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RESUMO 

 

LIMA, T. D. A. Abordagens anestésicas e analgésicas utilizadas em cadelas 
submetidas à mastectomia – Revisão de Literatura. [Anesthesics and analgesics 
techniques used in dogs undergoing mastectomy - Review]. 2020. 49 f. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária) – Universidade Cruzeiro 
do Sul, São Paulo, 2020. 
 
Tumores mamários estão entre as neoplasias mais frequentes em cadelas, os 
pacientes acometidos sofrem de dor tanto pela formação neoplásica quanto pelo 
procedimento cirúrgico de eleição feito para o tratamento, uma vez que a mastectomia 
radical é uma técnica extensa e bastante invasiva que frequentemente causa 
sensibilização central devido a constante estimulação dos nociceptores periféricos. 
Múltiplas modalidades de fármacos e técnicas podem ser utilizadas na analgesia 
transoperatória do paciente oncológico, representando assim, um grande desafio para 
o anestesiologista, que precisa selecionar estratégias que causem o mínimo de 
perturbação fisiológica e imunossupressão nestes pacientes. Os fármacos opioides 
apresentam um importante papel na terapia da dor do câncer, sendo uma das 
principais escolhas, entretanto, o princípio da analgesia multimodal deve ser aplicado 
a fim de combinar diferentes grupos farmacológicos e obter efeitos em diferentes 
pontos da transmissão da dor. Atualmente, as técnicas de anestesia locorregional vem 
se destacando no controle da dor perioperatória, pela utilização de anestésicos locais 
que bloqueiam reversivelmente a condução de impulsos nervosos, não ocorrendo a 
percepção de estímulos e gerando como benefício uma mínima depressão central. O 
objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de literatura sobre as principais 
abordagens de anestesia e analgesia para cadelas acometidas por tumores mamários 
quando submetidas a cirurgia de ressecção da cadeia mamária. 
 
Palavras chave: Anestesia Locorregional, Dor, Mastectomia, Analgesia. 
  



ABSTRACT 

 

LIMA, T. D. A. Anesthesics and analgesics techniques used in dogs undergoing 
mastectomy - Review [Abordagens anestésicas e analgésicas utilizadas em cadelas 
submetidas à mastectomia – Revisão de Literatura]. 2020. 49 f. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária) – Universidade Cruzeiro 
do Sul, São Paulo, 2020. 
 
Breast tumors are among the most frequent neoplasms in female dogs, affected 
patients suffer pain both due to the neoplastic formation and the surgical procedure 
performed for the treatment, since mastectomy is a procedure considered quite 
invasive that often causes central sensitization due to constant stimulation peripheral 
nociceptors. Transoperative analgesia in cancer patients represents a great challenge 
for anesthesiology, which needs to select techniques that cause the least amount of 
physiological disturbance and immunosuppression in these patients. The use of opioid 
drugs in these cases is indicated, as they have a potent analgesic effect. Currently, the 
techniques of locoregional anesthesia have been highlighted in the control of 
perioperative pain in cancer patients, through the use of local anesthetics, which in 
turn block the conduction of peripheral nerves. The objective of this work is to carry out 
a literature review on the main techniques of anesthesia and analgesia for bitches 
affected by breast tumors when undergoing breast chain resection surgery. 
 
Keywords: Regional anesthesia, Pain, Mastectomy, Analgesia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento e desenvolvimento dos estudos e métodos diagnósticos na 

Medicina Veterinária nos possibilitou uma maior taxa de sobrevida dos animais 

domésticos, que passaram a apresentar doenças intimamente ligadas a idade, como 

o câncer (DAGLI, 2015).  

Tumores mamários são a segunda neoplasia mais frequente em cadelas, 

representando de 25% a 50% de todos os tumores na espécie (MORRIS; DOBSON, 

2001; KIMURA; TEIXEIRA, 2015). Cadelas não castradas, castradas tardiamente, de 

meia idade a idosas são as mais acometidas (ANDRADE et al, 2017). Fatores 

genéticos, ambiental, hormonal e nutricionais estão envolvidos (KASZAK et al, 2018). 

A excisão cirúrgica de toda a cadeia mamária, técnica denominada 

mastectomia radical é o tratamento mais indicado, já que promove uma menor 

ocorrência de recidivas quando comparada a outras técnicas (KLOPFLRISCH, 2016). 

A mastectomia por ser uma cirurgia com extensa incisão e ressecção de tecidos causa 

dor de origem somática de forma aguda e intensa, ainda, sabe-se que pacientes 

oncológicos possuem dor moderada a severa devido a formação neoplásica, deste 

modo, se faz necessário o controle e tratamento efetivo da dor antes mesmo do 

estímulo nocivo (ASSUMPÇÃO, et al, 2017); FANTONI; MASTROCINQUE, 2015). 

O emprego de técnicas de analgesia preemptiva e multimodal tem se mostrado 

importante nestes pacientes, por possibilitar o bloqueio de diferentes vias da dor, 

facilitando o tratamento no pré, continuando no trans e se estendendo ao pós-

operatório (FANTONI; MASTROCINQUE, 2015). 

As técnicas de anestesia regional têm sido amplamente utilizadas na medicina 

veterinária, por fornecer um aporte analgésico eficaz e por diminuir a necessidade de 

anestésicos gerais e fármacos opioides e consequentemente seus efeitos adversos 

(REZENDE, 2019). A anestesia locorregional tem como objetivo fornecer analgesia 

perioperatória preemptiva e multimodal em associação com outros fármacos 

analgésicos, reduzir a resposta ao estresse e ao trauma cirúrgico, diminuir o potencial 

de desenvolvimento de sensibilização central e reduzir os requerimentos anestésicos 

e respostas autonômicas de estímulos cirúrgicos (ROMANO et al, 2016). 

O presente trabalho busca revisar a literatura das técnicas anestésicas e 

analgésicas usadas, em cães afetados por neoplasias mamárias. Tendo como 

objetivo, identificar a eficácia analgésica no período transoperatório de cada técnica, 
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investigando suas indicações, contraindicações e, portanto, avaliar qual a melhor 

escolha para cada paciente individualmente. 

 

1.1 Objetivos 

 

O objetivo deste trabalho é elucidar as técnicas de anestesia e analgesia 

utilizadas no transoperatório de cadelas submetidas a mastectomia, avaliando sua 

eficácia e efeitos adversos, assim como o seu uso na rotina.  
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2 NEOPLASIA MAMÁRIA EM CADELAS 

 

Os tumores mamários em cadelas (TMC) possuem uma significativa 

importância clínico-cirúrgica na Medicina Veterinária, por serem os mais frequentes 

na espécie e por aproximadamente 50% destes, serem malignos (KASZAK et al, 

2018). Os TMC apresentam semelhanças clínicas, moleculares e biológicas com o 

câncer de mama nas mulheres, tornando-se um dos principais modelos de estudo 

(ABDELMEGEED; MOHAMMED, 2018). 

A etiologia das neoplasias mamárias é desconhecida, no entanto, sabe-se que 

cadelas inteiras ou castradas tardiamente, com idade superior a 6 anos estão mais 

predispostas ao desenvolvimento de tal doença (KASZAK et al, 2018). Poodle, Pastor 

Alemão, Cocker Spaniels, Yorkshire Terrier e Dachshunds estão entre as raças mais 

acometidas (SLEECKX et al, 2011). 

Um dos principais fatores de risco são os hormônios sexuais (estrógeno, 

progesterona) e hormônio do crescimento que contribuem para a carcinogênese. As 

chances de desenvolvimento de tumores mamários quando a ovário salpingo 

histerectomia (OSH) é realizada antes do primeiro estro é de 0,05%, aumentando para 

8% após o primeiro cio e chegando em torno de 26% após o segundo ciclo ovariano 

(DOBSON; MORRIS, 2001).  

Dos tumores malignos, os carcinomas tubulares (adenocarcinomas) são os 

mais comuns, seguido pelos carcinomas papilares, carcinomas sólidos, carcinomas 

complexos e carcinossarcomas. Enquanto os tumores benignos são principalmente 

fibroadenomas, papilomas ductal, tumores benignos mistos e adenomas simples. Os 

pares de mamas inguinais (M5) e abdominais caudais (M4) são acometidos com maior 

frequência, isso pode ser explicado pela maior quantidade de tecido mamário e 

gordura no local (ANDRADE et al, 2017). 

Os TMC apresentam-se clinicamente como nódulos de variados tamanhos, 

podendo ou não apresentar ulcerações, inflamação local e invasão linfática. 

Frequentemente, as cadelas apresentam múltiplos tumores que acometem uma ou 

várias mamas. Os tumores benignos normalmente possuem tamanhos menores que 

3cm, são firmes e bem circunscritos quando palpados e crescem de forma lenta. Já 

os malignos, apresentam-se maiores, com formatos irregulares, geralmente estão 

aderidos mais profundamente na musculatura e podem estar ulcerados (NARDI, 

2017). 
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O diagnóstico normalmente é feito através do histórico, exame físico, inspeção 

e palpação minuciosa das mamas de toda a cadeia mamária. Exames 

complementares também podem ser realizados, citologia das formações e linfonodos, 

radiografia de tórax e ultrassonografia abdominal a fim de buscar possíveis 

metástases distantes e realizar o estadiamento da doença. Com exceção dos 

carcinomas inflamatórios a excisão cirúrgica é o tratamento de eleição para todos as 

neoplasias mamárias, além do diagnóstico histológico a cirurgia é curativa, o que 

permite uma melhor qualidade de vida ao animal (DOBSON; MORRIS, 2001; NARDI, 

2017). 

