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ANESTESIA EM TAMANDUÁ

 

RESUMO 
 
O tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla 
todos os biomas brasileiros. Esta espécie têm sofrido cada vez mais com a 
destruição do ambiente natural, o que influencia na sua casuística de atendimento e 
na necessidade de realização de procedimentos cirúrgicos. Consequentemente, 
fazendo-se necessário o conhecimento sobre métodos 
espécie para a rotina de atendimento. 
revisão de literatura, fármacos que podem ser utilizados com segurança para 
sedação e anestesia de proced
Material & Métodos - Foram analisados protocolos anestésicos descritos em artigos 
sobre procedimentos clínicos e cirúrgicos 
plataforma Google Scholar e anais de congressos
por meio da combinação das palavras
contenção química. Resultados 
midazolan (0,15-0,5mg/kg) como medicação pré
sedação num período de 10 minutos, podendo ser considerada uma sedação 
rápida, mostrando-se ainda mais eficaz quando combinada com isoflurano 1
meio de máscara facial e 
et al., 2020). A associação ce
(0,2mg/Kg) teve como resultado um plano anestésico adequado para a realização 
de procedimentos cirúrgicos invasivos (MUNHOZ 
xilazina (1-2mg/Kg) em associação com cetamina (10
anestesia dissociativa e bom relaxamento muscular, além de não causar alterações 
significativas nos parâmetros fisiológicos, sendo este protocolo utilizado tanto para 
procedimento clínicos simples quanto para manobras cirúrgicas inva
amputação de membros. (RODRIGUES 
tiletamina+zolazepam (5mg/kg) associada a metadona (0,2mg/kg) via intramuscular 
em conjunto com isoflurano vaporizado, embora tenha proporcionado anestesia 
satisfatória para realização de procedimentos cirúrgicos invasivos, necessitou da 
administração de cetamina (1mg/kg IV) para aprofundamento do plano anestésico 
durante procedimento. (PICOLI 
consiste em tiletamina e zolazepam desidra
Zoletil/50® + 0,25mL de atropina a 1% + 2,50mL de xilazina a 2,0% + 2,05mL de 
água destilada, proporcionou analgesia e miorrelaxamento considerados em graus 
bons para realização de procedimentos de curta duração, indolores ou 
dolorosos. A recuperação foi prolongada, apesar de ser considerada excelente 
(KOPROSKI e PACHALY, 2006) 
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Tamandua tetradactyla Linnaeus, 1758) 
todos os biomas brasileiros. Esta espécie têm sofrido cada vez mais com a 
destruição do ambiente natural, o que influencia na sua casuística de atendimento e 
na necessidade de realização de procedimentos cirúrgicos. Consequentemente, 

necessário o conhecimento sobre métodos de sedação e anestesia da 
espécie para a rotina de atendimento. Objetivos - Apresentar, a partir dos dados de 
revisão de literatura, fármacos que podem ser utilizados com segurança para 
sedação e anestesia de procedimentos clínicos e cirúrgicos em tamanduá

Foram analisados protocolos anestésicos descritos em artigos 
sobre procedimentos clínicos e cirúrgicos em Tamandua tetradacyla 
plataforma Google Scholar e anais de congressos da área de medicina veterinária 
por meio da combinação das palavras-chave anestesia, tamanduá

Resultados e Discussão - A associação de cetamina com 
0,5mg/kg) como medicação pré-anestésica (MPA) proporcionou 

ão num período de 10 minutos, podendo ser considerada uma sedação 
se ainda mais eficaz quando combinada com isoflurano 1

e vaporizador para manutenção do plano anestésico (SILVA 
., 2020). A associação cetamina (12mg/Kg), midazolam (0,5mg/Kg) e morfina 

(0,2mg/Kg) teve como resultado um plano anestésico adequado para a realização 
de procedimentos cirúrgicos invasivos (MUNHOZ et al., 2020) Já a utilização de 

