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RESUMO 

 

REGO, M. A. F. Avaliação cardiorrespiratória dos efeitos da anestesia inalatória em 

capivaras (Hydrocoaerus hydrochaeris) submetidas à cirurgia contraceptiva pela técnica 

convencional e videocirurgia 2021. 68f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

A capivara é um roedor e potencial disseminador da Febre Maculosa Brasileira. Por se adaptar 

facilmente a diversos ambientes (principalmente áreas urbanas) e possuir alta capacidade 

reprodutiva, o controle populacional de alguns grupos de capivara pode se fazer necessário, 

sendo que os métodos mais adequados, considerando-se as características hierárquicas da 

espécie e a patogenia da febre maculosa, são a vasectomia e ligadura tubária. Sabendo-se das 

dificuldades na manutenção anestésica, da limitada literatura relacionada à anestesia nessa 

espécie e que as técnicas videolaparocópicas geralmente apresentam vantagens sobre as 

correspondentes abertas convencionais, objetiva-se avaliar a utilização da anestesia inalatória 

para os procedimentos de salpingectomia e deferentectomia em capivaras submetidas a duas 

diferentes abordagens pela técnica convencional e por videocirurgia. Foram empregadas  16 

capivaras que  foram contidas quimicamente com a associação de cetamina (6,8 ± 1,6 mg/kg) 

associada à dexmedetomidina (7,9 ± 2 mcg/kg); a indução da anestesia foi realizada com 

propofol  e a manutenção da anestesia foi realizada com isofluorano associado ou não a 

fármacos analgésicos. Os animais foram distribuídos em dois grupos, de acordo com a técnica 

cirúrgica empregada: GA - técnica convencional de cirurgia e GV - técnica por videocirurgia. 

Foram avaliadas as variáveis de frequência cardíaca (FC) e ritmos cardíacos, pressão arterial 

sistólica (PAS), temperatura retal, frequência respiratória (f), a tensão de dióxido no final da 

expiração (ETCO2) bem como as concentrações inspiradas e expiradas de isofluorano, a 

saturação da oxihemoglobina no sangue periférico (SpO2) nos momentos Basal, Incisão de Pele, 

Tracionamento, Sutura e Final. O débito cardíaco (DC) foi avaliado por meio do ecodoppler no 

momento prévio ao início da anestesia inalatória, após o término do primeiro lado da cirurgia e 

ao final do procedimento cirúrgico. Foram coletadas amostras de sangue arterial no momento 

após a captura, anterior a oxigenação, anterior a intubação e ao término do procedimento 

cirúrgico, para obtenção dos valores de potencial hidrogeniônico (pH), pressão parcial de 

dióxido de carbono no sangue arterial (PaCO2 - mmHg), pressão parcial de oxigênio no sangue 

arterial (PaO2 - mmHg), concentração plasmática de íon bicarbonato (HCO3
- - mmol/L), e 

déficit de base (BE - mmol/L). O protocolo de contenção química proposto proporcionou grau 



 

de relaxamento e contenção satisfatórios, permitindo coleta de amostras sanguíneas e 

instrumentação dos animais para os procedimentos cirúrgico e anestésico. Em relação ao 

procedimento cirúrgico, a técnica convencional interferiu menos na dinâmica anestésica, apesar 

de não haverem diferenças significativas entre os parâmetros hemogasométricos, PAS, PAM, 

PAD, fração expirada de isofluorano e débito cardíaco, o monitoramento e a necessidade de 

diminuir a pressão intra-abdominal evitando assim um comprometimento maior da 

hemodinâmica animal se faz necessário. Houve diferença principalmente em relação à 

frequência respiratória, porém os animais do grupo GV requereram maior necessidade de 

ventilação mecânica (P = 0,01328). Também não houve diferença entre os grupos em relação 

ao requerimento de fentanil (P = 1). Com os dados obtidos pelo referido estudo foi possível 

observar a importância da utilização de anestesia inalatória para a espécie em procedimentos 

invasivos de longa duração, permitindo maior estabilidade durante o período trans-cirúrgico 

sem a necessidade de reaplicação farmacológica. 

 

Palavras-chave: Isofluorano. Roedores. Dexmedetomidina. Intubação. Pressão intra-

abdominal. 



 

ABSTRACT 

 

REGO, M. A. F. Cardiorespiratory evaluation of the effects of inhalation anesthesia in 

capybaras (Hydrochoaerus hydrochaeris) submitted to contraceptive surgery by the 

conventional technique and videosurgery. 2021. 68f. Tese (Doutorado em Ciências) – 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

Capybara is a rodent and potential disseminator of Brazilian Macular Fever. By adapting easily 

to diverse environments (mainly urban areas) and having a high reproductive capacity, the 

population control of some groups of capybara may be necessary, and the most appropriate 

methods, considering the hierarchical characteristics of the species and the pathogenesis of 

spotted fever, are the vasectomy and tubal ligation.  Difficulties in anesthesia maintenance, the 

lack of literature related to anesthesia in this species and the fact that video-surgical techniques 

generally have advantages over the conventional open correspondents, the objective is to 

evaluate the use of inhalation anesthesia for salpingectomy and deferentectomy procedures in 

capybaras submitted to two different approaches by conventional technique and video-surgery. 

Sixteen capybaras were used, which were chemically contained with the association of 

ketamine (6.8 ± 1.6 mg/kg) associated with dexmedetomidine (7.9 ± 2 mcg/kg); anesthesia 

induction was performed with propofol and anesthesia maintenance was performed with 

isoflurane associated or not with analgesic drugs. The animals were divided into two groups, 

according to the surgical technique used: GA - conventional surgical technique and GV - 

laparoscopic technique. Heart rate (HR) and heart rate, systolic blood pressure (SBP), rectal 

temperature, respiratory rate (f), end-expired dioxide tension (ETCO2 - mmHg) as well as 

inspiratory and expired concentrations of isoflurane and the inspired fraction of oxygen (FIO2 

-%), oxyhemoglobin saturation in the peripheral blood (SpO2) at Basal, Skin Incision, Traction, 

Suture and Final moments. Cardiac output (CO) was assessed using Doppler ultrasound at the 

time prior to the initiation of inhalational anesthesia, after the end of the first side of the surgery 

and at the end of the surgical procedure. Samples of arterial blood will be collected at the 

moment after intubation and at the end of the surgical procedure, in order to obtain the values 

of arterial hydrogenation potential (pH), arterial carbon dioxide partial pressure (PaCO2 - 

mmHg), partial pressure of arterial blood oxygen concentration (PaO2 - mmHg), plasma 

bicarbonate ion concentration (HCO3 - mmol / L), and baseline (BE - mmol / L) deficits.  The 

proposed chemical restraint protocol provided a satisfactory degree of relaxation and restraint, 

allowing the collection of blood samples and the instrumentation of the animals for the surgical 



 

and anesthetic procedures. Regarding the surgical procedure, the conventional technique 

interfered less in the anesthetic dynamics, although there were no significant differences 

between the evaluated parameters, monitoring and the need to reduce intra-abdominal pressure, 

thus avoiding a greater compromise in animal hemodynamics is necessary. There was a 

difference mainly in relation to respiratory rate, but the animals in the GV group required a 

greater need for mechanical ventilation (P = 0.01328). There was also no difference between 

groups regarding fentanyl requirement (P = 1).With the data obtained in that study, it was 

possible to observe the importance of using inhalation anesthesia for the species in long-term 

invasive procedures, allowing greater stability during the trans-surgical period without the need 

for pharmacological reapplication. 

 

Key words: Isofluorane. Rodents. Dexmedetomidine. Intubation. Intra-abdominal pressure.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A contenção química de animais silvestres é uma prática necessária para diversos 

objetivos, incluindo o controle de populações. Cada situação é única, e exige estratégias 

específicas, sendo que o manejo, além de causar estresse, pode levar a riscos para os animais e 

para a equipe envolvida. Atualmente, a capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) tem 

representado um desafio importante devido ao conflito direto com o homem, pelo crescimento 

das populações, causando impacto nas plantações e por questões de saúde, por ser carreador do 

carrapato causador da Febre Maculosa Brasileira (FMB). 

Diante do conflito econômico e do risco à saúde pública, o controle populacional de 

capivaras faz-se necessário. As técnicas de remoção são de baixa eficácia uma vez que pode 

ocorrer a migração de novos indivíduos oriundos de outras áreas (MOREIRA; PIOVEZAN, 

2005). A retirada de capivaras em área endêmica de FMB pode, inclusive, agravar o risco de 

transmissão, devido ao aumento de animais susceptíveis e consequente amplificação da 

Rickettsia rickettsii nos carrapatos (SOUZA et al., 2009). Além disso, as populações 

remanescentes das áreas manejadas poderão vivenciar o aumento na taxa de natalidade, dada a 

maior disponibilidade de recursos e consequente redução na competição entre indivíduos.  

Visando dirimir o problema causado pelo crescimento descontrolado, alguns estudos 

desenvolveram modelos de controle reprodutivo (RODRIGUES, 2008, 2013; 

SUPERINTENDÊNCIA; AMBIENTAL; USP, 2013) e técnicas cirúrgicas já foram utilizadas 

com sucesso para o manejo da espécie (RODRIGUES et al., 2017). Em contrapartida à 

realização da técnica convencional, procedimentos realizados por videocirurgia oferecem 

vantagens, permitindo melhor visibilização dos órgãos abdominais, menor taxa de infecção, 

diminuição do estímulo nociceptivo com melhor qualidade de recuperação pós-operatória 

(MALM et al., 2005). 

Um problema adicional no manejo de capivaras em vida livre é o fato de que a espécie 

tem hábitos semiaquáticos, e em situações de ameaça tende a escapar para a água. Quando a 

contenção química é realizada sem estruturas de confinamento como bretes ou armadilhas, a 

administração de fármacos anestésicos pode levar ao óbito por afogamento. 