A mastectomia é o tratamento padrão para cadelas acometidas por tumores 

mamários e ainda muito se discute sobre a abordagem cirúrgica. A nodulectomia ou 

lumpectomia é a retirada somente da massa ou parte da mama acometida, é indicada 

para tumores menores que 1 cm, móveis e benignos que devem ser removidos com 

margem de segurança de pelo menos 2 cm, garantindo assim, a completa ressecção. 

Caso o tumor seja maligno é recomendado a retirada com uma maior margem 

cirúrgica (KLOPFLEISC, 2016; MACPHAIL, 2015).   

A mastectomia regional é a retirada da glândula envolvida e das glândulas 

adjacentes, esta técnica é realizada quando existem múltiplos tumores nas glândulas 

adjacentes além de tumores entre uma mama e outra. A realização da técnica de 

mastectomia unilateral é escolhida quando numerosos tumores estão presentes na 

extensão de toda a cadeia mamária e devido a comunicação linfática das mamas a 

técnica torna-se benéfica. A mastectomia bilateral é indicada quando múltiplas 

massas aparecem em ambas as cadeias mamárias, porém o fechamento da pele 

pode ser extremamente complicado e muitas vezes impossível, deste modo, esta 

técnica é contraindicada (MACPHAIL, 2015). 

  



15 

3 FISIOPATOLOGIA DA DOR 

 

Na antiguidade, acreditava-se que os animais eram seres incapazes de sentir 

dor. Descartes entre os séculos 16 e 17 apresentou suas ideias com relação a 

especificidade das vias nervosas envolvidas na percepção da dor, o filósofo assentia 

que os animais eram como máquinas e não possuíam alma, desta forma, não se 

julgava necessário quaisquer cuidados ou comiseração quando submetidos à 

vivissecção (FANTONI; MASTROCINQUE, 2015).  

Em 1986 a International Association of the Study of Pain (IASP) definiu a dor 

como uma experiência multifatorial complexa com componentes sensoriais e 

emocionais desagradáveis, sendo associada a lesões reais ou potenciais (MERSKEY 

et al, 1986). Nos dias atuais, os estudos da dor na Medicina Veterinária trouxe grandes 

avanços, ainda existem profissionais que acreditam na dor como um processo natural 

associado a cura, que de certa forma deve ser sentida, é sabido que o não tratamento  

da dor causa consequências negativas e estressantes principalmente para o sistema 

imunológico podendo tornar crônica uma dor que seria facilmente tratada (FANTONI; 

MASTROCINQUE, 2015). 

A nocicepção é um processo fisiológico no qual ocorre a codificação de 

estímulos nocivos a níveis periférico e central, tendo a participação de uma elevada 

quantia de vias nervosas, centros e neurotransmissores; transdução, transmissão, 

modulação e projeção constituem a percepção da dor. Inicialmente, um potencial de 

ação é formado devido a um estímulo nocivo, seja ele, químico, térmico ou mecânico 

que é transferido do sistema nervoso periférico (SNP) para o sistema nervoso central 

(SNC) (GRUBB, 2018). 

Os nociceptores são representados por fibras mielínicas Aδ e não mielínica C, 

presentes na pele, vísceras, fibras musculoesqueléticas e vasos sanguíneos. As fibras 

amielínicas C conduzem lentamente os estímulos (aproximadamente 0,5 m/s) e 

possuem um pequeno diâmetro (0,4 a 1,2 µm) sendo necessário altos limiares para 

ativá-las. Fibras Aδ possuem de 2 a 6 µm e são divididas em tipo I e II. O tipo I 

apresenta alto limiar quanto a estímulos térmicos e são mais sensíveis a estímulos 

mecânicos, enquanto os nociceptores do tipo II possuem baixo limiar quando 

submetido a estímulos térmicos e não possuem sensibilidade frente a estímulos 

mecânicos. Ainda existem as fibras Aβ que possuem um grande diâmetro e uma 

elevada velocidade de condução por serem muito mielinizadas, na ausência de danos 
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nervosos ou teciduais transmitem apenas estímulos inóculos (FANTONI; 

MASTROCINQUE, 2015). 

Ao ativar receptores específicos, os canais de sódio se abrem e o influxo do íon 

causa a despolarização da membrana neuronal, ocorre a formação de um potencial 

de ação, o estímulo percorre os axônios das fibras aferentes primárias, chegando ao 

corno dorsal da medula espinhal, desta forma provoca uma reação que libera 

neurotransmissores como o glutamato e a substância P e pelas vias ascendentes 

entra em contato com o tálamo e formação reticular por meio do trato espinotalâmico 

e trato espinorreticular, respectivamente; o tálamo envia as informações ao córtex 

somatossensorial que projeta a mensagem para o sistema límbico e outras áreas, 

quando a informação está no córtex cerebral ocorre a experiência consciente da dor 

(RUSSO; SUNDARAMURTHI, 2019). 

A dor pode ser classificada como aguda ou crônica de acordo com o tempo de 

duração. A dor aguda ocorre como resposta fisiológica a um estímulo adverso, ao 

transmitir sinais de alerta altera o comportamento do animal e assim minimiza os 

danos e facilita o processo de cura. Geralmente está associada a cirurgias, traumas e 

processos inflamatórios podendo ser mais intensa nas 24 horas iniciais e tendendo a 

diminuir em alguns dias ou semanas. A dor crônica dura longos períodos (> 3 meses) 

e normalmente está associada a condições degenerativas e/ou doenças inflamatórias 

e muito implica na qualidade de vida do paciente. Quando crônica, não se resolve por 

si só, contribuindo para a sensibilização central e periférica e como consequência 

ocorre a hiperalgesia e a alodinia. A hiperalgesia é uma resposta exacerbada a um 

estímulo nocivo leve, enquanto alodinia é a presença de dor a um estímulo inofensivo 

devido a diminuição do limiar da dor (MCKUNE, et al, 2017).  

No processo da dor ocorre ativação das vias simpáticas refletindo na elevação 

da frequência cardíaca, aumento da pressão sanguínea, promovendo vasoconstrição 

e resistência periférica. O aumento dos hormônios catabólicos como o cortisol, 

glucagon, hormônio do crescimento e as catecolaminas caracterizam alterações 

neuroendócrinas; o cortisol aumentado durante o estresse gerado pela dor causa 

aumento das concentrações de glicose no sangue, catabolismo proteico e 

imunossupressão, interferindo assim, na capacidade do organismo em manter seus 

fluidos em equilíbrio. É possível observar hiperglicemia, uma maior retenção de sódio, 

água e uma grande perda de potássio além do desequilíbrio de hidrogênio nesses 

pacientes (YAZBEK, 2015). 
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A dor do câncer é proveniente da invasão de células neoplásicas nos tecidos e 

nervos o que causa uma lesão e consequentemente uma inflamação no 

microambiente, de acordo com a sua localização e mecanismo a dor associada a 

tumores pode ser nociceptiva (somática e visceral) ou neuropática. A dor nociceptiva 

está ligada a um dano tecidual pela infiltração e inflamação causada pelo tumor; 

quando somática está associada a uma lesão direta a tecidos moles, tendões e 

ligamentos e é sentida através da estimulação de receptores periféricos; quando 

visceral, ocorre lesão, inflamação ou compressão de vísceras pela formação 

neoplásica. A dor neuropática é resultante de um dano a nervos periféricos, plexos e 

raízes nervosas (FAN, 2017).  

Pesquisas realizadas com cães portadores de neoplasias, demonstram que 

83% dos tutores acreditam que seus animais possuem dor moderada a intensa 

(YAZBEK, 2015). Uma das maiores dificuldades para o tratamento da dor na medicina 

veterinária é saber reconhecê-la, na maior parte dos casos os animais se adaptam 

aos estímulos dolorosos devido a cronicidade da dor, desta maneira não demonstram 

sinais claros (DINIZ, 2010).  

A dor é uma experiência individual, portanto, sua classificação e avaliação são 

indispensáveis para a escolha adequada dos fármacos; hoje, existem escalas que nos 

auxiliam a avaliar a dor aguda pós operatória e a dor crônica relacionada a dor 

oncológica. As escalas usadas com maior frequência são a escala visual analógica 

(EVA), representada em “c” na figura 1, escala numérica verbal (ENV) representada 

em “b” na figura 1, escala descritiva verbal (EDV) apresentada em “a” na figura 1, 

escala de Glasgow e a escala de Glasgow modificada. A EDV é principalmente usada 

para tutores que possuem dificuldade com as outras escalas, nela a dor é classificada 

como ausente, leve, moderada e intensa (YAZBEK, 2015). 
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Figura 1 – Escalas que auxiliam na gradação da dor (a)EDV (b)ENV (c)EVA. 

 

Fonte: Lumb e Jones, 2017. 

 

É possível inibir estímulos nociceptivos aferentes no cérebro e medula espinhal 

por meio dos analgésicos, impedir a sensibilização dos nociceptores através dos 

mediadores da inflamação usando os anti-inflamatórios ou bloquear a condução do 

impulso nervoso com o uso de anestésicos locais (ALEIXO, et al, 2017). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou em 1986 um guia conhecido 

como escada de analgesia para o tratamento da dor oncológica, representado na 

figura 2, o tratamento é realizado em etapas de acordo com a intensidade da dor. 

Quando leve a moderada a dor pode ser tratada com fármacos não opioides como os 

anti-inflamatórios não esteroidais (AINE), quando moderada a intensa é indicado o 

uso de opioides fracos e potentes podendo ser associados ou não aos AINES. Ainda, 

pode-se utilizar fármacos adjuvantes como os anticonvulsivantes e antidepressivos 

tricíclicos além da possibilidade de realização de cuidados paliativos (YAZBEK, 2015). 
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Figura 2 – Escada de analgesia OMS  

 

Fonte: Jericó et al, 2015. 

