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RESUMO 

 

A anestesia epidural amplamente utilizada na medicina veterinária, devido ao 

seu baixo custo, segurança e eficácia. Com mais de um século de pesquisas na área, 

novas dúvidas surgem à cerca da dinâmica e segurança dos fármacos no referido 

espaço. Pode ser realizada em vários pontos da coluna vertebral, entretanto, o 

espaço intervertebral usualmente acessado nos cães é entre a sétima vertebra 

lombar e primeira vertebra sacral, chamado de espaço lombossacro. Quando 

realizada nesse local, pode ter indicações como: procedimentos ortopédicos em 

membros pélvicos e cauda; cirurgias de abdômen; desobstrução uretral, dentre 

outros. Várias classes farmacológicas podem ser empregadas, pela via epidural, 

para produção de analgesia, tais como os opioides, alfa-2 agonistas e cetamina por 

exemplo. Os opioides são amplamente utilizados, pois podem produzir analgesia 

eficaz e duradoura para diversos procedimentos. Alguns trabalhos demonstram que 

os alfa-2 agonistas podem aumentar o tempo e a extensão do bloqueio produzido 

por outros fármacos, contudo, são necessários mais estudos à cerca de sua 

toxicidade. Outras classes farmacológicas também podem ser empregadas como 

adjuvantes analgésicos, pela via epidural, como a cetamina e o Sulfato de Magnésio. 

A presente revisão de literatura teve como objetivo levantar os principais adjuvantes 

analgésicos, e seus efeitos, quando utilizados pela via epidural em cães. 

 

Palavras Chave: epidural; peridural; alfa-2 agonista; opioides; cetamina; 

magnésio; cães. 
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ABSTRACT 

 

Epidural anesthesia is widely used in veterinary medicine, due to its low cost, 

safety and efficacy. With more than a century of research in the area, new doubts arise 

regarding the dynamics and safety of drugs in that space. It can be performed at various 

points in the spine, however, the intervertebral space usually accessed in dogs is 

between the seventh lumbar vertebra and the first sacral vertebra, called the 

lumbosacral space. When performed at this location, it may have indications such as: 

orthopedic procedures on pelvic limbs and tail; abdomen surgery; urethral clearance, 

and others. Several pharmacological classes can be used, through the epidural route, 

to produce analgesia, such as opioids, alpha-2 agonists and ketamine for example. 

Opioids are widely used, as they can produce effective and long-lasting analgesia for 

various procedures. Some studies have shown that alpha-2 agonists can increase the 

time and extent of the blockage produced by other drugs, however, further studies on 

its toxicity are needed. Other pharmacological classes can also be used as analgesic 

adjuvants, via the epidural route, such as ketamine and magnesium sulfate. The present 

literature review aimed to raise the main analgesic adjuvants, and their effects, when 

used by the epidural route in dogs. 

 

Keywords: epidural; alpha-2 agonist; opioids; ketamine; magnesium; 

dogs.  
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1. Introdução  

 

A anestesia epidural é uma técnica, de anestesia e analgesia, amplamente 

utilizada na medicina veterinária devido à facilidade de realização da técnica, 

segurança e eficácia. Foi uma das primeiras técnicas de anestesia local estudadas, 

inicialmente descrita por J.L. Corning em 1885 e posteriormente por August Bier em 

1889(Grimm, 2015). O espaço epidural é formado entre ligamento amarelo, que se 

adere a porção dorsal do canal medular, e a dura-máter, que recobre junto com as 

outras meninges a medula espinhal e os ramos dorsais e ventrais dos nervos 

espinhais (Evans, 2013). É composto por gordura, plexos venosos e nervos (Ellis, 

2006). 

