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RESUMO –A contenção química de animais selvagem muitas vezes conta com alto grau dificuldade, 

quando comparada a outras espécies, principalmente aos animais domésticos. Por se tratar de animais não 

domesticados, deve-se utilizar técnicas de contenção eficientes e de fácil método de aplicação, pois dentro 

do âmbito de sua captura até imobilização devemos prezar pela sua integridade física, manutenção 

anestésica e segurança da equipe técnica envolvida. Portanto o uso de fármacos tranquilizantes associados 

a anestésicos dissociativos se torna o método de eleição, sendo de fundamental importância a 

monitoração adequada e presença de reversores, que são utilizados quando há o aprofundamento exacerba 

do plano anestésico, ou quando deseja-se despertar o paciente, após o término dos procedimentos clínicos 

desejados. Dentro deste contexto, os fármacos de eleição são aqueles que possuem ampla margem de 

segurança, uma vez que, devido à natureza selvagem do animal, é impossível a realização de avaliação 

pré-anestésica. Foi atendido no HV/FAMEZ um animal da espécie Panthera onca que havia sido 

capturado em vida livre, para a realização da avaliação física e coletada de matérias biológicos. O animal 

foi anestesiado com quetamina 5mg/kg e medetomidina 0,1mg/kg por via intramuscular e mantido em 

oxigênioterapia e isoflurano. A frequência cardíaca manteve-se com média de 80bpm, frequência 

respiratória 10mpm, e pressão arterial média de 100mmHg, parâmetros estes considerados normais na 

espécie.  Após o término do procedimento o animal foi colocado em uma gaiola de recuperação onde foi 

administrado reversor de a2- agonista atipamezole na dose 0,2mg/kg, por via intramuscular, o que 

possibilitou que animal ficasse em posição esternal 10 minutos após a aplicação. Conclui-se que a 

associação de 5mg/kg Quetamina-0,1 mg/kg de medetomidina promoveu ótimo miorrelaxamento e 

imobilização, e a utilização do reversor permitiu rápida recuperação do paciente. 
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