  



20 

4 ANESTESIA GERAL NO PACIENTE ONCOLÓGICO 

 

A anestesia no paciente oncológico é um grande desafio para o 

anestesiologista veterinário, na maior parte dos casos são realizadas técnicas 

cirúrgicas radicais, que necessitam de uma ampla margem cirúrgica e possuem um 

maior tempo de duração. Pacientes acometidos por neoplasias geralmente são 

pacientes geriátricos, o que gera um maior risco e demanda uma maior atenção 

quanto a escolha da conduta anestésica, visto que esses animais comumente 

apresentam alterações hepáticas e renais, podendo interferir na metabolização de 

diversos fármacos ou apresentam alterações cardiovasculares e doenças sistêmicas. 

Além disso, animais idosos quando submetidos a anestesia, possuem uma maior 

depressão cardiorrespiratória e se recuperam de forma lenta no pós anestésico 

quando comparado a animais jovens e hígidos (DAGLI, 2015; DINIZ, 2010). 

 

4.1 Técnicas 

 

Anestesia geral é definida como perda total e reversível da consciência, 

levando a ausência da percepção do estimulo nociceptivo, podendo ser obtida através 

do uso de fármacos injetáveis e/ou inalatórios e apesar da possibilidade do uso de 

apenas um agente é preferível a utilização de mais de um fármaco e mais de uma 

técnica, obtendo uma anestesia balanceada (FANTONI; CARTOPASSI, 2015). 

A anestesia inalatória é obtida através da absorção de agentes pela via 

respiratória, estes princípios ativos passam pela corrente circulatória e chegam até o 

SNC, produzindo anestesia geral. Atualmente, é uma das técnicas de anestesia geral 

mais empregadas na Medicina Veterinária por permitir um controle maior do plano 

anestésico do animal, possibilitando o aprofundamento ou a superficialização da 

anestesia conforme o requerimento, de forma rápida e prática (FANTONI; OLIVA, 

2015). 

Os agentes inalatórios para sua ação, atingem o sistema reticular, hipotálamo 

e o córtex, além da medula espinhal, o que altera a transmissão axonal e sináptica, 

gerando efeitos pré ou pós-sinápticos, produzindo alterações na liberação, produção 

e captação de inúmeros neurotransmissores (BROSNAN; MAMA; STEFFEY; , 2017). 

Apesar de promoverem inconsciência e imobilidade os anestésicos inalatórios não 

possuem eficiência no bloqueio do sistema nervoso sensitivo, portanto, ocorre 
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sensibilização central, essa sensibilização constante durante o procedimento cirúrgico 

provoca alterações na modulação e nocicepção e os neurônios se tornam 

sensibilizados ou hiperexcitados, necessitando de uma maior quantidade de fármacos 

no controle da dor pós-operatória (DOBROMYLSKYJ et al, 2001). 

A metabolização e eliminação do anestésico inalatório acontecem rapidamente 

e o mesmo é eliminado em sua forma intacta, na maior parte dos casos, através da 

via respiratória. Devido a baixa taxa de metabolização e por não ter um efeito 

cumulativo não há grandes problemas quanto ao prolongamento da anestesia, sendo 

uma técnica segura e de rápida recuperação (FANTONI; OLIVA, 2015). 

A anestesia total intravenosa (TIVA) é uma técnica de anestesia geral onde a 

indução e manutenção da anestesia é realizada somente através de fármacos 

injetáveis, ou seja, livre de agentes inalatórios. A TIVA tem como objetivo conferir 

anestesia geral através de fármacos intravenosos com componentes hipnóticos, 

analgésicos e relaxantes musculares, tem se mostrado mais vantajosa quando 

comparada a anestesia inalatória por não poluir o ambiente cirúrgico, gerar uma rápida 

recuperação e fornecer uma maior estabilidade hemodinâmica (AGUIAR, 2010). 

O principal fármaco utilizado nos protocolos de TIVA é o propofol, fármaco 

intravenoso lipossolúvel que pode ser usado como agente sedativo ou para indução e 

manutenção anestésica. Sua utilização é benéfica por gerar uma rápida recuperação 

da consciência com mínimos efeitos residuais. O propofol desempenha sua ação por 

interação com receptores GABA, além de inibir o receptor NMDA gerando efeitos no 

SNC (MONZEM et al, 2019). 

A infusão contínua com as associaçãoes de fentanil-lidocaína-cetamina (FLK) 

e morfina-lidocaína-cetamina (MLK) tem sido muito empegada nos protocolos 

analgésicos nas cirurgias de mastectomia, estas combinações de fármacos promove 

o bloqueio de diferentes vias da dor devido aos seus diferentes mecanismos de ação, 

definindo-se como analgesia multimodal. Os fármacos usados agem em diferentes 

etapas do processo álgico através do sinergismo farmacológico, cujo a 

biotransformação é favorecida, possibilitando a diminuição das respectivas doses 

(BELMONTE et al, 2013). 

Embora as associações sejam diversas é indicado o uso de fármacos que 

bloqueiam os canais de sódio, anti-inflamatórios não esteroidais, α2 agonistas, 

agonistas de receptores NMDA e opioides com o objetivo de bloquear a transmissão 

da dor e favorecer a diminuição dos anestésicos gerais (AGUIAR, 2010).   
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4.2 Analgésicos utilizados 

 

4.2.1 Opioides 

 

Os opioides são protótipos dos analgésicos, substâncias essas, consideradas 

as mais potentes, eficientes e seguras no controle da dor em pequenos animais, sendo 

amplamente utilizados na Medicina Veterinária. Os opioides atuam diminuindo a 

liberação de neurotransmissores excitatórios, hipopolarizando os nociceptores, o que 

resulta num bloqueio da transmissão na medula espinhal. Ligam-se reversivelmente 

a receptores específicos no SNC, alterando o reconhecimento da dor (KUKANICH; 

WIESE, 2017). 

Para promover analgesia os opioides atuam na membrana pré-sinaptica de 

neurônios aferentes de primeira ordem, localizados na medula espinhal, de modo que 

impede a liberação de neurotransmissores excitatórios (glutamato e substância P) 

responsáveis por gerar impulsos de nocicepção no SNC. Atuam na membrana pós-

sinaptica de neurônios de segunda ordem, produzindo hiperpolarização celular e 

diminuindo a transmissão de impulsos nociceptivos ascendentes, pelo trato 

espinotalâmico. Também atuam nos receptores opioides encontrados nos neurônios 

da substância cinzenta, que ativam secundariamente neurônios da formação reticular 

e do locus cereleus que por sua vez inibe neurônios de primeira e segunda ordem. 

Além disso, os opioides atuam em receptores opioides periféricos, bloqueando a 

transdução do estímulo e impedindo a liberação de substâncias pró-inflamatórias 

(PASCOE, 2000). 

Os receptores opioides encontram-se no SNC no corno dorsal superficial das 

lâminas I – II e inibem a proteína G do AMP cíclico para gerar efeito analgésico, 

levando o aumento da condução de potássio (K+) e inibição dos canais de cálcio 

voltagem dependentes, desta forma, uma menor neurotransmissão de estímulos 

dolorosos no sistema nervoso aferente sensorial acontece (FAN, 2017). 

Os efeitos dos fármacos opioides é dependente da afinidade que possui pelo 

receptor específico. Existem três tipos de receptores opioides: mu (µ), kappa (ҡ) e 

delta (δ), sendo µ e ҡ os principais envolvidos na modulação da dor, o receptor δ 

possui maiores benefícios quando atua na dor crônica (KUKANICH; WIESE, 2017). 

A morfina é um agonista opioide µ completo, é amplamente utilizado na rotina 

clínica e cirúrgica, graças a sua segurança, eficácia, tolerabilidade e relação custo-
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benefício. É um fármaco com ação analgésica potente e bons efeitos sedativos, atua 

no tratamento da dor leve a intensa, com meia vida de 3 a 4 horas quando 

administrada por via parenteral, reduz a resposta dolorosa na presença de estímulos 

nocivos cirúrgicos. No entanto, pode causar efeitos indesejáveis como a bradicardia, 

hipotensão e depressão respiratória, náuseas e vômitos também podem ocorrer 

devido a estimulação da zona deflagradora dos quimiorreceptores encontrados no 

terceiro ventrículo do SNC. A liberação de histamina também foi relatada na 

administração da morfina, sendo contraindicada em cirurgias de mastocitoma 

(FANTONI; MASTROCINQUE, 2010). 

A dose recomendada de morfina é de 0,1 a 0,2 mg/kg, gerando analgesia por 

até 4 horas. Quando em infusão continua deve ser administrada na taxa de 0,1 a 1,0 

mg/kg/h após a administração de um bolus de 0,3 a 0,5 mg/kg de modo que se torna 

mais eficiente no tratamento da dor moderada a severa (KUKANICH; WIESE, 2017). 

A metadona é um agonista opioide µ que também exerce efeitos como 

antagonista dos receptores NMDA, o que pode torná-la mais efetiva no tratamento da 

dor crônica refratária que a morfina, além disso, por ser de origem sintética não faz 

liberação de histamina quando administrada pela via intravenosa. A metadona tem 

efeito e potência semelhante à morfina, seus efeitos podem durar cerca de 8 horas, 

sua metabolização em cães ocorre por vias metabólicas bloqueadas pelo cloranfenicol 

e outros inibidores das enzimas hepáticas, podendo ocorrer efeitos muito prolongados 

quando ambos os fármacos são utilizados (KUKANICH; WIESE, 2017; NATALINI, 

2015). 