A técnica de anestesia epidural se dá pela deposição de anestésicos locais 

neste espaço, a fim de bloquear os nervos espinhais antes que deixem o canal 

medular (Otero, 2013). Nos cães pode ser realizada em diversos pontos, porém é 

frequentemente realizada na região lombossacra, entre a sétima vertebra lombar e 

a primeira vertebra sacral, pois o saco dural, em geral, termina na porção medial da 

L7. Podem haver diferenças, no local onde se situa o final do saco dural, entre as 

diferentes raças (Otero et al, 2013). Para realizar qualquer técnica de anestesia em 

neuro-eixo é necessário profundo conhecimento sobre as estruturas anatômicas 

envolvidas, seja para punções às cegas ou em técnicas guiadas. 

A anestesia epidural lombossacra permite a realização de diversos tipos de 

procedimentos como desobstrução uretral, desbridamento de feridas e cirurgias em 

membros pélvicos, cauda, pelve, períneo e abdômen baixo (Halley, 1983). As contra 

indicações são mínimas e ocorrem quando o paciente apresenta septicemia, lesão 

cutânea na região da punção, distúrbios de coagulação e alterações pré existentes 

no canal medular (Tacke, 2011). É de baixo custo, promove alto grau de analgesia e 

anestesia, com baixo impacto na hemodinâmica em pacientes hígidos, porém em 

pacientes com comorbidades pode ocorrer apnéia, hipotensão arterial e arritmias 

cardíacas (Valverde, 2008). 

Os principais fármacos utilizados no espaço epidural são os anestésicos 

locais, porém sabe-se da utilização de diversas classes farmacológicas no espaço 

epidural como alfa-2 agonistas, opióides, cetamina, dentre outros (Valverde, 2008). 

Cada fármaco tem efeitos desejados e adversos quando utilizado pela via epidural, 

entender como cada droga age, na anestesia de neuro-eixo, é fundamental para que 

se tenha sucesso na técnica. O objetivo desta revisão de literatura é levantar os 

adjuvantes analgésicos e seus principais efeitos quando utilizados pela via epidural 

em cães. 
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2. Opióides  

 

Os opióides são amplamente utilizados pela via epidural, como adjuvantes ou 

isoladamente, pois promovem analgesia sem efeitos significantes na deambulação 

do paciente.  Sua analgesia é fornecida pela interação com os receptores opiáceos 

presentes no corno dorsal da medula espinhal (Grimm, 2015). A inibição da liberação 

da substancia P pelo neurônio pré sináptico, promovida pela interação fármaco-

receptor, está associada a analgesia proporcionada pelos opióides (Jones, 2001). 

Vários opióides podem ser utilizados no espaço epidural, seus efeitos, em relação a 

latência, duração e efeitos colaterais, serão distintos devido a suas diferentes 

características físico-químicas de lipossolubilidade, pH e pKa (Klaumann, 2013). 

Deve-se utilizar preparações livre de conservantes, a fim de evitar problemas 

neurológicos (Ganem, 2002). 

A morfina, via epidural, possui vários benefícios relatados. Redução no 

requerimento de analgésicos peri-operatórios e no uso de halogenados são alguns 

deles (Klaumann, 2013). Devido a sua baixa lipossolubilidade, seu período de 

latência pode variar de 20 a 60 minuntos, com tempo de ação de 16 a 24. As doses 

preconizadas pela via epidural, geralmente, estão entre 0,1mg/kg a 0,3mg/kg (Jones, 

2001). 

Em ovariossalpingohisterectomias (OHE) eletivas, a utilização de morfina 

associado a levobupivacaína via epidural, gerou mínimos os efeitos cardiovasculares 

e respiratórios, reduziu significativamente o cortisol sérico, quando comparado a 

levobupivacaína isolada, e promoveu boa analgesia pós operatória (Albuquerque, 

2015). Outro estudo (Neta, 2015) demonstrou que pode haver hipotensão e 

hipercapnia se associado a ação do isoflurano, apesar do controle antálgico eficaz. 

