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Amputação da extremidade 
posterior de um cão
Devido a um acidente a artéria femural esquerda ficou seccionada, tendo provocado isquémia e 
inviabilidade da extremidade e por isso teve de ser amputada.
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Tex é um Border Collie macho, de 17 Kg de peso e 
quatro anos de idade. Vem às urgências da clínica veteriná-
ria depois dos seus donos o terem encontrado em casa a 
sangrar. Como não estavam em casa, não sabem o que 
aconteceu, mas Tex tem acesso ao jardim e pode entrar e 
sair de casa por uma janela e quando chegaram tinham a 
casa cheia de sangue.

Exame físico

No exame físico comprova -se que a artéria femoral es-
querda está seccionada. Procede -se à sedação e sutura -se 
a artéria para parar a hemorragia.

Fica hospitalizado para estabilização hemodinâmica e 
avaliação da viabilidade da extremidade. Realiza -se uma 
ecografia na qual se observam artéria de pequeno calibre 
com fluxo Doppler pulsátil na face medial da extremidade. 
A restante ecografia abdominal é normal. Tex apresenta 
anemia, hipoalbuminemia e hiperpotassemia (ver tabelas 1 
e 2). Os dados mais relevantes são: hematócrito 27,9%; 
hemoglobina 7,2 g/dl; albumina 1,3 g/dl e K 11,7 mmol/l.

Com o potássio tão elevado existem riscos consideráveis. 
Por isso, administra -se 0,15 UI/kg de insulina, juntamente 
com 1 g de glicose/UI de insulina a cada hora, para que 
diminua o potássio. Realiza -se uma transfusão de sangue 
fresco para melhorar o hematócrito e a albumina.

O estado de Tex é muito crítico e apresentam -se duas 
opções aos proprietários: a cirurgia para amputar a extre-
midade, ou a eutanásia, já que a perfusão não melhora e 
estão a verificar -se danos por isquemia. Os proprietários 
optam pela cirurgia.

Preparação da cirurgia

Na analítica prévia à cirurgia, Tex melhorou em todos os 
parâmetros hematológicos. Apresenta anemia ligeira, 87 g/
dl de hemaglobina; 31,31% de hematócrito; albumina 1,6 
g/dl; cálcio 7,2 mg/dl; sódio 136 mmol/l; potássio 9 m3 
mmol/l e ligeira neutrofilia.

É importante ter em conta que é um animal que não está 
estabilizado, ainda que tenha recuperado o hematócrito a 
valores de 31,31%, a albumina é de 1,6 g/dl e o potássio 
encontra -se em valores de 9,3 mmol/l. Por tudo isto 
classifica -se como ASA IV E.

Antes da cirurgia administra -se um bolo de gluconato 
cálcico 0,5 ml/kg para proteger o miocárdio dos efeitos 
arritmogénicos da hiperpotassemia.

Realiza -se um bloqueio do membro posterior para redu-
zir a necessidade de anestésicos gerais. Ao ter sensibilida-
de na extremidade e não poder localizar os nervos com o 
electroestimulador, opta -se pelo bloqueio do terço poste-
rior com uma epidural sacrococcígea com bupivacaína e 
morfina. A quantidade de anestésico local é calculada pela 
DOC (distância occipito -coccígea), injetando 0,06 ml/cm 
(a dose é calculada por kg para não ultrapassar a dose 
máxima).

Prepara -se um cateter de irrigação no toco para a admi-
nistração de bupivacaína no pós -operatório.

Protocolo anestésico

Devido ao estado crítico de Tex, utilizam -se doses baixas 
de todos os fármacos, bem como infusão contínua de fen-
tanilo, lidocaína e cetamina e bloqueio epidural com bupi-
vacaína e morfina para diminuir a percentagem de isoflu-
rano na manutenção anestésica, e proporcionar analgesia 
durante a cirurgia e o pós -operatório, juntamente com o 
cateter de irrigação no toco.Figura 1. Aspeto de Tex antes da cirurgia.
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Tabela 1. Hemograma anterior.

Parâmetro Valores observados Valores de referência

WBC 18,65x109/l* 6-17

LYM 0,77x109/l* 1-5,8

MON 0,66x109/l 0-0,85

NEU 17,15x109/l* 3-12

EOS 0,07x109/l 0,8

BAS 0,01x109/l 0-0,4

RBC 3,58x1012/l* 5,5-8,5

HGC 7,2 g/dl* 12-18

HTC 27,09 %* 37-55

MCV 76 fl 80-77

MCH 20 pg 9,5-24,5

MCHC 26,4 g/dl* 31-38

RDW 15,50 % 12,5-18

PLT 168x109/l 50-500

*Valores fora dos parâmetros normais.

Tabela 2. Análises bioquímicas.

