade e especificidade de 93,3%) e 
DeltaPPperiférico >16% (sensibilidade: 93,3%, especificidade: 100%). As zonas de incerteza diagnóstica (“gray zone”) foram 
14–18% (DeltaPPcentral) e 14–17% (DeltaPPperiférico). 
Conclusões: Tanto o DeltaPPcentral como o DeltaPPperiférico são adequados para predição fluido-responsividade em cães, 
com valores de corte similares aos previamente reportados em cães anestesiados com o mesmo VT (12 mL/kg). Entretanto, 
o DeltaPPperiférico substitui o DeltaPPcentral com a vantagem de ser menos invasivo e apresentar acurácia diagnóstica 
ligeiramente superior (“gray zone” mais estreita).  
 
Protocolo CEUA: 247/2018. 
 
Fonte de Fomento: FAPESP, auxílio à pesquisa, processo 2018/25610-0; CAPES, bolsa de mestrado. 
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EFEITOS DO PROTOCOLO ANESTÉSICO COM ASSOCIAÇÃO DE MORFINA E FENTANIL SOBRE A FUNÇÃO 

OXIDATIVA E FAGOCÍTICA DE NEUTRÓFILOS EM CADELAS HÍGIDAS SUBMETIDAS A OVARIOHISTERECTOMIA 
EFFECTS OF THE ANESTHETIC PROTOCOL WITH MORPHINE AND FENTANYL ON THE OXIDATIVE AND 

PHAGOCYTIC FUNCTION OF NEUTROPHILS IN HEALTHY FEMALE DOGS SUBMITTED TO 
OVARIOHYSTERECTOMY 

 
A.K. BORDIGNON1*, B.F. DALLO2, E.O. RODRIGUES3, L.P. MACHADO4, F. DALMOLIN4, G.C. FREITAS4 
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Objetivos: Avaliar os efeitos do protocolo anestésico com associação de morfina e fentanil sobre a função oxidativa e 
fagocítica de neutrófilos em cadelas hígidas submetidas a ovariohisterectomia. 
Material e Métodos: Oito cadelas (5,8 ± 2,2 anos; 12,0 ± 4,1 kg) receberam medicação pré-anestésica (MPA) com morfina 
(0,4mg/kg, IM), indução anestésica com propofol (4mg/kg, IV) e mantidas em anestesia com isoflurano (2%) para realização 
de ovariohisterectomia. No trans-operatório foi administrado uma dose de fentanil (2,5µ/kg IV) antes do pinçamento 
ovariano. O controle da dor pós-operatória foi realizado com morfina (0,2 mg/kg IM, a cada 4h, 3 aplicações). Realizou-se 
coleta de sangue antes da MPA (basal); 6, 12, 24, 96 horas após a extubação; e 10 e 30 dias após anestesia, para avaliação 
do metabolismo oxidativo e fagocítico dos neutrófilos pelo teste NBT e teste Zymosan® (Sigma Alderich) pela estimulação 
com Saccharomyces cerevisae. 
Resultados: O tempo de procedimento cirúrgico foi 29 ± 10 min. O valor basal dos neutrófilos com metabolismo oxidativo 
não estimulado (NBT-NE) foi de 22,6 ± 10%, o metabolismo oxidativo estimulado (NBT-E) de 77,25 ± 23,8% e a função 
fagocítica (NBT-FG) de 82,7 ± 21,4%. Observou-se redução destes parâmetros comparado aos valores basais. A redução 
mais importante ocorreu às 12h, com redução de 44,7% (12,5 ± 10,15) no NBT-NE, 63,8% (28 ± 21,5) no NBT-E e 60,6% 
(32,6 ± 30,8) no NBT-FG. Às 96 horas, o valor de NBT-NE foi de 22 ± 10,2%, NBT-E: 61,75 ± 30,9% e o NBT-FG: 64,8 ± 
35,4%. Após 30 dias, o NBT-NE foi de 20,25±10,9%, NBT-E: 75,3 ± 12,4%, e o NBT-FG: 76,3 ± 13%. 
Conclusões: Este protocolo anestésico promoveu redução do metabolismo oxidativo e fagocítico de neutrófilos até 96h 
após a anestesia, sendo que a redução mais considerável foi as 12h. A inibição desse metabolismo neutrofílico é um 
importante mecanismo imunossupressor.  
 
Protocolo CEUA: CR046/CEUA/UFFS/2018. 
 
Fonte de Fomento: Fundação Araucária - Edital 320/GR/UFFS/2019. 
 
 
 

DESCRIÇÃO DA TÉCNICA PARA BLOQUEIO DOS NERVOS TIBIAL E FIBULAR COMUM GUIADO POR 
ULTRASSOM EM CADÁVERES DE EQUINOS: RESULTADOS PRELIMINARES 

ULTRASOUND-GUIDED TECHNIQUE OF TIBIAL AND FIBULAR NERVE BLOCK IN HORSE CADAVERS: 
PRELIMINARY RESULTS 
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Objetivos: Descrever a técnica de injeção perineural para os nervos tibial e fibular comum guiada por ultrassom e a 
dispersão do corante em cadáveres de cavalos. 
Material e Métodos: Estudo anatômico prévio da região foi realizado em um cadáver. Foram utilizados três cavalos 
submetidos a eutanásia por razões alheias ao estudo. Após a tricotomia da região, entre o trocanter maior do fêmur e o 
maléolo lateral da tíbia, um transdutor convexo com frequência de 4 MHz foi posicionado perpendicularmente ao fêmur, na 
altura da margem distal do terceiro trocanter. Após a identificação do terceiro trocanter e a diáfise do fêmur, o transdutor 
foi deslizado caudalmente até a identificação do plano interfacial entre os músculos bíceps femoral e semitendinoso, onde 
foram observados os nervos tibial e fibular comum, ramos do nervo isquiático. Uma agulha de 15 cm foi inserida in plane 
em sentido caudocranial e em direção ao fêmur, com angulação de aproximadamente 60 graus. Após identificar o local 
adequado, foram administrados 0,1 mL/kg de uma solução 1:1 de ropivacaína a 0,75% e azul de metileno. Quinze minutos 
após a aplicação, foi realizada a dissecção da região para determinar a dispersão do corante e a extensão dos nervos que 
foram corados. 
Resultados: Na dissecção foi observado o nervo isquiático no plano interfacial entre os músculos bíceps femoral e 
semitendinoso, dividindo-se nos nervos tibial e fibular comum no nível do terço proximal do terceiro trocanter. Os nervos 
estavam localizados a aproximadamente 14 cm da superfície da pele. Com a técnica descrita foram corados os dois nervos 
em 4/6 membros pélvicos, atingindo uma extensão média de 13 cm. 
Conclusões: O bloqueio dos nervos tibial e fibular comum guiado por ultrassom pode ser realizado em equinos com uma 
abordagem similar à descrita em cães.  
 
Protocolo CEUA: Na instituição de origem não é necessário parecer da CEUA para estudos em cadáveres.  
 
Fonte de Fomento: CAPES. 