Quando comparada ao emplastro de Fentanil, a morfina via epidural mostrou-se mais 

eficaz no controle da dor em pós operatório imediato em OHE eletivas (Pekcan, 

2010). Em cães submetidos a correção de Shunt extra-hepático, a morfina via 

epidural mostrou redução no requerimento analgésico pós operatório, sem afetar a 

ingesta alimentar e micção espontânea, nem promoveu sedação (Danker, 2019). Em 

esplenectomias demonstrou analgesia no pós operatório, porém foram necessários 

resgates analgésicos (Abelson, 2011). Corroborando com trabalho (Carregaro, 2013) 

que sugere que a deposição de morfina, próximo as raízes nervosas que sensibilizam 

o tecido a ser manipulado, promove uma analgesia mais duradoura. Em pacientes 

pequenos submetidos a neurocirurgia, deve-se ter um maior cuidado com a 

temperatura corporal, visto que a morfina via epidural pode causar uma maior 

redução da temperatura corporal, se comparado com infusão contínua de fentanil 

associado ou não a lidocaína e cetamina (Herculano, 2010). Para procedimentos em 

membro pélvico seu uso isolado ou associado com dexmedetomidina garantiu uma 

melhor recuperação da anestesia geral (O, 2013).  

O fentanil possui uma alta lipossolubilidade, quando comparado a morfina, 

sendo assim garante uma latência menor, porém com menor tempo de duração 

(Klaumann, 2013). Devido a estas características é necessário doses mais próximas 
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ao seu uso intra-flébico, quando comparado com a agentes mais hidrofílicos, como 

a morfina (Grimm, 2015). As doses variam de 1,5 a 5mcg/kg, com período de latência 

de 15 a 20 minutos e tempo de ação de 3 a 5 horas (Klaumman, 2013). 

Quando administrado pela via epidural em cães, o fentanil associado a 

ropivacaína, promoveu um bom controle analgésico, sem alterações respiratórias 

significativas. Porém, pode causar bradicardia, hipotermia e síndrome de Schiff-

Sherrington, além do prolongamento do tempo de efeito da anestesia peridural, 

aumentando o tempo de decúbito em cães (Silva, 2008). Na epidural lombossacra, 

em cadelas submetidas a OHE, o fentanil associado a lidocaína promoveu maior 

duração do bloqueio anestésico, dessensibilização abdominal mais cranial, se 

comparado ao uso de lidocaína isoladamente, todavia, a associação destes 

fármacos demonstrou ineficácia para o controle antálgico para realização de OHE 

(Cassu, 2008). A associação fentanil, morfina e lidocaína, mostrou-se uma excelente 

opção, quando comparado à associação dos dois últimos. Foi demonstrado que a 

necessidade de resgate analgésico é menor, com a associação ao fentanil, também 

ocorreram mínimos efeitos cardiorrespiratórios (Cotes, 2010). 

Por sua ação tanto em receptores Opióides como em receptores N-metil-D-aspartato 

(rNMDA) (Matsui, 2010) e enantiômeros de receptores Alfa-2 (Codd, 1995), a 

metadona, tem sido pesquisada para o uso em punções extradurais. As doses variam 

de 0,1 a 0,3mg/kg, têm latência e tempo de ação mais curtas quando comparada a 

morfina (Klaumman, 2013). Suas preparações, normalmente tem base aquosa livre 

de conservantes, o que a torna uma boa opção para o uso no espaço epidural 

(Bosmans, 2012).  A metadona via epidural (dose de 0,3mg/kg), quando comparada 

pela via intra-muscular (dose de 0,5mg/kg), promoveram analgesia suficiente para 

mastectomias radicais unilaterais sem alterações cardiovasculares significativas, 

porém a analgesia foi mais duradoura pela via epidural (Coradini, 2016). Outro 

trabalho afirma que não houveram diferenças entre a analgesia proporcionada via 

epidural e IM, mas que por ambas as vias a analgesia foi adequada no pós 

operatório. Porém houve uma redução da pressão arterial sistêmica importante, 

quando utilizada via epidural (Pereira, 2013) 

