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1. RESUMO 
O bloqueio da bainha do músculo reto abdominal é utilizado para fornecer 

analgesia para cirurgias em região abdominal na espécie humana, porém, com o 

advento da ultrassonografia associada a esta técnica, pôde-se obter maior chance 

de sucesso e precisão, tornando possível a introdução precisa da agulha sem que 

haja lesões em estruturas adjacentes e, posteriormente, a injeção cuidadosa de 

anestésico no local de aplicação. Tendo em vista que a técnica do bloqueio da 

bainha do músculo reto abdominal não é difundida na medicina veterinária, o 

presente trabalho planeja avaliar a dispersão do azul de metileno, representando 

hipoteticamente a bupivacaína na musculatura e nos nervos da parede abdominal 

de cães, determinando assim, sua concentração ideal, viabilidade e efetividade. 

Foram utilizados dois cadáveres de cães adultos machos, da raça “Cocker Spaniel”, 

provenientes do laboratório de anatomia veterinária do Centro Universitário São 

Judas Tadeu – Campus Unimonte. O estudo foi dividido em duas etapas, corando-se 

separadamente os dois lados do músculo reto abdominal de cada cão. Para o 

preparo da solução, foi utilizado azul de metileno e água para injeção na proporção 

de 1:4. O volume utilizado no primeiro cadáver foi de 10 mL da solução e de 12 mL 

para o segundo. A primeira aplicação foi realizada do lado direito na região umbilical 

do animal, entre o músculo reto abdominal e sua bainha interna. A agulha foi 

inserida em sentido lateromedial, com auxílio do ultrassom e, em seguida, o mesmo 

procedimento foi realizado do lado esquerdo, com o mesmo volume de solução. De 

forma geral, a solução foi capaz de atingir os nervos intercostais (T10, T11 e T12), 

costoabdominal (T13), ílio-hipogástrico cranial (L1), ílio-hipogástrico caudal (L2), 

ílioinguinal (L3) e cutâneo femoral lateral (L4), em ambos os lados dos cadáveres. 

Sugere-se que esta técnica possa ser utilizada para analgesia da parede abdominal 

em procedimentos em região abdominal cranial, abdominal média e abdominal 

caudal. No entanto, não foram avaliados os volumes e concentrações ideais do 

anestésico local, bem como o rendimento e a duração da técnica em uma única 

administração, devendo estes serem estabelecidos em futuras pesquisas. 

 

Palavras-Chave: Anestesia. Locorregional. Bainha. Ultrassom. Cachorro.  
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2. INTRODUÇÃO 
A anestesia regional mostrou-se nos últimos anos como alternativa na 

anestesia de pequenos animais, apresentando como vantagem a redução do 

estresse cirúrgico, e quando comparada com a anestesia geral, menor índice de 

mortalidade (FREITAS, 2004). Os bloqueios regionais constituem o entendimento da 

anestesia moderna, tendo como objetivo a associação de fármacos e/ou técnicas, 

possibilitando assim, explorar efeitos sinérgicos, reduzir a quantidade dos 

anestésicos utilizados e também a quantidade de analgésicos utilizados no trans e 

no pós-operatório (WAKOFF, 2013). 

O bloqueio do músculo reto abdominal foi descrito pela primeira vez por 

Schleich em 1898, onde relatou a aplicação de um anestésico local entre os 

músculos reto abdominal e transverso do abdome (UESHIMA; OTAKI, 2016). 

Porém, somente em 1996, Ferguson e colaboradores sugeriram um bloqueio da 

bainha do reto abdominal para analgesia em uma cirurgia de reparação de hérnia 

umbilical em crianças e, desde então, os bloqueios nervosos da parede abdominal 

vêm sendo utilizados na espécie humana, fornecendo analgesia para o reparo de 

hérnias umbilicais e cirurgias laparoscópicas, ganhando destaque em cirurgias 

pediátricas (LANDMANN; VISOIU; MALEK, 2017). Também foram desenvolvidos 

estudos sobre a técnica em cirurgias de histerectomia, cesárea, cirurgia colorretal, 

gastrectomia, herniorrafia inguinal, entre outros (RIPOLLÉS et al., 2015). 

3. OBJETIVOS 
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a dispersão do azul de 

metileno, representando hipoteticamente a bupivacaína, na musculatura e nos 

nervos da parede abdominal de cães, através da técnica de anestesia locorregional. 

Ainda, serão estabelecidos precisamente os nervos corados com a solução de azul 

de metileno e determinado o suposto território de analgesia proporcionado por esta 

técnica. 

4. METODOLOGIA 
Foram utilizados dois cadáveres de cães adultos da raça “Cocker Spaniel”, 

machos, obtidos do laboratório de anatomia veterinária do Centro Universitário São 
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Judas Tadeu – Campus Unimonte. Para a realização do estudo, estes animais foram 

descongelados um dia antes e posteriormente tricotomizados na região abdominal e 

torácica, facilitando desta forma a visualização dos músculos por meio do ultrassom. 

Ambos os animais foram posicionados em decúbito dorsal e em seguida, foi 

desenhada uma linha guia na região umbilical destes, servindo de referência para o 

transdutor e para a aplicação do corante, observando-se a capacidade de dispersão 

a partir deste ponto. 

