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Resumo: O presente trabalho objetivou avaliar dois protocolos anestésicos para contenção de animais 

da espécie Cebus apella, a partir da observação dos parâmetros cardiorrespiratórios e da qualidade da 

sedação dos animais submetidos à anestesia. Para isso, foi utilizado, por via intramuscular, quetamina-S 

(+) (10 mg/kg) e dexmedetomidina (0,020 mg/kg) ou quetamina-S (+) (10 mg/kg), midazolam (0,5 

mg/kg) e metadona (1,0 mg/kg). Oito macacos-prego foram divididos aleatoriamente em dois grupos de 

igual número, após a administração dos fármacos e imobilização completa, avaliou-se a qualidade da 

anestesia por meio de escores, assim como os parâmetros: frequências cardíaca e respiratória, pressões 

arteriais sistólica, diastólica e média, temperatura retal e saturação de oxi-hemoglobina, a cada dez 

minutos, de acordo com o escore de sedação observado. Amostras de sangue arterial foram coletadas 

para análises hemogasométricas. Não foram detectadas variações significativas na qualidade da sedação, 

imobilização e recuperação dos animais, os dois protocolos permitiram um bom escore de sedação 

durante trinta minutos, sem promover alterações significativas nos parâmetros cardiorrespiratórios e 

hemogasométricos dos macacos-prego. 

 

Palavras-Chave: Alfa-2 agonistas adrenérgicos, primatas, anestesia dissociativa 

 

CARDIORRESPIRATORY PARAMETERS AND SEDATION QUALITY OF BROWN 

CAPUCHIN MONKEYS (Cebus apella) ANESTHESIATE WITH KETAMINE-S AND 

DEXMEDETOMIDINE OR KETAMINE-S, MIDAZOLAM AND METHADONE 

 

Abstract: The aim of this study was to evaluate two anesthetic protocols for restraint of species Cebus 

apella animals, using the cardiorespiratory parameters and sedation quality of animals submitted to 

intramuscular anesthesia with ketamine-S (+) (10 mg / kg ) and dexmedetomidine (0.020 mg / kg) or 

ketamine-S (+) (10 mg / kg), midazolam (0.5 mg / kg) and methadone (1.0 mg / kg). Eight brown 

capuchin monkeys were randomly divided into two groups of equal number. After drug administration 

and complete immobilization, the anesthesic quality was evaluated by means of scores as well as the 

parameters: the cardiac and respiratory rates, systolic, diastolic and mean arterial pressures, rectal 

temperature and oxyhemoglobin saturation, every ten minutes and according to the observed sedation 

score. Samples of arterial blood were collected for hemogasometric analysis. No significant variations in 

the sedation, immobilization and recovery quality of the animals were detected; the two protocols 

allowed a good sedation score for thirty minutes, without promoting significant changes in the 

cardiorespiratory and hemogasometric parameters of the brown capuchin monkeys. 
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Introdução 

Nos jardins zoológicos brasileiros e nos Centros de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), os 

macacos-prego (Cebus apella) são os mais numerosos, e o conhecimento acerca de métodos de 

imobilização e parâmetros cardiovasculares é essencial para possibilitar a manipulação segura desses 

animais. Desse modo, o fármaco anestésico mais utilizado em primatas é a quetamina (Shiigi & Casey, 

1999). Esse agente dissociativo promove eficiente imobilização, sem depressão cardiovascular 

significativa, podendo, todavia, cursar com hipertonicidade muscular, movimentos espontâneos 

indesejáveis, sialorreia e convulsões, quando utilizada de forma isolada. A quetamina S(+), entretanto, 

apresenta maior potência com menor ocorrência de  efeitos indesejáveis. 

Buscando-se reduzir a incidência destes efeitos adversos, os agonistas alfa-2 adrenérgicos surgem 

como uma opção, por promoverem relaxamento muscular dose dependente, sedação profunda e algum 

grau de analgesia visceral, sendo amplamente utilizados em associação a quetamina (Theriault et al., 

2008). A dexmedetomidina é um agonista alfa-2 adrenérgico pouco estudado em macacos (Raszplewiscz 

et al., 2013). Contudo, Raposo et al. (2015) ao utilizarem dexmedetomidina em Cynomolgus monkeys, 

observaram sedação pronunciada e miorrelaxamento, sem indução de episódios severos de bradiarritmia.  

Técnicas alternativas que associam agentes opióides potentes, como a metadona, aos anestésicos 

dissociativos e agonistas alfa-2 podem ser empregadas com sucesso nessa espécie, com intuito de 

melhorar a qualidade da anestesia. (Carpenter & Brunson, 2013). Assim, o presente estudo teve como 

objetivo avaliar os parâmetros cardiorrespiratórios e a qualidade da sedação de macacos-prego 

submetidos à anestesia com quetamina-S e dexmedetomidina ou quetamina-S, midazolam e metadona. 