O fentanil é um agonista opioide µ completo, a interação com esses receptores 

induz analgesia profunda, depressão ventilatória, sedação e inconsciência quando 

utilizado em altas doses. Possui 100 vezes mais potência quando comparado a 

morfina, apresenta menores efeitos adversos de náuseas e vômitos e efeitos 

cardiovasculares mínimos. Quando administrado intra-operatório reduz o 

requerimento de anestésicos voláteis em até 50% (ASSUMPÇÃO, 2017; FANTONI; 

MASTROCINQUE, 2010). 

A dose do fentanil varia de 1 a 5 µg/kg quando usado em bolus a cada 15 – 20 

minutos. Em infusão contínua sua dose varia de 0,4 a 0,7 µg/kg/min e para uma maior 

efetividade deve-se administrar um bolus inicial (FANTONI; MASTROCINQUE, 2010). 

Embora não seja considerado um opioide, o tramadol é um analgésico de ação 

central, seus efeitos são produzidos por diversos mecanismos de ação. Sua mistura 
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racêmica possui isômeros (+) e (-), o tramadol (+) é um opioide fraco agonista dos 

receptores µ que bloqueia a recaptação de serotonina reduzindo a neurotransmissão 

nas vias de condução e modulação do estimulo álgico, já o tramadol (-) inibe a 

recaptação de noradrenalina produzindo efeitos analgésicos ao interagir com 

receptores α2. O tramadol é aproximadamente 10 vezes menos potente que a morfina 

e pode gerar efeitos adversos como o vômito e convulsões (PANG, 2017). 

Os opioides são uma excelente opção no tratamento da dor nas mastectomias, 

justamente por seu potente efeito analgésico e pela estabilidade hemodinâmica 

durante o procedimento cirúrgico, podendo até mesmo serem associados a infusões 

contínuas (BAJWA et al, 2010). 

 

4.2.2 Antagonistas NMDA 

 

Os receptores N-metil-D-aspartato (NMDA) atuam na sensibilização central no 

corno dorsal da medula espinhal. Ocorre liberação de transmissores dos terminais 

nociceptores levando a alterações na densidade dos receptores sinápticos, limiares, 

cinética e ativação, como consequência eleva-se a transmissão da dor. Os 

antagonistas NMDA possuem a capacidade de alterarem a transmissão da dor 

(MCKUNE et al, 2017). 

A cetamina é um adjuvante analgésico amplamente aplicado na modulação da 

dor, é considerada efetiva no tratamento da dor de origem somática e é 

frequentemente empregada em doses subanestésicas na dor aguda pós-operatória. 

A cetamina auxilia na redução da dose de fármacos opioides e consequentemente 

reduz seus efeitos adversos, além disso, o seu uso pode combater a hiperalgesia 

induzida por opioides (ALEIXO et al, 2017). 

A amantadina quando associada a AINEs possuem bons efeitos no tratamento 

da dor crônica, seu efeito ocorre quando a dor e a sensibilização central já estão 

instaladas e, portanto, a dor aguda não se reduzirá (MCKUNE et al, 2017).  

A tiletamina, o óxido nitroso e fármacos opioides como a morfina e a metadona 

também são antagonistas de receptores NMDA (ALEIXO et al, 2017). 
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4.2.3 α2 Agonistas 

 

Os agonistas α2 adrenérgicos são fármacos derivados da tiazina e produzem 

efeitos sedativos, miorrelaxantes e analgésicos dose-dependente. Os efeitos 

produzidos por essas substâncias ocorrem consequentemente à interação com 

receptores α-adrenérgicos pré e pós sináptico (MCKUNE et al, 2017). 

A ação analgésica ocorre no SNC mediada pela ativação dos receptores α2 

encontradas pré-sinapticamente nas fibras nociceptivas aferentes na medula espinhal 

e pós-sinapticamente em projeções neuronais, como consequência ocorre uma menor 

liberação de neurotransmissores e hiperpolarização neuronal (CARTOPASSI, 2015). 

A xilazina é um fármaco lipossolúvel de baixo peso molecular que se liga e 

penetra rapidamente nos receptores do SNC. Promove sedação, analgesia e 

relaxamento muscular, quando administrada por via intravenosa pode gerar uma 

diminuição da frequência cardíaca e um aumento transitório da pressão arterial, além 

de aumentar a resistência vascular sistêmica e diminuir o débito cardíaco. Tais efeitos 

adversos podem ser minimizados com o emprego de fármacos opioides de modo que 

torne possível a diminuição da dose da xilazina (CARTOPASSI, 2015). 

A medetomidina é uma substância derivada do imidazol que é composta por 

dois isômeros: a dexmedetomidina e a levomedetomidina. É 10 vezes mais seletiva e 

100 vezes mais potente que a xilazina, o período de latência para os efeitos de 

sedação, relaxamento muscular e analgesia é curto (CARTOPASSI, 2015). 

A detomidina promove uma ação de sedação, analgesia e relaxamento 

muscular mais potente que a xilazina. A dexmedetomidia é um agonista α2-

adrenérgico superseletivo, possui um importante efeito sedativo e analgésico. Seu uso 

na anestesia geral balanceada garante uma diminuição do uso de agentes hipnóticos, 

opioides e anestésicos inalatórios e, portanto, gera uma maior segurança 

(CARTOPASSI, 2015; MCKUNE et al, 2017). 

 

4.2.4 Anti-inflamatórios não esteroidais 

 

Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINE) são substâncias farmacológicas 

com função anti-inflamatória, analgésica e antipirética. Na analgesia de animais 

domésticos possuem uma ampla utilidade, dependendo do grau da dor, podem ser 

mais efetivos no tratamento da dor pós operatória que fármacos opioides, 
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principalmente na existência de grande inflamação e trauma tecidual (MCKUNE et al, 

2017). 

Os AINEs reduzem a inflamação por inibição das ciclo-oxigenases (COX), 

enzimas responsáveis pela transformação do ácido araquidônico em prostanoides, 

substâncias que iniciam o processo inflamatório, essas substâncias se subdividem em 

duas isoformas a COX-1 e a COX-2. No SNC, as prostaglandinas mediadas pela COX-

2 participam da sensibilização central e nocicepção espinal e por desempenhar um 

papel importante na dor inflamatória é o principal alvo seletivo da inibição na dor 

associada a neoplasias (KAHVEGIAN; GOMES, 2015). 

O carprofeno é um AINE derivado do ácido arilpropiônico, atua minimizando a 

produção de prostaglandinas por inibir a COX-2, promovendo assim, uma ação 

analgésica e anti-inflamatória. É um dos AINEs mais potentes e efetivos no controle 

da dor crônica e por possui poucos efeitos adversos, está sendo muito empregado 

nos protocolos farmacológicos pós-operatórios, entretanto, quando administrado 

anteriormente ao procedimento cirúrgico garante uma analgesia mais efetiva 

(KAHVEGIAN; GOMES, 2015). 

O meloxicam é um AINE derivado do ácido enólico e atua preferencialmente 

em COX-2, possui baixa toxicidade renal e gastrointestinal e uma meia-vida longa. 

Estudos demonstraram que o tratamento com o fármaco no período que antecede a 

cirurgia possui eficácia para o controle da dor conjunta à inflamação, inclusive para 

procedimentos oncológicos (KAHVEGIAN; GOMES, 2015). 

A dipirona e o paracetamol são AINEs atípicos amplamente utilizados no 

tratamento da dor em pequenos animais, seus efeitos estão relacionados com a 

inibição da enzima COX-3 no SNC, embora apresentem ação analgésica e antipirética 

importantes, seus efeitos como anti-inflamatórios são fracos.  

A dipirona, isolada é usada no tratamento de dor leve, quando associada a 

opioides e AINEs garante uma analgesia potente e eficaz para dores de grau 

moderado a grave graças ao sinergismo com essas outras duas classes 

farmacológicas. Seu uso é seguro em animais acometidos por neoplasias, promove 

mínimos efeitos adversos renais ou gastrointestinais. Imagawa (2006) concluiu que a 

dose de 25 mg/kg utilizada a cada 8 horas confere analgesia pós operatória de forma 

efetiva.  

O paracetamol não é considerado um AINE clássico, seus efeitos analgésicos 

estão ligados com a inibição da enzima COX-3 no SNC. Possui pouca ação anti-
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inflamatória, entretanto gera analgesia com menores riscos de hemorragia em 

pacientes com trombocitopenia, gera menos efeitos gastrointestinais, além disso 

possui efeitos sinérgico com opioides. Pacientes em terapia com paracetamol devem 

ser monitorados quanto ao surgimento de metemoglobinemia, anemia hemolítica e 

necrose hepática (OLESKOVICZ; MORENO., 2015). 

O firocoxibe e cimicoxibe são AINEs do grupo coxib que possuem seletividade 

por inibir COX-2, e é desta forma que produzem seus efeitos analgésicos e anti-

inflamatórios. Reações como vômito e diarreia podem ocorrer, mas seu uso tem se 

mostrado seguro e eficaz (OLESKOVICZ; MORENO., 2015). 

 

 

4.2.5 Anti-inflamatórios esteroidais 

 

Os anti-inflamatórios esteroidais (AIE) ou corticosteroides exercem efeito por 

inibição da fosfolipase A2, quando inibida, reduz a produção de prostaglandinas e 

leucotrienos, reduzindo assim a sensibilidade a substâncias que geram a dor. São 

responsáveis por diminuir a dor de origem inflamatória, entretanto, esta classe de 

fármacos gera efeitos adversos em vários tecidos, o que pode ocultar a progressão 

da doença primária que está sendo tratada e gerar doenças secundárias a essa 

administração. Portanto, apesar de serem importantes no tratamento da dor devem 

ser usados com cautela (MCKUNE et al, 2017). 