Relatos sobre captura e contenção química de capivaras em vida livre são escassos, 

sendo abordados apenas relatos sobre protocolos de contenção química com uso de 

dissociativos associados à agonistas alfa-2 adrenérgicos ou benzodiazepínicos (CRUZ et al., 
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1998; MONSALVE-BURITICA; ROJANO-BOLANO; CARRASCAL-VELÁSQUEZ, 2013; 

REGO et al., 2010; SALAS et al., 2006). Entretanto,  são escassos relatos da utilização da 

anestesia inalatória e seus principais efeitos cardiorrespiratórios na espécie, apesar de haver 

estudos que realizaram procedimentos cirúrgicos invasivos.
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A capivara (Hydrochoerus hydrochaeris), amplamente distribuída pela América do Sul 

(OJASTI, 1973), é uma espécie de roedor herbívoro que ocupa diversos tipos de ambientes 

naturais e periurbanos (DE BARROS FERRAZ et al., 2007; MOREIRA; MACDONALD, 

1996; OJASTI, 1973; PAGLIA, 1997; VERDADE; FERRAZ, 2006). Seu alto grau de 

adaptabilidade à presença humana associado ao seu potencial reprodutivo e à ausência de 

predadores determinam alterações na paisagem e um importante problema de saúde pública: a 

amplificação do carrapato-estrela (Amblyomma sculptum), vetor da bactéria Rickettsia 

rickettsii, transmissora da febre maculosa brasileira (NAVA et al., 2014; VIEIRA et al., 2004). 

Capivaras nunca parasitadas por carrapatos contaminados com Rickettsia rickettsii, quando 

infectadas, desenvolvem a doença assintomaticamente e são responsáveis pela sua 

amplificação, uma vez que durante o período de bacteremia transmitem a bactéria a novos 

carrapatos. Após a sua recuperação, no entanto, as capivaras apresentam alta titulação de 

anticorpos, tornando-se refratárias à doença, reduzindo assim a disseminação ambiental da 

Rickettsia rickettsii (SOUZA et al., 2008).  

As capivaras são naturalmente gregárias e territorialistas, formando grupos familiares 

que apresentam uma forte hierarquia social. O grupo é formado por um macho dominante 

(macho alfa), fêmeas adultas, machos subordinados e filhotes. O macho alfa é responsável pela 

maioria dos cruzamentos do grupo (ALHO; CAMPOS; GONÇALVES, 1987). 

 Assim sendo, em caso de orquiectomia do animal dominante há a redução dos níveis 

séricos de testosterona e consequente perda do comportamento de dominância, com rápida 

sucessão na hierarquia e comprometimento da estabilidade do grupo, tornando totalmente 

ineficaz o controle reprodutivo. Já a deferentectomia, como não interfere nos níveis hormonais, 

é uma opção mais viável para a anticoncepção masculina sem a desestabilização do grupo 

familiar.  

 Da mesma maneira, considerando que machos subordinados também apresentam 

comportamento reprodutivo eventual, sendo responsáveis por aproximadamente 40% das 

cópulas (RODRIGUES, 2008), a associação com métodos anticoncepcionais femininos pode 

se tornar necessária para o efetivo controle de natalidade do grupo. Uma vez que aspectos de 

dominância são imputados também às fêmeas mais velhas, com influência limitante sobre a 

capacidade reprodutiva das fêmeas jovens, a ligadura de tubas uterinas, ou salpingectomia, é o 
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método de eleição para a anticoncepção por também apresentar pouca influência sobre o padrão 

hormonal e comportamento feminino (NOGUEIRA; NOGUEIRA-FILHO, 2012).   

Há apenas um estudo relacionado ao procedimento cirúrgico contraceptivo na espécie 

(RODRIGUES et al., 2017) que não aborda de forma mais específica a técnica anestésica 

utilizada a as prováveis complicações no período transoperatório. Somando-se a isso, as 

complicações encontradas durante o manejo anestésico desses animais, como o timpanismo 

gasoso, a hipertermia e a recuperação prolongada,  são fatores que contribuem para a ocorrência 

de óbitos durante o manejo. 

Apesar de técnicas já terem sido desenvolvidas para o controle populacional (FERANTI 

et al., 2013; HEIDERICH; SCHILDGER; LIERZ, 2015; MARAIS et al., 2013; OLIVEIRA JR 

et al., 2003; SILVA et al., 1993), e apesar de existirem diversos trabalhos realizados que 

necessitam da captura dessa espécie, poucos relatam de forma mais específica as dificuldades 

e as alterações encontradas decorrentes da anestesia. Ademais, a maioria dos estudos com a 

espécie está relacionado ao diagnóstico de algumas doenças (LABRUNA et al., 2007; 

PACHECO et al., 2007; RODRIGUES, 2013; PACHECO et al., 2016) e apesar da necessidade 

de utilização de anestésicos para a coleta de materiais, esses trabalhos não citam os protocolos 

e os efeitos decorrentes da utilização desses fármacos.  

Outro fator importante é a escolha do tipo de técnica cirúrgica para a espécie. Por se 

tratar de animais que passam grande parte do tempo dentro da água, quanto menor a ferida 

cirúrgica e menor a manipulação intra-abdominal, melhor será a recuperação pós-operatória. A 

utilização de procedimentos minimamente invasivos iniciou na década de 1960 em 

procedimentos ginecológicos (ALLEN, 1996). Ao encontro desse avanço, o ato anestésico 

também tornou-se mais complexo, sendo necessário maior cuidado e monitoramento mais 

aprofundado devido às alterações fisiológicas observadas principalmente pelo aumento da 

pressão intra-abdominal (PIA) (CAMPOS; ROLL, 2003). Nesses pacientes, deve-se atentar 

para a monitoração da frequência e ritmo cardíaco, frequência e amplitude respiratória, pressão 

arterial, hemogasometria e a saturação de oxihemoglobina, além da instituição da ventilação 

mecânica para compensar a redução da complacência pulmonar (AULER; CARMONA, 1997). 

Dentre as alterações encontradas durante a insuflação abdominal durante procedimento 

videolaparoscópico, a interferência cardiovascular e respiratória são as principais causas que 

impactam na sobrevida do animal. Em relação ao sistema cardiovascular, o aumento da PIA 

reduz o retorno venoso, a pré-carga e o débito cardíaco (ZORRÓN; KANAAN; CHALAR, 

2003). Ademais, o posicionamento do paciente na mesa pode implicar em aumento ou redução 

desses atributos. Os pacientes em posição de Trendelemburg apresentam aumento do retorno 
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venoso, da pressão arterial, da resistência vascular periférica, do débito cardíaco (COELHO; 

MARCHESINI; WIEDERKEHR, 1995). Devido a essas alterações cardiorrespiratórias, a 

anestesia inalatória com o animal intubado torna-se imprescindível para manter a ventilação e 

o sistema cardiovascular (OLIVEIRA, 2005). 

Em relação à orotraqueal em roedores histricomorfos, incluindo capivaras 

(Hydrochoerus hydrochaeris), sabe-se que o palato mole funde-se com a base da língua. Essa 

característica anatômica é chamada de óstio palatino, que é uma abertura diminuta do palato 

mole pela qual a orofaringe se conecta com o restante da faringe (HEARD, 2014). A colocação 

de um tubo traqueal em capivaras pode ser um desafiante porque a visualização adequada da 

glote com auxílio de um laringoscópio é dificultada pela pequena abertura da cavidade oral, 

pela presença do óstio palatino e pela localização relativamente profunda da glote dentro da 

cavidade oral (HEARD, 2014;  Endoscópios rígidos têm sido usados para facilitar a colocação 

da sonda traqueal em capivaras (HEARD, 2014), embora a experiência prévia do profissional 

pareça ser de grande importância para a intubação endotraqueal nesta espécie (GIROTTO et 

al., 2021). 
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3  JUSTIFICATIVA 

  

 

Apesar de se tratar de uma espécie com relevante interesse epidemiológico e financeiro, 

apenas um estudo aborda métodos contraceptivos cirúrgicos para controle populacional 

(RODRIGUES, 2013).  

Além disso, sabe-se que a anatomia e a fisiologia das capivaras são muito peculiares; a 

intubação orotraqueal é um fator complicador devido à pequena abertura da boca e há grande 

timpanismo gasoso durante a contenção química, principalmente no ceco e cólon maior, que 

pode comprimir a cavidade torácica impedindo a ventilação adequada além de interferir no 

retorno sanguíneo por compressão de grandes vasos. 

Assim, este estudo poderá trazer subsídios para o uso da anestesia inalatória no período 

transoperatório, uma vez que pode proporcionar maior segurança no manejo anestésico em 

capivaras. Espera-se que a utilização de anestesia inalatória seja empregada de forma mais 

consistente em contrapartida ao uso isolado de contenção química para procedimentos 

invasivos. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar os efeitos cardiorrespiratórios da contenção química com cetamina e 

dexmedetomidina seguida da anestesia inalatória, em capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) 

de vida livre submetidas à duas técnicas de deferentectomia ou salpingectomia. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

● Avaliar os períodos de latência e hábil da associação de cetamina e dexmedetomidina 

em capivaras; 

● Avaliar as alterações hemogasométricas da associação de cetamina e dexmedetomidina 

entre os momentos de pós captura e previamente ao início da anestesia inalatória; 

● Avaliar os efeitos hemodinâmicos promovidos pela anestesia inalatória nos animais 

submetidos a cirurgias contraceptivas pela técnica convencional e videocirurgia; 

● Avaliar os efeitos respiratórios promovidos pela anestesia inalatória nos animais 

submetidos a cirurgias contraceptivas pela técnica convencional e videocirurgia; 

● Avaliar os períodos de extubação, nistagmo, primeiro movimento, manutenção da 

posição quadrupedal, e recuperação total das capivaras anestesiadas com isofluorano e 

submetidas a cirurgias contraceptivas pela técnica convencional e videocirurgia.
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5 MATERIAL E MÉTODO 

 

5.1 ANIMAIS 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Faculdade 

de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, protocolo no 5609280519, 

e obteve a autorização para atividades com finalidade científica do Sistema de Autorização e 

Informação em Biodiversidade-SISBIO no 70016-1, do Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade – ICMBio, Ministério do Meio Ambiente – MMA.  

Neste estudo foram utilizados 48 espécimes de Hydrochoerus hydrochaeris adultos e 

jovens, de ambos os sexos, provenientes do Centro de Engenharia e Automação do Instituto 

Agronômico de Campinas (IAC), em parceria técnica com a Associação Mata Ciliar, e do 

Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo; 32 animais foram empregados no 

estudo piloto e os demais foram incluídos no estudo experimental. 

 

5.2 CAPTURA IN SITU 

 

Para o manejo no IAC foram utilizados bretes circulares de aproximadamente 16 m² 

confeccionados com pontaletes de madeira de 7 cm de diâmetro e altura final de 1,5 m, 

utilizados para construção de cercas, e telas de alambrado galvanizada de malha losangular de 

duas polegadas e fio de aço número 14.  

