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ANESTESIA EM ANFÍBIOS 
 

RESUMO 
 
O atendimento de anfíbios ainda é pouco realizado em território nacional, apesar da diversidade 
de espécies encontradas no país e desses animais serem comumente registrados em resgates de 
fauna devido às alterações antropogênicas causadas no ambiente nat
sobre manejo e tratamento desses pacientes. Em algumas situações, sedação e anestesia podem 
ser necessárias para realização de procedimentos médicos. 
uso rotineiro na medicina veterinária, que 
acordo com a via indicada, partindo de dados de revisão de literatura, a fim de contribuir com o 
manejo clínico desse grupo taxonômico. 
científicos, dissertações de mestrado, monografias e guias sobre anestesia e analgesia em 
anfíbios. Resultados e Discussão 
para espécies aquáticas menor que as doses recomendadas para terrestres. Em rãs
de 175mg/L em imersão por 15 minutos produzem sedação e insensibilização eficazes até 65 
minutos, sendo que prolapsos gástricos podem ser observados como efeitos colaterais 
(MITCHELL, 2009). Já a cetamina, pode ser administrada por via intramuscular, subcutâ
intravenosa ou através dos sacos dorsais via linfática, produzindo boa analgesia somática em 
doses variando de 50-150mg/kg (LONGLEY, 2008). No entanto, produz efeitos variados e não 
produz bom miorrelaxamento e analgesia visceral, portanto, Mitchell (
como agente pré-anestésico com doses de 20
intravenosa, intra óssea e intracelomática (CARDOSO, 2012). Conforme Mitchell (2009), doses 
seguras variam de 9,5-35mg/kg e produzem desde
imersão em propofol apresenta poucos benefícios. O isoflurano pode ser administrado por imersão 
(0,28% de administração direta e 5% dissolvido na água produzem efeitos cirúrgicos), tópico 
(0,007–0,015mL/g) ou inalação (5% de indução e 1
acordo com histórico e tamanho do animal, podendo causar desde indução até planos anestésicos 
aprofundados (GORCZAK, 2015) Ribeiro (2015) demonstrou que, em rã touro, a utilização de 
isoflurano (3mL) em gel lubrificante KY® (3,5mL) e água desmineralizada (1,5mL), para anestesia 
geral tópica apresentou sedação
em plano anestésico suficiente para realização de procedimento cirúrgico. Entr
aprofundamento excessivo da anestesia sendo realizado banho de água destilada no animal que 
não surtiu efeitos, fazendo necessária imersão 
havendo superficialização após 10 minutos e recuperação tot
utilização de isoflurano na mesma
proporcionou sedação suficiente para realizaç
localizados no estômago. (LEONARDO 
apresenta bons resultados com 
Devido à diversidade de espécie
estudos específicos de técnicas e suas
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O atendimento de anfíbios ainda é pouco realizado em território nacional, apesar da diversidade 
de espécies encontradas no país e desses animais serem comumente registrados em resgates de 

alterações antropogênicas causadas no ambiente natural. Ainda existem lacunas 
sobre manejo e tratamento desses pacientes. Em algumas situações, sedação e anestesia podem 
ser necessárias para realização de procedimentos médicos. Objetivos - Apresentar fármacos de 
uso rotineiro na medicina veterinária, que podem ser utilizados em anfíbios com segurança, de 
acordo com a via indicada, partindo de dados de revisão de literatura, a fim de contribuir com o 
manejo clínico desse grupo taxonômico. Materiais e métodos- Foram analisados  artigos 

ções de mestrado, monografias e guias sobre anestesia e analgesia em 
Resultados e Discussão - O eugenol pode ser administrado por imersão, sendo a dose 

para espécies aquáticas menor que as doses recomendadas para terrestres. Em rãs
175mg/L em imersão por 15 minutos produzem sedação e insensibilização eficazes até 65 

minutos, sendo que prolapsos gástricos podem ser observados como efeitos colaterais 
(MITCHELL, 2009). Já a cetamina, pode ser administrada por via intramuscular, subcutâ

através dos sacos dorsais via linfática, produzindo boa analgesia somática em 
150mg/kg (LONGLEY, 2008). No entanto, produz efeitos variados e não 

produz bom miorrelaxamento e analgesia visceral, portanto, Mitchell (2009) recomenda seu uso 
anestésico com doses de 20-40 mg/kg. O propofol pode ser administrado por via 

intravenosa, intra óssea e intracelomática (CARDOSO, 2012). Conforme Mitchell (2009), doses 
35mg/kg e produzem desde sedação até plano cirúrgico, sendo que a 

imersão em propofol apresenta poucos benefícios. O isoflurano pode ser administrado por imersão 
(0,28% de administração direta e 5% dissolvido na água produzem efeitos cirúrgicos), tópico 