Para o alívio da dor, doses anti-inflamatórias devem ser usadas. Fármacos de 

ação curta como a prednisona, prednisolona e metilprednisolona são os mais 

utilizados por via sistêmica na Medicina Veterinária já que apresentam um menor risco 

de efeitos tóxicos quando comparados com fármacos de ação e meia-vida longas 

como a dexametasona (OLESKOVICZ; MORENO., 2015). 
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5 TÉCNICAS DE ANESTESIA REGIONAL 

 

Nos últimos anos a anestesia locorregional (ALR) vem ganhando um amplo 

espaço na Medicina Veterinária para o controle da dor em animais domésticos. A ALR 

visa anular a sensação da dor de um local específico, de forma reversível, por meio 

de fármacos que bloqueiam a condução do estímulo doloroso.  

 Sabe-se que a aplicação de duas ou mais técnicas de anestesia, gera 

inúmeros benefícios que são de suma importância no paciente oncológico, dentre 

eles, menor requerimento de anestésicos gerais injetáveis e/ou inalatórios, 

minimizando assim os efeitos depressores causados pela anestesia geral, garante um 

menor estresse cirúrgico e menor depressão respiratória, maior estabilidade 

cardiovascular, retorno rápido da anestesia e promoção de analgesia preemptiva. 

 Estudos da medicina humana reportam o aumento dos riscos de metástases e 

recidivas de tumores com relação ao uso de opioides no peri-operatório e as técnicas 

de anestesia locorregional auxiliam na minimização destes riscos (TRIPATHY et al, 

2018).  

Os anestésicos locais (AL) são fármacos que se ligam de forma reversível aos 

canais de Na+ bloqueando a condução de impulsos nervosos, os mais utilizados na 

anestesia regional são a lidocaína e a bupivacaína (MASSONE; CARTOPASSI, 2010). 

A lidocaína é um anestésico local do tipo amida que atua internamente aos 

canais de sódio bloqueando o potencial de ação através do axônio. Seu efeito é rápido 

e sua duração e potência são moderadas. Além da ampla utilização nos bloqueios 

locorregionais quando a lidocaína é administrada por via intravenosa promove 

analgesia sendo também utilizada como complemento na anestesia geral. 

Em sua forma simples, a lidocaína possui duração de aproximadamente 1 hora 

podendo se prolongar por até 3 horas quando a epinefrina é associada. 

A bupivacaína é um anestésico local 4 vezes mais potente que a lidocaína, sua 

ação inicia em até 30 minutos e seu efeito pode perdurar por até 10 horas.  

A efetividade da realização da anestesia regional depende dos conhecimentos 

anatômicos e técnicos do anestesiologista, que garantem precisão no momento da 

administração do anestésico local na região a ser anestesiada.  
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5.1 Epidural 

 

Compreende-se por anestesia epidural a administração de fármacos com 

propriedades analgésicas e anestésicas no espaço epidural, localizado entre a dura-

máter e o periósteo do canal vertebral (CAMPOY; READ; PERALTA, 2017). O uso da 

anestesia peridural é relatado há mais de meio século na medicina veterinária, 

atualmente, esta técnica regional é utilizada com grande frequência na rotina, por 

fornecer analgesia e anestesia eficaz para procedimentos em que a pelve, membros 

pélvicos, cauda, períneo, abdome e tórax estão envolvidos, podendo até mesmo ser 

estendida com o uso de cateteres permanentes (MARTIN-FLORES, 2019) 

O canal vertebral é composto pelo espaço epidural e estruturas intratecais 

(meninges, líquido cefalorraquidiano e medula espinhal). O assoalho do canal é 

formado pelo ligamento longitudinal dorsal que se une as vertebras e aos discos 

intervertebrais. Lateralmente encontra-se os pedículos intervertebrais e forames. O 

teto é composto pelas lâminas vertebrais e ligamento amarelo (flavo), também 

conhecido como ligamento interarqueado que aumenta no nível das aberturas 

intervertebrais. O fim da medula espinhal do cão é na junção da 6ª e 7ª vértebras 

lombares (L6 e L7, respectivamente) e o espaço lombossacro encontra-se entre a 7ª 

vertebra lombar (L7) e a 1ª sacral (S1). O espaço epidural é composto de tecido 

adiposo, conjuntivo e pelo plexo venoso vertebral interno (CAMPOY; READ; 

PERALTA, 2017; MARTIN-FLORES, 2019). 

O suprimento dos membros pélvicos ocorre através dos nervos espinais da 3ª 

vertebra lombar a 1ª sacral, desta forma, para o bloqueio de todo o membro é preciso 

um bloqueio segmentar, o bloqueio dos dermátomos da pele é demonstrado na figura 

3.  A inervação da parede abdominal e peritônio acontece cranialmente por meio dos 

ramos da 11ª, 12ª e 13ª vértebras torácicas e caudalmente pela 1ª, 2ª e 3ª vértebras 

lombares, via inervação simpática e pelos nervos ilioepigástricos e ilioinguinais. O 

tórax é inervado pelos ramos espinais da 2ª a 13ª vértebras torácicas (CAMPOY; 

READ; PERALTA, 2017). 
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Figura 3 – Mapa esquemático que demonstra a localização das inervações sensorial 

do cão (dermátomos da pele). 

 

Fonte: Lumb; Jones, 2017. 

 

As raízes nervosas são bloqueadas quando banhadas pelos anestésicos locais 

conforme ocorre a progressão da solução no espaço epidural, e quando há interação 

com os canais de sódio (Na) o bloqueio de conduções neurais é gerado. Os 

anestésicos locais também podem se difundir por meio dos foramens paravertebrais 

promovendo múltiplos bloqueios (FUTEMA, 2010). 

O quanto esse bloqueio irá se estender e o quão satisfatório ele será dependerá 

do volume de anestésico local injetado. Entretanto, estudos mostraram que o mesmo 

volume total de solução anestésica administradas por via epidural em concentrações 

diferentes, produz uma progressão parecida quanto ao bloqueio sensorial, mas a 

intensidade e duração do bloqueio dependem completamente da concentração do 

fármaco, ou seja, a quantidade total em volume reflete o quanto o bloqueio irá se 

estender em relação a localização mas a intensidade e tempo são dependentes da 

concentração do fármaco (CAMPOY; READ; PERALTA, 2017; FUTEMA, 2010). 

Para a realização do bloqueio peridural o paciente deve ser posicionado em 

decúbito esternal ou lateral. Deve-se realizar tricotomia e antissepsia amplamente na 

região lombossacra, a identificação do espaço lombossacro é realizado através da 

palpação das proeminências ilíacas e processo espinhoso da 7ª vértebra lombar (L7) 

a 1ª sacral (S1). A agulha deve ser inserida na linha média, caudal ao processo 



31 

espinhoso da L7, penetrando pele e subcutâneo. Ao penetrar o ligamento amarelo é 

possível sentir uma sensação de estalido de dedo, desta forma, sabe-se que a agulha 

se encontra no espaço epidural, conforme é demonstrado na figura 4. Existe alguns 

métodos para confirmar a identificação do espaço epidural; após inserida a agulha, 

realiza-se a aspiração a fim de confirmar se não retornará sangue ou liquor. Apesar 

de menos preciso, o método da gota baseia-se no ato de colocar uma gota de solução 

fisiológica ou anestésico local no canhão de uma agulha Tuohy e à medida que a 

agulha penetrar o espaço epidural a gota será aspirada, graças a gravidade e pressão 

subatmosférica no espaço epidural. Atualmente, a eletroestimulação também é usada 

na identificação do espaço peridural, quando a ponta da agulha encontra-se no 

espaço contorções nos membros pélvicos e cauda são observados (CAMPOY; READ; 

PERALTA, 2017; FUTEMA, 2010; MARTIN-FLORES, 2019). 

 

Figura 4 – Representação ilustrativa de uma agulha Tuohy no espaço epidural na 

junção lombossacra com demonstração do encolhimento do ligamento flavo. 

 

Fonte: Lumb & Jones, 2017. 

 

A escolha do fármaco a ser usado na anestesia epidural depende do tempo, do 

quão extensa e traumática será a cirurgia e da intensidade da dor no pós-operatório. 

Os fármacos utilizados com maior frequência são os anestésicos locais, como a 

lidocaína e bupivacaína, suas doses apresentam-se na tabela 1, mas há relatos na 

literatura do uso de cetamina, agonistas α2- adrenérgicos e opioides (FUTEMA, 2010). 
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Tabela 1 – Principais anestésicos locais usados na anestesia epidural e suas 

respectivas doses. 

Fármaco Dose (mg/kg) Volume 
(ml/kg) 

Início da ação Duração 

Bupivacaína 
0,50% 

Até 2,0 0,2 - 0,5  10 minutos 4 – 6 horas 

Lidocaína 2% 4,0 – 6,0 0,2 5 minutos 2 – 4 horas 
Fonte: Lumb & Jones, 2017. 

