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RESUMO 
 
 

A anestesia peridural com anestésicos locais e analgésicos é um recurso muito 
utilizado para complementar a analgesia durante a anestesia geral. A dor cirúrgica 
de ovariohisterectomia (OSH) eletiva muitas vezes é negligenciada. Desta forma, a 
analgesia preventiva possui benefícios clínicos bem como as vantagens da 
analgesia multimodal no controle da dor após este procedimento em gatas. O 
objetivo deste estudo foi avaliar a analgesia pós-operatória da bupivacaína isolada e 
demais associações por via peridural em gatas submetidas à ovariohisterectomia. 
Foram amostrados 15 animais da espécie felina, fêmeas, com peso médio 
3,14±0,43kg, idade de 32±13 meses e higidez comprovada com base em exame 
físico e exames complementares. Os animais foram pré-medicados com meperidina, 
(3mg kg IM), seguindo-se a indução e manutenção anestésica com propofol, (4mg 
kg IV), e isoflurano, respectivamente, utilizando o circuito sem reinalação de gases, 
com fluxo diluente em oxigênio a 100%, utilizando vaporizador universal. Receberam 
anestesia peridural lombossacra e foram alocadas em 3 grupos experimentais: 
grupo 1 (G1) bupivacaína 0,25mg/kg; grupo 2 (G2) bupivacaína 0,25mg/kg + 
metadona 0,3mg/kg; grupo 3 (G3) bupivacaína 0,25mg/kg + lidocaína 4,9mg/kg, 
sendo cada grupo composto por 5 animais. Todos os grupos receberam o total de 
0,3ml/kg completado com solução fisiológica NaCl 0,9% como volume final. A 
escassez de um indicador específico para o acesso à nocicepção e dor em animais 
requer a necessidade de associação de vários métodos para este tipo de análise. 
Desta forma, após procedimento cirúrgico, fez-se a avaliação do grau de dor de 
cada animal utilizando a escala multidimensional de avaliação de dor aguda pós-
operatória em gatos, desenvolvida e validada na UNESP-Botucatu. As avaliações 
foram realizadas nos momentos 1, 2, 4, 8 e 12h pós-recuperação. No período trans-
anestésico nenhum grupo foi eficaz para a realização da OSH em gatas sem que 
houvesse a necessidade de resgate analgésico com cloridrato de fentanila. Nenhum 
grupo demonstrou estatisticamente ser melhor para a analgesia pós-operatória, pois 
a dor diminuiu levemente com o tempo transcorrido após a cirurgia, independente do 
grupo experimental e da interação entre as variáveis.  
 
Palavras-chave: Anestésicos locais. Castração. Epidural. Felinos. Opioides. 



ABSTRACT 
 
 

Epidural anesthesia with local anesthetics and analgesics is a widely used resource 
to complement analgesia during general anesthesia. Elective surgical pain from 
ovariohysterectomy (OSH) is often overlooked. Thus, preventive analgesia has 
clinical benefits as well as the advantages of multimodal analgesia in pain control 
after this procedure in cats. The aim of this study was to evaluate the postoperative 
analgesia of isolated bupivacaine and other associations by epidural route in cats 
submitted to ovariohysterectomy. Fifteen female feline animals were sampled, with 
an average weight of 3.14 ± 0.43 kg, age of 32 ± 13 months and proven health based 
on physical examination and complementary examinations. The animals were 
premedicated with meperidine, (3mg kg IM), followed by anesthetic induction and 
maintenance with propofol, (4mg kg IV), and isoflurane, respectively, using the circuit 
without gas rebreathing, with diluent flow in oxygen. 100%, using universal vaporizer. 
They received lumbosacral epidural anesthesia and were allocated to 3 experimental 
groups: group 1 (G1) 0.25 mg / kg bupivacaine; group 2 (G2) 0.25 mg / kg 
bupivacaine + 0.3 mg / kg methadone; group 3 (G3) 0.25 mg / kg bupivacaine + 4.9 
mg / kg lidocaine, each group being composed of 5 animals. All groups received a 
total of 0.3 ml / kg completed with 0.9% NaCl saline as the final volume. The scarcity 
of a specific indicator for access to nociception and pain in animals requires the need 
to combine several methods for this type of analysis. Thus, after the surgical 
procedure, the degree of pain of each animal was assessed using the 
multidimensional scale for the assessment of acute postoperative pain in cats, 
developed and validated at UNESP-Botucatu. The evaluations were performed at 
moments 1, 2, 4, 8 and 12h after recovery. In the trans-anesthetic period, no group 
was effective in performing OSH in cats without the need for analgesic rescue with 
fentanyl hydrochloride. No group demonstrated statistically to be better for 
postoperative analgesia, as the pain decreased slightly with the time elapsed after 
surgery, regardless of the experimental group and the interaction between the 
variables. 
 
Keywords: Local anesthetics. Castration. Epidural. Cats. Opioids. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A dor é considerada um sinal vital e seus efeitos fisiológicos e 

neuroendócrinos afetam diretamente as diversas funções do organismo (TAYLOR et 

al., 2004). A identificação de dor em gatos é uma tarefa desafiadora, pois estes 

animais tendem a silenciar-se e ocultar seus sinais (MANFRINATE et al., 2009; 

LORENA et al., 2014). 

A ovariohisterectomia (OSH) eletiva é uma das cirurgias de maior incidência 

em pequenos animais e a dor decorrente desse procedimento já foi demonstrada por 

Brondani et al. (2009). A utilização de técnicas de anestesia locorregional (ALR) é de 

grande valia como parte de um protocolo de anestesia balanceada ou multimodal 

(MORAES et al., 2013). A anestesia epidural em dose única através do espaço 

lombossacro é indicada para a abordagem cirúrgica dos tecidos localizados 

caudalmente à cicatriz umbilical, como útero (KONA; BOUN et al., 2006). Os 

benefícios clínicos da analgesia preventiva foram demonstrados, bem como as 

vantagens do sistema multimodal no controle da dor após 

ovariosalpingohisterectomia em gatos (BRONDANI et al., 2009). 

Os anestésicos locais bloqueiam a geração e a condução do impulso nervoso 

de forma reversível, impedindo a entrada rápida de sódio para o interior dos axônios, 

responsável pela despolarização da membrana celular (LASCELLES, 2002), 

causando assim, bloqueio sensorial e motor (TRANQUILLI et al., 2017). A 

administração epidural/espinal de analgésicos é também recurso muito utilizado para 

complementar a analgesia durante a anestesia geral (KONA-BOUN et al., 2006).  

A metadona é um opioide sintético agonista µ, por ser uma mistura racêmica 

formada por dois isômeros (L e D), atua em receptores µ e N-metil D-aspartato 

(NMDA) (DAVIS et al., 1999), prevenindo a sensibilização central e a hiperalgesia 

(SHAH et al., 2018).  

Para a avaliação da dor nos animais, faz-se uso de escalas uni e 

multidimensionais. As escalas unidimensionais avaliam apenas a intensidade da dor 

e as escalas multidimensionais avaliam fatores comportamentais, fisiológicos e até 

mesmo a interação do animal com o avaliador, tornando a escala composta 

(Robertson, 2006). As ferramentas de avaliação da dor baseadas na observação do 

animal podem incluir movimentos corporais e postura além de variáveis fisiológicas 
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(BRONDANI et al., 2013). A ausência de escalas já validadas para a avaliação de 

dor aguda pós-operatória em gatos (BRONDANI et al., 2012) e de um indicador 

específico para a avaliação da nocicepção e dor em animais requer a necessidade 

de associação de vários métodos (HELLYER et al., 2007).  

Diante deste contexto, é imprescindível a realização de pesquisas que visem 

entender o mecanismo da dor em gatas; por isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar 

se a bupivacaína isolada ou em associação com metadona ou lidocaína pela via 

peridural fornecem uma boa analgesia pós operatória em gatas submetidas à 

ovariohisterectomia eletiva. E a partir da execução deste experimento foi possível 

avaliar os efeitos analgésicos nos períodos trans e pós-operatório da utilização da 

bupivacaína isolada e demais associações por via peridural em gatas submetidas à 

OSH. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A ovariohisterectomia (OSH) é a remoção cirúrgica dos ovários, do útero e 

das trompas (MACPHAIL 2014), sendo uma das cirurgias de maior incidência em 

pequenos animais assim como a orquiectomia, é usada como modelo clínico para 

avaliação de dor (TEIXEIRA et al., 2013; WAGNER et al., 2008). 

A dor decorrente da OSH já foi demonstrada por Brondani et al. (2009) e varia 

conforme a manipulação cirúrgica e o tamanho da lesão tecidual, podendo ser 

classificada como leve a moderada, de origem somática e visceral. O tratamento da 

dor nesses animais envolve desde a utilização de antiinflamatório não esteroidal 

(AINE) até opioides de grande eficácia (FANTONI et al., 2011). A anestesia 

balanceada é essencial e envolve uma combinação de drogas para fornecer 

analgesia com segurança, perda de consciência, relaxamento muscular e 

imobilização sem comprometimento do paciente (GRIFFIN et al., 2016).  