Além disso, foram avaliadas as variáveis hemogasométricas, qualidade e o tempo da recuperação, assim 

como a incidência e relevância clínica dos efeitos adversos encontrados nas associações empregadas. 

 

Material e Métodos 

Foram anestesiados oito macacos-prego (Cebus apella), com idade e peso variados, classificados 

como hígidos, provenientes do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) em Campo Grande, 

MS, Brasil; (CEUA), Processo n°23104.001102/2017-36 – Protocolo n°837/2017 e (ICMBio) n°62176-1. 

Os animais foram submetidos a jejum alimentar por oito horas e divididos aleatoriamente em dois grupos 

de igual número (n=4). Foi realizada a administração dos fármacos, por via intramuscular, contendo: 

GQD = quetamina (10 mg/kg) e dexmedetomidina (0,020 mg/kg) ou GQMM = quetamina (10 mg/kg), 

midazolam (0,5 mg/kg) e metadona (1,0 mg/kg). Após sedação completa, avaliou-se a qualidade da 

sedação, imobilização, recuperação anestésica, tensão muscular,  reflexos interdigital e palpebral segundo 

Bakker et al. (2013), assim como os parâmetros: frequências cardíaca (FC),  respiratória (fR), pressões 

arteriais sistólica (PAS), diastólica (PAD) e média (PAM), temperatura retal (T°C) e saturação de oxi-

hemoglobina (SatO2) por meio de sensor posicionado no espaço interdigital (Monitor multiparamétrico; 

Dixtal, Manaus-AM, Brasil), a cada dez minutos, de acordo com o escore de sedação observado. Além 

disso, obtiveram-se amostras de sangue arterial com seringa de 1ml heparinizada para análises 

hemogasométricas do pH, da pressão parcial de CO2 (PCO2), da pressão parcial de O2 (PO2), do 

bicarbonato (HCO3-), do déficit de base (BE), do sódio (Na), do potássio (K), do cálcio iônico (iCa) e do 

cloro (Cl). Os dados foram analisados estatisticamente pelos testes Shapiro-Wilk, ANOVA, Kruskal-

Wallis e Mann-Whitney. 

 

Resultados e discussão 

 As médias e o desvio padrão das médias das frequências cardíacas (FC) estão apresentados na 

tabela 1. No grupo quetamina e dexmedetomidina, a FC apresentou diminuição progressiva iniciando 

com 151 bpm no momento basal e alcançando o valor de 119 bpm no momento 30, semelhante aos 

resultados relatados por Raposo et al. (2015) com Sapajus sp. Aumentos momentâneos e significativos 

também foram detectados sobre os valores da fR, PAS, PAM, pH e K para esse grupo, essas variações 

podem ser justificadas pelas alterações cardiorrespiratórias induzidas pela dexmedetomidina, como 

bradicardia, hipertensão inicial seguida de redução na pressão arterial e depressão respiratória, 

característica não observada neste estudo, além de mudanças neuroendócrinas. 

 

Tabela 1 - Médias e desvio padrão das médias das frequências cardíacas  

Variáveis Grupos Momentos 



 

 

 
 

ANAIS DA XI MOSTRA CIENTÍFICA FAMEZ / UFMS, 

 CAMPO GRANDE, 2018. 

 

3 

MB min M10 min M20 min M30 min 

 FC (bpm) GQD 151,5±20,1A* 130±7,1A* 126,5±6,8A* 119±6,5A* 

 GQMM 213,2±23,5B* 192,5±35,3B* 190,5±31,9B* 192,3±21,9B* 

FC: frequência cardíaca, bpm: batimentos por minuto, MB: momento basal, M10 min, M20 min, M30 

min: momentos de aferição dos parâmetros. *diferença significativa entre os momentos. Médias seguidas 

de letras diferentes diferem significativamente entre os grupos. p < 0,05 
 

Já a saturação de oxi-hemoglobina manteve-se dentro do intervalo de normalidade para a 

espécie anestesiada com agonistas alfa2-adrenérgicos e fármacos dissociativos. Na análise 

hemogasometrica, os valores do pH (p=0,0055) e K (p=0,04) foram maiores para quetamina e 

dexmedetomidina no momento basal. Para quetamina, midazolam e metadona os valores de BE 

(p=0,013) demonstraram significância quando comparados ao grupo quetamina e dexmedetomidina. 

Entretanto, essas variações não tiveram relevância sobre a qualidade da anestesia. Por fim, não foram 

detectadas variações significativas na qualidade da sedação, imobilização e recuperação dos macacos, os 

dois protocolos permitiram um bom escore de sedação durante trinta minutos. 

 

Conclusões 

Conclui-se que a associação quetamina-S(+) e dexmedetomidina promove maior bradicardia do 

que quetamina-S(+), midazolam e metadona, além de maiores valores de fR, PAS e PAM. Contudo, os 

parâmetros avaliados permaneceram dentro do intervalo de normalidade para primatas anestesiados, 

ambos os protocolos demonstraram-se seguros para contenção de macacos-prego. 
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