 

Entre as contraindicações da aplicação da anestesia peridural estão os 

pacientes com distúrbios de coagulação (trombocitopenia e distúrbios hemorrágicos), 

devido ao risco de uma punção invertida de um seio venoso epidural, resultando em 

um hematoma epidural que pode vir a comprimir a medula espinhal. Pacientes 

hipovolêmicos e hipotensos tendem a piorar após o bloqueio de nervo simpático, 

portanto, esta técnica deve ser evitada. Animais com infecções cutâneas ou 

formações neoplásicas no local de aplicação também possuem complicações 

potenciais, o uso de outras técnicas nestes casos é indicado (CAMPOY; READ; 

PERALTA, 2017). 

Os principais efeitos deletérios são a depressão respiratória, apneia e 

convulsões, correlacionados com a administração errônea subaracnóidea, extensão 

do bloqueio e aplicação cardiovascular. Pode ocorrer hipotensão devido ao bloqueio 

simpático, colapso cardiovascular, choque e morte. Além disso, quando a assepsia 

não é realizada de forma correta complicações como os abscessos subcutâneos, 

meningite e osteomielite podem ocorrer. A falta de experiencia na realização da 

técnica, também pode gerar complicações, pelas várias tentativas e pela utilização de 

fármacos com conservantes, gerando uma inflamação da região (CAMPOY; READ; 

PERALTA, 2017; FUTEMA, 2010). 

A incisão cirúrgica da mastectomia unilateral inicia-se na região torácica e se 

estende até a região inguinal, portanto a analgesia deve compreender toda a extensão 

da cadeia mamária, sendo a anestesia peridural muito eficiente nesta situação. 

 

5.2 TAP BLOCK 

 

O bloqueio do plano transverso do abdome (TAP BLOCK) é uma técnica de 

anestesia locorregional que promove anestesia e analgesia à parede abdominal, 
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incluindo músculos, peritônio parietal, glândulas mamárias, tecido subcutâneo e pele. 

A parede abdominal dos cães é inervada cranialmente pelos ramos ventromediais dos 

nervos T11, T12 e T13 e caudalmente pelos nervos L1, L2 e L3. O anestésico local é 

injetado no plano fascial, entre o músculo obliquo interno e transverso do abdome, 

bloqueando as terminações nervosas aferentes da parede abdominal (MONTICELLI; 

NEILSON; VISCASILLAS, 2016; SKOUROPOULOU et al, 2018). 

Em 2010, Schroeder et al relataram a técnica pela primeira vez na Medicina 

Veterinária, em um Lince Canadense. Posteriormente, o autor realizou um estudo 

cadavérico para descrever a técnica de TAP BLOCK guiada por ultrassom, avaliando 

a dispersão dos anestésicos locais sob a parede abdominal. O uso da ultrassonografia 

como guia na aplicação do TAP BLOCK mostrou-se extremamente importante, já que 

permite a visualização das diferentes camadas musculares abdominais, bem como a 

visualização da agulha e a injeção do anestésico local, proporcionando uma maior 

eficácia e segurança quando comparado a técnicas às cegas, já que a espessura da 

parede corporal varia muito conforme a raça e tamanho do animal (SCHROEDER et 

al, 2015). 

Para a realização do bloqueio é necessário um aparelho de ultrassom com 

transdutor linear de alta frequência (9 a 15 MHz) e agulha (espinal ou de Tuohy). O 

animal deve ser posicionado em decúbito lateral com o lado a ser bloqueado para 

cima, a tricotomia e assepsia da região deve ser realizada. O transdutor deve ser 

posicionado caudalmente a última costela e cranialmente à crista ilíaca ou em um 

ponto médio entre estas referências, conforme demonstrado na imagem 5, localiza-se 

as três fáscias dos músculos abdominais que devem ser nitidamente vistas antes da 

introdução da agulha, como aparece na imagem 7. Ao inserir a agulha, como mostra 

na imagem 6 deve-se avançar os músculos obliquo externo e obliquo interno do 

abdômen até atingir o plano transverso do abdome. Posteriormente a aspiração 

negativa, injeta-se de 0,5 a 1 mℓ de solução anestésica, visualizando a dispersão do 

anestésico local no plano fascial através do ultrassom, como na imagem 8, após 

confirmar a correta localização da agulha é injetado o restante da solução anestésica, 

assegurando que o animal não receba doses tóxicas (PORTELA et al, 2014). 
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Figura 5 – Representação esquemática dos pontos em que o transdutor deve ser 

posicionado para localizar o plano transverso do abdome para a realização do TAP 

BLOCK indicado pelas setas pretas em um cão. 

 

Fonte: Portela et al, 2014, p. 322. 

 

Figura 6 – Agulha sendo introduzida através da parede abdominal guiada por 

ultrassom. 

 

Fonte: Portela et al, 2014, p. 322. 
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Figura 7 – Imagem ultrassonográfica demonstrando camadas da parede abdominal 

de um cão. EO, músculo oblíquo externo do abdome; IO, músculo oblíquo interno do 

abdome; TA, músculo transverso abdominal e P, peritônio. 

 

Fonte: (READ; SCHROEDER, 2013). 

 

Figura 8 – Imagem ultrassonográfica obtida após injeção da solução anestésica com 

bupivacaína a 0,125% no plano fascial que recobre o músculo transverso do 

abdome. EO, músculo oblíquo externo do abdome; IO, músculo oblíquo interno do 

abdome; LA, anestésico local; TA, músculo transverso abdominal e P, peritônio. 

 

Fonte: (READ; SCHROEDER, 2013). 
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O uso do TAP BLOCK em cadelas com programação cirúrgica de mastectomia 

tem se mostrado bastante efetivo no fornecimento de anestesia regional e analgesia 

à parede abdominal, promovendo antinocicepção durante todo o trans-operatório e se 

estende por algumas horas no pós-operatório. Nas mastectomias o TAP BLOCK deve 

ser combinado com o bloqueio de nervos intercostais, visto que, o TAP BLOCK 

bloqueia apenas a parede abdominal, não atingindo a porção mais cranial do 

abdômen (PORTELA; ROMANO; BRIGANTI, 2014). 

 

5.3 Bloqueio de nervo intercostal 

 

O bloqueio dos nervos intercostais consiste na administração de anestésico 

local adjacente aos nervos intercostais, o que proporciona analgesia torácica. Os 

nervos intercostais estão localizados na borda caudal de cada costela, seguindo muito 

próximo às artérias e veias intercostais (FUTEMA, 2010). 

O animal deve ser posicionado em decúbito lateral, com o lado a ser bloqueado 

voltado para cima. Realiza-se tricotomia e antissepsia de toda a região lateral do tórax. 

Palpa-se a costela o mais cranialmente possível à incisão, em sua porção dorsal afim 

de atingir o nervo de maneira concreta. A costela deve ser mantida entre os dedos e 

a agulha inserida entre eles até atingir o osso, neste momento, desvia-se a agulha 

caudalmente para atingir o espaço intercostal como mostra na figura 9. Aplica-se 

aspiração negativa para descartar a possibilidade de ter atingido acidentalmente uma 

artéria ou veia intercostal, caso não retorne sangue injeta-se o anestésico local (0,5 a 

1,0 mℓ) na região (CAMPOY; READ; PERALTA, 2017). 
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Figura 9 – Ilustração da colocação de agulha no espaço intercostal para bloqueio de 

nervos em um cão. (a) pele, (b) tecido subcutâneo, (c) músculos intercostais (d) 

costela, (e) espaço subcostal, (f) pleura parietal e fáscia, (g) espaço interpleural, (h) 

pleura visceral, (i)artéria, veia e nervos intercostais e (j) pulmão. 

 

Fonte: Lumb; Jones, 2017. 

 

A técnica é repetida, bloqueando dois nervos caudais e dois nervos craniais à 

incisão cirúrgica promovendo bloqueio de dermátomos adjacentes que podem estar 

envolvidos nas margens cirúrgicas (CAMPOY; READ; PERALTA, 2017). 

Apesar da técnica ser simples, complicações como pneumotórax e toxicidade 

pode vir a acontecer, o bloqueio intercostal produz uma alta concentração de 

anestésico local quando comparado a outras técnicas regionais, portanto, deve-se 

calcular a dose máxima a ser usada, tentando sempre manter doses menores que as 

tóxicas e ter cautela para não ocorrer a injeção invertida no leito vascular (FUTEMA, 

2010)  
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Recomenda-se o uso de 0,2 mg/kg de bupivacaína a 0,25% por nervo 

intercostal bloqueado. A analgesia pode perdurar por até 6 horas pós-operatórias. 

(CAMPOY; READ; PERALTA, 2017).  

 

5.4 SP BLOCK 

 

O bloqueio do plano serrátil (SP BLOCK) é descrito como uma técnica de 

anestesia regional que fornece anestesia e analgesia ao hemitórax, oferecendo 

menores riscos quando comparado a outras técnicas regionais que bloqueiam a 

mesma região. O anestésico local é administrado entre o músculo serrátil anterior e o 

músculo intercostal externo, dentro do plano fascial. Por ser uma técnica guiada por 

ultrassom, promove uma maior segurança e eficácia (FREITAG et al, 2019). 

Para realizar o bloqueio o animal é posicionado em decúbito lateral do lado a 

ser bloqueado, deve-se tricotomizar a área e uma ampla antissepsia deve ser feita. O 

transdutor de ultrassom deve ser posicionado sob o quarto e quinto espaço intercostal 

ao nível da articulação escapulo-umeral, como apresentado em “a” na imagem 10. Ao 

identificar os músculos serrátil ventral e intercostal externo uma agulha espinal deve 

ser introduzida na direção dorso ventral como em “b” na imagem 10 afim de ficar entre 

os músculos, realiza-se aspiração negativa e administração da solução anestésica é 

feita (TEIXEIRA et al, 2018). 
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Figura 10 – Em (a) os círculos e setas demonstram das referências anatômicas para 

a realização dos bloqueios combinados TAP BLOCK e SP BLOCK (b) introdução da 

agulha espinal no quarto espaço intercostal para o bloqueio do plano serrátil. 