 

 

2.1 EXAMES COMPLEMENTARES PRÉ-ANESTÉSICOS 

 

 

A decisão de realizar exames pré-operatórios deve ser baseada no exame 

físico e histórico do paciente, avaliação do risco anestésico e conduta do clínico 

(ROBERTSON et al., 2018). Os agentes anestésicos causam depressão 

cardiopulmonar, e é provável que a presença de uma patologia preexistente 

predisponha a um distúrbio fisiológico maior induzido pela anestesia (HALL et al., 

2001). Anormalidades hematológicas e bioquímicas também podem ser uma 

consideração importante. É ideal detectar disfunções orgânicas e condições 

patológicas antes de uma anestesia geral, para se reduzir morbidade e mortalidade 

anestésica, desta forma o exame hematológico pré-anestésico de rotina é 

recomendado por muitos veterinários e, na verdade, por alguns especialistas em 

anestesia (TRANQUILLI et al., 2017). 

O hemograma detecta alterações como anemia, que reduz a capacidade de 

oxigenação e predispõe à hipóxia, e foi aventada a teoria de que a hipoproteinemia 

aumenta a resposta do paciente aos fármacos que se ligam com maior afinidade à 
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proteína, o que resulta em sobredose relativa (HALL et al., 2001). Para a coleta de 

exames de sangue, pode ser usada a veia jugular externa, pois muitos gatos toleram 

bem a coleta nessa região e possibilita a coleta rápida de uma amostra volumosa. 

Outros gatos preferem não ver a coleta da amostra e toleram melhor a coleta a partir 

da veia safena medial ou da veia cefálica (LITTLE, 2018). 

As enzimas renais e hepáticas também devem ser dosadas antes do 

procedimento cirúrgico, pois a doença renal é muito importante, em particular se 

houver desidratação ou uremia, pois em tais condições o sistema renal terá menor 

tolerância à anestesia e o paciente pode ser mais sensível a alguns anestésicos e 

fármacos perioperatórios, como antiinflamatórios não esteroides (JOHNSON, 1999). 

Já as doenças hepáticas e endócrinas podem influenciar a resposta à anestesia, 

sendo particularmente relevantes o diabetes melito e alterações celulares nas 

concentrações de glicose (JOHNSON, 1999). 

 

 

2.1.1 Pressão arterial sistêmica 

 

 

A pressão arterial é hidrostática, em comparação com a atmosférica, e 

determinada pelo volume sanguíneo e pelo tônus da parede do compartimento 

arterial. O volume de sangue intra-arterial é o equilíbrio entre o influxo (débito 

cardíaco) e o efluxo (ejeção diastólica) (TRANQUILLI et al., 2017). 

O débito cardíaco é o produto do volume sistólico e da frequência cardíaca, 

enquanto a ejeção diastólica é determinada pelo tônus vasomotor. A pressão 

sistólica é a pressão arterial mais alta de cada ciclo cardíaco, sendo determinada 

primariamente pelo volume sistólico e pela complacência do sistema arterial. A 

pressão diastólica é a mais baixa antes do próximo batimento cardíaco e é 

determinada primariamente pela frequência da ejeção diastólica (tônus vasomotor) e 

pela frequência cardíaca. A pressão média corresponde à média da área sob a onda 

de pressão de pulso, não a média aritmética das pressões sistólica e diastólica 

medidas (TRANQUILLI et al., 2017). 

Pode-se medir indiretamente a pressão arterial com um esfigmomanômetro, 

com o ultrassom Doppler, com a oscilometria de pulso e de modo invasivo através 

de um cateter arterial (TRANQUILLI et al., 2017). 
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O uso do esfigmomanômetro envolve a aplicação de um manguito oclusivo 

sobre uma artéria em um apêndice corporal cilíndrico. Em animais, é comum usar 

um membro anterior ou um posterior ou a cauda. A largura do manguito deve 

corresponder a 30 a 40% da circunferência do apêndice. Isso proporciona alguma 

consistência quanto à aplicação de pressão do manguito no tecido subjacente 

(VALTONEN et al., 1970). 

A instrumentação com o ultrassom Doppler refere-se à aplicação de um par 

de pequenos cristais piezoelétricos de ultrassom sobre uma artéria distal ao 

manguito. Um dos cristais piezoelétricos transmite a energia do ultrassom para o 

tecido. O sinal ultrassônico sofre um desvio de fase pelo movimento dos tecidos 

subjacentes (desvio Doppler) e é transmitido de volta para o cristal receptor. A 

alteração na frequência entre o sinal transmitido e o recebido é detectada e 

transformada eletronicamente em um sinal audível. A pressão do manguito em que 

os primeiros sons fluidos audíveis são ouvidos é próxima da pressão sistólica. Esse 

instrumento não pode medir a pressão diastólica (TRANQUILLI et al., 2017). 

Em relação à oscilometria de pulso sabe-se que é um método popular de 

medida indireta da pressão arterial por ser fácil de usar, pois requer apenas a 

colocação do manguito de oclusão. O instrumento insufla e desinfla 

automaticamente o manguito. As pressões sistólica e diastólica são medidas no 

primeiro e no último pulso associados a flutuações na pressão do manguito e a 

pressão média é lida como a pressão no manguito em que ocorrem as oscilações 

máximas de pressão. O tamanho pequeno de vasos (devido ao próprio tamanho ou 

à vasoconstrição) e o movimento podem interferir nas medidas (TRANQUILLI et al., 

2017). 

Por outro lado, a medida direta da pressão arterial por meio de um cateter 

arterial é mais contínua e menos variável que com os métodos indiretos. As artérias 

comumente usadas são a dorsal do metatarso, a radial ou a do carpo, a coccígea, a 

lingual, a femoral e a auricular em cães e gatos (TRANQUILLI et al., 2017). 

As medidas de pressão arterial devem ser realizadas antes de outros exames, 

com o meio tranquilo, sem outros animais e se possível o tutor deve estar presente 

(BROWN et al., 2007). As leituras de pressão arterial podem ser obtidas dos 

membros anteriores (antebraço) ou posteriores (jarrete) ou a 2,5 cm da base da 

cauda. As aferições devem ser realizadas sempre que o gato estiver confortável, 

recomenda-se ao clínico utilizar fones de ouvido para evitar o temor associado ao 
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ruído do monitor (LITTLE, 2018). 

As medidas das pressões sistólica, diastólica e média em cães e gatos 

normais são variáveis, dependendo do nível de estresse, da posição do corpo e da 

técnica de medida, mas são aproximadamente de 100 a 160, 60 a 100 e 80 a 120 

mmHg, respectivamente (REMILLARD et al., 1991; BROWN et al., 2007). 

 

 

2.1.2 Eletrocardiografia 

 

 

No gato, a eletrocardiografia (ECG) é indicada para avaliar o ritmo dos 

batimentos cardíacos, identificar e monitorar o efeito de certas doenças sistêmicas 

no coração (TILLEY, 1993; COTÉ, 2010). O ECG registra as variações dos 

potenciais elétricos em um campo elétrico gerado pelo coração durante as diferentes 

fases do ciclo cardíaco, possui várias indicações, incluindo testes pré-anestésicos e 

distúrbios eletrolíticos (SANTILLI et al., 2020). 

 

 

2.2 ANESTESIA E ANALGESIA CIRÚRGICA 

 

 

2.2.1 Anestésicos gerais 

 

 

Os anestésicos injetáveis são administrados por via intravenosa com o intuito 

de induzir um estado de inconsciência apropriado para intubação (BERRY, 2017). 

O propofol é um anestésico geral que difere dos demais fármacos dessa 

classe por promover uma rápida indução e recuperação anestésica (KAY et al., 

1977). Ele é formulado em vários produtos comerciais de um óleo em emulsão 

aquosa contendo 1% de propofol, 10% de óleo de soja, 2,25% de glicerol e 1,2% de 

fosfatídeo de ovo purificado. É altamente lipossolúvel, apresenta-se como uma 

substância branca leitosa, viscosa, com pH de 6,5 a 8,5 (WACHOWSKI et al., 1999). 

A dose de indução recomendada para gatos é de 5 a 10mg/kg pela via endovenosa, 

devendo ser realizada em 60 a 90 segundos para não ter apneia (BERRY, 2017). 
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Os anestésicos inalatórios são amplamente utilizados para a manutenção 

anestésica de animais. São eliminados quase totalmente pelos pulmões, além de 

favorecerem um ajuste previsível e rápido da profundidade anestésica (STEFFEY et 

al., 2017). A potência dos anestésicos inalatórios é caracterizada pela sua 

concentração alveolar mínima (CAM), em gatos, essa potência é menor que outras 

espécies (BROWN et al., 1971; IMAI et al., 2002). A CAM do isoflurano para felinos é 

1,28 (QUASHA et al., 1980). 

 

 

2.2.2 Anestésicos locais 

 

 

Os anestésicos locais bloqueiam a geração e a condução do impulso nervoso 

de forma reversível, impedindo a entrada rápida de sódio para o interior dos axônios, 

responsável pela despolarização da membrana celular (LASCELLES, 2002). 

