EUTANÁSIA DE CÃES
(Fotos gentilmente cedidas pelo Projeto de Luta Contra a Raiva do KwaZulu-Natal e pela Sociedade
Mundial para a Proteção dos Animais)

A eutanásia de cães é um componente importante de atividades que poderá revelar-se necessária no
caso de serem declarados na comunidade casos de cães suspeitos de infecção por raiva, ou de cães
doentes que não seja possível tratar, bem como de cães indesejados que não encontram uma nova
casa ou são problemáticos (agressivos). Estes procedimentos operacionais normalizados (PON)
fornecem orientações práticas para a eutanásia de cães. Deve-se ainda consultar as orientações
publicadas juntamente com o Projeto-piloto de Prevenção e Controle da Raiva.
PESSOAL E FORMAÇÃO
Todos os métodos de eutanásia podem ser mal executados se os operadores não tiverem boa
formação ou assistência. Portanto, é essencial que os operadores tenham uma formação adequada,
incluindo um período inicial de instrução sujeito a avaliação, seguida de uma avaliação contínua das
competências e capacidades, bem como de acesso a apoio psicológico. O período inicial de
formação deve, sem exceção, incluir formação quer nos aspectos técnicos dos métodos utilizados,
sobre o reconhecimento dos sinais de sofrimento dos animais. Após a formação, os operadores
devem compreender o mecanismo pelo qual aquele método específico de eutanásia provoca a perda
de consciência e a morte.
MANIPULAÇÃO DOS CÃES
Possivelmente, o aspecto mais importante no processo da eutanásia é a forma de manipular o
paciente. As situações diferem bastante e, apesar de não poderem ser todas consideradas no âmbito
do presente manual, servirão de orientações básicas as apresentadas a seguir. É importante
considerar que um animal que será submetido a eutanásia tem direitos e deve ser tratado com
dignidade e poupado de sofrimento desnecessário.
O pessoal deve receber orientação e formação prática nos cuidados necessários para evitar o
sofrimento dos animais que será submetido a eutanásia (cfr. «Orientações para a imobilização de
cães e gatos», enumeradas entre os Documentos do Manual para o controle e prevenção da raiva,
acessíveis através do mapa do site). É essencial que o pessoal aprenda a reconhecer o
comportamento típico da espécie e as respostas fisiológicas que indicam que um animal está
experimentando uma situação de medo, sofrimento, dor ou ansiedade e que devem ser tomadas
medidas imediatas, de forma a aliviar estes estados.
Os comportamentos ou respostas fisiológicas seguintes podem representar sinais de dor ou
sofrimento:
 Agressão dirigida a humanos ou redirecionada contra o próprio animal ou contra objetos
inanimados, como por exemplo, agarrar, morder, rosnar, ou coçar;
 Vocalização – lamentos, choros, latir alto e agudo, uivar ou rosnar, nos cães, soprar ou miar,
nos gatos;
 Tentar fugir ou retirar-se de uma situação;
 Lutar;
 Arquejar;
 Respiração acelerada;
 Salivar;
 Pupilas dilatadas;
 Ereção pilosa (pêlos em pé);
 Aumento da pulsação cardíaca (taquicardia);
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Tremores, fasciculações musculares e espasmos. Estes podem resultar também de
contrações musculares esqueléticas reflexas;
Paralisia e imobilidade (o animal torna-se tenso e deixa de se mover, mas conserva a
consciência e está consciente da situação);
Micção;
Defecação;
Defecação (evacuação de líquido nauseabundo).

EQUIPAMENTO
1) Fita elástica (forte)
2) Agulhas: Gatos – agulha de calibre 22 a 24 e comprimento de 0,75 polegadas (2cm). Cães –
uma agulha de calibre 18 a 22 e 1 polegada (2,5 cm) de comprimento é adequada para cães
de quase todos os tamanhos.
3) Seringas: Seringas descartáveis com as pontas das cânulas excêntricas (ou seja, não
centradas). Para gatos, é recomendável uma seringa de 2mL. Para cães, seringas de 5, 10 e
20 mL serão adequadas para cães de quase todos os pesos.
4) Recipiente para objetos cortantes (de reconhecida qualidade, com sistema de eliminação)
5) Luvas de látex
6) Álcool desnaturado engarrafado (facultativo)
7) Pinças (facultativo)
8) Caixa com chave (que se possa fechar)
9) Sacos de plástico resistente para eliminação das carcaças
10) Vara de captura ou rede
11) Coleiras
12) Focinheiras
13) Jaulas de contenção para gatos
ESPECIFICAÇÕES DOS FÁRMACOS UTILIZADOS PARA EUTANÁSIA
1) Classificação – C.2.2. Sedativos e hipnóticos.
2) Tabela 6.
3) Apresentação – 100 mL em frascos de vidro de cor âmbar.
4) Atuação farmacológica - Barbituratos como Pentobarbital sódica atuam deprimindo o Sistema
Nervoso Central, iniciando pela córtex cerebral, levando a perda rápida da consciência e
progredindo para um estado de inconsciência, ou seja, anestesia. Sua eficácia como agentes
anestésicos livres de efeitos colaterais estressantes é amplamente reconhecido. Em dosagens
elevadas (superdosagem) barbituratos induzem a parada cardíaca e respiratória ao deprimir o
Sistema Nervoso Central que controla as funções vitais.
5) Precauções – Não se injete.
6) Avisos:
o Os barbitúricos capazes de provocar eutanásia não devem ser utilizados para fins
anestésicos.
o Não estéreis, mas não é absolutamente necessário utilizar equipamento esterilizado.
o As carcaças dos animais mortos por eutanásia não devem ser utilizadas na
alimentação de outros animais.
7) Registros – Utilização por não veterinários, apenas sob a supervisão de um veterinário. Os
registros devem ser guardados com as substâncias, devendo ser registradas todas as
utilizações e quantidades.
8) Armazenamento – Devem ser armazenados e fechados à chave, a uma temperatura inferior a
25 graus. Manter longe do alcance de crianças e de pessoas não informadas.
9) Dosagem – 150mg/kg quer para cães, quer para gatos, o que equivale a 1 a 2 mL/kg de
massa corporal nas concentrações habituais preparadas para eutanásia. Dose para
preparações orais para sedação de cães: 63mg/kg.
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Em seguida, são fornecidas orientações específicas sobre o tratamento dos cães:
Animal calmo que responde bem à manipulação.
Os fármacos pré-eutanásia podem ser utilizados para manter o animal calmo e confortável, reduzindo
os riscos para quem o manipula. Apesar dos donos preferirem muitas vezes não estar presentes, em
certos casos é preferível que estejam, sendo instruídos sobre o modo como devem segurar o cão. As
pessoas que estão trabalhando com este devem permanecer calmas e tranquilizar o animal. Convém
trabalhar com determinação, mas não de forma apressada, pois o cão sentirá isso. Os cães devem
ser firmemente agarrados, mantidos contra o corpo, onde se sentirão seguros, mas não sufocados. A
cabeça do cão está presa, de modo a não a conseguir voltar-se na direção da pessoa que está
administrando o agente de eutanásia. A pessoa que segura o cão pode igualmente segurar a pata,
bem como a veia. Quando a veia está presa, a mão pode ser suavemente torcida para a direita,
trazendo a veia para cima da pata, de modo a ser administrada a injeção intravenosa (cfr. descrição
infra).