2mg/Kg) em associação com cetamina (10-20mg/Kg) proporcionou 
anestesia dissociativa e bom relaxamento muscular, além de não causar alterações 
significativas nos parâmetros fisiológicos, sendo este protocolo utilizado tanto para 
procedimento clínicos simples quanto para manobras cirúrgicas inva
amputação de membros. (RODRIGUES et al., 2009) A utilização de 
tiletamina+zolazepam (5mg/kg) associada a metadona (0,2mg/kg) via intramuscular 
em conjunto com isoflurano vaporizado, embora tenha proporcionado anestesia 

ação de procedimentos cirúrgicos invasivos, necessitou da 
cetamina (1mg/kg IV) para aprofundamento do plano anestésico 

durante procedimento. (PICOLI et al., 2019) A aplicação do protocolo ZAX, que 
consiste em tiletamina e zolazepam desidratados de um frasco do produto 
Zoletil/50® + 0,25mL de atropina a 1% + 2,50mL de xilazina a 2,0% + 2,05mL de 
água destilada, proporcionou analgesia e miorrelaxamento considerados em graus 

realização de procedimentos de curta duração, indolores ou 
recuperação foi prolongada, apesar de ser considerada excelente 

(KOPROSKI e PACHALY, 2006) Conclusão - A utilização de cetamina em 
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Linnaeus, 1758) está presente em 
todos os biomas brasileiros. Esta espécie têm sofrido cada vez mais com a 
destruição do ambiente natural, o que influencia na sua casuística de atendimento e 
na necessidade de realização de procedimentos cirúrgicos. Consequentemente, 

sedação e anestesia da 
Apresentar, a partir dos dados de 

revisão de literatura, fármacos que podem ser utilizados com segurança para 
imentos clínicos e cirúrgicos em tamanduá-mirim. 

Foram analisados protocolos anestésicos descritos em artigos 
Tamandua tetradacyla buscados na 

da área de medicina veterinária 
chave anestesia, tamanduá-mirim e 

A associação de cetamina com 
anestésica (MPA) proporcionou 

ão num período de 10 minutos, podendo ser considerada uma sedação 
se ainda mais eficaz quando combinada com isoflurano 1-2% por 

vaporizador para manutenção do plano anestésico (SILVA 
tamina (12mg/Kg), midazolam (0,5mg/Kg) e morfina 

(0,2mg/Kg) teve como resultado um plano anestésico adequado para a realização 
., 2020) Já a utilização de 

20mg/Kg) proporcionou 
anestesia dissociativa e bom relaxamento muscular, além de não causar alterações 
significativas nos parâmetros fisiológicos, sendo este protocolo utilizado tanto para 
procedimento clínicos simples quanto para manobras cirúrgicas invasivas como a 

., 2009) A utilização de 
tiletamina+zolazepam (5mg/kg) associada a metadona (0,2mg/kg) via intramuscular 
em conjunto com isoflurano vaporizado, embora tenha proporcionado anestesia 

ação de procedimentos cirúrgicos invasivos, necessitou da 
cetamina (1mg/kg IV) para aprofundamento do plano anestésico 

., 2019) A aplicação do protocolo ZAX, que 
tados de um frasco do produto 

Zoletil/50® + 0,25mL de atropina a 1% + 2,50mL de xilazina a 2,0% + 2,05mL de 
água destilada, proporcionou analgesia e miorrelaxamento considerados em graus 

realização de procedimentos de curta duração, indolores ou pouco 
recuperação foi prolongada, apesar de ser considerada excelente 

A utilização de cetamina em 
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associação com outros fármacos proporcionou boa capacidade de sedação, 
indução, manutenção do plano anesté
Tamandua tetradactyla. 
estudos na área para a complementação dos protocolos já aplicados.
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associação com outros fármacos proporcionou boa capacidade de sedação, 
indução, manutenção do plano anestésico e bom relaxamento muscular em 
Tamandua tetradactyla. Entretanto ainda se faz necessária a realização de mais 
estudos na área para a complementação dos protocolos já aplicados.
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