Interagem com uma grande variedade de fosfolipídeos e proteínas entre as quais se 

encontram aquelas que fazem parte de vários receptores (OTERO et al., 2011). A 

espessura das fibras nervosas explica o fato de alguns fármacos, como bupivacaína 

e ropivacaína, apresentarem maior seletividade para bloqueio sensorial do que 

bloqueio motor, fenômeno conhecido por bloqueio nervoso diferencial (OTERO 

2005). O anestésico local bloqueia as fibras nervosas A-delta e C, o que proporciona 

analgesia adequada em procedimentos cirúrgicos. Também bloqueiam fibras pré-

ganglionares B (simpáticas) e A-beta e A-alfa (motoras), causando vasodilatação, 

déficit proprioceptivo e bloqueio motor (OTERO et al., 2011). 

Os anestésicos locais são agentes extremamente efetivos para o controle da 

dor aguda ou crônica, de origem somática, visceral e neuropática, por atuarem sobre 

os processos de transdução, transmissão e modulação da informação nociceptiva na 

medula espinal (LAMONT et al., 2000). 

A associação de anestésicos locais do tipo aminoamidas, por exemplo 

lidocaína e bupivacaína, podem ser usadas para se obter um início de ação mais 

rápido do bloqueio e duração prolongada (RIBOTSKY et al., 1996; GADSDEN et al., 

2011). Segundo Lawal e Adetunji (2009), a associação epidural ou intratecal de 

lidocaína e bupivacaína para gatos produziu um início de bloqueio sensorial 

semelhante em comparação com qualquer um dos agentes isoladamente, e a 
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duração foi intermediária entre a dos dois agentes ou semelhante àquela da 

bupivacaína. 

A lidocaína é o anestésico local do tipo aminoamida de maior aplicação. 

Produz bloqueio motor e sensorial rápido e intenso, indicada para bloqueios 

raquidianos em concentrações maiores, podendo apresentar neurotoxicidade 

(MCCLURE et al., 2005). Apresenta alta lipossolubilidade alcançando qualquer tipo 

de fibra nervosa e, por isso, se observa bloqueio tanto sensorial como motor. Pode 

também servir de apoio à anestesia geral, como analgésico em certos estados 

dolorosos crônicos e como antiepiléptico por via intravenosa (COLUMB et al., 2004; 

OTERO, 2005). Tem uma duração de média 90 minutos em relação aos bloqueios 

sensitivo e motor (CORTOPASSI et al., 2011; TUSSEL et al., 2005). As doses 

recomendadas para cães são de 5-10mg/kg e no máximo 6mg/kg para gatos 

(OTERO 2005). 

A bupivacaína é comercializada através de solução racêmica, consistindo em 

uma mistura de quantidades equimolares de enantiômeros dextro e levógiro 

(CASATI et al., 2005). Foi o primeiro anestésico local com separação significativa 

entre bloqueio sensorial e motor. O bloqueio é prolongado e intenso, de maneira 

que, com a capacidade de manter somente o bloqueio sensorial em concentrações 

inferiores a 0,5%, sendo bastante utilizada para promover maior analgesia pós-

operatória (COLUMB et al., 2004). Um estudo recente sugere que a bupivacaína 

inibe os receptores NMDA localizados no corno dorsal da medula espinhal de ratos e 

que esta inibição não é afetada pela administração conjunta de bloqueadores de 

sódio, bloqueadores de cálcio, bloqueadores da proteína G ou mudanças no pH do 

meio. Isto sugere que não somente os canais de sódio, mas também os receptores 

NMDA, possuem um papel na analgesia induzida pelos anestésicos locais, 

especialmente quando estes são administrados por via espinhal ou peridural 

(OTERO et al., 2011). A dose máxima de bupivacaína para cães não deve exceder 4 

mg/kg (SKARDA et al., 2007). Normalmente, usa-se nas doses de 1,25 a 2,5 mg/kg.  
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2.2.3 Opióides 

 

 

Vários medicamentos opioides como a morfina, o fentanil, a petidina e a 

metadona, combinadas ou não com anestésicos locais e administrados por via 

peridural têm sido usados com sucesso em gatos (DUKE et al., 1994; TUNG et al., 

1982). A utilização dos opioides pela via extradural pode reduzir a concentração 

inspirada dos anestésicos inalatórios para manutenção da anestesia geral e diminuir 

a necessidade de analgesia pós-cirúrgica (LEIBETSEDER et al., 2006). 

A metadona é um opioide potente, excelente no controle da dor intensa, 

inclusive de origem neuropática, pois apresenta efeito antagonista de receptores 

NMDA no corno dorsal da medula espinhal. Em seres humanos é uma alternativa ao 

uso da morfina, pois apresenta elevada biodisponibilidade oral e menor incidência de 

efeitos colaterais quando em comparação com esta. Em animais não ocorre 

liberação de histamina, mesmo administrando pela via intravenosa (OTERO et al., 

2011). 

Em estudo realizado com a espécie felina, o uso da metadona na dose de 0,2 

mg/kg, administrada pela via SC, houve aumento do limiar a estímulos térmico e 

pressórico, sem perda de reflexo interdigital. Na dose de 0,3 mg/kg, o fármaco não 

apresentou sedação pronunciada, podendo apresentar excitação, mas, de forma 

geral, bem tolerada por animais hígidos (OTERO et al., 2011). De acordo com 

Bernardi et al. (2012), a administração de metadona pela via epidural resultou em 

menor requisito analgésico pós-operatório e analgesia mais prolongada, quando 

comparada à via intramuscular. A metadona é um opioide sintético agonista µ, cujas 

propriedades farmacológicas são qualitativamente similares às da morfina, porém 

possui adicional afinidade pelos receptores N-metil-D-aspartato (NMDA) 

(RIPAMONTI et al., 2001; GORMAN et al., 1997). A metadona tem características 

clínicas particulares que incluem absorção excelente após administração oral, sem 

relatos de subprodutos ativos, de potência analgésica e ação prologada (GUTSTEIN 

et al., 2001; BRANSON et al., 2001; RIPAMONTI et al., 2001). 
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2.2.4 Anestesia locorregional 

 

 

A administração epidural de anestésicos locais e analgésicos após a indução 

da anestesia proporciona bom relaxamento muscular, anestesia e excelente 

analgesia, permitindo assim uma redução na quantidade de anestésico geral 

necessária para realizar a cirurgia (JONES, 2001). 

A abordagem do espaço peridural em pequenos animais se realiza 

habitualmente em nível do espaço lombossacro (L7-S1) (Figuras 1 e 2) (SKARDA et 

al., 2007). No entanto, é possível acessar o espaço epidural em qualquer espaço 

intervertebral da coluna lombar (OTERO et al., 2013). A administração peridural e 

espinhal de anestésicos locais tem sido utilizada tanto para abordagem cirúrgica 

como para o tratamento da dor aguda (OTERO et al., 2011). O mecanismo pelo qual 

os anestésicos locais produzem analgesia epidural e espinal está relacionado à 

ligação com canais de sódio e com canais de potássio presentes nos cornos dorsal 

e ventral da medula espinal, assim como à ligação com canais de cálcio. A variação 

na concentração citosólica de íons cálcio é responsável pela formação de um estado 

de hiperpolarização da membrana neuronal, gerando potenciais de longa duração, 

alterando a transmissão dos impulsos nervosos (SKARDA et al., 2007). A 

associação de opioides com anestésicos locais por essa via proporciona melhora na 

analgesia de cães e gatos, em doses terapêuticas com volumes totais não 

ultrapassando 0,36mL/kg (ALMEIDA et al., 2007). 
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Figura 1 - Anatomia vertebral mostrando o espaço peridural para deposição dos anestésicos 
Fonte: Dewey e Da Costa (2016). 

 

 

  

Figura 2 - Local de injeção da agulha para bloqueio locorregional peridural, entre os espaços 
intervertebrais L7 (lombar 7) e S1 (sacral 1). 
Fonte: Klaumman e Otero (2013). 
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A utilização de opioides pela via epidural é benéfica por permitir administração 

em baixas doses, minimizar os efeitos adversos e maximizar a duração da analgesia 

(PACHARINSAK et al., 2003). É importante considerar os fatores que influenciam as 

características do bloqueio na hora de administrar ao paciente. A concentração em 

que serão empregados os diferentes agentes dependerá da indicação clínica. Em 

geral, para realizar procedimentos cirúrgicos são utilizadas soluções de lidocaína a 

2% e acima de 0,25% de bupivacaína. No entanto, quando se deseja um efeito 

predominantemente analgésico, com pouco envolvimento da função motora, 

utilizam-se soluções diluídas dos agentes que melhor expressam o bloqueio 

diferencial sensitivo motor (lidocaína a 1% e bupivacaína em concentrações 

menores que 0,125%) (OTERO et al., 2011). Em um estudo realizado por Derossi et 

al. (2016), demonstrou-se que as combinações lidocaína e morfina, lidocaína e 

metadona pela via peridural em gatos, induziram um período mais longo de 

analgesia pós-cirúrgica em procedimentos de OSH. 

 

 

2.3 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA DOR EM GATOS 

 

 

A má compreensão de como os gatos reagem ao medo e à dor dificulta o 

andamento das consultas veterinárias e leva à subsequente falta de cuidados 

veterinários de rotina (LUE et al., 2008). O reconhecimento da dor depende da 

interpretação do comportamento de um animal por um observador (MURRELL et al., 

2008). O medo, definido como uma resposta emocional que capacita um animal a 

evitar situações e atividades potencialmente perigosas (BOWEN et al., 2005), ocorre 

comumente em gatos em ambientes com os quais não estão familiarizados 

(GRIFFIN et al., 2006), sendo esta a principal causa de agressividade e 

comportamento inadequado (LANDSBERG et al., 2003). 