O brete foi instalado no Centro de Engenharia e Automação do Instituto Agronômico 

de Campinas, onde dois grandes grupos de capivaras habitavam o local. O brete encontrava-se 

próximo ao lago onde um grupo de capivaras frequentava, em local sombreado, visando evitar 

aumento de temperatura corporal durante o período de recuperação. A fim de se acompanhar a 

recuperação dos animais após o procedimento cirúrgico, foram instaladas duas câmeras 

próximo ao brete.  Ao fundo do brete foram colocados pontos de alimentação com cana-de-

açúcar, como atrativo para os animais (Figura 1).  
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Figura 1-  Brete de captura instalado na área onde são realizadas as capturas dos animais no Centro de Engenharia 

e Automação do Instituto Agronômico de Campinas 

 

Fonte: Rego (2021)  

 

Essa atividade de ceva foi realizada durante o período matutino e iniciou-se dois meses 

antes do início da atividade de captura para condicionar os animais ao brete. A ceva foi 

retomada uma semana antes da próxima campanha para garantir a captura dos animais. A 

contenção química dos animais selecionados foi realizada no período da manhã e os animais 

foram encaminhados à Associação Mata Ciliar para realização do procedimento cirúrgico.  

Para a realização da captura, uma linha de arame e fio de barbante foi amarrada a uma 

vara de cana-de-açúcar fincada na terra e a outra ponta presa a porta garantindo que a mesma 

fique aberta (Figura 2). A porta foi construída angulada permitindo que fique fechada apenas 

com o próprio peso sem a necessidade de mecanismo extra. O disparo da armadilha se dá 

quando o animal tira a cana fincada do solo liberando o fechamento da porta. 
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Figura 2 - Sistema de disparo da armadilha onde é possível visualizar o fio de arame com barbante (seta amarela), 

cana-de-açúcar fincada ao solo (A) e porta de entrada do brete (B) no Centro de Engenharia e 

Automação do Instituto Agronômico de Campinas 

 

 

Fonte: Rego (2021)  

 

O processo de ceva das capivaras da Raia Olímpica da Cidade Universitária “Armando 

de Salles Oliveira” (CUASO) - São Paulo-SP, foi iniciado anteriormente ao início do referido 

projeto, então os animais já estavam bastante condicionados e permitiam uma maior 

proximidade e maior tranquilidade no manejo (Figura 3). 

 

 

Figura 3 - Demonstração do processo de condicionamento com o indivíduo permitindo maior proximidade no 

Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo -  Cidade Universitária “Armando de Salles 

Oliveira” 

 

Fonte: Rego (2021)  
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Para o manejo dos animais foram utilizados dois bretes localizados nas extremidades na 

raia olímpica, afim de facilitar a captura independente da localização dos animais.  Os mesmos 

foram confeccionados com armações metálicas para andaimes e telas de alambrado galvanizado 

de malha losangular (Figura 4).  

 

Figura 4 - Brete de captura instalada no Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo -  Cidade 

Universitária “Armando de Salles Oliveira” 

 

Fonte: Rego (2021)  

 

Quando não havia a possibilidade de utilizar os bretes para a captura, os animais eram 

atraídos para longe da raia e o dardo era lançado. Para essa metodologia foi imprescindível que 

o ambiente estivesse calmo e após o dardo acertar os animais a equipe acompanhava-os 

impedindo o acesso à água (Figura 5). 

 

Figura 5 - Afastamento dos animais para longe da fonte de água visando captura mais segura. Foto da direita 

mostra o animal com o dardo inserido e próximo da tela - Raia Olímpica – CUASO/USP 

 

Fonte: Rego (2021)  
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5.3 ESTUDO PRÉVIO 

 

 

Anteriormente a realização do presente estudo, 32 animais fizeram parte do projeto de 

Pesquisa Científica para titulação em nível Mestrado no Programa de Pós-graduação em Clínica 

Cirúrgica Veterinária da FMVZ/USP intitulado "Salpingectomia e deferentectomia em capivara 

(Hydrochoerus hydrochaeris, L. 1766): estudo experimental comparativo entre as abordagens 

cirúrgicas videolaparoscópica e aberta"; protocolo CEUA nº 7590270218. 

Nesse estudo prévio, cinco animais foram capturados inicialmente no Instituto 

Agronômico de Campinas (IAC) e encaminhados à Associação Mata Ciliar, onde foram 

realizados os procedimentos cirúrgicos. Entretanto, devido a dificuldade na captura desses 

indivíduos, uma vez que não eram condicionados e não permitiam nenhuma aproximação 

humana, , optou-se por alterar o local para o Centro de Práticas Esportivas da Universidade de 

São Paulo - CUASO. 

Durante esse estudo, o local de administração da associação farmacológica foi alterado. 

Como os dardos utilizados possuíam agulha lisa, sem farpa, no momento da introdução da 

agulha da musculatura femoral pélvica, o animal escoiceava e o dardo não fixava pelo tempo 

necessário para administração total dos fármacos, sendo necessária a suplementação da 

associação. Além do estresse causado ao animal, já que era necessário mais um lançamento do 

dardo, não era possível calcular a dose total administrada, devido à impossibilidade de saber 

exatamente o volume injetado no primeiro momento. Assim, optou-se por lançar os dardos 

anestésicos na região da musculatura do cinturão escapular. Essa mudança foi realizada com 

segurança, pois a distância entre o animal e a zarabatana era muito próxima, por volta de 2 

metros. 

Outro fator fundamental na realização desse estudo foi o aprimoramento da técnica de 

intubação orotraqueal (IOT) às cegas; inicialmente era realizada após a aplicação de um bolus 

de cetamina pela via intravenosa (1 a 2mg/kg),  porém não se obtinha relaxamento muscular 

adequado e por isso passou-se a utilizar o propofol na indução da anestesia. Nos primeiros 

indivíduos capturados, a indução foi realizada com isofluorano a 3% com auxílio de máscara, 

entretanto o relaxamento não era satisfatório e o animal demorava para apresentar plano 

adequado com ausência dos reflexos laríngeos. A utilização do propofol proporcionou 

relaxamento adequado e ausência dos reflexos, facilitando o processo. 
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Nessa fase também foi instituída a punção e descompressão do ceco e/ou cólon maior 

para descompressão com cateter. Esse acúmulo, além de dificultar a visualização dos órgãos 

durante o procedimento cirúrgico, prolongando o tempo anestésico, poderia interferir 

diretamente no retorno venoso, afetando a pressão arterial, além de comprimir a cavidade 

torácica dificultando a expansão pulmonar e as trocas gasosas. Para a realização da punção foi 

realizada manobra de percussão para definir a área com maior característica de sonoridade 

timpânica, antissepsia do local com álcool 70% e introdução de cateter 16G. A confirmação se 

dava pela descompressão abdominal e pelo odor característico exalado. 

 

 

5.4 ESTUDO EXPERIMENTAL 

 

 

5.4.1 Animais 

   

Os animais empregados no estudo experimental foram provenientes do Centro de 

Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo (Raia Olímpica da Cidade Universitária 

“Armando de Salles Oliveira” - São Paulo-SP). Para a realização da contenção química, foi 

considerado um peso estimado de 50 kg para os animais adultos e 40 kg para os jovens; uma 

vez que os animais apresentaram decúbito lateral após a contenção química, foram pesados. 

Em balança digital suspensa1. 

 

 

5.4.2 Contenção Química 

 

No momento anterior ao lançamento do dardo anestésico foi avaliado o grau de estresse 

do animal alvo da captura, segundo escala numérica descritiva de acordo com o quadro 1. 

 

 
  

 
1 Crane Scale -Cap. 300kg 
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Quadro 1 - Classificação numérica descritiva dos escores de estresse no momento de captura 

Escore Estresse no momento da captura 

0 Sem estresse - manutenção do comportamento normal no grupo 

1 Pouco estresse - afastamento da equipe de captura 

2 Estresse Moderado - afastamento da equipe e vocalização de alerta 

3 Muito estresse - fuga e corrida para a água 

 

Os animais foram contidos quimicamente por meio do disparo de dardos anestésicos 

com auxílio de zarabatana (Figura 6), na musculatura escapular, com a associação de cloridrato 

de cetamina2 (7 mg/kg) e dexmedetomidna3 (10 mcg/kg), e foram encaminhados para a base 

cirúrgica preparada dentro de uma das salas existentes no Centro de Práticas Esportivas da 

Universidade de São Paulo (Figura 7). 

 

Figura 6 - Visualização do dardo anestésico em membro torácico esquerdo e imagem de zarabatana e dardo 

anestésico utilizados para a contenção química 

 

Fonte: Rego (2021)  

 
2 Cetamin®, 100 mg/ml, Syntec, Santana de Parnaíba/SP, Brasil 
3 Dexdomitor®, Zoetis, New Jersey, EUA 
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Figura 7 - Sala de Cirurgia adaptada em estrutura pré-existente no Centro de Práticas Esportivas da Universidade 

de São Paulo -  Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira”, para a realização dos procedimentos 

 

Fonte: Rego (2021)  

 

5.4.3 Instrumentação 

 

Na sala de cirurgia, os animais foram colocados em decúbito lateral esquerdo e 

receberam oxigenioterapia enquanto eram preparados para a realização da indução, intubação 

e manutenção em anestesia inalatória. A fluidoterapia foi realizada com solução de Ringer com 

Lactato na taxa de 5 a 10 mL/kg/h após introdução de cateter de calibre apropriado (18G ou 

16G) na veia cefálica assepticamente preparada. A indução da anestesia foi realizada com 

propofol4 ; inicialmente foi administrado, pela via intravenosa, 2mg/kg e caso o animal ainda 

apresentasse redução do eflexo palpebral mas  presença de tônus mandibular, era 

complementado com mais 1mg/kg.  Ato contínuo, os animais foram intubados com sonda de 

tamanho adequado ao porte e a mesma foi conectada ao circuito valvular circular do aparelho 

de anestesia e a anestesia foi mantida com isofluorano5 diluído em 100% de oxigênio com fluxo 

de 30 mL/kg/min (Figura 8). Para a realização da técnica, os animais foram posicionados em 

decúbito lateral esquerdo com hiperextensão da cabeça (Figura 9). Com a abertura da cavidade 

oral, a língua foi levemente tracionada lateralmente para fora. A sonda endotraqueal foi inserida 

pela lateral da cavidade e direcionada até a entrada da traqueia. A figura 10 mostra um corte 

longitudinal da cabeça.  