  

Fonte: (TEIXEIRA et al, 2018). 

 

5.5 Tumescência 

 

A anestesia por tumescência consiste na infiltração de grandes volumes de 

anestésico local de menor concentração em pele e subcutâneo, é uma técnica que 

vem sendo muito empregada como adjuvante da anestesia geral, por ser segura e 

simples e por fornecer um efetivo controle da dor no trans e pós-operatório para 

cadelas que passaram por procedimento de mastectomia (FUTEMA, 2010).  

Dentre as vantagens, destaca-se a capacidade do anestésico local em atingir 

pele e subcutâneo, uma menor taxa de toxicidade sistêmica pela menor absorção 

sanguínea, realização de uma divulsão mecânica prévia (hidrodivulsão) das camadas 

da pele, pelo volume da solução infiltrada e o menor risco de sangramentos 
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perioperatórios, graças ao aumento da pressão hidrostática local. Além disso, nota-se 

um menor risco de infecções, devido a composição da solução anestésica que inibe a 

proliferação bacteriana. Complicações como necrose do tecido que foi submetido ao 

procedimento cirúrgico, intoxicações e edema pulmonar podem ocorrer (FREITAS et 

al, 2013);FUTEMA, 2010). 

A solução empregada na técnica normalmente é composta por um anestésico 

local, um fármaco vasoconstritor, uma substância que regula o pH e uma solução de 

infusão intravenosa estéril, podendo ainda, um anti-inflmatório esteroidal (AIE) ser 

associado (ABIMUSSI et al, 2013; FUTEMA, 2010). 

A diluição do anestésico local é frequentemente realizada com solução salina 

a 0,9% associada ao bicarbonato e a adrenalina com o objetivo de diminuir a latência 

e prolongar a ação do anestésico. Toda via, a diluição realizada com Ringer Lactato 

de sódio tem se mostrado muito eficaz, por produzir um pH mais favorável à atividade 

da adrenalina, diminuindo assim a latência e aumentando sua ação vasoconstritora 

(FUTEMA, 2010). 

A administração da solução anestésica pode ser realizada manualmente 

inserindo a ponta de uma agulha na derme, num ângulo de 30° e administrando 

lentamente a solução ou através das bombas de infusão. O uso de cânulas é 

recomendado pelo menor traumatismo e riscos (ABIMUSSI et al, 2013). 
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6 OUTROS FÁRMACOS PARA O MANEJO CLÍNICO DA DOR ONCOLÓGICA 

 

6.1 Anticonvulsivantes 

 

Os anticonvulsivantes são uteis como adjuvantes na analgesia do paciente com 

neoplasia, por controlar a dor neuropática e a dor crônica com sensibilização central. 

A gabapentina e a pregabalina são fármacos anticonvulsivantes que possuem 

efeitos analgésicos e ansiolíticos. Apesar de serem análogos estruturais do ácido γ-

aminobutírico (GABA) não atuam nos receptores do mesmo para causar analgesia; 

seu mecanismo de ação não está totalmente estabelecido, mas acredita-se na 

possível interação com receptores GABA, NMDA ou dopamina e ainda inibição dos 

canais de cálcio voltagem dependentes, o que leva a uma diminuição da liberação de 

cálcio nos neurônios e consequentemente diminui a liberação de neurotransmissores 

inibitórios e excitatórios, o que faz os canais se afastarem da membrana neuronal, de 

forma que promove analgesia (FAN, 2017; ROMEU et al, 2019). 

 

6.2 Antidepressivos tricíclicos 

 

Os antidepressivos tricíclicos são muito usados na terapia da dor crônica 

oncológica, sendo uma das principais escolhas na coanalgesia destes pacientes. A 

analgesia causada pela amitriptilina, clomipramina, fluoxetina e imipramina provêm da 

sua ação sob os sistemas de modulação da dor monaminérgicos endógenos, além 

disso, inibem a recaptação de monaminas como a serotonina e norepinefrina, o que 

permite a permaneça destas biomoléculas que atuam sobre as vias serotoninérgicas 

e noradrenérgicas inibitórias descendentes que atuam modulando a transmissão da 

dor para a medula espinhal (FAN, 2017). 
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7 CONCLUSÃO 

 

Em busca do bem estar animal, a Medicina Veterinária evolui a cada dia no que 

diz respeito ao controle de dor, por meio de novas técnicas anestésicas. Atualmente, 

existe uma extensa variedade de fármacos analgésicos, desde os anti-inflamatórios 

não esteroidais aos opioides; para um controle da dor bem sucedido é importante 

saber reconhecê-la e diferenciá-la. O uso de técnicas preemptiva e multimodal tem se 

mostrado importante em pacientes oncológicos pelo controle da dor em diferentes 

vias, além de trazer uma maior segurança ao procedimento anestésico. 

Tanto as técnicas de anestesia intravenosa quanto as técnicas de anestesia 

locorregional mostram-se efetivas no controle da dor oncológica no transoperatório da 

mastectomia. Toda via, o uso dos anestésicos locais como a bupivacaína nas técnicas 

de epidural e TAP BLOCK, associadas ao bloqueio de nervos intercostais ou SP 

BLOCK, mostram-se mais vantajosas quando comparadas a anestesia total ou parcial 

intravenosa, por fornecer um aporte analgésico de qualidade no transoperatório com 

a vantagem da extensão deste bloqueio por algumas horas no pós-operatório, o que 

é muito benéfico para o paciente. A anestesia infiltrativa por tumescência deve ser 

muito bem avaliada antes da sua aplicação, apesar dos benefícios os pacientes 

veterinários são de variadas raças e tamanhos e habitualmente possuem uma idade 

avançada,  a infiltração de grandes volumes pode resultar em sobrecarga de fluido e 

consequentemente descompensar coração e pulmão, gerando edema, principalmente 

em pacientes pequenos. 

 Neste sentido, sabe-se que cada paciente deve ser avaliado individualmente 

assim como os fármacos e técnicas adequadas para o controle da dor devem ser 

escolhidos conforme o requerimento e necessidade, não existindo, portanto, um 

protocolo padrão. 

  



43 

REFERÊNCIAS 

 

AGUIAR A. J. A. Anestesia Intravenosa Total. In. FANTONI D.T; CORTOPASSI S. 
R. G. Anestesia em Cães e Gatos. São Paulo: Roca, Cap. 18, p. 275-295, 2010. 

ALEIXO, G. A. S. et al. Tratamento da dor em pequenos animais: classificações, 
indicações e vias de administração dos analgésicos. Universidade Federal Rural 
de Pernanbuco. v. 11, n. 1, p. 29-40, 2017. 

ABDELMEGEED, S. M.; MOHAMMED, S. Canine mammary tumors as a model for 
human disease (Review). Oncology Letters, v. 15, n. 6, p. 8195–8205, 2018.  

ABIMUSSI, C. J. X. et al. Tumescent local anesthesia with ropivacaine in different 
concentrations in bitches undergoing mastectomy: plasma concentration and post-
operative analgesia. Jornal of veterinary anesthesia and analgesia. p. 516-525, 
2014.  

ANDRADE, B. et al. Estudo retrospectivo de lesões mamárias em cadelas - 
Uberlândia , MG , Brasil. Acta scientiae veterinariae. v. 45, 2017.  

ASSUMPÇÃO, A. E. et al. Avaliação de dois protocolos de analgesia transoperatória 
em cadelas submetidas à mastectomia unilateral total. Acta scientiae veterinariae. 
v. 55, n. July, p. 1–8, 2017.  

BAJWA, S.J.S.; BAJWA, S.K.; KAUR, J. Comparision of two drug combinations in 
total intravenous anesthesia: propofol-ketamine and propofol-fentanyl. Saudi 
Journal of Anesthesia, v. 4, n. 2, 2010. 

BELMONTE, E.A.; NUNES, N.; THIESEN, R. et al. Infusão contínua de morfina ou 
fentanil, associados à lidocaína e cetamina, em cães anestesiados com isofluorano. 
Arq. Bras. Med. Vet. Zootec, v.65, p.1075-1083, 2013. 

CAMPOY, L. READ, M. PERALTA, S. Técnicas de anestesia local e analgesia em 
cães e gatos. In: LUMB & JONES. Anestesiologia e Analgesia em veterinária. Rio 
de Janeiro: Roca, 5. ed, 2017. 

CARTOPASSI, S. R. G. Agonistas alfa-2 adrenérgicos. In: Jericó, M. M; Neto, J. P. 
A; KOGIKA, M. M. Tratado de medicina interna de cães e gatos. Rio de Janeiro: 
Roca, 1. ed, cap. 16, p. 468-480, 2015. 

DAGLI, M. L. Z. Oncologia veterinária. In: Jericó, M. M; Neto, J. P. A; KOGIKA, M. M. 
Tratado de medicina interna de cães e gatos. Rio de Janeiro: Roca, 1. ed, cap. 
50, p. 1482-1509, 2015. 

DINIZ, E. G. Considerações anestésicas em oncologia. In: FANTONI, D. T; 
CORTOPASSI, S. R. G. Anestesia em cães e gatos. 2. ed. São Paulo: Roca. p. 



44 

440- 460, 2010. 

DOBROMYLSKYJ, P.; FLECKNELL, P.A.; LASCELLES, B.D. et al. Pain 
assessment. In: FLECKNELL, P.A.; WATERMAN-PEARSON, A. (Eds). Pain 
management in animals. London: WB Saunders. p.53-79, 2001. 