A dor é o segundo motivo mais comum de agressividade em gatos, sendo que 

estes tendem a esconder expressões de dor como mecanismo protetor (HELLYER 

et al., 2007). Entretanto, tal comportamento dificulta o reconhecimento da dor pois 

cada um pode reagir de maneira diferente aos estímulos (experimentais ou 

cirúrgicos) e podem variar com em relação à sua capacidade de comunicação 

(DEROSSI et al., 2016). 
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Para a avaliação da dor nos animais, faz-se uso de escalas uni e 

multidimensionais. As escalas unidimensionais avaliam apenas a intensidade da dor 

e as escalas multidimensionais avaliam fatores comportamentais, fisiológicos e até 

mesmo a interação do animal com o avaliador, tornando a escala composta 

(ROBERTSON 2006). As ferramentas de avaliação da dor baseadas na observação 

do animal podem incluir movimentos corporais e postura, variáveis fisiológicas 

(BRONDANI et al., 2013). Para se obter um manejo adequado da dor nos animais, 

deve-se desenvolver métodos de avaliação acurados e que apresentem validade, 

responsividade e confiabilidade (BRONDANI et al., 2012). 

 

 

2.3.1 Escalas unidimensionais 

 

 

Dentro das escalas unidimensionais estão incluídas a descritiva simples, a 

numérica e a analógica visual, avaliam a intensidade da dor. A escala descritiva 

simples utiliza quatro pontos para descrever a dor, classificando em dor leve, 

moderada, intensa e agonizante (HOLTON et al., 1998), é uma escala fácil de usar, 

porém não permite conhecer pequenas mudanças na resposta do paciente (MORAN 

et al., 2013). 

A escala análoga visual é amplamente usada na medicina, pois é uma escala 

simples que consiste em uma linha reta de 10 centímetros ou 100 milímetros, na 

horizontal, onde o zero, à esquerda, representa ausência de dor, e o cem ou dez, à 

direita, representa a pior dor possível (TEIXEIRA et al., 2013). 

 

 

2.3.2 Escalas multidimensionais 

 

 

Em relação às escalas multidimensionais utilizadas em gatos, é possível 

destacar: 

• Escala de dor composta de Glasgow (CMPS-F) para gatos: é uma 

ferramenta baseada em comportamento, que avalia a dor aguda em 

gatos, e foi desenvolvida usando princípios psicométricos, agrupados em 
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seis categorias comportamentais: vocalização, atividade, postura, atenção 

ao ferimento, resposta às pessoas, resposta ao toque e comportamento 

(CALVO et al., 2014) (Figura 3). 

 

Escala de dor composta de Glasgow para felinos: CMPS-Feline 

Escolha a expressão mais apropriada de cada seção e some as pontuações para 

calcular a pontuação de dor para o gato, se mais de uma se aplicar, escolha a 

pontuação mais alta 

Olhe para o gato em sua gaiola   

Ele está?   

Em silêncio ou ronronando 0 

Miando 1 

Chorando ou Rosnando 2 

Lamentando/Gemendo 3 

    

Com o rabo estendido ou enrolado frouxamente 0 

Lambendo os lábios 1 

Inquieto/Encolhido no fundo da gaiola 2 

Tenso/Agachado 3 

Rígido/Curvado 4 

    

Ignorando qualquer ferida ou área dolorida 0 

Esfregando qualquer ferida ou área dolorida 1 

Coçando qualquer ferida ou área dolorida 2 

Lambendo qualquer ferida ou área dolorida 3 

Mastigando/Mordendo qualquer ferida ou área dolorida 4 

Aproxime-se da gaiola, chame o gato pelo nome e acaricie seu dorso da 

cabeça ao rabo 
  

Faz isso?   

Aproxima-se e responde ao carinho arqueando o dorso com a cauda para 

cima (também pode ficar na ponta dos pés) 
0 

Aproxima-se, porém não responde ao carinho recebido 1 

Ele está?   

Indiferente 2 

Agressivo  3 
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Se houver uma ferida ou área dolorida, aplique uma leve pressão 5 

centímetros ao redor do local. Na ausência de qualquer área dolorida, 

aplique uma pressão semelhante ao redor da perna traseira, acima do 

joelho 

  

Faz isso?   

Não faz nada 0 

Agita a cauda/Achata as orelhas 1 

Sente/Chora 2 

Rosna 3 

Morde/Ataca 4 

    

Impressão geral   

O gato está?   

Feliz ou satisfeito 0 

Desinteressado/Quieto 1 

Ansioso/Com medo 2 

Aborrecido 3 

Deprimido/Mal humorado 4 

Figura 3 - Escala de dor composta de Glasgow (CMPS-F) para gatos. 
Fonte: Adaptado de Calvo et al. (2014).  

 

• Escala de dor composta modificada revisada de Glasgow (rCMPS-F) 

para gatos: utilizando os resultados da escala modificada composta de 

Glasgow para felinos, essa escala foi criada para avaliar a dor em 

gatos através de expressões faciais (HOLDEN et al., 2014). A escala 

de expressões faciais foi projetada usando a posição da orelha e o 

formato do focinho, através de uma pontuação facial. Dois painéis de 

caricatura foram criados, um representando a posição da orelha e o 

outro representando o formato do focinho. Cada painel contém três 

faces que descrevem a dor crescente em que a pontuação varia de 

zero a dois (HOLDEN et al., 2014) (Figura 4). Essas expressões faciais 

foram integradas à (CMPS-F), criando uma única ferramenta de 

avaliação de dor aguda em felinos, a rCMPS-F, que é uma versão 

revisada da anterior, com algumas modificações. 
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Figura 4 - Expressões faciais utilizadas para avaliação da dor em gatos (rCMPS-F), em que (a) 
representa a posição das orelhas e (b) representa o formato do focinho/nariz. 
Fonte: Holden et al. (2014). 

 

• Escala facial felina (GRIMACE): ela engloba métodos simplificados de 

avaliação das expressões faciais relacionadas à dor (EVANGELISTA et 

al., 2019). Foi desenvolvida utilizando vídeos de gatos com ou sem dor 

atendidos no Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina 

Veterinária da Universidade de Montréal, Canadá. A dor foi avaliada 

utilizando a escala de dor aguda composta para felinos (rCMPS-F) 

(CALVO et al., 2014). Os animais que apresentassem pontuação igual 

ou maior que 4, eram considerados com dor. Os animais foram 

filmados com uma câmera de alta definição, por 6 minutos, sem a 

interferência e presença física de pessoas. As imagens foram 

comparadas e cinco características foram identificadas: 1) posição das 

orelhas; 2) abertura dos olhos; 3) tensão do focinho; 4) posição dos 

bigodes; 5) posição da cabeça (EVANGELISTA et al., 2019); 

 

• Escala multidimensional desenvolvida pela UNESP-Botucatu para 

avaliação de dor aguda pós-operatória em gatos: inicialmente, foi 

desenvolvida uma escala multidimensional para avaliação de dor 
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aguda pós-operatória em gatas submetidas à ovário-histerectomia 

(BRONDANI et al., 2009). Essa escala foi aprimorada em 2011 pelos 

mesmos autores. Para avaliação dos escores de dor usando a escala 

proposta, os animais foram filmados em 4 momentos: M1 – Pré-

operatório (18-24 horas antes da cirurgia); M2 – Pós-operatório antes 

da analgesia de resgate (30 min- 1 hora após término da cirurgia); M3 

– Pós-operatório após o uso de analgesia de resgate (4 horas após o 

resgate); M4 – Pós-operatório (24 horas após término da cirurgia). 

Cada item da escala é composto por 4 níveis descritos, enumerados 

em 0, 1, 2 e 3, em que “0” representa a normalidade e “3” a alteração 

mais pronunciada (BRONDANI et al., 2013). O escore total da escala 

pode ser calculado a partir do somatório dos escores dos itens, 

variando de 0 (ausência de dor arbitrária) até 30 pontos (dor máxima) 

(Figura 5). Os avaliadores foram 3 anestesiologistas, 1 cirurgião e 1 

aluno da graduação), não estando cientes de qual momento da 

avaliação estavam observando, tornando observadores “cegos” 

(BRONDANI et al., 2012). 

 

Alteração psicomotora 

P
o

st
u

ra
 

 U
ra

 

• O gato está em uma postura considerada natural para a espécie e 

com seus músculos relaxados (ele se movimenta normalmente). 

• O gato está em uma postura considerada natural para a espécie, 

porém seus músculos estão tensos (ele se movimenta pouco ou 

está relutante em se mover). 

• O gato está sentado ou em decúbito esternal, com suas costas 

arqueadas e cabeça abaixada; ou o gato está em decúbito 

dorsolateral, com seus membros pélvicos estendidos ou 

contraídos. 

• O gato altera frequentemente sua posição corporal na tentativa de 

encontrar uma postura confortável. 