 

  

 
4 Propovan®, Cristália, Itapira/SP, Brasil 
5 Isoforine®, Cristália, Itapira/SP, Brasil 
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Figura 8 - Imagem de capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) submetida à intubação orotraqueal; sonda conectada 

ao sistema de anestesia inalatória 

 

Fonte: Rego (2021)  

 

 

Figura 9 - Animal (Hydrochoerus hydrochaeris) posicionado em decúbito lateral para processo de intubação 

orotraqueal 

 

 

Fonte: Rego (2021)  

 

 

  



39 

 

Figura 10 - Corte transversal da cabeça de capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) para visualização da orofaringe 

e traqueia. 

 

Fonte: Rego (2021)  

 

O correto posicionamento e inserção da sonda foi guiado de acordo com a sonoridade 

do fluxo inspiratório e expiratório produzido pela respiração amplificado pela sonda e da 

condensação da mesma com a expiração do animal (Figura 11). A finalização do processo se 

deu pela introdução do tubo aproveitando o momento inspiratório. Caso houvesse resistência 

durante o processo, a sonda era tracionada levemente até a visualização da condensação e do 

som do fluxo respiratório. 

 

 

Figura 11 - Demonstração da condensação do tubo endotraqueal evidenciando a intubação orotraqueal em capivara 

(Hydrochoerus hydrochaeris) 

 

Fonte: Rego (2021)  

 

Após confirmação realizada ao acoplar a sonda ao sensor de capnografia e visualização 

gráfica no monitor (Figura 12). 
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Figura 12 - Confirmação da intubação orotraqueal em capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) pela visualização da 

onda capnográfica no monitor multiparamétrico 

 

Fonte: Rego (2021)  

 

 

Em seguida, um acesso arterial foi instituído por meio da introdução de cateter 22G na 

artéria metatársica, previamente preparada, para mensuração da pressão arterial e coleta de 

sangue arterial para realização de exame de hemogasometria. O cateter foi conectado ao 

transdutor eletrônico de pressão posicionado e zerado ao nível do esterno via extensor 

preenchido com solução heparinizada. A solução foi preparada acrescentado 1250 UI de 

heparina6 em 250 mL de solução fisiológica a 0,9%; utilizou-se 1 mL (5 UI/ml) para lavagem 

do sistema para realização da leitura dos valores de pressão arterial. 

Quando houve aumento de 20% nos valores de FC e PAM, aumentou-se a concentração 

inspirada de isoflurano em 20% de modo que os valores de FC e PAM retornassem aos valores 

prévios; em caso de persistência desses valores, administrou-se fentanil na dose de 1 mcg/kg; 

quando houve redução de 20% da PAM, a concentração expirada de isoflurano foi reduzida em 

20% até os valores de PAM retornarem aos valores prévios (BLANCO et al., 2013).  

Quando os valores de capnografia ultrapassavam 50 mmHg foi instituída a ventilação 

mecânica controlada a volume (6 mL/kg) com frequência respiratória de 20 movimentos 

respiratórios por minuto. Esses dados foram ajustados conforme os valores de ETCO2  e PaCO2. 

O tratamento da hipotensão arterial foi realizado com fluidoterapia na taxa de 15 ml/kg 

por 15 min; quando a pressão arterial não foi restabelecida, administrou-se efedrina na dose de 

0,15 mg/kg pela via intravenosa. 

  

 
6 Hemofol®, 5000 UI/ml, Cristália, Itapira/SP, Brasil 
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5.4.4 Monitoração 

 

Foram avaliadas as variáveis de frequência cardíaca (FC; batimentos por minuto) e 

ritmos cardíacos, com auxílio de monitor eletrocardiográfico7; pressão arterial sistólica (PAS, 

mmHg), pressão arterial média (PAM; mmHg) e pressão arterial diastólica (PAD; mmHg) pelo 

método invasivo com a colocação de cateter inserido na artéria metatársica; e temperatura retal 

(TR; graus Celsius). A frequência respiratória (f; movimentos por minuto) foi avaliada por meio 

dos movimentos da musculatura intercostal; a tensão de dióxido no final da expiração (ETCO2; 

mmHg) bem como as concentrações inspiradas e expiradas de isofluorano (%) foram avaliadas 

com auxílio do analisador de gases8; a saturação da oxihemoglobina no sangue periférico 

(SpO2; %) foi avaliada por meio de sensor do oxímetro de pulso acoplado à língua.  

Para a análise hemogasométrica, foram coletadas amostras de sangue arterial com 

seringas heparinizadas9 que foram imediatamente analisadas10 para gasometria arterial, com 

correção para a temperatura retal de cada paciente. Foram utilizados cartuchos11  para 

mensuração dos valores de potencial hidrogeniônico no sangue arterial (pH), pressão parcial de 

dióxido de carbono no sangue arterial (PaCO2; mmHg), pressão parcial de oxigênio no sangue 

arterial (PaO2; mmHg), concentração plasmática de íon bicarbonato (HCO3
-; mmol/L), déficit 

de base (BE; mmol/L) e lactato (mg/dL). Como os animais tinham que ser transportados do 

local de captura para o centro cirúrgico, optou-se por fazer uma análise no momento pré-

oxigenação para avaliar o estado hemogasométrico durante o período de transporte. Foram 

considerados os valores de  FiO2 de 21%, para os momentos Pós-captura e Pré-oxigenação;  

40%, para o momento Pré-intubação; e 100%, para o momento Final (IRIZARRY, REIS, 2009; 

WADDELL, 2016). 

O débito cardíaco (DC; L/min) foi avaliado por meio do ecodoppler e o exame foi 

realizado por um médico veterinário cardiologista experiente em diferentes espécies animais.  

Foi utilizado um aparelho ecocardiográfico12, com transdutor setorial adulto 3Sc. 

Primeiramente foram obtidas imagens com auxílio do posicionamento do transdutor no 4º e 5º 

espaços intercostais próximo a região esternal do lado esquerdo. 

 
7 Prolife P12, Pro Life Equipamentos Médicos Eureli, Pouso Alegre/MG, Brasil 
8 Modelo ASMN-6512, Draeger, EUA 

9
 A-Line Luer-Slip 1mL, Becton Dickinson, EUA  

10
 i-STAT System, Abbott Point of Care, EUA 

11
 CG8+ Test Cartridge, Abbott Point of Care, EUA 

12 Logiq E®, General Eletrics, Boston, EUA 
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Para o cálculo do débito cardíaco, foi obtido o valor do raio a partir do valor do diâmetro 

de saída do ventrículo esquerdo (DSVE); posteriormente, esse resultado foi elevado ao 

quadrado e multiplicado por pi (π), pela integral de velocidade de tempo (VTI) e pela frequência 

cardíaca (FC), de acordo a fórmula: DC = (DSVE/2)2 x π x VTI x FC (UEHARA; KOGA; 

TAKAHASHI, 1995). 

 

 

5.4.5 Tratamentos experimentais 

 

Após a estabilização do plano anestésico, os tratamentos experimentais foram 

estabelecidos seguindo a ordem de captura e a disponibilidade do equipamento de 

videocirurgia. Os 16 animais foram distribuídos, aleatoriamente, em dois grupos de acordo com 

a técnica cirúrgica utilizada: 

− Grupo C (GC):  esterilização por técnica operatória convencional; 

− Grupo V (GV): esterilização por videocirurgia.  

 

5.4.6 Momentos de Avaliação 

 

Todos os atributos cardiorrespiratórios foram avaliados nos seguintes momentos:  

− basal (B): após a instrumentação do animal e anterior ao início do procedimento 

cirúrgico; 

− incisão de pele (IP); 

−  tracionamento do ducto/tuba uterina (TD/TT); 

− sutura da pele (SP); 

−  final do procedimento. 

Como as fêmeas foram posicionadas em decúbito lateral, os momentos IP, TD/TT e SP 

foram avaliadas no decúbito direito e esquerdo. 

A avaliação hemogasométrica e os níveis séricos de lactato foram avaliados nos 

momentos pós-captura, pré-oxigenação, pré intubação e término do procedimento cirúrgico. 

O débito cardíaco foi avaliado no momento prévio ao início da anestesia inalatória (ISO 

0), após o término do primeiro lado da cirurgia (ECO 2) e ao final do procedimento cirúrgico 

(ECO 3); desta forma, os animais do GV foram avaliados em momentos em que o abdome não 

estava insuflado com CO2.  
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5.4.7 Recuperação Anestésica 

 

Após o procedimento cirúrgico, todos os animais receberam antibioticoprofilaxia de 

longa duração, a base de oxitetraciclina13 a 20%, dipirona14 (25 mg/kg) e cloridrato de 

tramadol15 (2 mg/kg).  

Os animais foram devolvidos ao brete onde receberam criterioso acompanhamento 

médico até que fosse possível se manter em posição quadrupedal, com recuperação pós-

anestésica segura para a soltura. Para identificação dos animais, foram utilizados marcação com 

microchip e brincos, para facilitar o acompanhamento pós-operatório e evitar a recaptura dos 

animais já anestesiados (Figura 13). 

 

 

 

 

Fonte: Rego (2021)  

 

Com os animais dentro do brete, foram avaliados os períodos de nistagmo, extubação, 

primeiro movimento, posição quadrupedal e recuperação total, todos calculados a partir da 

retirada do animal da anestesia inalatória até o momento dos sinais ou procedimentos 

supracitados, em minutos. 

 

  

 
13 Oxitetraciclina®, Syntec, Barueri/SP, Brasil 
14 Febrax®, 500 mg/ml, Lema-Injex Biologic, Vespesiano/MG, Brasil 
15 Tramdon®, 50 mg/ml, Cristália, Itapira/SP, Brasil 

Figura 13 - Ilustração do brinco aplicado e implantação de microchip 
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5.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Todos os dados obtidos foram submetidos ao Teste de Normalidade e de Igualdade de 

Variâncias para verificar se os valores apresentam distribuição normal e homocedasticidade, e 

então decidir o teste estatístico a ser utilizado. 

 Para os dados que apresentaram distribuição normal e variâncias iguais, foi utilizada 

Análise de Variância (ANOVA) para medidas repetidas, seguida do Teste de Tukey para 

identificar possíveis diferenças entre diferentes momentos dentro do mesmo grupo; e o teste T 

de Student, para a comparação entre as técnicas cirúrgicas. 

