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A coruja jacurutu (Bubo virginianus) é uma
espécie de hábitos noturnos, amplamente
distribuída na América central e do sul (Figura 1).
Frequentemente são encaminhadas com suspeita
de trauma aos Centros de Triagem de Animais
Silvestres, sendo as fraturas de asas um dos
problemas mais comuns. O plexo braquial é uma
ramificação nervosa que emerge das últimas
vértebras cervicais C5-C6, sendo responsável pela
inervação dos membros torácicos.

A utilização da ultrassonografia como
ferramenta anestésica é uma estratégia que vem
sendo cada vez mais explorada e o bloqueio
anestésico do plexo braquial é indicado para
diversos procedimentos ortopédicos em membro
locomotor anterior, adequado para controle
álgico e motor em intervenções cirúrgicas, como
também para manipulação com finalidade
diagnóstica ou terapêutica. Esta técnica guiada
pelo ultrassom, assim como outros bloqueios
guiados, se baseia na visualização direta das
estruturas nervosas, da agulha de bloqueio e das
estruturas anatômicas adjacentes. Sendo possível
introduzir o anestésico local precisamente em
torno de um nervo e acompanhar a sua dispersão
em tempo real.

Desta forma, o objetivo deste trabalho é o
relato de um bloqueio locorregional do plexo
braquial guiado pelo ultrassom em uma coruja
jacurutu (Bubo virginianus). Para tanto, utilizou-se
o aparelho ultrassonográfico Micromaxx® da
Sonosite com probe multifrequencial linear (6-

13MHz). Em modo B foram localizados os
fascículos do plexo braquial na região
infraclavicular (Figura 2) (nódulos hiperecóicos de
formato triangular), ao redor dos vasos axilares,
sendo o fascículo lateral anterior aos demais
fascículos e a veia axilar situada entre o fascículo
medial e a artéria axilar (Figura 3). Em outras
espécies é possível utilizar a fossa supraclavicular,
contudo, há uma limitação de espaço para
posicionamento do transdutor, bem como o
acesso do cateter. Com o doppler colorido foi
possível avaliar e confirmar os vasos axilares.

Os parâmetros fisiológicos foram monitorados
com monitor multiparamétrico equipado com
sensor de capnografia e acompanhamento
pressórico por meio do doppler oscilométrico.
Após a aplicação do anestésico local foram
realizados teste de sensibilidade, de dor
superficial e profunda (Figura 4), os quais
demonstraram pleno sucesso do procedimento.

Durante todo o procedimento o animal se
manteve estável (saturação de oxigênio, pressão
arterial, frequência cardíaca e respiratória). Desta
forma, concluímos que o bloqueio locorregional
guiado por ultrassom é possível em corujas
jacurutu, e pode ser uma excelente ferramenta,
conferindo maior conforto do paciente, e maior
segurança anestésica.
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Figura 2, 3 e 4: Imagem do posicionamento para aplicação do anestésico local; E Imagem 
ultrassonográfica artéria axilar e o plexo braquial de  uma coruja (Bubo virginianus)