0 

1 

 

2 

 

3 
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C
o

n
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o
 

 

• O gato está confortável, acordado ou adormecido, e receptivo 

quando estimulado (ele interage com o observador e/ou se 

interessa pelos arredores). 

• O gato está quieto e pouco receptivo quando estimulado (ele 

interage pouco com o observador e/ou não se interessa muito 

pelos arredores). 

• O gato está quieto e “dissociado do ambiente” (mesmo se 

estimulado, ele não interage com o observador e/ou não se 

interessa pelos arredores). O gato pode estar voltado para o fundo 

da gaiola. 

• O gato está desconfortável, inquieto (altera frequentemente a sua 

posição corporal) e “dissociado do ambiente” ou pouco receptivo 

quando estimulado. O gato pode estar voltado para o fundo da 

gaiola. 

0 

 

1 

 

2 

 

3 
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• O gato se movimenta normalmente (se mobiliza prontamente 

quando a gaiola é aberta; fora da gaiola se movimenta de forma 

espontânea após estímulo ou manipulação). 

• O gato se movimenta mais que o normal (dentro da gaiola ele se 

move continuamente de um lado a outro). 

• O gato está mais quieto que o normal (pode hesitar em sair da 

gaiola e, se retirado, tende a retornar; fora da gaiola se movimenta 

um pouco após estímulo ou manipulação). 

• O gato está relutante em se mover (pode hesitar em sair da gaiola 

e, se retirado, tende a retornar; fora da gaiola não se movimenta 

mesmo após estímulo ou manipulação). 

0 

1 

 

2 

 

3 
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Observe e assinale a presença dos estados mentais listados abaixo: 

A – Satisfeito: O gato está alerta e interessado no ambiente (explora os 

arredores); amigável e interagindo com o observador (brinca e/ou 

responde a estímulos). 

*O gato pode inicialmente interagir com o observador por meio de 

brincadeiras para se distrair da dor. Observe com atenção para diferenciar 

distração de brincadeiras de satisfação. 

B – Desinteressado: O gato não está interagindo com o observador (não 

se interessa por brincadeiras ou brinca um pouco; não responde aos 

chamados e carinhos do observador). *Nos gatos que não gostam de 

brincadeiras, avalie a interação com o observador pela resposta do gato 

aos chamados e carinhos. 

C – Indiferente: O gato não está interessado no ambiente (não está 

curioso; não explora os arredores). *O gato pode inicialmente ficar 

receoso em explorar os arredores. O observador deve manipular o gato 

(retirá-lo da gaiola e/ou alterar sua posição corporal) e encorajá-lo a se 

movimentar. 

D- Ansioso: O gato está assustado (tenta se esconder ou escapar) ou 

nervoso (demonstra impaciência e geme ou rosna ou sibila ao ser 

acariciado e/ou quando manipulado). 

E – Agressivo: O gato está agressivo (tenta morder ou arranhar ao ser 

acariciado e/ou quando manipulado). 

• Presença do estado mental A. 

 

• Presença de um dos estados mentais B, C, D ou E. 

 

• Presença de dois dos estados mentais B, C, D ou E. 

 

• Presença de três ou de todos os estados mentais B, C, D ou E. 
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Observe e assinale a presença dos comportamentos listados abaixo: 

A – O gato está deitado e quieto, porém movimenta a cauda. 

B – O gato está contraindo e estendendo os membros pélvicos e/ou o gato 

está contraindo os músculos abdominais (flanco). 

C – O gato está com os olhos parcialmente fechados (olhos 

semicerrados). 

D – O gato está lambendo e/ou mordendo a ferida cirúrgica. 

• Todos os comportamentos acima descritos estão ausentes. 

• Presença de um dos comportamentos acima descritos. 

• Presença de dois dos comportamentos acima descritos. 

• Presença de três ou de todos os comportamentos acima descritos. 
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Proteção da área dolorosa 
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• O gato não reage quando a ferida cirúrgica é tocada e quando 

pressionada; ou não altera a sua resposta pré-operatória (se 

avaliação basal foi realizada). 

• O gato não reage quando a ferida cirúrgica é tocada, porém ele 

reage quando pressionada, podendo vocalizar e/ou tentar morder. 

• O gato reage quando a ferida cirúrgica é tocada e quando 

pressionada, podendo vocalizar e/ou tentar morder. 

• O gato reage quando o observador se aproxima da ferida cirúrgica, 

podendo vocalizar e/ou tentar morder. O gato não permite a 

palpação da ferida cirúrgica. 
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• O gato não reage quando o abdome/flanco é tocado e quando 

pressionado; ou não altera a sua resposta pré-operatória (se 

avaliação basal foi realizada). O abdome/flanco não está tenso. 

• O gato não reage quando o abdome/flanco é tocado, porém ele 

reage quando pressionado. O abdome/flanco está tenso. 

• O gato reage quando o abdome/flanco é tocado e quando 

pressionado. O abdome/flanco está tenso. 

• O gato reage quando o observador se aproxima do abdome/flanco, 

podendo vocalizar e/ou tentar morder. O gato não permite a 

palpação do abdome/flanco. 
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Variáveis fisiológicas 
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l • 0% a 15% acima do valor pré-operatório. 

• 16% a 29% acima do valor pré-operatório. 

• 30% a 45% acima do valor pré-operatório. 

• > 45% acima do valor pré-operatório. 
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e • O gato está comendo normalmente. 

• O gato está comendo mais que o normal. 

• O gato está comendo menos que o normal. 

• O gato não está interessado no alimento. 

0

1

2

3 

Expressão vocal da dor 
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• O gato está em silêncio; ou ronrona quando estimulado; ou mia 

interagindo com o observador; porém não rosna, geme ou sibila. 

• O gato ronrona espontaneamente (sem ser estimulado ou 

manipulado pelo observador). 

• O gato rosna ou geme ou sibila quando manipulado pelo 

observador (quando a sua posição corporal é alterada pelo 

observador). 

• O gato rosna ou geme ou sibila espontaneamente (sem ser 

estimulado e/ou manipulado pelo observador). 
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Figura 5 - Escala multidimensional para avaliação de dor aguda pós-operatória em gatos, descrição 
dos 10 itens distribuídos em 4 subescalas. 
Fonte: Brondani et al. (2012). 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Avaliar se a bupivacaína isolada ou em associação com metadona ou 

lidocaína pela via peridural fornecem uma boa analgesia pós operatória em gatas 

submetidas à ovariohisterectomia eletiva. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Avaliar os diferentes protocolos anestésicos propostos pela via 

peridural em gatas; 

• Analisar os dados fisiológicos e de dor dos animais e comparar as 

medicações; 

• Avaliar a dor dos animais por meio da escala de dor desenvolvida e 

validade por Brondani et al. (2009), realizada na UNESP/Botucatu, 

comparando os grupos experimentais; 

• Realizar uma avaliação inter-observadores para a escala, com 

avaliador experiente (anestesista) e dois avaliadores não experientes 

(alunos da graduação), comparando os resultados. 
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4 ARTIGO - USO DA BUPIVACAÍNA ISOLADA OU EM ASSOCIAÇÃO COM 

METADONA OU LIDOCAÍNA POR VIA PERIDURAL EM GATAS SUBMETIDAS À 

OVARIOHISTERECTOMIA ELETIVA 
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USO DA BUPIVACAÍNA ISOLADA OU EM ASSOCIAÇÃO COM METADONA OU 
LIDOCAÍNA POR VIA PERIDURAL EM GATAS SUBMETIDAS À 

OVARIOHISTERECTOMIA ELETIVA 
 

Use of bupivacaine isolated or in association with metadone or lidocaine by 
peridural route in cats submitted to elective ovariohisterectomy 

 
RESUMO 

SILVA, A. M. Uso da bupivacaína isolada ou em associação com metadona ou 
lidocaína por via peridural em gatas submetidas à ovariohisterectomia eletiva. 
2020. 66 f. Dissertação (Mestrado em Biociência Animal) – Universidade de Cuiabá, 
Cuiabá, 2020. 
 
A anestesia peridural com anestésicos locais e analgésicos é um recurso muito 
utilizado para complementar a analgesia durante a anestesia geral. A dor cirúrgica 
de ovariohisterectomia (OSH) eletiva muitas vezes é negligenciada. Desta forma, a 
analgesia preventiva possui benefícios clínicos bem como as vantagens da 
analgesia multimodal no controle da dor após este procedimento em gatas. O 
objetivo deste estudo foi avaliar a analgesia pós-operatória da bupivacaína isolada e 
demais associações por via peridural em gatas submetidas à ovariohisterectomia. 
Foram amostrados 15 animais da espécie felina, fêmeas, com peso médio 
3,14±0,43kg, idade de 32±13 meses e higidez comprovada com base em exame 
físico e exames complementares. Os animais foram pré-medicados com meperidina, 
(3mg kg IM), seguindo-se a indução e manutenção anestésica com propofol, (4mg 
kg IV), e isoflurano, respectivamente, utilizando o circuito sem reinalação de gases, 
com fluxo diluente em oxigênio a 100%, utilizando vaporizador universal. Receberam 
anestesia peridural lombossacra e foram alocadas em 3 grupos experimentais: 
grupo 1 (G1) bupivacaína 0,25mg/kg; grupo 2 (G2) bupivacaína 0,25mg/kg + 
metadona 0,3mg/kg; grupo 3 (G3) bupivacaína 0,25mg/kg + lidocaína 4,9mg/kg, 
sendo cada grupo composto por 5 animais. Todos os grupos receberam o total de 
0,3ml/kg completado com solução fisiológica NaCl 0,9% como volume final. A 
escassez de um indicador específico para o acesso à nocicepção e dor em animais 
requer a necessidade de associação de vários métodos para este tipo de análise. 
Desta forma, após procedimento cirúrgico, fez-se a avaliação do grau de dor de 
cada animal utilizando a escala multidimensional de avaliação de dor aguda pós-
operatória em gatos, desenvolvida e validada na UNESP-Botucatu. As avaliações 
foram realizadas nos momentos 1, 2, 4, 8 e 12h pós-recuperação. No período trans-
anestésico nenhum grupo foi eficaz para a realização da OSH em gatas sem que 
houvesse a necessidade de resgate analgésico com cloridrato de fentanila. Nenhum 
grupo demonstrou estatisticamente ser melhor para a analgesia pós-operatória, pois 
a dor diminuiu levemente com o tempo transcorrido após a cirurgia, independente do 
grupo experimental e da interação entre as variáveis.  
 