 Os dados não paramétricos, assim como aqueles que não apresentaram distribuição 

normal e/ou não apresentaram variâncias iguais foi utilizado o teste de Friedman, para avaliar 

os diferentes momentos dentro do mesmo grupo, seguido do teste de Dunn para identificar em 

quais momentos seriam encontradas essas diferenças, e o teste de Wilcoxon, para identificar 

diferenças entre as técnicas utilizadas.  

 O grau de significância estabelecido para os testes estatísticos foi de 5% (p<0,05). Os 

testes estatísticos foram realizados em programa de computador16.

 
16 RStudio, Version 0.99.903 – © 2009-2016 RStudio, Inc. 
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6 RESULTADOS 

 

 

6.1 ESTUDO PRÉVIO 

 

Foram incluídos 32 animais, com peso médio de 53,97 ± 10,97 kg (32,3 - 69 kg), sendo 

19 fêmeas (17 adultas e duas jovens) e 15 machos (10 adultos e cinco jovens) para projeto de 

Pesquisa Científica para titulação em nível Mestrado no Programa de Pós-graduação em Clínica 

Cirúrgica Veterinária da FMVZ/USP intitulado "Salpingectomia e deferentectomia em capivara 

(Hydrochoerus hydrochaeris, L. 1766): estudo experimental comparativo entre as abordagens 

cirúrgicas videolaparoscópica e aberta"; protocolo CEUA nº 7590270218, não sendo possível 

avaliação mais acurada dos parâmetros cardiorrespiratórios por não dispormos de alguns 

equipamentos necessários.  

Dentre as capivaras capturadas, a técnica de intubação foi aprimorada com o 

posicionamento adequado do animal em decúbito lateral, com a cabeça estendida e flexionada 

dorsalmente. A inclusão do propofol para melhor indução da anestesia possibilitou uma 

melhora na intubação traqueal. 

Nesse primeiro momento, os animais apresentaram instabilidade respiratória durante o 

procedimento cirúrgico, com valores de ETCO2 chegando a 68 mmHg mesmo apresentando 

frequência respiratória de 34 ± 9 movimentos por minuto em ventilação espontânea e SpO2 de 

98 ± 1%.  

Todos os animais apresentaram timpanismo gasoso sendo necessária a punção e 

descompressão do ceco e/ou cólon maior para diminuir a pressão abdominal. Para tal, foi 

realizada manobra de percussão para definir a área com maior característica de sonoridade 

timpânica, antissepsia do local com álcool 75% e introdução de cateter 16G. 

Duas intercorrências mais graves ocorreram durante esse período. O primeiro animal 

capturado foi submetido a técnica de videocirurgia e o animal veio a óbito durante o 

procedimento cirúrgico por parada cardiorrespiratória. Em outro caso, um macho apresentou 

parada cardiorrespiratória durante a realização do procedimento cirúrgico por técnica 

convencional, porém foi possível a reversão do caso com administração de adrenalina 

intravenosa e ventilação manual.  
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6.2 ESTUDO EXPERIMENTAL 

 

Foram capturados 16 animais, 13 fêmeas e três machos, sendo nove adultos e sete 

jovens, com peso médio de 46,88 ± 8,28 kg (35 – 62 kg). Foram utilizados sete animais no 

grupo GC, com peso médio de 47 ± 6,32 kg; e nove animais no grupo GV, pesando 46,73 ± 

10,86 kg, sem diferença estatística significativa entre os grupos (P = 0,9544). 

A dose média de cetamina administrada para o grupo GC foi de 6,48 ± 0,88 mg/kg e 

para o grupo GV foi de 7,12 ± 2,26 mg/kg e não houve diferença significativa em relação entre 

os grupos (P = 0,5045). A dose utilizada de dexmedetomidina utilizada para a contenção do 

grupo GC foi de 7,57 ± 1,02 mcg/kg e para o grupo GV 8,44 ± 2,95 mcg/kg e não houve 

diferença entre os grupos (P = 0,4765). 

O escore de estresse no momento da captura foi de 0 (0-1) para o grupo GC e 0 (0-0) 

para o grupo GV e não houve diferença entre os grupos (P = 0,4017). A tabela 1 apresenta os 

valores médios e respectivos desvios-padrão do peso dos animais, das doses de cetamina e 

dexmedetomidina, e os escores de estresse no momento da captura dos animais. 

 

Tabela 1 - Valores das médias e respectivos desvios-padrão e valores das medianas e respectivos intervalos 

interquartis dos dados de peso (kg), cetamina (mg/kg), dexmedetomidina (mcg/kg) e escore de 

estresse no momento da captura para os animais capturados 

 

Grupo 

Técnica operatória 

convencional 

Grupo 

videocirurgia 
Valor de p 

Peso (kg) 47 ± 6,32 46,73 ± 10,86 0,9544 

Cetamina (mg/kg) 6,48 ± 0,88 7,12 ± 2,26 0,5045 

Dexmedetomidina 

(mcg/kg) 
7,57 ± 1,02 8,44 ± 2,95 0,4765 

Estresse 0 (0-1) 0 (0-0) 0,4017 

 

A média dos períodos de latência para o grupo GC foi de 8,22 ± 3,42 min e para o grupo 

GV foi de 6 ± 3,21 min e não houve diferença estatística em relação ao período entre os grupos 

(P = 0,2045). 

O período hábil de contenção química foi de 17,22 ± 4,74 min para o grupo GC e de 

15,43 ± 3,73 min para o grupo GV, sem diferença estatística entre os grupos (P = 0,4114). 

A dose necessária de propofol para a intubação dos animais foi de 2,31 ± 0,79 mg/kg, 

para o grupo GC, e 2,08 ± 1,09 mg/kg, para o grupo GV, sem diferença estatística entre os 
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grupos (P = 0,6482); o escore de dificuldade de intubação não variou entre os grupos avaliados 

(P = 0,7561). 

Não houve diferença estatística significativa em relação ao tempo cirúrgico entre os 

grupos (P = 0,6702) e os tempos foram de 76 min (70-80) e 70 min (56,5-81), respectivamente 

para os grupos GA e GV. 

Foram também calculados os tempos entre a retirada dos animais da anestesia inalatória 

e os momentos que apresentaram nistagmo, extubação, primeira movimentação, manutenção 

da posição quadrupedal e recuperação total da anestesia. Não houve diferença estatística em 

relação ao momento em que foi retirado os animais da anestesia inalatória e o início de nistagmo 

entre os grupos (P = 0,4757), e os tempos foram de 7,55 ± 1,74 min, para o grupo GC e de 7 ± 

1,29 min, para o grupo GV. 

O tempo para a extubação para o grupo GC foi de 9 ± 1,41 min e para o grupo GV foi 

de 8,43 ± 1,39 min, e não houve diferença estatística entre os grupos (P = 0,4339). Houve 

diferença significativa entre os grupos em relação à primeira movimentação (P = 0,04472) e o 

tempo para o grupo GC foi de 19,1 ± 2,09 min e de 16,57 ± 2,37 min para o grupo GV. Os 

tempos para a manutenção da posição quadrupedal foi de 33,67 ± 11,13 min, para o grupo GC 

e de 37,28 ± 7,16 min, para o grupo GV, e não houve diferença estatística entre os grupos (P = 

0,4442). Em relação ao tempo de recuperação total da anestesia, não houve diferença estatística 

entre os grupos (P = 0,3593) e os tempos foram de 46,67 ± 15,32 min e 54,71 ± 17,78 min, para 

os grupos GA e GV, respectivamente. A tabela 2 apresenta os valores das médias e respectivos 

desvios-padrão dos tempos de Cirurgia, Nistagmo, Extubação, Primeira Movimentação, 

Posição Quadrupedal e Recuperação Total. Em relação ao requerimento analgésico, não houve 

diferença significativa entre o consumo de fentanil entre os grupos de estudo (P = 1). Em relação 

a necessidade de ventilação mecânica, houve diferença entre os grupos (P = 0,01328), sendo 

que o grupo GV requereu maior necessidade. 
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Tabela 2 - Valores das médias e respectivos desvios-padrão e valores das medianas e respectivos intervalos 

interquartis referentes aos períodos de cirurgia, nistagmo, extubação, primeira movimentação, posição 

quadrupedal e recuperação total, em minutos 

  Técnica operatória 

convencional 

Vídeocirurgia Valor de p 

Cirurgia 76 (70-80) 70 (56,5-81) 0,6702 

Nistagmo 7,55 ± 1,74 7 ± 1,29 0,4757 

Extubação 9 ± 1,41 8,43 ± 1,39 0,4339 

Primeira Movimentação 19,1 ± 2,09 16,57 ± 2,37 0,04472* 

Posição Quadrupedal 33,67 ± 11,13 37,28 ± 7,16 0,4442 

Recuperação Total 46,67 ± 15,32 54,71 ± 17,78 0,3593 

Legenda: * diferença estatística significativa entre os grupos avaliados. 

 

Em relação à hemogasometria, não houve diferença significativa entre os procedimentos 

no momento Pós-Captura para os parâmetros de pH (valor de P = 0,358), PCO2 (valor de P = 

0,1143), PO2 (valor de P = 0,1489), BE (valor de P = 0,4399), HCO3 (valor de P = 0,3259), SO2 

(valor de P = 0,06005) e Lactato (valor de P = 0,5287). Em relação ao momento Pré-

Oxigenação, não houve diferença para os parâmetros pH (valor de P = 0,3631), PCO2 (valor 

de P = 0,773), PO2 (valor de P = 0,8296), BE (valor de P = 0,2051), HCO3 (valor de P = 0,1402), 

SO2 (valor de P = 0,6717) e Lactato (valor de P = 0,8167). Em relação ao momento Pré-

Intubação, não houve diferença para os parâmetros pH (valor de P = 0,754), PCO2 (valor de P 

= 0,6447), PO2 (valor de P = 0,2882), BE (valor de P = 0,7398), HCO3 (valor de P = 0,83), SO2 

(valor de P = 0,07054) e Lactato (valor de P = 0,7945). Em relação ao momento Final, não 

houve diferença para os parâmetros pH (valor de P = 0,2342), PCO2 (valor de P = 0,3607), PO2 

(valor de P = 0,2577), BE (P = 0,664), HCO3 (P = 0,7161), SO2 (P = 0,9096) e Lactato (P = 

0,1714). 