ção (5% de indução e 1-3% de manutenção. As doses variam de 
acordo com histórico e tamanho do animal, podendo causar desde indução até planos anestésicos 
aprofundados (GORCZAK, 2015) Ribeiro (2015) demonstrou que, em rã touro, a utilização de 

mL) em gel lubrificante KY® (3,5mL) e água desmineralizada (1,5mL), para anestesia 
geral tópica apresentou sedação após 15 minutos da aplicação e em 20 minutos ocorreu a entrada 
em plano anestésico suficiente para realização de procedimento cirúrgico. Entr
aprofundamento excessivo da anestesia sendo realizado banho de água destilada no animal que 
não surtiu efeitos, fazendo necessária imersão do paciente em água adicionada de oxigênio, 
havendo superficialização após 10 minutos e recuperação total após 2h30min. Em axolotes, a 

mesma diluição e aplicado no dorso do animal na
proporcionou sedação suficiente para realização de gastroscopia e remoção de corpos estranhos 
localizados no estômago. (LEONARDO et al., 2019) Conclusão - A anestesia em anfíbios 

com fármacos já conhecidos e utilizados na medicina veterinária. 
Devido à diversidade de espécies, existe um área a ser explorada na medicina veterinária sobre 
estudos específicos de técnicas e suas aplicações. 
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O atendimento de anfíbios ainda é pouco realizado em território nacional, apesar da diversidade 
de espécies encontradas no país e desses animais serem comumente registrados em resgates de 

ural. Ainda existem lacunas 
sobre manejo e tratamento desses pacientes. Em algumas situações, sedação e anestesia podem 

Apresentar fármacos de 
podem ser utilizados em anfíbios com segurança, de 

acordo com a via indicada, partindo de dados de revisão de literatura, a fim de contribuir com o 
Foram analisados  artigos 

ções de mestrado, monografias e guias sobre anestesia e analgesia em 
O eugenol pode ser administrado por imersão, sendo a dose 

para espécies aquáticas menor que as doses recomendadas para terrestres. Em rãs-touro doses 
175mg/L em imersão por 15 minutos produzem sedação e insensibilização eficazes até 65 

minutos, sendo que prolapsos gástricos podem ser observados como efeitos colaterais 
(MITCHELL, 2009). Já a cetamina, pode ser administrada por via intramuscular, subcutânea, 

através dos sacos dorsais via linfática, produzindo boa analgesia somática em 
150mg/kg (LONGLEY, 2008). No entanto, produz efeitos variados e não 

2009) recomenda seu uso 
40 mg/kg. O propofol pode ser administrado por via 

intravenosa, intra óssea e intracelomática (CARDOSO, 2012). Conforme Mitchell (2009), doses 
sedação até plano cirúrgico, sendo que a 

imersão em propofol apresenta poucos benefícios. O isoflurano pode ser administrado por imersão 
(0,28% de administração direta e 5% dissolvido na água produzem efeitos cirúrgicos), tópico 

3% de manutenção. As doses variam de 
acordo com histórico e tamanho do animal, podendo causar desde indução até planos anestésicos 
aprofundados (GORCZAK, 2015) Ribeiro (2015) demonstrou que, em rã touro, a utilização de 

mL) em gel lubrificante KY® (3,5mL) e água desmineralizada (1,5mL), para anestesia 
15 minutos da aplicação e em 20 minutos ocorreu a entrada 

em plano anestésico suficiente para realização de procedimento cirúrgico. Entretanto, houve 
aprofundamento excessivo da anestesia sendo realizado banho de água destilada no animal que 

paciente em água adicionada de oxigênio, 
al após 2h30min. Em axolotes, a 

na dose de 0,035mL/g 
ão de gastroscopia e remoção de corpos estranhos 

A anestesia em anfíbios 
fármacos já conhecidos e utilizados na medicina veterinária. 

s, existe um área a ser explorada na medicina veterinária sobre 
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