Análogo a codeína, o tramadol é um opioide sintético, com fraca ação agonista 

no receptor Mu. Também age na recaptação de serotonina e norepinefrina, inibindo-

as (Grimm, 2015). Seu uso para dores agudas em cães é controverso, devido ao 

baixo potencial analgésico, visto que os cães produzem muito pouco, O-

Desmetiltramadol, metabólito ativo do tramadol (Kukanich, 2004). As doses pela via 

extradural vão de 1 a 2mg/kg em cães. A analgesia promovida pelo tramadol via 

epidural, na dose de 2mg/kg, foi clinicamente menos eficaz que a obtida com morfina 

via epidural, na dose de 0,1mg/kg, assim como os efeitos adversos foram menores 

com uso do tramadol (Neta, 2015). O tramadol, na dose de 2mg/kg via epidural, 

demonstrou controle analgésico eficaz para cadelas submetidas a OHE (Neves 

2012). Para cães submetidos a orquiectomias eletivas, o tramadol na dose de 

1mg/kg, promoveu analgesia equiparada a morfina via epidural na dose de 0,1mg/kg, 

nas primeiras 12 horas (Almeida, 2010). 
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Butorfanol é um opiáceo sintético, conhecido por sua ação agonista Kappa – 

antagonista Mu. Atua através da interação com receptores subcorticais e espinhal, 

sendo assim, teria melhor eficácia em controle antálgico visceral (Webster, 2005).  

Quando associado a lidocaína, o butorfanol em dose de 0,1mg/kg pela via epidural, 

pode promover um aumento no tempo de bloqueio (Ishiy, 2002), além de um maior 

grau de sedação quando comparado a morfina (Maia, 2006). Para OHE, o butorfanol, 

mostrou um incremento na analgesia, permitindo, em 75% das vezes, a realização 

do procedimento sem indução a anestesia geral (Albuquerque 2010). 
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3. Alfa-2 agonistas 

 

Os fármacos alfa-2 agonistas têm como principais características sua sedação, 

analgesia e miorrelaxamento (Grimm, 2015). Atuam ligando-se à receptores presentes 

em diversos tecidos, na medula espinhal agem causando hiperpolarização de 

membranas pré e pós-sináptica, e também, inibindo liberação de substância P e 

Noradrenalina (Rankin, 2015). Os alfa-2 agonistas podem ser opção antálgica, pela via 

epidural, pois não causam prurido, dependência e tolerância, se comparados aos 

opiáceos (Brondani, 2004). Os diferentes alfa-2 agonistas possuem seletividade distintas 

entres os receptores alfa-1:alfa-2 adrenérgicos, sendo a xilazina a menos seletiva entre 

eles, seguido por romifidina, clonidina, detomidina, medetomidina e dexmedetomidina 

(Grimm, 2015). Seus principais efeitos adversos são a bradicardia, alteração da 

resistência vascular sistêmica, excitação paradoxal e êmese (Rankin, 2015). 

A xilazina, o protótipo alfa-2 agonista, é comumente utilizada por suas 

propriedades sedativas-hipnóticas, analgésicas e de miorrelaxamento (Pohl, 2010). 

Porém, geralmente, desencadeiam bradicardia, inicialmente, reflexa ao aumento da 

resistência vascular sistêmica, e posteriormente pela diminuição do efluxo simpático 

central (Grimm, 2015). As doses, via epidural, podem variar de 0,1 a 0,4mg/kg (Soares, 

2004).  

A associação de xilazina à Ropivacaína pela via epidural forneceu analgesia 

adequada para o trans-operatório de Mastectomia radical unilateral em cadelas, 

produzindo também, bradicardia. Porém não foi suficiente para manutenção de baixos 

escores de dor no pós-operatório, prolongou o tempo de bloqueio motor, quando 

comparados a tratamentos que não se administrou a xilazina (Becerra, 2018). Outro 

trabalho, demonstrou que, houve analgesia trans e pós-operatória intensa, sem a 

manifestação de bradicardia, hipotensão ou depressão respiratória (Cerqueira, 2017). 