Em relação às comparações entre os momentos dentro do grupo Aberta, não foram 

encontradas diferenças estatísticas para os parâmetros pH (P = 0,714), PCO2 (P = 0,624), PO2 

(P = 0,0,632), BE (P = 0,16), HCO3 (P = 0,295) e Lactato (P = 0,937). Para o grupo GV, não 

foram encontradas diferenças estatísticas entre os momentos para os parâmetros pH (P = 0,43), 

PCO2 (P = 0,619), PO2 (P = 0,989), BE (P = 0,1244), HCO3 (P = 0,1257), SO2 (P = 0,753) e 

Lactato (P = 0,256). 
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A tabela 3 apresenta os valores das médias e respectivos desvios-padrão da 

hemogasometria dos animais avaliados de acordo com o procedimento cirúrgico. 

 

Tabela 3 - Valores das médias e respectivos desvios-padrão e valores das medianas e respectivos intervalos 

interquartis dos dados de pH, PCO2 (mmHg), PO2 (mmHg), BE (mmol/L), HCO3 (mmol/L), SO2 

(%) e níveis séricos de lactato (mg/dL) para os animais dos grupos GC (técnica operatória 

convencional) e GV (videocirurgia) 

Parâmetro Procedimento Pós-captura Pré-oxigenação Pré-intubação Final 

pH GC 7,44 ± 0,02 7,42 ± 0,04 7,41 ± 0,08 7,38 ± 0,05 

 GV  7,42 ± 0,04 7,44 ± 0,03 7,43 ± 0,05 7,42 ± 0,07 

PCO2 GC 42,9 ± 3,4 46,1 ± 4,6 54,3 ± 14 57,1 ± 8,6 

 GV 46,6 ± 2,4 46,8 ± 3,5 50,5 ± 7,5 52,3 ± 9,5 

PO2/FiO2 GC 288 ± 52 361 ± 214 429 ± 183 281 ± 115 

 GV 236 ± 41 259 ± 26 326 ± 144 370 ± 102 

BE GC 4,75 ± 1,5 5,43 ± 2,9 9,25 ± 1,7 8,29 ± 1,6 

 GV 6 ± 2,6 7,3 ± 2 8,8 ± 1,3 9,2 ± 4,5 

HCO3 GC 29,3 ± 1,7 29,9 ± 2,8 33,9 ± 2,7 33,3 ± 1,8 

 GV 30,5 ± 1,9 32 ± 1,8 33,6 ± 1,4 34 ± 4,4 

SO2 GC 92 ± 2,2 89 ± 8,912 100 ± 02 100 ± 0,71 

 GV 85 ± 7 90 ± 3,2 88 ± 27 98 ± 5,3 

Lactato GC 1,41 ± 1,2 0,6 ± 0,3 0,64 ± 0,2 0,54 ± 0,3 

 GV 0,88 ± 0,6 0,56 ± 0,3 0,59 ± 0,3 0,99 ± 0,7 

 

 

Em relação à FC, houve diferença estatística entre os grupos no momento Basal (P = 

0,02076). Não houve diferença significativa entre os momentos Incisão 1 (P = 0,1485), 

Tracionamento 1 (P = 0,07153), Sutura 1 (P = 0,8939), Incisão 2 (P = 0,6526), Tracionamento 

2 (P = 0,433), Sutura 2 (P = 0,7234) e Final (P = 0,5211). Não houve diferença significativa em 
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relação à FC entre os momentos de avaliação para os grupos GC (P = 0,811) e GV (P = 0,2852). 

A tabela 4 apresenta os valores da FC para os grupos avaliados. 

 

Tabela 4 - Valores das médias e respectivos desvios-padrão dos dados de frequência cardíaca (batimentos por 

minuto) dos animais capturados e submetidos ao procedimento de vasectomia e salpingectomia 

Momentos Técnica operatória 

convencional 

Vídeocirurgia 

Basal 68 ± 6* 59 ± 7* 

Incisão 1 68 ± 7 61 ± 19 

Tracionamento 1 71 ± 9 60 ± 23 

Sutura 1 71 ± 10 69 ± 32 

Incisão 2 70 ± 8 81 ± 36 

Tracionamento 2 69 ± 9 64 ± 12 

Sutura 2 68 ± 8 74 ± 27 

Final 71 ± 7 75 ± 28 

Legenda: * diferença estatística significativa entre os grupos avaliados. 

 

Em relação à f, houve diferença estatística entre os grupos no momento Incisão 1 (P = 

0,04322), Tracionamento 1 (P = 0,01634), Sutura 1 (P = 0,002044), Incisão 2 (P = 0,001074), 

Tracionamento 2 (P = 0,01746) e Sutura 2 (P = 0,02895). Não houve diferença significativa 

entre os momentos Basal (P = 0,8238) e Final (P = 0,3358). Não houve diferença significativa 

em relação à f entre os momentos de avaliação para os grupos GC (P = 0,601) e GV (P = 

0,09263) (Tabela 5). 
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Tabela 5 - Valores das médias e respectivos desvios-padrão dos dados de frequência respiratória (movimentos por 

minuto) dos animais capturados e submetidos ao procedimento de vasectomia e salpingectomia 

Momentos Técnica operatória 

convencional 

Vídeocirurgia Valor de p 

Basal 36 ± 6 35 ± 6 0,8238 

Incisão 1 35 ± 8* 24 ± 8* 0,04322 

Tracionamento 1 40 ± 15* 22 ± 6* 0,01634 

Sutura 1 37 ± 12* 20 ± 2* 0,002044 

Incisão 2 37 ± 10* 20 ± 2* 0,001074 

Tracionamento 2 38 ± 12* 25 ± 7* 0,01746 

Sutura 2 36 ± 10* 22 ± 7* 0,02895 

Final 33 ± 12 27 ± 9* 0,3358 

Legenda: * diferença estatística significativa entre os grupos avaliados. 

 

Em relação à ETCO2, houve diferença estatística entre os grupos no momento Sutura 1 

(P = 0,000502) e Final (P = 0,02378). Não houve diferença significativa entre os momentos 

Basal (P = 0,7569), Incisão 1 (P = 0,1029), Tracionamento 1 (P = 0,08616), Incisão 2 (P = 

0,4295), Tracionamento 2 (P = 0,6194) e Sutura 2 (P = 0,8472). Não houve diferença 

significativa em relação à ETCO2 entre os momentos de avaliação para os grupos GC (P = 

0,798) e GV (P = 0,0785) (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Valores das médias e respectivos desvios-padrão dos dados da concentração de dióxido de carbono no 

final da expiração (mmHg) dos animais capturados e submetidos ao procedimento de vasectomia e 

salpingectomia 

Momentos Técnica operatória 

convencional 

Vídeocirurgia Valor de p 

Basal 55 ± 8 54 ± 3 0,7569 

Incisão 1 51 ± 8 43 ± 10 0,1029 

Tracionamento 1 51 ± 10 43 ± 7 0,08616 

Sutura 1 51 ± 8* 36 ± 4* 0,000502 

Incisão 2 48 ± 6 42 ± 11 0,4295 

Tracionamento 2 45 ± 7 47 ± 6 0,6194 

Sutura 2 47 ± 8 47 ± 4 0,8472 

Final 53 ± 5* 46 ± 4* 0,002378 

Legenda: * diferença estatística significativa entre os grupos avaliados. 

 

Em relação à SpO2, houve diferença estatística entre os grupos no momento Basal (P = 

0,0009988), Incisão 1 (P = 0,001198), Tracionamento 1 (P = 0,0007724), Sutura 1 (P = 

0,01854), Incisão 2 (P = 0,03649), Tracionamento 2 (P = 0,002994), Sutura 2 (P = 0,005491) e 

Final (P = 0,01383). Não houve diferença significativa em relação à SpO2 entre os momentos 

de avaliação para os grupos GC (P = 0,8413) e GV (P = 0,3025) (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Valores das médias e respectivos desvios-padrão dos dados da saturação de oxihemoglobina periférica 

(%) dos animais capturados e submetidos ao procedimento de vasectomia e salpingectomia 

Momentos Técnica operatória 

convencional 

Vídeocirurgia 

Basal 99 ± 1 99 ± 1 

Incisão 1 99 ± 1 99 ± 1 

Tracionamento 1 99 ± 2 98 ± 3 

Sutura 1 99 ± 2 99 ± 1 

Incisão 2 100 ± 1 99 ± 1 

Tracionamento 2 99 ± 2 99 ± 1 

Sutura 2 100 ± 1 99 ± 1 

Final 100 ± 0 100 ± 0 
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Em relação à PAS, não houve diferença estatística entre os grupos no momento Basal 

(P = 0,4553), Incisão 1 (P = 0,4554), Tracionamento 1 (P = 0,9019), Sutura 1 (P = 0,1864), 

Incisão 2 (P = 0,7159), Tracionamento 2 (P = 0,2147), Sutura 2 (P = 0,9815) e Final (P = 

0,8099). Não houve diferença significativa em relação à PAS entre os momentos de avaliação 

para os grupos GC (P = 0,1005) e GV (P = 0,8) (Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Valores das médias e respectivos desvios-padrão dos dados da pressão arterial sistólica (mmHg) dos 

animais capturados e submetidos ao procedimento de vasectomia e salpingectomia 

Momentos Técnica operatória 

convencional 

Vídeocirurgia 

Basal 78 ± 13 82 ± 10 

Incisão 1 75 ± 9 71 ± 12 

Tracionamento 1 96 ± 20 98 ± 16 

Sutura 1 83 ± 15 110 ± 31 

Incisão 2 73 ± 8 77 ± 20 

Tracionamento 2 88 ± 13 100 ± 17 

Sutura 2 85 ± 16 84 ± 19 

Final 77 ± 12 77 ± 11 

 

 

Em relação à PAM, não houve diferença estatística entre os grupos no momento Basal 

(P = 0,263), Incisão 1 (P = 0,639), Tracionamento 1 (P = 0,8829), Sutura 1 (P = 0,2202), Incisão 

2 (P = 0,7106), Tracionamento 2 (P = 0,102), Sutura 2 (P = 0,6645) e Final (P = 0,9798). Não 

houve diferença significativa em relação à PAM entre os momentos de avaliação para os grupos 

GC (P = 0,03714), entre os momentos Tracionamento 1 e Incisão 2 (P = 0,03660676); e GV (P 

