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ANESTESIA EM JACARÉS 

 
RESUMO 
 
Os jacarés, de modo geral, apresentam um comportamento defensivo natural 
que, associado às suas características físicas, faz com que certos 
procedimentos clínicos e cirúrgicos a serem realizados necessitem da utilização 
de contenção física e/ou química. Ob
literatura, fármacos que podem ser utilizados com segurança para sedação e 
anestesia para procedimentos cirúrgicos nos animais pertencentes à família 
Alligatoridae. Material & Métodos 
descritos em artigos sobre procedimentos clínicos e cirúrgicos em 
latirostris, Caiman crocodilus 
plataforma Google Scholar por meio da combinação das palavras
anestesia, crocodilianos, ja
- Campagnol (2014) registrou sedação discreta/moderada e demonstrou que 
não houve diferença significativa nos escores de sedação, períodos de indução, 
duração e recuperação após administração da associação 
1% e 30mg/kg de cetamina 10% no membro torácico ou pélvico em 
latirostris, contradizendo a crença de que o sistema porta
influência na metabolização precoce dos fármacos aplicados na porção caudal 
do corpo de jacarés. A utilização de cetamina na dose de 15mg/Kg em seio 
venoso subdural em Caiman rhombifer 
para uma indução anestésica, porém, na dose 30mg/kg, na mesma via 
registrou-se rápida indução, entre 45
anestésica ocorrido entre 25
(GUZMELI et al., 2014). A utilização de cetamina (10mg/kg) associada à 
xilazina (0,1mg/kg) e de cetamina (10mg/kg) associada à medetomidina 
(160mg/kg) em Caiman latiro
embora tenha promovido sedação moderada com miorrelaxamento moderado, 
não proporcionou profundidade anestésica para realização de procedimentos 
cirúrgicos, uma vez que os animais mantiveram resposta moto
de dígito e apresentaram tempo de contenção farmacológica reduzido 
(CAMPAGNOL 2014; HEATON
de propofol (4mg/kg IV) para indução e isoflurano (1
anestésica, conseguiu
anestésico. Em Caiman crocodilus 
seio cervical vertebral, quanto de dextrocetamina (10mg/kg) aplicada no seio 
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Os jacarés, de modo geral, apresentam um comportamento defensivo natural 
que, associado às suas características físicas, faz com que certos 
procedimentos clínicos e cirúrgicos a serem realizados necessitem da utilização 
de contenção física e/ou química. Objetivos - Apresentar a partir de revisão de 
literatura, fármacos que podem ser utilizados com segurança para sedação e 
anestesia para procedimentos cirúrgicos nos animais pertencentes à família 
Alligatoridae. Material & Métodos - Foram analisados protocolo
descritos em artigos sobre procedimentos clínicos e cirúrgicos em 

Caiman crocodilus e Alligator mississippiensis, buscados na 
plataforma Google Scholar por meio da combinação das palavras
anestesia, crocodilianos, jacarés e contenção química. Resultados e Discussão 

Campagnol (2014) registrou sedação discreta/moderada e demonstrou que 
não houve diferença significativa nos escores de sedação, períodos de indução, 
duração e recuperação após administração da associação 1mg/kg de xilazina 
1% e 30mg/kg de cetamina 10% no membro torácico ou pélvico em 

, contradizendo a crença de que o sistema porta-renal poderia exercer 
influência na metabolização precoce dos fármacos aplicados na porção caudal 

jacarés. A utilização de cetamina na dose de 15mg/Kg em seio 
Caiman rhombifer produziu sedação, mas não suficiente 

para uma indução anestésica, porém, na dose 30mg/kg, na mesma via 
indução, entre 45-120 segundos, tendo a recuperação 

anestésica ocorrido entre 25-79 minutos após a administração do fármaco 
., 2014). A utilização de cetamina (10mg/kg) associada à 

xilazina (0,1mg/kg) e de cetamina (10mg/kg) associada à medetomidina 
Caiman latirostris e Alligator mississippiensis, respectivamente, 

embora tenha promovido sedação moderada com miorrelaxamento moderado, 
não proporcionou profundidade anestésica para realização de procedimentos 
cirúrgicos, uma vez que os animais mantiveram resposta motora ao pinçamento 
de dígito e apresentaram tempo de contenção farmacológica reduzido 
(CAMPAGNOL 2014; HEATON-JONES, 2002). Entretanto, com a associação 
de propofol (4mg/kg IV) para indução e isoflurano (1-2,5%) para manutenção 
anestésica, conseguiu-se alcançar a profundidade desejada do plano 