Parâmetro Valores observados Valores de referência

ALB 1,3 g/dl* 2,5-4,4

ALKP 177 U/l* 20-150

AL 124 U/l* 10-118

AMY 298 U/l 200-1.200

TBIL 0,6 mg/dl 0,1-0,6

BUN 85 mg/dl* 7-25

Ca 5,8 mg/dl* 8,6-11,8

PHOSP 8,6 mg/dl* 2,9-6,8

CREA 3,5 mg/dl* 0,3-1,4

GLU 113 mg/dl* 60-110

Na 142 mmol/l 138-160

K 9,7 mmol/l* 3,7-5,8

TP 4 g/dl* 5,4-8,2

GLOB 2,7 g/dl 2,3-5,2

*Valores fora dos parâmetros normais.

Figura 2. Cateter de irrigação de anestesia local. Figura 3. Monitorização e VPPI. Figura 4. Tex 12 horas depois da cirurgia.

Preparamos a infusão de dopamina que, por si baixa a 
pressão durante o procedimento anestésico -cirúrgico.

Pré medica -se com metadona IV com uma dose de 0,2 
mg/Kg, dexmedetomidina IV na dose de 0,1 µg/Kg e induz-
-se com alfaxalona 0,2 mg/Kg IV.

Posteriormente realiza -se um bloqueio epidural sacrococ-
cígeo com bupivacaína 0,25% 0, 06 ml/cm DOC e morfina 
0,1 mg/kg.

A manutenção é feita com isoflurano, com ventilação 
mecânica controlada por pressão e uma infusão contínua 
de FLK, fentanilo 5 µg/Kg, lidocaína 2 mg/kg/h e cetamina 
0,2 mg/kg/h.

Monitoriza -se a SpO
2
, ECG, pressão arterial e temperatura.

A pressão arterial no início da cirurgia encontra -se em 
valores baixos: sistólica 89; diastólica 48 e média 62, e por 
isso administra -se uma infusão de dopamina a 5 µg/Kg/min.
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Figura 6. Tex 36 horas depois da cirurgia.Figura 5. Tex 24 horas depois da cirurgia.

A percentagem de isoflurano mantém -se em valores de 
0,8 a 0,5%.

Tratamento cirúrgico

A secção da artéria femoral provoca isquemia na extre-
midade.

A isquemia dos tecidos inverte o metabolismo que passa 
de aeróbio para anaeróbio, o que provoca a diminuição do 
ATP e um fluxo de íons transmembrana anormal. O potássio 
sai do interior da membrana e o sódio, o cálcio e o cloro 
entram, provocando a morte celular. Tudo isto provoca aci-
dose celular. A morte celular ativa o sistema inflamatório e 
como consequência provoca uma resposta inflamatória mul-
tiorgânica, o que por sua vez agrava o processo. Para com-
pensar a acidose metabólica, provoca -se uma hiper ventila-
ção para tentar eliminar o excesso de CO

2
 pela respiração.

A hiperpotassemia derivada de todo o processo inflama-
tório e da acidose metabólica tenta -se corrigir com a admi-
nistração de insulina regular e o potássio baixa de 11,7 para 
9,7 mmol/l e 9,3 mmol/l antes da cirurgia.

Ao não dispor de análises de gases, não temos os valores 
de gasometria.

Administra -se infusão contínua de lidocaína, fentanilo e 
cetamina para prevenir os efeitos da isquemia por reperfu-
são e para diminuir as necessidades de gases halogenados.

Evolução

As primeiras 12 horas pós -cirurgia, Tex está prostado.
Realiza -se uma analítica de controlo na clínica, com o 

seguinte resultado: albumina 1,3 g/dl, potássio 7,3 mmol/l 
e hematócrito 26%.

Para tratar a hipoalbuminemia administra -se albumina 
sérica humana (ASH 20%). A dose é calculada através da 
seguinte equação:

Défice de albumina (g) = 10x(objetivo de albumina 
sérica – albumina de soro do paciente) x peso corporal 
(kg) x 0,3

O volume médio administrado em cães é de 5 ml/kg 
(1,25 g/kg). o volume máximo é de 25 ml/kg (6,25 g/kg) 
administrado de forma contínua durante 72 horas.

A ASH infunde -se por via intravenosa através de uma veia 
periférica ou central, isoladamente ou com fluidos cristaloi-
des, durante 4 -72 horas. Deve -se administrar uma dose de 
teste de 0,25 ml/kg/h durante 15 minutos, enquanto se 
monitorizam a frequência cardíaca, a frequência respiratória 
e a temperatura.

A infusão deve -se interromper se surgirem efeitos adver-
sos, tais como inflamação facial ou sinais de outro tipo 
próprios de anafilaxia. Devem -se novamente medir os pa-
râmetros vitais no final da transfusão.

Após duas administrações de ASH 20%, Tex recuperou 
os níveis de albumina para 1,8 g/dl.

Tex foi recuperando lentamente e ao fim de cinco dias 
após a cirurgia foi -lhe dada alta. Atualmente está totalmen-
te recuperado. o
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