Quando utilizada, nas doses de 0,1, 0,2 e 0,4, promoveu uma redução da Concentração 

Alveolar Mínima (CAM) do isoflurano em 8, 22 e 33% respectivamente, porém, 

independente da dose, houve redução da frequência respiratória, bradicardia e 

bradiarritmias (Soares, 2004).  

A clonidina, agonista alfa-2 adrenérgico, promove analgesia através da 

interação com receptores espinhais situados no corno ventral, diminuindo a descarga 

simpática. Não induzindo êmese e depressão respiratória, todavia, podendo causar 

bradicardia e hipotensão (Sisto, 2010). A adição de clonidina (dose de 10 mcg/kg) a 

lidocaína promoveu um bloqueio anestésico mais cranial, quando comparado a utilização 

do anestésico local de forma isolada. Contanto, causou bradicardia e não houve 

aumento da duração do bloqueio (Cassu, 2010). O que difere de outro trabalho, no qual 

a administração de clonidina isolada (dose de 150mcg), não promoveu bradicardia, 

entretanto promoveu analgesia intensa durante o trans cirúrgico em cirurgia para 

redução de luxação coxofemoral (Brondani, 2004). 

Agonista ultra seletivo alfa-2 adrenérgico, a dexmedetomidina, tem sido 

empregada devido a excelente sedação e analgesia que promove, apesar da possível 

hipertensão e bradicardia que promove (Rankin, 2015). A ação sedativa se dá, 

principalmente, pela ativação de adrenoceptores alfa-2 localizados no SNC (Doze, 
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1989). A dose preconizada, pela via epidural, varia entre 1 a 3mcg/kg (Klaumman, 2013). 

Foi demonstrado que, a dexmedetomidina em associação com a bupivacaína, promoveu 

analgesia adequada para cirurgias de membro pélvico, aumentou o período de bloqueio 

motor com um retorno da micção espontânea mais célere, quando comparado ao 

tratamento Bupivacaína associado a morfina (O, 2013). A dexmedetomidina, via 

epidural, pode desempenhar papel de redutor da CAM. Nas doses de 1,5, 3 e 6mcg/kg, 

houve redução da CAM nas primeiras 2 horas de anestesia, em 13, 29 e 31% 

respectivamente, sendo a dose de 1,5% pouco significativa clinicamente. Independente 

da dose, o efeito inotrópico negativo foi observado (Campagnol, 2007). Porém são 

necessários mais estudos sobre a neurotoxicidade em cães, tendo em vista que em 

estudo realizado com dexmedetomidina livre de conservantes pela via epidural em 

coelhos, causou neurotoxicidade devido a desmielinização de oligodendrócitos na 

matéria cinza (Konakci, 2008). 

A detomidina é um agonista alfa-2 adrenérgico, aproximadamente, 10 vezes 

mais potente que a xilazina, possui característica lipofílica, sendo rapidamente absorvida 

pela via intramuscular, chegando ao seu sitio alvo de ação, o SNC, de forma muito breve 

(Rankin, 2015). Induz alterações cardiovasculares semelhantes às de outros alfa-2 

agonistas, que por muitas vezes, não são bem toleradas por pacientes com a função 

cardiovascular comprometida (Grimm, 2015). A dose encontrada, pela via epidural, foi 

de 30mcg/kg (Cerqueira, 2017; Filho, 2017). A associação de detomidina à lidocaína não 

produziu analgesia suficiente para realização de cirurgia de OHE, sendo necessária 

indução à anestesia geral nestes pacientes, entretanto, as dosagens requeridas para 

manutenção da anestesia geral em plano superficial foram baixas (Filho, 2017). Já outro 

trabalho, o uso epidural de detomidina, na mesma dosagem do artigo supracitado, 

produziu analgesia satisfatória durante o trans e pós-cirúrgico de procedimentos 

ortopédicos em membros pélvicos, não causando depressão respiratória, bradicardia ou 

hipotensão (Cerqueira, 2017). 
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4. Outros Adjuvantes 

Além dos opióides, alfa-2 agonistas e anti-inflamatórios outros fármacos podem 

ser utilizados via epidural.  