Palavras-chave: Anestésicos locais. Castração. Epidural. Felinos. Opioides.  
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ABSTRACT 

SILVA, A. M. Use of bupivacaine isolated or in association with metadone or 
lidocaine by peridural route in cats submitted to elective ovariohisterectomy. 
2020. 66 f. Dissertation (Master Animal Bioscience) - University of Cuiabá, Cuiabá, 
2020. 
 
 
Epidural anesthesia with local anesthetics and analgesics is a widely used resource 
to complement analgesia during general anesthesia. Elective surgical pain from 
ovariohysterectomy (OSH) is often overlooked. Thus, preventive analgesia has 
clinical benefits as well as the advantages of multimodal analgesia in pain control 
after this procedure in cats. The aim of this study was to evaluate the postoperative 
analgesia of isolated bupivacaine and other associations by epidural route in cats 
submitted to ovariohysterectomy. Fifteen female feline animals were sampled, with 
an average weight of 3.14 ± 0.43 kg, age of 32 ± 13 months and proven health based 
on physical examination and complementary examinations. The animals were 
premedicated with meperidine, (3mg kg IM), followed by anesthetic induction and 
maintenance with propofol, (4mg kg IV), and isoflurane, respectively, using the circuit 
without gas rebreathing, with diluent flow in oxygen. 100%, using universal vaporizer. 
They received lumbosacral epidural anesthesia and were allocated to 3 experimental 
groups: group 1 (G1) 0.25 mg / kg bupivacaine; group 2 (G2) 0.25 mg / kg 
bupivacaine + 0.3 mg / kg methadone; group 3 (G3) 0.25 mg / kg bupivacaine + 4.9 
mg / kg lidocaine, each group being composed of 5 animals. All groups received a 
total of 0.3 ml / kg completed with 0.9% NaCl saline as the final volume. The scarcity 
of a specific indicator for access to nociception and pain in animals requires the need 
to combine several methods for this type of analysis. Thus, after the surgical 
procedure, the degree of pain of each animal was assessed using the 
multidimensional scale for the assessment of acute postoperative pain in cats, 
developed and validated at UNESP-Botucatu. The evaluations were performed at 
moments 1, 2, 4, 8 and 12h after recovery. In the trans-anesthetic period, no group 
was effective in performing OSH in cats without the need for analgesic rescue with 
fentanyl hydrochloride. No group demonstrated statistically to be better for 
postoperative analgesia, as the pain decreased slightly with the time elapsed after 
surgery, regardless of the experimental group and the interaction between the 
variables. 
 
Keywords: Local anesthetics. Castration. Epidural. Cats. Opioids. 
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INTRODUÇÃO 

 

A dor é considerada um sinal vital e seus efeitos fisiológicos e 

neuroendócrinos afetam diretamente as diversas funções do organismo (TAYLOR et 

al., 2004). A ovariosalpingohisterectomia (OSH) eletiva é uma das cirurgias de maior 

incidência em pequenos animais e a dor decorrente desse procedimento já foi 

demonstrada por Brondani et al., (2009). Em gatos, o reconhecimento da dor é 

desafiador, pois tendem a silenciar e ocultar os sinais de dor (MANFRINATE et al., 

2009), contribuindo para o subtratamento da dor comparados com cães submetidos 

aos mesmos procedimentos cirúrgicos (LORENA et al., 2014). Alguns gatos 

continuam a não receber analgésicos em procedimentos como castração, e 

pouquíssimos gatos recebem agentes analgésicos no período pós-cirúrgico, apesar 

de muitos procedimentos provavelmente resultarem em dor durante alguns dias 

(HEWSON et al., 2006).  

A avaliação da dor baseia-se principalmente na quantificação etológica do 

comportamento, porém a ampla avaliação de comportamentos e trejeitos que são 

peculiares felinos e a variedade de comportamentos normais tornam esta 

quantificação um desafio. Como a experiência da dor é única para cada indivíduo, os 

comportamentos variam entre os gatos, dificultando a padronização da dor. Os 

comportamentos relacionados com medo e estresse podem ser difíceis de serem 

diferenciados daqueles associados à dor (LITTLE, 2018). A escassez de escalas já 

validadas para a avaliação de dor aguda pós-operatória em gatos (BRONDANI et al., 

2012) e de um indicador específico para o acesso à nocicepção e dor em animais 

requer a necessidade de associação de vários métodos (HELLYER et al., 2007), 

como observação das variáveis comportamentais e fisiológicas. Quatro instrumentos 

validados de avaliação da dor com base no comportamento e expressões faciais 

foram publicados, a escala de dor composta multidimensional da UNESP-Botucatu 

(BRONDANI et al., 2013), a escala composta de dor felina de Glasgow (HOLDEN et 

al., 2014), a escala composta de dor felina de Glasgow revisada (rCMPS-F) (CALVO 

et al., 2014) e escala de expressão facial Grimace (EVANGELISTA et al., 2019). 

A anestesia epidural em dose única através do espaço lombossacro é 

indicada para a abordagem cirúrgica dos tecidos localizados caudalmente à cicatriz 

umbilical, como útero (KONA- BOUN et al., 2006). Os benefícios clínicos da 

analgesia preventiva foram demonstrados, bem como as vantagens do sistema 
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multimodal no controle da dor após ovariohisterectomia em gatas (BRONDANI et al., 

2009). 

Os anestésicos locais bloqueiam a geração e a condução do impulso nervoso 

de forma reversível, impedindo a entrada rápida de sódio para o interior dos axônios, 

responsável pela despolarização da membrana celular (LASCELLES, 2002), 

causando assim, bloqueio sensorial e motor (TRANQUILLI et al., 2017). O 

mecanismo pelo qual os anestésicos locais produzem analgesia epidural e espinal 

está relacionado à ligação com canais de sódio e com canais de potássio presentes 

nos cornos dorsal e ventral da medula espinal, assim como à ligação com canais de 

cálcio (TRANQUILLI et al., 2017).  

A bupivacaína foi o primeiro anestésico local com separação significativa 

entre bloqueio sensorial e motor, sendo bastante utilizada para promover maior 

analgesia pós-operatória (COVINO 1996), sendo que em concentrações de 0,125% 

promove o bloqueio sensorial adequado (TRANQUILLI et al., 2017). Já a lidocaína é 

o anestésico local do tipo aminoamida de maior aplicação e produz bloqueio motor e 

sensorial rápido e intenso, indicada para bloqueios raquidianos em concentrações 

maiores, podendo apresentar neurotoxicidade (MCCLURE et al., 2005). A 

administração epidural/espinal de analgésicos é também recurso muito utilizado para 

complementar a analgesia durante a anestesia geral (KONA-BOUN et al., 2006). 

A metadona é um opioide sintético agonista µ, por ser uma mistura racêmica 

formada por dois isômeros (L e D), atua em receptores µ e N-metil D-aspartato 

(NMDA) (DAVIS et al., 1999), prevenindo a sensibilização central e a hiperalgesia 

(SHAH et al., 2018).  

Desta forma, a hipótese deste trabalho foi que a associação de metadona e 

bupivacaína, baseado em literatura que relata que o uso de opioides na via peridural 

aumenta o período de analgesia, aumentaria o tempo de bloqueio local e analgesia 

do animal.  

Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar se a bupivacaína isolada ou em 

associação com metadona ou lidocaína pela via peridural fornecem uma boa 

analgesia pós operatória em gatas submetidas à ovariohisterectomia eletiva. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Local do estudo e Comitê de Ética  
 

O estudo foi realizado na Clínica Veterinária da Faculdade Anhanguera de 

Dourados. Foi aprovado pela Comissão de Ética para uso de animais em ensino, 

desenvolvimento de recursos didáticos ou pesquisa científica – CEUA UNIDERP – 

Mato Grosso do Sul, com o número de protocolo 3096/2019. 