O estudo foi dividido em duas etapas, corando-se separadamente os dois 

lados do músculo reto abdominal de cada cão. Para o preparo da solução, foi 

utilizado azul de metileno e água para injeção na proporção de 1:4. O volume 

utilizado no primeiro cadáver foi de 10 mL da solução e de 12 mL para o segundo. A 

primeira aplicação foi realizada do lado direito na região umbilical do animal (Figura 

1), entre o músculo reto abdominal e sua bainha interna (Figura 2). A agulha foi 

inserida em sentido lateromedial, com auxílio do ultrassom e, em seguida, o mesmo 

procedimento foi realizado do lado esquerdo, com o mesmo volume de solução. 

 
 
Figura 1: Aplicação do azul de metileno entre o músculo reto abdominal direito e a 

bainha interna do músculo reto abdominal. 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017. 
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Para a dissecação de ambos os cadáveres, realizou-se uma incisão cutânea 

ao longo da linha alba, expondo desta forma, a bainha externa do músculo reto 

abdominal. Posteriormente, foram feitas incisões transversais em região abdominal 

cranial e região abdominal caudal, seguida pela lateralização da pele que recobre os 

músculos abdominais. O músculo reto abdominal foi rebatido caudalmente, expondo 

desta maneira sua bainha interna e os respectivos nervos: intercostais (T10, T11 e 

T12), costoabdominal (T13), ílio-hipogástrico cranial (L1), ílio-hipogástrico caudal 

(L2), ílioinguinal (L3) e cutâneo femoral lateral (L4). 

 

Figura 2: Imagens ultrassonográficas da região umbilical antes e depois da aplicação do 

azul de metileno: a) bainha externa do músculo reto abdominal; b) músculo reto abdominal; 

c) bainha interna do músculo reto abdominal; d) azul de metileno 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2017. 
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5. DESENVOLVIMENTO 
Utilizando a técnica do bloqueio do músculo reto abdominal com solução 

aquosa de azul de metileno, foi observada a distribuição do da solução desde T11 à 

L1, possivelmente devido ao espaço existente entre a bainha interna do reto e o 

músculo reto abdominal, que auxilia no escoamento da solução e permite atingir 

diversos nervos abdominais em uma única aplicação.  

Assim como Campoy (2008), este estudo permite apenas especular sobre a 

extensão do bloqueio clínico, visto que o caminho percorrido pela solução é um dos 

fatores necessários para anestesia local de um nervo. Em sua discussão, Campoy 

(2008) acredita que a distribuição pode ser menor em pacientes clínicos, quando 

comparada à distribuição em cadáveres, pois no primeiro caso, a solução pode 

passar por absorção pelas vias sanguíneas e linfáticas. Em contrapartida, Schroeder 

et al. (2011), presume que a propagação do anestésico local nos cadáveres pode 

não corresponder a propagação no animal vivo, pois as camadas da parede 

abdominal podem sofrer alterações pós-mortem, além de terem passado por 

congelamento e descongelamento, alterando a propagação do corante, sendo 

esperado uma maior disseminação do anestésico local em animais vivos. 

 

6. RESULTADOS 
Após a exposição do músculo reto abdominal e dos seus nervos, foi possível 

observar a dispersão do azul de metileno. No primeiro cadáver (Figura 3), a solução 

atingiu no lado esquerdo do músculo os nervos: intercostais (T11 e T12) e 

costoabdominal (T13); e em seu lado direito atingiu os nervos: intercostal (T11 e 

T12), costoabdominal (T13) e ílio-hipogástrico cranial (L1). 

No segundo cadáver (Figura 4), a solução atingiu no lado direito do músculo 

os nervos: intercostais (T10, T11 e T12), costoabdominal (T13), ílio-hipogástrico 

cranial (L1), ílio-hipogástrico caudal (L2) e ílioinguinal (L3) e cutâneo femoral lateral 

(L4). no lado direito; e em seu lado esquerdo atingiu os nervos: intercostal (T10, T11 

e T12), costoabdominal (T13), ílio-hipogástrico cranial (L1) e ílio-hipogástrico caudal 

(L2)  e ílioinguinal (L3) cutâneo femoral lateral (L4). 
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Figura 3: Dispersão do azul de metileno (10 ml): a) Nervo intercostal (T10); b) Nervo 

intercostal (T11); c) Nervo intercostal (T12); d) Nervo costoabdominal (T13); e) Ílio-

hipogástrico cranial (L1); f) nervo ílio-hipogástrico caudal (L2); U. umbigo. 

 

Fonte: Acervo pessoal; 2017 

 

Figura 4: Dispersão do azul de metileno (12 ml): a) Nervo intercostal (T10); b) Nervo 

intercostal (T11); c) Nervo intercostal (T12); d) Nervo costoabdominal (T13); e) Ílio-

hipogástrico cranial (L1); f) nervo ílio-hipogástrico caudal (L2); g) Nervo inguinal (L3); U. 

umbigo. 

 

Fonte: Acervo pessoal; 2017. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Sugere-se que esta técnica possa ser utilizada para analgesia da parede abdominal 

em procedimentos em região abdominal cranial, abdominal média e abdominal 

caudal. No entanto, não foram avaliados os volumes e concentrações ideais do 

anestésico local, bem como o rendimento e a duração da técnica em uma única 

administração, devendo estes serem estabelecidos em futuras pesquisas. 
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