A Cetamina, além de sua função dissociativa, também pode ser empregada 

como analgésico e anti-hiperalgésico (Grimm, 2015). Essa propriedade se dá por meio 

do antagonismo dos receptores situados em medula espinhal, chamados de receptores 

rNMDA, impedindo o influxo de Cálcio e Sódio e o efluxo de Potássio (Kienbaum, 2001). 

Além disso, interage com receptores muscarínicos e opióides (Sear, 1996).  Em cães, 

quando utilizada pela via epidural, a cetamina (dose de 0,6 mg/kg), não alterou as 

frequências cardíaca e respiratória, promove bloqueio motor e garante analgesia por até 

12 horas (Duque, 2004). Em outro trabalho, com dose de 1 mg/kg via epidural, nos 

primeiros 100 minutos, a frequência cardíaca apresentou queda significativa em relação 

ao basal, porém mantendo valores fisiológicos. Quanto à pressão arterial, houve queda 

durante os primeiros 10 minutos, o que foi imputado ao indutor propofol, após isso os 

valores de pressão arterial se mantiveram dentro da normalidade para espécie canina 

(Carregaro, 2010). Todavia, o estudo em questão demonstrou que a cetamina, pela via 

epidural em cães, não teve capacidade de estender significativamente a analgesia pós-

operatória em osteossíntese de membro pélvico, no entanto, vale ressaltar que os 

estímulos nociceptivos diferiram entre os trabalhos. 

 Sendo um dos íons mais abundantes nos seres vivos, o Magnésio, 

desempenha papel importante no controle álgico. Possuí função antagonista de Cálcio 

e influencia na homeostase intracelular (Dubé, 2003). Produz analgesia, antagonizando 

os rNMDA, ocupando o canal iônico deste receptor. Isso impede o influxo de Cálcio, não 

ocorrendo a despolarização neuronal (Grimm, 2015). Em humanos e pela via epidural, a 

adição de sulfato de Magnésio (MgSO4) à opióides e à anestésicos locais, prolongou 

suas analgesias (Buvanendram, 2002) e demonstrou efeito poupador de opióides no 

pós-operatório de procedimento ortopédicos (Arcioni, 2007). Em estudo realizado com 

pacientes caninos, o sulfato de magnésio (dose de 2mg/kg) pela via epidural, não 

evidenciou melhorou a analgesia e nem aumento do tempo de bloqueio produzido pela 

Ropivacaína (Lardone, 2017). O que não corrobora com outro estudo, onde utilizou-se 

MgSO4, em cães e pela via epidural, houve um aumento do limiar mecânico, se 

comparado ao grupo com morfina associada ao MgSO4 (dose de 2,5mg/kg), pela mesma 

via (Bahrenberg, 2014). 
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6. Considerações finais 

Conclui-se que, quando utilizadas pela via epidural em cães, diferentes 

classes farmacológicas como: opióides, alfa-2 agonistas, dentre outros, podem ter 

efeito antálgico eficaz, sejam administradas isoladamente ou em associação a outros 

fármacos, por exemplo os anestésicos locais. No entanto, existem divergências entre 

os resultados de alguns trabalhos, sendo necessário estudos com maior nível de 

evidência sobre a relevância clínica sobre o uso das diversas drogas disponíveis, além 

de pesquisas sobre a neurotoxicidade de algumas drogas. 
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