 

Amostragem e associação de anestésicos pela via peridural 
 

Foram amostrados 15 animais da espécie felina, fêmeas, com peso médio 

3,14±0,43kg, idade de 32±13 meses e higidez comprovada com base em exame 

físico e exames complementares. Os animais foram alocados em três grupos, cada 

qual com 5 animais, sendo o grupo 1 (G1 - controle) recebeu pela via epidural o 

anestésico bupivacaína na dose de 0,25mg/kg, o grupo 2 (G2) recebeu bupivacaína 

(0,25mg/kg) e metadona (0,3mg/kg) e o grupo 3 (G3) recebeu bupivacaína 

(0,25mg/kg) e lidocaína sem vasoconstritor (4,9mg/kg). Todos os grupos receberam 

o volume total de (0,3ml/kg), complementados com solução fisiológica NaCl 0,9% 

infundido pela via peridural. 

 

Avaliação pré-anestésica 
 

Os animais passaram por consulta médica e foram avaliados por meio de 

hemograma e análises bioquímicas (uréia, creatinina, proteínas totais, albumina, 

globulina, alanina aminotransferase e fosfatase alcalina) com os analisadores 

hematológico “pocH-100iV Diff” e bioquímico “cobas c 111”, eletrocardiografia com o 

aparelho “InCardio Agile”, aferição da pressão arterial sistólica com o aparelho 

Doppler Vascular “Medmega® DV610V” e ultrassonografia abdominal com o 

aparelho “SonoScape S2v”. Os critérios de exclusão foram animais debilitados ou 

doentes, com alterações significativas em exames complementares, fêmeas 

gestantes e lactantes e fêmeas com tumores mamários.  
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Anestesia e avaliação trans-anestésica 
 

Os parâmetros basais dos animais foram anotados em uma ficha anestésica, 

em seguida foram realizados os procedimentos pré-cirúrgicos, como tricotomia 

ampla da região abdominal, região lombossacra e cateterização da veia cefálica 

direita, utilizando cateteres 22 ou 24G, de acordo com o tamanho do animal. Os 

animais foram pré-medicados com meperidina, (3mg kg IM), seguindo-se a indução 

e manutenção anestésica com propofol, (4mg kg IV), e isoflurano, respectivamente, 

utilizando o circuito sem reinalação de gases, com fluxo diluente em oxigênio a 

100%, utilizando vaporizador universal. Após intubação endotraqueal, realizou-se o 

bloqueio anestésico pela via peridural, acessando os espaços (L7-S1) entre os 

processos espinhosos das respectivas vértebras, com uma agulha de insulina (13 x 

4,5) utilizando um dos três protocolos (G1, G2 ou G3). Esperou-se 20 minutos para o 

início do procedimento cirúrgico, que é o período de latência da bupivacaína. 

Os parâmetros vitais foram mensurados nos momentos: M1, M2, M3, M4, M5 

e M6, sendo M1 após bloqueio peridural; M2 pinçamento do pedículo ovariano 

direito; M3 pinçamento do pedículo ovariano esquerdo; M4 pinçamento do corpo 

uterino; M5 10 minutos após; M6 último ponto da cirurgia. Foram avaliados 

(frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial sistólica, diastólica e 

média por meio do método oscilométrico, EtCO2, SpO2, temperatura corporal e 

pulso arterial) mensurados por meio do monitor multiparâmetro “SDAMonitor 12 + 

ETC + PI” e a pressão arterial sistólica mensurada também através do Doppler 

Vascular. Utilizou-se analgésico durante a cirurgia (fentanila 2mc/kg IV) nos animais 

que apresentassem sinais de resposta autonômica à nocicepção (taquicardia, 

hipertensão, taquipnéia), considerando o aumento de 16% ou mais da PAS, FC e FR 

anterior. A eficácia do bloqueio epidural foi avaliado levando-se em consideração a 

hipotensão causada pelos anestésicos nesta via de administração, o relaxamento do 

esfíncter anal e a ausência do tônus da cauda. Os animais em que o bloqueio 

anestésico foi ineficaz foram descartados do projeto. Todos os animais foram 

operados pelo mesmo cirurgião e submetidos à ovariohisterectomia pela linha média 

ventral. Os animais receberam como medicação pós-cirúrgica, antibioticoterapia com 

ceftriaxona (25mg/kg IV), dipirona sódica (25mg/kg SC) e meloxicam 0,05mg/kg IM). 
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Avaliação pós-anestésica por meio da escala de dor 
 

A avaliação da dor pós-operatória foi realizada com auxílio da escala 

multidimensional de dor aguda pós-operatória em gatos, desenvolvida e validada por 

Brondani et al., (2012) da UNESP/Botucatu, nos momentos 1, 2, 4, 8 e 12 horas pós-

extubação. Nesses mesmos momentos, os parâmetros fisiológicos foram avaliados 

(frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial sistólica por meio do 

Doppler Vascular, temperatura corporal, coloração das mucosas oral e ocular e 

pulso da artéria femoral). Foi realizado resgate analgésico utilizando cloridrato de 

tramadol na dose de 2mg/kg pela via endovenosa nos animais em que a escala da 

UNESP-Botucatu apresentasse 12 ou mais pontos associados ao aumento de 16% 

ou mais, da pressão arterial sistólica aferida no momento pré-cirúrgico.  

 

Análise estatística 
 

Foi realizado um delineamento inteiramente casualizado para esse estudo. 

Para confirmar a distribuição normal dos dados paramétricos foi utilizado o teste de 

Shapiro-Wilk. Uma análise multivariada foi incluída a partir da ordenação das 

amostras pelas correlações entre os parâmetros observados, por análise de 

componentes principais (PCA). Foi testado se os parâmetros em conjunto variaram 

significativamente entre os grupos e momentos, usando análise de variância 

multivariada (MANOVA) com estatística Pillai. A avaliação da analgesia e sua 

correlação com a escala multidimensional da UNESP-Botucatu foi realizada por 

meio de correlação linear. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Avaliação pré-anestésica 
 

Durante a triagem dos animais, algumas perguntas do questionário se 

mostraram relevantes, relacionadas ao sistema reprodutivo dos animais, como 

gestações passadas, aplicações de anticoncepcionais e a presença de neoplasias 

mamárias (Tabela 1). A utilização de progestágeno têm sido associadas ao 

surgimento de tumores mamários, malignos ou benignos em felinos domésticos, 

possivelmente por não suprimir o desenvolvimento folicular e a ovulação (MORRIS; 
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DOBSON, 2001; MCALOOSE et al., 2007). 

 

Tabela 1 - Histórico e anamnese das gatas divididas em três grupos (G1, G2 e G3), relacionados ao 
trato reprodutivo. 

Grupos Já teve gestação 
Já recebeu 

progestágenos 

Possui ou já teve 

tumores mamários 

G1 2 3 0 

G2 2 1 0 

G3 4 3 0 

 

A distribuição dos valores de temperatura retal e frequência cardíaca é 

semelhante nos três grupos experimentais. Entretanto, as cinco gatas do grupo 

bupivacaína (G1) tinham frequência respiratória em média menor que as gatas nos 

outros dois grupos experimentais, além de menor variação de pressão arterial 

sistólica neste grupo do que nos demais grupos (Figura 6). 
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Figura 6 - Distribuições de frequência de quatro parâmetros vitais em 15 gatas a submetidas à 
ovariohisterectomia eletiva. Cada cinco gatas foram anestesiadas segundo três protocolos. 

 

Avaliação trans-anestésica 
 

Em geral, para realizar procedimentos cirúrgicos são utilizadas soluções de 

lidocaína a 2% e acima de 0,25% de bupivacaína (OTERO, et al., 2011). Foi 

utilizado neste trabalho, lidocaína a 2% no grupo 3 (G3) e em todos os grupos a 

bupivacaína 0,5%. 

A associação de opioides com anestésicos locais pela via peridural 

proporciona melhora na analgesia de cães e gatos, em doses terapêuticas com 

volumes totais não ultrapassando 0,36mL/kg (ALMEIDA et al., 2007). Nesse estudo, 

foram injetadas soluções anestésicas no volume total de 0,3ml/kg, mostrando-se 

eficaz para OSH, porém apresentando ausência de bloqueio em ovário direito em 

algumas gatas, as quais receberam resgate analgésico no trans-cirúrgico com 
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cloridrato de fentanila na dose de 2 mcg/kg (IV).  

Os resultados da análise de variância tiveram como resultado que as 

correlações entre os parâmetros recuperadas pelos dois primeiros componentes 

principais (52 % da variância original) diferiram tanto entre grupos experimentais 

(Pillai2,72 = 0,21; p = 0,003), quanto entre momentos (Pillai5,72 = 0,50; p < 0,001), mas 

o efeito da interação entre esses fatores não foi significante (Pillai10,72 = 1,23; p = 

0,238). 

No grupo bupivacaína isolada (G1), os parâmetros variaram menos ao longo 

da cirurgia do que nos demais grupos, sendo que a maior variação associada à 

pressão arterial sistólica, negativamente correlacionada ao primeiro componente 

principal (PC1;  r = -0.8) e positivamente com o segundo (PC2, r = -0.15). No grupo 2 

as maiores variações ao longo do primeiro componente principal (PC1) se deram 

pela frequência respiratória (r = -0.36) e cardíaca (r = -0.64), enquanto no segundo 

componente (PC2) principalmente pela temperatura (r = -0.69). Já o grupo 3 teve as 

maiores variações associadas ao segundo componente principal (PC2) com fortes 

correlações com CO2 expirado (r = 0.75) e saturação de O2 (r = 0.44), mas também 

com a temperatura (Figura 7). 
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Figura 7 - Variações dos parâmetros cardiorrespiratórios e temperatura no decorrer da cirurgia. Cada 
grupo está demonstrado por uma intensidade de cor. 

