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A dor é considerada o quinto sinal vital e é responsável pelo alto índice de morbidade 

e mortalidade no pós-operatório de pequenos animais. Para isso escalas de comportamento e 

fármacos eficazes associados as corretas técnicas analgésicas, tornam-se necessários. 

Objetivou-se avaliar os efeitos analgésicos trans e pós-operatórios da administração de 

cetamina ou morfina ou dexmedetomidina em associação à ropivacaína no espaço epidural de 

cadelas submetidas a mastectomia total unilateral. Para isso utilizou-se 24 cadelas, sem raça 

definida, comprovadamente hígidas após exames clínicos e laboratoriais e encaminhadas para 

cirurgia de mastectomia unilateral radical. Foram pré-medicadas com morfina na dose de 0,5 

mg/kg, pela via intramuscular. Sendo em seguida induzidas a anestesia geral com propofol na 

dose de 4mg/kg por via intravenosa, seguido de intubação e manutenção anestésica com 

isoflurano, dose dependente, baseado no plano de anestesia, administrado por meio de 

vaporizador calibrado, diluído em oxigênio a 100% em circuito fechado, sendo mantidas em 

ventilação mecânica ciclada a pressão para manutenção da normocapnia durante todo o 

período anestésico. Imediatamente após a indução, os animais foram submetidos a anestesia 

epidural, na região lombossacral, com a confirmação do espaço epidural pelo teste da gota 

pendente e teste de resistência a administração dos fármacos, sendo assim alocadas 

aleatoriamente em três grupos: GC (n=8) receberam pela via epidural cetamina 1 mg/kg;  GD 

(n=8) dexmedetomidina 3,3 µg/kg ou GM (n=8) morfina de 0,1 mg/kg, em todos os grupos 

associada a ropivacaína no volume final de 0,26 mL/kg. Após a epidural, aguardaram-se 15 

minutos para o início do procedimento de mastectomia total unilateral realizado sempre pelo 

mesmo cirurgião. Os tempos para avaliação analgésica transoperatória foram: Basal, 10 min 

após a indução da anestesia (T0); 10 minutos após realização da epidural (T1); 15 minutos 

após epidural (T2); após a incisão da pele (T3); e a cada 15 minutos até o final do 

procedimento cirúrgico (T4, T5 e T6). Os resgates analgésicos transoperatórios foram 

realizados com fentanil na dose de 2,5 µg/kg IV, quando a FC e a PAS apresentassem um 

aumento de 20% em relação ao momento T0. No final do procedimento anestésico foi 



                                   
          

Página 2 de 2 

 

contabilizado ainda o tempo para extubação e tempo total do procedimento cirúrgico. A 

analgesia trans e pós-operatória foi avaliada por um avaliador experiente, cego aos 

tratamentos. As avaliações álgicas pós-operatórias foram realizadas em uma sala de 

recuperação aquecida e acolchoada. A avaliação do grau de analgesia deu-se por meio da 

Escala Analógica Visual (EVA) e pela Escala Comportamental de Glasgow (GCMPS). Os 

resgates analgésicos no pós-operatório foram realizados com morfina na dose de 0,5 mg/Kg, 

IM, quando a EVA, e GCMPS apresentaram valores iguais ou acima de (30 e/ou 6 pontos) 

respectivamente; Além do grau de analgesia também foi avaliado o grau de sedação destes 

animais por meio da Escala de sedação adaptada de Alvaides et al. (2008). Os momentos de 

avaliação pós-operatória ocorreram em: 2, 4, 6, 8, 12 e 24 horas após o término do 

procedimento cirúrgico. As diferenças foram consideradas significativas quando p<0,05. Na 

análise dos resultados não houve diferença estatística significativa para o tempo de realização 

da cirurgia (GD: 53±10 min; GC 57 ±5 min; GM:48±14 min) e para o tempo de extubação 

(GD: 10±6 min; GC: 11±6 min; GM: 7±4 min). Na análise transoperatória, não foi necessária 

analgesia complementar no GD; enquanto ocorreram 12 resgates analgésicos no GC e 5 no 

GM. O requerimento médio de isoflurano para manutenção da anestesia no GD foi de 

0,9±0,28%; em GC de 1,19±0,36%; e no GM de 1±0,32%, não havendo diferença estatística 

entre grupos. Em relação ao grau de sedação pós-operatória, não houve diferença estatística 

entre grupos e entre momentos dentro do mesmo grupo. Para a analgesia pós-operatória 

apenas a GCMPS apresentou maiores escores de dor no GD entre duas e oito horas de pós-

operatório, com 50% dos animais resgatados em M2. Já para o GC maiores escores de dor 

ocorreram em 2, 4 e 12 horas de pós-operatório, com 50 % dos animais resgatados também 

em M2. E em relação ao GM maiores pontuações álgicas ocorreram entre 2 e 4 horas de pós-

operatório, porém com apenas 12,5% de animais resgatados analgesicamente entre os 

diferentes tempos. A correlação geral entre a EVA e a GCMPS foi de 0,8, indicando 

correlação muito forte. Desta forma conclui-se que a epidural é uma excelente opção para 

promover analgesia para o procedimento de mastectomia total unilateral por meio da 

utilização dos diferentes fármacos do estudo, sendo essencial para pacientes debilitados, onde 

as infusões analgésicas não seriam indicadas devido a uma menor capacidade de 

metabolização farmacológica destes pacientes. A morfina promove analgesia pós operatória 

mais duradoura sendo necessário menor número de resgates analgésicos no período pós 

operatório.     
 

 

 

  

        

 

  