= 0,692) (Tabela 9). 
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Tabela 9 - Valores das médias e respectivos desvios-padrão dos dados de pressão arterial média (mmHg) dos 

animais capturados e submetidos ao procedimento de vasectomia e salpingectomia 

Momentos Técnica operatória 

convencional 

Vídeocirurgia 

Basal 60 ± 12 67 ± 10 

Incisão 1 58 ± 9 55 ± 13 

Tracionamento 1 82 ± 17 81 ± 18 

Sutura 1 66 ± 12 91 ± 32 

Incisão 2 55 ± 10 60 ± 20 

Tracionamento 2 72 ± 10 86 ± 16 

Sutura 2 67 ± 12 71 ± 16 

Final 63 ± 9 63 ± 13 

 

 

Em relação à PAD, não houve diferença estatística entre os grupos no momento Basal 

(P = 0,4029), Incisão 1 (P = 0,9577), Tracionamento 1 (P = 0,8937), Sutura 1 (P = 0,2151), 

Incisão 2 (P = 1), Tracionamento 2 (P = 0,08652), Sutura 2 (P = 0,5746) e Final (P = 1). Não 

houve diferença significativa em relação à PAM entre os momentos de avaliação para os grupos 

GC (P = 0,306) e GV (P = 0,1936) (Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Valores das médias e respectivos desvios-padrão dos dados da pressão arterial diastólica (mmHg) dos 

animais capturados e submetidos ao procedimento de vasectomia e salpingectomia 

Momentos Técnica operatória 

convencional 

Vídeocirurgia 

Basal 50 ± 11 54 ± 9 

Incisão 1 48 ± 10 48 ± 8 

Tracionamento 1 71 ± 14 70 ± 17 

Sutura 1 55 ± 15 77 ± 28 

Incisão 2 50 ± 5 50 ± 17 

Tracionamento 2 61 ± 10 74 ± 14 

Sutura 2 56 ± 10 59 ± 13 

Final 52 ± 6 52 ± 13 
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Em relação à Fração Inspirada de Isofluorano, não houve diferença estatística entre os 

grupos no momento Basal (P = 0,0623), Incisão 1 (P = 0,653), Tracionamento 1 (P = 0,603), 

Sutura 1 (P = 0,6788), Incisão 2 (P = 3085), Tracionamento 2 (P = 0,8333) e Final (P = 6698).  

Houve diferença significativa apenas no momento Sutura 2 (P = 0,01715). Não houve diferença 

significativa em relação à Fração Inspirada de Isofluorano entre os momentos de avaliação para 

os grupos GC (P = 0,931) e GV (P = 0,1834) (Tabela 11). 

 

Tabela 11 - Valores das médias e respectivos desvios-padrão dos dados da fração inspirada de isofluorano (%) dos 

animais capturados e submetidos ao procedimento de vasectomia e salpingectomia 

Momentos Técnica operatória 

convencional 

Vídeocirurgia 

Basal 0,9 ± 0,1 1 ± 0,1 

Incisão 1 1 ± 0,1 1 ± 0 

Tracionamento 1 1,1 ± 0,2 1,1 ± 0,1  

Sutura 1 1,1 ± 0,2 1,1 ± 0,2 

Incisão 2 1,1 ± 0,1 1,3 ± 0,3 

Tracionamento 2 1,2 ± 0,2 1,1 ± 0,2 

Sutura 2 1,2 ± 0,2* 0,9 ± 0,1* 

Final 1,1 ± 0,2 1,1 ± 0,2 

Legenda: * diferença estatística significativa entre os grupos avaliados. Valor de p= 0,01715. 

 

Em relação à Fração Expirada de Isofluorano, não houve diferença estatística entre os 

grupos no momento Basal (P = 0,07612), Incisão 1 (P = 0,6947), Tracionamento 1 (P = 

0,06974), Sutura 1 (P = 0,8799), Incisão 2 (P = 2031), Tracionamento 2 (P = 0,8434), Sutura 2 

(P = 0,1555) e Final (P = 6586).  Não houve diferença significativa em relação à ISO Expirado 

entre os momentos de avaliação para os grupos GC (P = 0,0799) e GV (P = 0,1801). 
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Tabela 12 - Valores das médias e respectivos desvios-padrão dos dados da fração expirada de isofluorano (%) dos 

animais capturados e submetidos ao procedimento de vasectomia e salpingectomia 

Momentos Técnica operatória 

convencional 

Vídeocirurgia 

Basal 0,8 ± 0,1 0,9 ± 0,1 

Incisão 1 0,9 ± 0,2 0,9 ± 0,1 

Tracionamento 1 0,9 ± 0,2 1,1 ± 0,1 

Sutura 1 1 ± 0,2 1 ± 0,1 

Incisão 2 0,9 ± 0,1 1,1 ± 0,2 

Tracionamento 2 1 ± 0,2 1 ± 0,1 

Sutura 2 1 ± 0,2 0,9 ± 0,1 

Final 1 ± 0,2 1 ± 0,2 

 

 

Em relação ao Débito Cardíaco, não houve diferença significativa entre os 

procedimentos nos momentos ISO 0 (P = 0,1274; GC = 2.941,026 ± 536,408; GV = 2.512,471 

± 512,362), ECO 2 (P = 0,4817; GC = 2.710,72 ± 304,033; GV = 2.175,637 ± 1078,086) e ECO 

3 (P = 0,4544; GC = 2.491,548 ± 414,118; GV = 2.203,134 ± 899,042). Na comparação entre 

os momentos para o mesmo procedimento, não foram encontradas diferenças significativas para 

os grupos GC (P = 0,4169) e GV (P = 0,09697). Como não houve diferença entre os grupos, foi 

realizada uma análise sem separação por procedimento e também não houve diferença 

estatística entre os diferentes momentos de avaliação do débito cardíaco (valor de P = 0,2335). 
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Tabela 13 - Valores das médias e respectivos desvios-padrão dos dados do débito cardíaco (L/min) dos animais 

capturados e submetidos ao procedimento de vasectomia e salpingectomia 

Momentos Técnica operatória 

convencional 

Vídeocirurgia 

ISO 0 2,941 ± 0,536 2,512 ± 0,512  

ECO 2 2,711 ± 0,304 2,176 ± 0,1078 

ECO 3 2,492 ± 0,414 2,203 ± 0, 899 
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7 DISCUSSÃO 

 

No estudo prévio, 32 animais foram submetidos ao mesmo protocolo de contenção 

química seguido da anestesia inalatória com isofluorano para o projeto de pesquisa de mestrado 

intitulado "Salpingectomia e deferentectomia em capivara (Hydrochoerus hydrochaeris, L. 

1766): estudo experimental comparativo entre as abordagens cirúrgicas videolaparoscópica e 

aberta". Esses dados preliminares foram considerados como estudo piloto, uma vez que 

viabilizaram inúmeros ajustes para a realização do estudo em tela. 

 

Nesse primeiro momento, foi possível observar as principais dificuldades encontradas 

na manutenção da anestesia inalatória nessa espécie, entre eles a dificuldade de intubação 

endotraqueal, o acúmulo exacerbado de timpanismo gasoso nas alças intestinais, a diminuição 

da pressão arterial e o aumento considerável da fração expirada de dióxido de carbono no final 

da expiração (ETCO2). 

 

No início, a intubação desses indivíduos foi bastante demorada, chegando a 40 minutos 

de tentativas até a introdução do tubo. Em estudo realizado por Girotto et al. (2021), o tempo 

necessário para a intubação dos animais variou de 18 a 180 segundos, sendo realizado por uma 

pessoa com experiência prévia na intubação de capivaras. No presente estudo experimental, o 

tempo de intubação foi de cerca de 5 a 15min; entretanto essa demora na execução da técnica 

causava uma piora no quadro em relação à pressão arterial, acúmulo de gás nas alças intestinais 

e ao aumento da ETCO2, levando ao aumento das complicações clínicas durante o 

procedimento cirúrgico e a necessidade de intervenção medicamentosa complementar. Foi 

possível observar distensão do ceco e/ou cólon maior em todos os animais, independente do 

procedimento cirúrgico adotado.  

 

No primeiro indivíduo capturado para a realização da videolaparoscopia, foi infundido 

dióxido de carbono (CO2) até atingir a pressão intra-abdominal de 6 mmHg, com velocidade de 

1-2,0 L/min, formando o pneumoperitônio. Devido a diminuição da frequência cardíaca, a 

pressão foi reduzida para 2 mmHg, porém devido a distensão das alças intestinais foi difícil 

realizar a cirurgia. Foi possível observar diminuição do fluxo sanguíneo dos vasos mesentéricos 

seguido de parada cardíaca. As alças intestinais distendidas pressionaram o diafragma devido 

ao posicionamento de Trendelemburg, o que pode ter agravado o quadro causando atelectasia, 
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hipercapnia e hipóxia (CAMPOS; ROLL, 2003). O animal veio a óbito 90 min após contenção 

química. 

 

A princípio, a produção exacerbada de gás intestinal foi causada pela ingestão de cana-

de-açúcar utilizada para a captura dos animais. Como os animais entravam na armadilha no 

período noturno (por volta das 5 horas da manhã) - informação obtida pelas câmeras de 

monitoramento - não foi possível realizar jejum prévio à contenção e como os animais não 

estavam muito condicionados, foi necessária a utilização de quantidade elevada de cana para 

atraí-los para dentro do brete de captura.  

 

Outro ponto importante foi a opção de não realização de jejum pré-anestésico. Os 

animais capturados no Centro de Engenharia e Automação do Instituto Agronômico de 

Campinas (CEAIAC) apresentaram-se muito estressados quando ficavam muito tempo presos 

dentro do brete e todos apresentaram lesão em nariz e lábios, decorrente de inúmeras tentativas 

de romper a tela do brete para fuga e algumas escoriações no corpo causadas por pequenas 

brigas.  As capivaras são conhecidas por suas brigas dentro do grupo por comida e posição 

social, e a reclusão de indivíduos em um ambiente pequeno como o brete de captura favorece 

esses conflitos podendo causar até mesmo a morte de alguns animais. Durante o período de 

captura houve um momento em que seis animais ficaram presos dentro do brete o que 

possibilitou algumas disputas. Se o período em que esses indivíduos ficaram contidos fosse 

prolongado por causa do jejum, possivelmente brigas mais intensas aconteceriam. 