FAN, T. M. Pacientes com câncer. In: Lumb & Jones. Anestesiologia e analgesia 
em veterinária. 5. ed. Rio de Janeiro: Roca. cap. 55, p. 989-1000, 2017. 

FANTONI, D. T; MASTROCINQUE, S. Fisiopatologia e controle da dor aguda. In: 
FANTONI, D. T.; CARTOPASSI, S. R. G. Anestesia em cães e gatos. 2. ed. São 
Paulo: Roca. p. 521-544, 2010. 

FANTONI, D. T; MASTROCINQUE, S. Bases e princípios do tratamento 
farmacológico da dor. In: Jericó, M. M; Neto, J. P. A; KOGIKA, M. M. Tratado de 
medicina interna de cães e gatos. Rio de Janeiro: Roca, 1. ed, cap. 14, p. 436-
444, 2015. 

FREITAG, F. A. V et al. Ultrasound-guided super fi cial serratus plane block in dog 
cadavers : an anatomical evaluation and volume. Veterinary Anaesthesia and 
Analgesia, p. 1–7, [s.d.].  

FUTEMA, F. Técnicas de anestesia local de tronco e membros. In: FANTONI, D. T.; 
CARTOPASSI, S. R. G. Anestesia em cães e gatos. 2 ed. São Paulo: Roca. 2010. 
cap. 20. p. 310-318. 

FREITAS, L. DE et al. Perioperative evaluation of tumescent anaesthesia technique 
in bitches submitted to unilateral mastectomy. BMC veterinary research, 2013.  

GRUBB, T. Physiology and Pathophysiology of Pain. Analgesia and anesthesia for 
the III or injured dog and cat. p. 8–16, 2018.  

IMAGAWA, V. H. Avaliação da eficácia analgésica de três doses diferentes de 
dipirona sódica em cadelas submetidas a ovariosalpingohisterectomia. São Paulo, 
2006. Tese (doutorado) - Faculdade de Medicina da USP, 2006.   

KASZAK, I. et al. Current biomarkers of canine mammary tumors. Acta Veterinaria 
Scandinavica, v. 60, n. 1, p. 1–13, 2018.  

KAHVEGIAN, M. A. P; GOMES, C. O. M. S. Anti-inflamatórios não esteroides. In: 
Jericó, M. M; Neto, J. P. A; KOGIKA, M. M. Tratado de medicina interna de cães e 
gatos. Rio de Janeiro: Roca, 1. ed, cap. 15, p. 445-467, 2015. 

KIMURA, K. C.; TEIXEIRA, T. F. Epidemiologia dos tumores. In: Jericó, M. M; Neto, 
J. P. A; KOGIKA, M. M. Tratado de medicina interna de cães e gatos. Rio de 
Janeiro: Roca, 1. ed, cap. 53, p. 1533-1546, 2015. 



45 

KLOPFLRISCH, R. Mammary tumors. In: KLOPFLRISCH, R. Veterinary oncology. 
Germany: Springer, 1. ed, cap. 5, p. 99-108, 2016. 

KUKANICH, B.; WIESE, A. J. Opioides. In: Lumb & Jones. Anestesiologia e 
analgesia em veterinária. 5. ed. Rio de Janeiro: Roca. cap. 11, p. 199-219, 2017. 

MARTIN-FLORES, M. Epidural and Spinal Anesthesia. Veterinary Clinics of North 
America - Small Animal Practice, v. 49, n. 6, p. 1095–1108, 2019.  

MASSONE, F; CARTOPASSI, S. R. G. Anestésicos locais. In: FANTONI, D. T.; 
CARTOPASSI, S. R. G. Anestesia em cães e gatos. 2 ed. São Paulo: Roca. 2010. 
cap. 19. p. 298-309. 

MCFHAIL, C. M. Cirurgias dos sistemas reprodutivo e genital. In: FOSSUM, T. W. 
Cirurgia de pequenos animais. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier. cap. 27, p.  

MCKUNE, C. M. et al. Nocicepção e dor. In: Lumb & Jones. Anestesiologia e 
analgesia em veterinária. 5. ed. Rio de Janeiro: Roca. cap. 29, p. 576-617, 2017.  

MONTICELLI, P.; NEILSON, D.; VISCASILLAS, J. Ultrasound-guided subcostal 
oblique transversus abdominis plane block in canine cadavers. Journal of 
veterinary anesthesia and analgesia n. 2008, p. 1–4, 2016.  

MONZEM, S. et al. Recuperação anestésica e analgesia residual da infusão 
continua intravenosa de fantanil, lidocaína, cetamina e fentanyl-lidocaína-cetamina 
associados à anestesia total intravenosa com Propofol em cadelas submetidas à 
ovariossalpingo-histerectomia eletiva. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec, v.71, n.6, 
p.1829-1834, 2019. 

MORRIS, J.; DOBSON, J. Mammary gland. In: MORRIS, J.; DOBSON, J. Small 
animal oncology. 1. ed. Oxford: Blackwell Science. cap. 12, p. 184-191, 2001. 

NARDI, A. B. Tumores mamários em cadelas e gatas; novas perspectivas e 
desafios. Boletim pet - Agener união, v. 4, 2017. 

NATALINI, C. C. Derivados opioides em pequenos animais. In: Jericó, M. M; Neto, J. 
P. A; KOGIKA, M. M. Tratado de medicina interna de cães e gatos. Rio de 
Janeiro: Roca, 1. ed, cap. 17, p. 481-499, 2015. 

OLESKOVICZ, N.; MORENO, J. C. D. Tratamento da dor aguda em cães e gatos. In: 
Jericó, M. M; Neto, J. P. A; KOGIKA, M. M. Tratado de medicina interna de cães e 
gatos. Rio de Janeiro: Roca, 1. ed, cap. 18, p. 500-525, 2015. 

OLIVA, V. N. L. S.; FANTONI, D. T. Anestesia Inalatória. In: FANTONI, D. T.; 
CORTOPASSI, S. R. G. Anestesia em cães e gatos. 2 ed. São Paulo: Roca. cap. 
16, p. 246-258, 2010. 



46 

PANG, D. S. J. Anestésicos e analgésicos adjulvantes. In: Lumb & Jones. 
Anestesiologia e analgesia em veterinária. 5. ed. Rio de Janeiro: Roca. cap. 13, p. 
246-247, 2017. 

PASCOE, P. J. OPIOID ANALGESICS. The Veterinary Clinics of North America: 
Small Animal Practice, v. 30, n. 4, p. 757–772, 2000.  

PORTELA, D. A.; ROMANO, M.; BRIGANTI, A. Retrospective clinical evaluation of 
ultrasound guided transverse abdominis plane block in dogs undergoing 
mastectomy. Journal of veterinary anesthesia and analgesia. n. 2010, p. 319–
324, 2014.  

ROMANO, M. et al. Stress-related biomarkers in dogs administered regional 
anaesthesia or fentanyl for analgesia during stifle surgery. Veterinary anaesthesia 
and analgesia, v. 43, n. 1, p. 44–54, jan. 2016.  

ROMEU, R.; GORCZAC, R.; VALANDRO, M. A. Analgesia farmacológica em 
pequenos animais. Pubvet, v. 13, n. 11, 2019. 

RUSSO, M. M.; SUNDARAMURTHI, T. An Overview of Cancer Pain: Epidemiology 
and Pathophysiology. Seminars in Oncology Nursing, v. 35, n. 3, p. 223–228, 
2019.  

SCHROEDER, C. A. et al. Ultrasound-guided transversus abdominis plane block in 
the dog : an anatomical evaluation. Journal of veterinary anesthesia and 
analgesia. p. 267–271, 2015.  

SKOUROPOULOU, D. et al. Perioperative analgesic effects of an ultrasound-guided 
transversus abdominis plane block with a mixture of bupivacaine and lidocaine in 
cats undergoing ovariectomy. Veterinary Anaesthesia and Analgesia, v. 45, n. 3, 
p. 374–383, 2018.  

SLEECKX, N. et al. Review article canine mammary tumours , an overview 
prevalence of CMTs classification of CMTs. Reproduction in domestic animals. v. 
1131, p. 1112–1131, 2011.  

STEFFEY, E. P.; MAMA, K. R.; BROSNAN, R. J. Anestésicos inalatórios. In: Lumb & 
Jones. Anestesiologia e analgesia em veterinária. 5. ed. Rio de Janeiro: Roca. 
cap. 16. p. 291-326, 2017. 

TEIXEIRA, L. G. et al. Combination of Transversus abdominis plane block and 
Serratus plane block anesthesia in dogs submitted to masctetomy. Pesquisa 
veterinária brasileira. v. 38, n. 2, p. 315–319, 2018.  

 TRIPATHY, S. et al. Opioid-free anesthesia for breast cancer surgery: An 
observational study. Journal of Anaesthesiology, Clinical Pharmacology, v. 34, n. 
1, p. 35–40, 2018. 



47 

YAZBEK, K. V. B. Manejo e controle da dor. In: Jericó, M. M; Neto, J. P. A; KOGIKA, 
M. M. Tratado de medicina interna de cães e gatos. Rio de Janeiro: Roca, 1. ed, 
cap. 12, p 436 - 444, 2015. 

YAZBEK. K. V. B. Avaliação, tratamento da dor crônica e cuidados paliativos de 
cães e gatos com câncer. In: Jericó, M. M; Neto, J. P. A; KOGIKA, M. M. Tratado de 
medicina interna de cães e gatos. Rio de Janeiro: Roca, 1. ed, cap. 21, p. 614-
638, 2015. 