 

Após a realização da anestesia peridural, todos os grupos apresentaram 

hipotensão significativa (Figura 8), tendo como médias da pressão arterial sistólica 

no momento 1 (M1): G1 (66 mmHg); G2 (72 mmHg); G3 (68 mmHg). De acordo com 

Pascoe (1992), após a administração de anestésicos pela via peridural, ocorre um 

bloqueio simpático, causando hipotensão temporária na maioria das vezes. A queda 

da pressão arterial, associado ao relaxamento do esfíncter anal e ausência do tônus 

da cauda, sugeriram que o bloqueio peridural foi efetivo, dando continuidade ao 

procedimento anestésico e cirúrgico (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Média ± desvio padrão da pressão arterial sistólica após administração da peridural em 15 
gatas, cada grupo constando 5 animais. 

Grupo Experimental Momento 1 (M1) 

Bupivacaína (G1) 66 mmHg ±5,47 

Bupivacaína e Metadona (G2) 72 mmHg ±4,47 

Bupivacaína e Lidocaína (G3) 68 mmHg ±8,36 

 



55 

 

 

 

Figura 8 - Distribuições de frequência dos parâmetros vitais (frequência cardíaca, frequência 
respiratória, pressão arterial sistólica, temperatura corporal, saturação de oxigênio e capnografia) em 
15 gatas em seis momentos durante as cirurgias de OSH. 

 

Rocha e Massone, (2006) citam que na anestesia peridural é esperado que a 

extensão do bloqueio cranialmente seja suficiente para evitar resgates analgésicos 

em procedimentos como OSH, neste caso alguns animais necessitaram de resgate 

analgésico com cloridrato de fentanil, quando obtivessem aumento de 16% ou mais 

nos parâmetros cardiorrespiratórios. O resgate no transcirúrgico foi da seguinte 

forma: M2 (ovário direito – dois animais do G1 e três animais do G2); M3 (ovário 

esquerdo – dois animais do G3); M5 (10 minutos após corpo uterino – um animal do 
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G1 e um animal do G3). 

 

Avaliação pós-anestésica 
 

A importância de usar ferramentas validadas para a avaliação de dor recebeu 

atenção nos últimos anos, a escala validada por Brondani et al. (2012) atingiu 

critérios para ser utilizada atualmente no meio veterinário, por esse motivo e por ter 

a interação com o animal, optou-se pela utilização dessa escala em relação às que 

englobam expressões faciais. As escalas de dor que utilizam de expressões faciais 

em felinos foram criadas observando o animal através de vídeos (EVANGELISTA et 

al., 2019). A presença do ser humano na frente do animal, interagindo ou não, pode 

influenciar negativamente essas expressões faciais e confundir os sinais com dor. 

Ao se considerarem os resultados expostos acima, a validade de critério da 

escala foi estabelecida somente para médicos veterinários com experiência clínica, 

incluindo anestesiologistas e cirurgiões (BRONDANI et al., 2012), por esse motivo foi 

levado em consideração à avaliação da avaliadora experiente (anestesista), 

comparando com as avaliadoras inexperientes, para a realização do resgate 

analgésico nos momentos em que a escala pontuasse ≥ 12, associado ao aumento 

da pressão arterial sistólica.  

A avaliação de dor pós-operatória obteve um padrão em relação ao avaliador 

experiente e os não experientes (Figura 9). O grupo bupivacaína (G1) foi o que teve 

os valores dos escores de dor mais altos em comparação com os demais grupos, 

independentemente do avaliador. O grupo associado à metadona apresentou a 

maior variação entre os animais principalmente no momento 1 hora após extubação 

(M1), também apresentou os menores escores de dor entre todos os grupos, por 

conta de quatro animais deste grupo que se mantiveram sempre com os escores 

baixos. As médias do grupo associado à lidocaína apresentaram um leve acréscimo 

no decorrer das horas após o término da cirurgia, podendo estar relacionada à 

duração de ação da lidocaína que segundo Cortopassi et al. (2011) é em média de 

90 minutos.  

Quanto à avaliação pós-anestésica, no momento 1 hora após extubação, três 

animais tiveram que receber resgate pós-anestésico com cloridrato de tramadol na 

dose de 2mg/kg pela via endovenosa, sendo dois animais do G2 e um animal do G3; 

um animal do G3 recebeu o resgate no momento M2; dois animais receberam 
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analgesia no momento M4, sendo um do G1 e outro do G2; um animal do grupo 

metadona recebeu resgate no M8 e um animal do G3 recebeu no M12. Após as 12 

horas de avaliações, todos os animais receberam analgesia e antibioticoterapia 

antes de serem liberados para casa. 

 

 

 

Figura 9 - Resumo estatístico das variáveis numéricas de cada momento. Monitoramento da dor 
(escala de Unesp) em 15 gatas submetidas a OSH eletiva. A dor foi avaliada em cinco momentos 
após a cirurgia por um observador experiente e dois inexperientes. 

 

Analisando os gráficos da Figura 10, podemos perceber que houve um 

padrão nos três grupos relacionado à diminuição do grau de dor no decorrer das 

horas. Os grupos G1 e G3 apresentaram-se semelhantes aos escores de dor no 

passar do tempo, já o grupo G2 foi o que apresentou os menores escores de dor por 

conta de três animais que sempre se mantiveram com os escores baixos. 
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Figura 10 - Monitoramento da dor (escala de Unesp) em 15 gatas submetidas a ovariohisterectomia 
eletiva. Cada cinco gatas foram anestesiadas segundo três protocolos. A dor foi avaliada em cinco 
momentos após a cirurgia por um observador experiente e dois inexperientes. Os valores da escala 
Unesp correspondem a média aritmética simples entre esses três observadores. 

 

O coeficiente de regressão associado ao momento pós-cirúrgico (horas) foi 

negativo pois a dor diminuiu levemente com o tempo transcorrido após a cirurgia (b 

= -0,13; F1,57 = 5,02; p = 0,029), independentemente do grupo experimental (F2,12 = 

1,31; p = 0,306) e da interação entre essas variáveis (F2,57 = 1,99; p = 0,146). 

De acordo com Bernardi et al., (2012), apesar de a OSH ser um excelente 

modelo para padronização da dor aguda pós-operatória, pode ser que este tipo de 

procedimento não estimule desconforto suficiente para que a dor discreta a 

moderada seja avaliada em gatos, visto que esses animais apresentam sutileza na 

forma de expressar os sinais de dor. Neste trabalho observou-se que cada animal 

apresentava um tipo peculiar de comportamento, por mais que estivesse com dor, 

muitas vezes não demonstrava, dificultando ainda mais a avaliação de dor nessa 

espécie. 

Foram administrados analgésicos em vários momentos anestésicos, como 

meperidina na medicação pré-anestésica, fentanil nos animais que necessitaram de 

resgate no trans-cirúrgico, o bloqueio peridural e como analgesia pós operatória, 

dipirona e meloxicam, sendo que a associação desses agentes pode mascarar a dor 

durante a avaliação pós-operatória, corroborando com Bernardi et al., (2012), que 

afirma ser difícil distinguir a analgesia da sedação, em função do efeito sedativo 

residual dos fármacos empregados no protocolo anestésico, de modo que alguns 

animais podem não expressar sinais de dor, bem como não responder ao estímulo 
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tátil efetuado na área de incisão cirúrgica (BERNARDI et al., 2012). 

 

CONCLUSÃO 

 

No período trans-anestésico nenhum grupo foi eficaz para a realização da 

ovariohisterectomia em gatas sem que houvesse a necessidade de resgate 

analgésico com cloridrato de fentanila. 

Nenhum grupo demonstrou estatisticamente ser melhor para a analgesia pós-

operatória, pois a dor diminuiu levemente com o tempo transcorrido após a cirurgia, 

independente do grupo experimental e da interação entre as variáveis. A partir deste 

estudo foi possível determinar que a utilização de bupivacaína isolada e associada a 

outros anestésicos locais ou opioides mostra-se uma opção vantajosa para 

analgesia pós-operatória em felinos. 
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5 CONCLUSÕES GERAIS 

 

 

No período trans-anestésico nenhum grupo foi eficaz para a realização da 

ovariohisterectomia em gatas sem que houvesse a necessidade de resgate 

analgésico com cloridrato de fentanila. 

Nenhum grupo demonstrou estatisticamente ser melhor para a analgesia pós-

operatória, pois a dor diminuiu levemente com o tempo transcorrido após a cirurgia, 

independente do grupo experimental e da interação entre as variáveis. A partir deste 

estudo foi possível determinar que a utilização de bupivacaína isolada e associada a 

outros anestésicos locais ou opioides mostra-se uma opção vantajosa para 

analgesia pós-operatória em felinos. 
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ANEXO 1 - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA PARA O 

USO DE ANIMAIS (CEUA) 
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