Caiman crocodilus tanto o uso único de propofol (5mg/kg) no 
seio cervical vertebral, quanto de dextrocetamina (10mg/kg) aplicada no seio 
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Apresentar a partir de revisão de 
literatura, fármacos que podem ser utilizados com segurança para sedação e 
anestesia para procedimentos cirúrgicos nos animais pertencentes à família 

Foram analisados protocolos anestésicos 
descritos em artigos sobre procedimentos clínicos e cirúrgicos em Caiman 

, buscados na 
plataforma Google Scholar por meio da combinação das palavras-chave 

carés e contenção química. Resultados e Discussão 
Campagnol (2014) registrou sedação discreta/moderada e demonstrou que 

não houve diferença significativa nos escores de sedação, períodos de indução, 
1mg/kg de xilazina 

1% e 30mg/kg de cetamina 10% no membro torácico ou pélvico em Caiman 
renal poderia exercer 

influência na metabolização precoce dos fármacos aplicados na porção caudal 
jacarés. A utilização de cetamina na dose de 15mg/Kg em seio 

produziu sedação, mas não suficiente 
para uma indução anestésica, porém, na dose 30mg/kg, na mesma via 

do a recuperação 
79 minutos após a administração do fármaco 

., 2014). A utilização de cetamina (10mg/kg) associada à 
xilazina (0,1mg/kg) e de cetamina (10mg/kg) associada à medetomidina 

, respectivamente, 
embora tenha promovido sedação moderada com miorrelaxamento moderado, 
não proporcionou profundidade anestésica para realização de procedimentos 

ra ao pinçamento 
de dígito e apresentaram tempo de contenção farmacológica reduzido 

JONES, 2002). Entretanto, com a associação 
2,5%) para manutenção 

çar a profundidade desejada do plano 
tanto o uso único de propofol (5mg/kg) no 

seio cervical vertebral, quanto de dextrocetamina (10mg/kg) aplicada no seio 
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venoso occipital ou por via intracelomática, produziram rápido perí
latência (57s-10,83min) com bom relaxamento muscular e rápida (±50min) 
recuperação, mas não provocaram bloqueio sensitivo e apresentaram como 
efeito adverso apnéia (JÚNIOR, 2013; HIRANO, 2011). Júnior (2013) 
demonstrou que com o uso de propofol na d
bloqueio motor foi em média de 88,5 e de recuperação de 34,1 minutos, 
entretanto não houve bloqueio sensitivo, devendo este protocolo ser utilizado 
apenas para contenção farmacológica. O uso da associação de dextrocetamina 
(10mg/kg) e midazolam (0,5mg/kg) administrada no seio venoso occipital de 
Caiman crocodilus gerou sedação profunda satisfatória (HIRANO, 2015). 
Conclusão - Apesar da diversidade de fármacos e associações utilizados na 
literatura consultada, poucos protocolos sã
plano anestésico seguro com analgesia adequada para realização de 
procedimentos prolongados ou invasivos em animais da família

 
Palavras-chave: Contenção farmacológica; Contenção química; 
Alligatoridae. 
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venoso occipital ou por via intracelomática, produziram rápido perí
10,83min) com bom relaxamento muscular e rápida (±50min) 

recuperação, mas não provocaram bloqueio sensitivo e apresentaram como 
efeito adverso apnéia (JÚNIOR, 2013; HIRANO, 2011). Júnior (2013) 
demonstrou que com o uso de propofol na dose de 5mg/kg, o período de 
bloqueio motor foi em média de 88,5 e de recuperação de 34,1 minutos, 
entretanto não houve bloqueio sensitivo, devendo este protocolo ser utilizado 
apenas para contenção farmacológica. O uso da associação de dextrocetamina 

/kg) e midazolam (0,5mg/kg) administrada no seio venoso occipital de 
gerou sedação profunda satisfatória (HIRANO, 2015). 

Apesar da diversidade de fármacos e associações utilizados na 
literatura consultada, poucos protocolos são eficientes para obtenção de um 
plano anestésico seguro com analgesia adequada para realização de 
procedimentos prolongados ou invasivos em animais da família 
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isolada ou em associação ao midazolan em Jacaré
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