 

Em contrapartida, foi possível realizar a captura de três indivíduos sem a utilização de 

cana-de-açúcar, porém o jejum também não foi considerado para esses indivíduos e os mesmos 

provavelmente se alimentaram previamente à captura. Esses animais também apresentaram 

distensão abdominal decorrente do aumento de conteúdo gasoso nas alças intestinais, fato 

comprovado após introdução de cateter na região com maior intensidade de som timpânico com 

forte odor de fermentação e esvaziamento abdominal. A partir desses acontecimentos 

protocolou-se a cateterização cecal para liberação do conteúdo gasoso e diminuição da PIA. 

 

A mudança do local, do CEAIAC para o Centro de Práticas Esportivas da Universidade 

de São Paulo (Raia olímpica da Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira - USP, 

favoreceu muito a captura e o manejo das capivaras. Os animais que habitam a Raia Olímpica 

já tinham passado por um processo prévio de condicionamento, diminuindo consideravelmente 
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o estresse no momento da captura. Mesmo dentro do brete de captura, os animais apresentavam 

comportamento de pastoreio sem procurar pontos de fuga. Outro fator importante para o 

processo foi o fato de a captura ser realizada pela atração do grupo para dentro do brete ou para 

longe do curso d’água apenas apresentando pedaços de cana para os animais, que seguiam os 

pesquisadores envolvidos de maneira calma e tranquila, conforme podemos observar na figura 

3. Ademais, diminuiu drasticamente o consumo da cana, facilitando e diminuindo o tempo de 

intubação. 

 

O processo de intubação também foi melhorado e adaptado para os animais capturados 

no CEPEUSP. O método foi baseado em estudos prévios em coelhos e cavalos (FALCÃO; 

PEREIRA JUNIOR; COELHO, 2011; MORGAN; GLOWASKI, 2007). A presença de 

conteúdo alimentar encontrado durante o processo, apesar de reduzido, mostrou a importância 

da limpeza da cavidade oral prévia ao processo de intubação. 

 

Nas espécies em que a intubação é difícil, o uso de máscara para prover suporte de 

oxigênio e manutenção da anestesia não provém adequada ventilação e nos casos de parada 

respiratória, não auxilia no tratamento adequado (FUJITA et al., 1991). No presente estudo, os 

animais não apresentaram momentos de apneia, porém as frações expiradas elevadas de CO2 

mostraram a importância da intubação durante o procedimento cirúrgico.  

 

Além da hipercapnia, a redução da pressão arterial foi uma importante alteração clínica; 

a hipotensão arterial decorre, provavelmente, do acúmulo de gás no ceco e/ou cólon maior, 

causando aumento da pressão intra-abdominal (PIA) e impedindo a expansão pulmonar 

adequada e o retorno venoso. A elevação da fração expirada de CO2 observada mesmo com a 

saturação da oxihemoglobina periférica e a frequência respiratória adequadas pode ser 

correlacionada com o aumento da PIA, a qual atua diretamente no diafragma e na complacência 

da parede torácica (KRON; HARMAN; NOLAN, 1984; RIDINGS et al., 1995) levando ao 

decréscimo da capacidade pulmonar piorando a relação ventilação/perfusão com consequente 

hipoxemia e hipercapnia (HUNTER; DAMANI, 2004). Os valores da fração expirada de CO2 

reduziram consideravelmente após realização de ventilação controlada, demonstrando a 

interferência do acúmulo gasoso intestinal e a importância da ventilação controlada durante o 

período trans-cirúrgico. 
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Apesar da avaliação dos gases sanguíneos, nesse estudo, ter sido realizada nos 

momentos pré-operatório e ao final do procedimento cirúrgico, não sendo coletadas amostras 

durante o transoperatório, foi possível observar que, apenas com o oferecimento de oxigênio ao 

animal por meio da utilização da máscara facial, os níveis de PaO2 melhoraram 

consideravelmente, reforçando a importância dessa suplementação durante os procedimentos. 

Entretanto, os valores de PaCO2 se elevaram nos mesmos momentos. Alguns estudos mostram 

uma relação inversa entre os valores de PaCO2 e PaO2 nos animais que passaram por um período 

de hipoxemia e foram suplementados com oxigênio, devido a um processo de vasoconstrição 

pulmonar. Quando o organismo percebe a baixa oferta de O2, desvia o fluxo sanguíneo para as 

áreas mais ventiladas, fazendo com que o CO2 produzido seja eliminado. Quando o oxigênio é 

oferecido ao animal, essa vasoconstrição é inibida e o sangue circula pelos alvéolos e o CO2 

acumulado retorna para o organismo aumentando os valores da PaCO2 (MOUDGIL et al., 2005; 

SYLVESTER et al., 2012). 

 

A redução da pressão arterial sistêmica observada nos animais também é comprometida 

pelo aumento da PIA, atuando diretamente na pré-carga, pós-carga e na pressão intratorácica 

diminuindo o débito cardíaco pela compressão dos vasos abdominais (HUNTER; DAMANI, 

2004). Em contrapartida à diminuição da PAS, ocorre aumento da frequência cardíaca visando 

manter o débito cardíaco. Entretanto, não foi observado aumento da frequência cardíaca nos 

momentos de hipotensão devido ao uso da dexmedetomidina na contenção química 

(KUUSELA et al., 2001).  

 

Outro fator limitante do estudo presente, foi a dificuldade de aferição do DC durante o 

período em que os animais estavam com o abdômen insuflados para a realização da técnica por 

videolaparoscopia. Quando observou-se os valores obtidos, não houve diferença entre os 

grupos, já que os animais do grupo GV não apresentavam aumento da PIA decorrente da 

insuflação por CO2 durante os momentos de avaliação do débito cardíaco. Apesar de não haver 

diferença em relação aos valores de DC, é possível observar que os valores obtidos neste estudo 

para os animais do grupo GV foram menores que o grupo GC, o que pode sugerir uma 

interferência do aumento da PIA como observado em outros estudos (LUCA et al., 1993; 

WOLFGANG, 2009). Um dos fatores que pode ter contribuído para a manutenção do DC é a 

administração de fluidoterapia no momento transoperatório, aumentando o volume 

intravascular e incrementando consequentemente o débito cardíaco nesses animais (RIDINGS 

et al., 1995; SCHACHTRUPP et al., 2005). 



62 

 

Uma das complicações relatadas pela literatura consultada na contenção química da 

espécie é o aumento da temperatura corpórea resultando no óbito de alguns animais, já que 

utilizam a água para controlar o excesso de temperatura (CRUZ et al., 1998; KING, 

CONGDON, TOSTA, 2010). No presente estudo, nenhum dos animais apresentou hipertermia, 

apesar do longo período anestésico; isso deve-se, provavelmente, à utilização da anestesia 

inalatória e ao uso de fluidoterapia que podem ter colaborado no o controle térmico desses 

animais. 

 

O protocolo de contenção química utilizado no presente estudo foi baseado na literatura 

perquirida (CRUZ et al., 1998; MONSALVE-BURITICA; ROJANO-BOLANO; 

CARRASCAL-VELÁSQUEZ, 2013; REGO et al., 2010; SALAS et al., 2004) e na experiência 

adquirida durante o estudo piloto. A associação de cetamina (6,76 ± 1,6 mg/kg) e 

dexmedetomidina (7,95 ± 2 mcg/kg) permitiu uma contenção tranquila, sem agitação, tanto do 

indivíduo capturado como do grupo ao redor, possibilitando coleta de sangue arterial para 

avaliação dos gases sanguíneos, o transporte até o centro cirúrgico e paramentação para o 

procedimento cirúrgico. Ademais, foi possível observar que o protocolo utilizado contribuiu 

para a diminuição da concentração expirada de anestésico inalatório, o qual variou entre 0,8% 

e 1%, auxiliando principalmente no controle do estímulo cirúrgico. 

 

A recuperação anestésica também se demonstrou bastante tranquila em ambos os grupos 

avaliados e, apesar de não haver diferença significativa entre os tempos de recuperação total, 

foi possível observar que os valores obtidos pelo grupo GV (54,71 ± 17,78 min) foram mais 

elevados em relação aos animais do grupo GC (46,67 ± 15,32). 

 

Com o presente estudo foi possível observar que a anestesia inalatória e a realização da 

intubação orotraqueal, com o fornecimento adequado de oxigênio é de extrema importância 

para se obter uma anestesia geral com adequado relaxamento muscular, analgesia e manutenção 

dos sistemas cardiovascular e respiratório. Quando o grupo GC é avaliado, nota-se que o animal 

permanecesse em ventilação espontânea o que viabiliza a sua utilização em procedimentos 

realizadas próximos a áreas de captura, desde que equipamentos portáteis de anestesia 

inalatória, cilindro de oxigênio e adequada monitorização anestésica estejam disponíveis.  

. 
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8 CONCLUSÕES 

 

 

Tendo em vista tais alterações clínicas observadas durante o estudo piloto, percebeu-se 

que ventilação mecânica e monitoração hemodinâmica mais invasiva são necessárias, o que 

pode ser observado pela manutenção dos valores paramétricos, hemogasométricos e do débito 

cardíaco. 

A utilização do protocolo utilizado permitiu uma contenção química satisfatória para a 

realização de amostras biológicas e preparo do animal para o procedimento cirúrgico, além de 

permitir um grau ótimo de relaxamento muscular e sedação. 

Em relação ao procedimento cirúrgico, podemos observar que a técnica convencional 

interferiu menos na dinâmica anestésica, apesar de não encontrarmos diferenças significativas 

entre os parâmetros avaliados, o monitoramento e a necessidade de diminuir a pressão intra-

abdominal evitando assim um comprometimento maior da hemodinâmica animal se faz 

necessário. 

Outro fator imprescindível para o sucesso do procedimento em geral é a equipe 

participante de todas as fases do processo. Como muitos animais tiveram que ser capturados 

sem o auxílio do brete, a equipe precisava estar muito treinada, entrosada e comprometida. 

Nesse momento crucial, qualquer erro ou precipitação poderia gerar um estresse no grupo e o 

indivíduo sedado tentaria fugir para a água e se afogar. Ademais, o cirurgião responsável pelo 

procedimento deve ter experiência suficiente para torná-lo menos invasivo e realizá-lo mais 

rapidamente, diminuindo consequentemente a necessidade de intervenção medicamentosa 

complementar e possível óbito do indivíduo.
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