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ANESTESIA EM CORUJA
PARA AMPUTAÇÃO 

REGIÃO DISTAL 
 

RESUMO 
 
Nos últimos anos, um crescente aumento no interesse de preservação dos 
animais silvestres, com isso, levou a um aumento na demanda em anestesia de 
animais silvestres para procedimentos cirúrgicos. A anestesia 
técnica de escolha, seja em procedimentos extensos ou curtos, e tem o 
isoflurano como anestésico de primeira escolha. A medicação pré
utilizada antes da indução com máscara de isoflurano, com o propósito de o 
reduzir estresse e 
benzodiazepínicos e opioides, e em caso de animais mais agressivos, 
associam-se a cetamina. O objetivo desse trabalho é relatar a utilização de 
anestesia inalatória em uma coruja
amputação de membro após trauma com fratura e perda de função do mesmo. 
Foi atendida no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Jataí, uma 
coruja-buraqueira (Athene cunicularia
trazida pela Secretaria do M
encontrada na rua e levada até a Secretaria com um dos membros pélvicos 
machucado gravemente. Após o exame físico, foi observado que o membro 
pélvico esquerdo do animal estava com fratura total e exposição 
perda da circulação sanguínea na região distal do membro, e ausência de 
reflexo de retirada em falanges. Diante do diagnóstico, a ave foi encaminhada 
para realização da cirurgia de amputação do membro pélvico esquerdo, em 
região distal da tíbia. Como medicação pré
cetamina na dose de 20 mg/kg, midazolam na dose de 1 mg/kg e tramadol na 
dose de 6 mg/kg, ambos colocados na mesma seringa e aplicados por via 
intramuscular (musculatura peitoral, paralelo a quilha). A av
utilizando um cateter 22G e conectado ao sistema Baraka adaptado para o 
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Nos últimos anos, um crescente aumento no interesse de preservação dos 
animais silvestres, com isso, levou a um aumento na demanda em anestesia de 
animais silvestres para procedimentos cirúrgicos. A anestesia 
técnica de escolha, seja em procedimentos extensos ou curtos, e tem o 
isoflurano como anestésico de primeira escolha. A medicação pré
utilizada antes da indução com máscara de isoflurano, com o propósito de o 
reduzir estresse e agitação da ave, utilizando-se comumente os 
benzodiazepínicos e opioides, e em caso de animais mais agressivos, 

se a cetamina. O objetivo desse trabalho é relatar a utilização de 
anestesia inalatória em uma coruja-buraqueira (Athene cunicularia
amputação de membro após trauma com fratura e perda de função do mesmo. 
Foi atendida no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Jataí, uma 

Athene cunicularia), jovem, fêmea, pesando 165 gramas, 
trazida pela Secretaria do Meio Ambiente da cidade, com histórico de ter sido 
encontrada na rua e levada até a Secretaria com um dos membros pélvicos 
machucado gravemente. Após o exame físico, foi observado que o membro 
pélvico esquerdo do animal estava com fratura total e exposição 
perda da circulação sanguínea na região distal do membro, e ausência de 
reflexo de retirada em falanges. Diante do diagnóstico, a ave foi encaminhada 
para realização da cirurgia de amputação do membro pélvico esquerdo, em 

ia. Como medicação pré-anestésica foi administrado: 
cetamina na dose de 20 mg/kg, midazolam na dose de 1 mg/kg e tramadol na 
dose de 6 mg/kg, ambos colocados na mesma seringa e aplicados por via 
intramuscular (musculatura peitoral, paralelo a quilha). A av
utilizando um cateter 22G e conectado ao sistema Baraka adaptado para o 
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Nos últimos anos, um crescente aumento no interesse de preservação dos 
animais silvestres, com isso, levou a um aumento na demanda em anestesia de 
animais silvestres para procedimentos cirúrgicos. A anestesia inalatória é a 
técnica de escolha, seja em procedimentos extensos ou curtos, e tem o 
isoflurano como anestésico de primeira escolha. A medicação pré-anestésica é 
utilizada antes da indução com máscara de isoflurano, com o propósito de o 

se comumente os 
benzodiazepínicos e opioides, e em caso de animais mais agressivos, 

se a cetamina. O objetivo desse trabalho é relatar a utilização de 
Athene cunicularia), para a 

amputação de membro após trauma com fratura e perda de função do mesmo. 
Foi atendida no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Jataí, uma 

), jovem, fêmea, pesando 165 gramas, 
eio Ambiente da cidade, com histórico de ter sido 

encontrada na rua e levada até a Secretaria com um dos membros pélvicos 
machucado gravemente. Após o exame físico, foi observado que o membro 
pélvico esquerdo do animal estava com fratura total e exposição da tíbia, com 
perda da circulação sanguínea na região distal do membro, e ausência de 
reflexo de retirada em falanges. Diante do diagnóstico, a ave foi encaminhada 
para realização da cirurgia de amputação do membro pélvico esquerdo, em 

anestésica foi administrado: 
cetamina na dose de 20 mg/kg, midazolam na dose de 1 mg/kg e tramadol na 
dose de 6 mg/kg, ambos colocados na mesma seringa e aplicados por via 
intramuscular (musculatura peitoral, paralelo a quilha). A ave foi entubada 
utilizando um cateter 22G e conectado ao sistema Baraka adaptado para o 
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tamanho do animal. A indução e manutenção anestésica foi realizada com 
vaporização de isoflurano (vaporizador universal). Foi realizado bloqueio local 
infiltrativo com lidocaína na dose de 4 mg/kg. Animal permaneceu em decúbito 
dorsal, e foram monitorados os parâmetros de frequência cardíaca (doppler 
vascular), frequência respiratória e temperatura (utilizado colchão térmico para 
manutenção). No pós-operatório imediato, f
dose de 0,2 mg/kg e dipirona na dose de 25 mg/kg, ambos por via 
intramuscular. O procedimento cirúrgico teve duração de 20 minutos, e a ave 
teve excelente recuperação anestésica, sendo liberada para a Secretaria do 
Meio Ambiente no mesmo dia. Como analgesia recebeu dipirona na dose de 25 
mg/kg BID, durante 4 dias, e repouso até a retirada dos pontos. Na retirada de 
pontos, a paciente se encontrou saudável e totalmente adaptada a amputação, 
e com tentativas de voo. Concluímos 
uma técnica segura, principalmente em animais debilitados e traumatizados.

 
Palavras-chave: Anestésicos; Aves silvestres; Isoflurano; Recuperação 
anestésica. 
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vaporização de isoflurano (vaporizador universal). Foi realizado bloqueio local 

idocaína na dose de 4 mg/kg. Animal permaneceu em decúbito 
dorsal, e foram monitorados os parâmetros de frequência cardíaca (doppler 
vascular), frequência respiratória e temperatura (utilizado colchão térmico para 

operatório imediato, foram administrados meloxicam na 
dose de 0,2 mg/kg e dipirona na dose de 25 mg/kg, ambos por via 
intramuscular. O procedimento cirúrgico teve duração de 20 minutos, e a ave 
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ente no mesmo dia. Como analgesia recebeu dipirona na dose de 25 
mg/kg BID, durante 4 dias, e repouso até a retirada dos pontos. Na retirada de 
pontos, a paciente se encontrou saudável e totalmente adaptada a amputação, 
e com tentativas de voo. Concluímos que anestesia inalatória com isoflurano é 
uma técnica segura, principalmente em animais debilitados e traumatizados.
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