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 A anestesia regional, quando realizada corretamente, é um procedimento altamente eficaz para 

cirurgias de membros. Diferentes tipos de técnicas vêm sendo empregadas em conjunto para 

melhorar as taxas de sucesso deste bloqueio. O presente estudo, na fase I, comparou o método “às 

cegas” (AC), o guiado por estimulador de nervos periféricos (NE) e o guiado por ultrassom (US) 

para o bloqueio de plexo braquial via axilar, com a técnica de múltiplas injeções em 32 felinos, 

igualmente separados em quatro grupos, grupo 1 (US), grupo 2 (NE), grupo 3 (AC) e grupo 4 

(US+NE). Nesta fase, todos os bloqueios foram realizados com bupivacaína sem vasoconstritor, 

na concentração de 0,25%. Já na fase II, serão comparados os resultados do bloqueio de plexo 

braquial ecoguiado associado ao neuroestimulador com diferentes concentrações de bupivacaína. 

Nesta fase serão avaliados 16 felinos, igualmente separados em dois grupos que receberam as 

concentrações de 0,5% (grupo 1) e 0,125% (grupo 2). Em ambas as fases os bloqueios foram 

avaliados quanto ao tempo de instalação do bloqueio sensitivo ou latência sensitiva, tempo de 

instalação do bloqueio motor ou latência motora, duração do bloqueio sensitivo e duração do 

bloqueio motor. Para isso foram realizados pinçamentos nas regiões interdigital e da pele tanto na 

porção cranial do rádio, quanto da pele na porção cranial e lateral do úmero, utilizando uma pinça 

hemostática de Kocher número quinze e executada sempre pelo mesmo avaliador, nas mesmas 

regiões e com a mesma pressão (presa na primeira trava da cremalheira) e duração (2 segundos). 

A primeira avaliação de pinçamento (sensitivo) e teste de sustentação (motor) foi realizada 5 

minutos após o término do procedimento e assim seguiu-se a cada 5 minutos até completar uma 

hora, depois a cada 10 minutos até completar a segunda hora e então a cada 30 minutos até que se 

restabelecesse o estímulo doloroso e a resposta motora, ou seja escore 4 (resposta normal à dor) e 

1 (Sustentação total do membro) respectivamente. Até o presente momento foram executados os 

grupos da fase I e para estes foi realizado uma análise estatística simples. No grupo US, o 

bloqueio foi efetivo em 100% dos casos, demonstrando uma média de tempo de latência sensitiva 

de 30 minutos (±19,2 minutos), tempo de latência motora de 19 minutos (±11minutos) e tempos 

totais de bloqueio sensitivo e motor de respectivamente 440 minutos (±102 minutos) e 275 

minutos (±53 minutos). No grupo NE, o bloqueio foi efetivo em 83,3% dos casos, havendo um 
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animal que não apresentou bloqueio sensitivo e motor, obtendo score 4 em todos os momentos. O 

grupo apresentou uma média de tempo de latência sensitiva de 25 minutos (±19,4), tempo total de 

bloqueio sensitivo e motor de respectivamente 231,6 minutos (±214 minutos) e 185 minutos 

(±140 minutos). O grupo AC apresentou um bloqueio efetivo em 100% dos casos com média de 

tempo de latência sensitiva e motora de respectivamente 29,1 minutos (±18,0 minutos) e 21,6 

minutos (±9,3 minutos) e tempo total de bloqueio sensitivo de 232,5 minutos (±160,4 minutos) e 

motor de 160,8 minutos (±131,8 minutos). No grupo US + NE, o bloqueio foi efetivo em 100% 

dos animais e apresentou uma média de tempo de latência sensitiva de 16,88 (±14,38 minutos), 

tempo total de bloqueio sensitivo e motor de 430 minutos (± 72,55 minutos) e 375 minutos (± 

68,61 minutos) respectivamente. As dificuldades encontradas até o momento são relacionadas ao 

pinçamento dos animais pois se constatou em pinçamentos prévios ao bloqueio e no membro 

contralateral que nenhum felino estudado até o momento demonstra alguma reação aos estímulos 

nociceptivos da região cranial e lateral do úmero, já em alguns casos isolados, houve uma 

resposta mínima no pinçamento da porção cranial do rádio. O pinçamento interdigital se mostrou 

presente em todos os animais previamente ao bloqueio e de modo bilateral, sendo considerado no 

estudo como o parâmetro de pinçamento mais confiável. Em relação às complicações dois 

animais apresentaram miose, enoftalmia e protrusão da terceira pálpebra, alterações sugestivas de 

síndrome de Horner unilateral, sendo constatado no mesmo lado em que foi realizado o bloqueio. 

As alterações foram transitórias cessando com o término do efeito do anestésico local. Um animal 

pertencia ao grupo NE e outro ao grupo AC. Não houve outro tipo de intercorrência nem 

evidências de punção vascular em todos os grupos.  