Cães doentes, feridos, ansiosos e agressivos
Deve ser ministrada a estes cães medicação preparatória antes de se proceder à eutanásia. Para
prender o cão para a administração dos fármacos pré-eutanásia, bem como para proceder à
eutanásia depois de esses fármacos terem atuado, podem ser utilizados os métodos a seguir
indicados. Deve ser escolhido o método menos invasivo e, por conseguinte, menos stressante:
1) Açaime – coloque-se atrás do cão e efetue movimentos lentos, para não excitar o cão. Tente
manter o cão sempre calmo.

2) Açaime com trela – as trelas podem ser muito úteis como açaime, mas devem ser utilizadas
corretamente. Em primeiro lugar, a trela é colocada à volta do pescoço. Seguidamente, passa-se a
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extremidade da trela à volta do focinho, puxa-se para o pescoço e enrola-se à volta deste, onde é
presa, ficando o cão eficazmente açaimado. Nesta operação, é necessário tomar as devidas precauções
e é preciso prática.

3) Redes com arco e vara - as redes com arco e vara são úteis para capturar cães não habituados ao
manuseamento por pessoas. O arco é colocado sobre o cão, que se desloca para o fundo da rede; a
vara é então içada e a rede torcida várias vezes, até o cão estar confinado ao fundo da rede [para mais
informações, consultar Operational guidance for dog control staff (Orientações operacionais para
pessoal de controlo de cães) da RSPCA ou Operating Procedure for street dog birth control programmes
(Procedimento normalizado para programas de controlo da natalidade dos cães vadios) da AWBI]. Os
fármacos pré-eutanásia podem ser administrados ao cão através da malha da rede e, quando estes
produzem efeito, pode retirar-se através da rede um dos membros anteriores do animal para que seja
administrada a injeção intravenosa; alternativamente, agulha e seringa podem ser introduzidas através
da malha, evitando a necessidade de retirar o cão da rede antes da eutanásia.

4) Varas de controlo. As varas de controlo não são aconselháveis para cães que nunca usaram coleiras e
trelas, pelo que as redes serão mais adequadas neste caso.
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PRÉ-EUTANÁSIA
Os fármacos pré-eutanásia (tranquilizantes, sedativos, imobilizantes ou anestésicos gerais) facilitam
uma manipulação segura e humana dos animais antes da eutanásia e podem ser administrados a
todos os cães. Os fármacos pré-eutanásia são essenciais quando o agente de eutanásia é
administrado por via intraperitoneal ou intracardíaca.
A administração da maior parte destes fármacos exige uma manipulação mínima do animal, uma vez
que são preferencialmente administrados por injeção subcutânea ou intramuscular, ou mesmo por via
oral. Após a administração dos fármacos pré-eutanásia, o operador espera que estes produzam efeito
e, só então, administra o agente de eutanásia. Existem, contudo, alguns agentes pré-eutanásia que
devem ser administrados por via intravenosa. É importante notar que a utilização de fármacos pode
aumentar significativamente o tempo necessário para executar a eutanásia, facto que deve ser tido
em devida conta para salvaguardar o bem-estar dos animais.
Uma combinação de anestésicos sugerida para a pré-eutanásia é a de tiletamina-zolazepam
(10-20 mg/kg), injetada por via intramuscular isoladamente ou concomitantemente com xilazina
(1-2 mg/kg), para induzir analgesia, relaxamento muscular e anestesia. Para mais informações sobre
os diferentes fármacos pré-eutanásia, incluindo as limitações dos tranquilizantes e imobilizantes e as
razões por que os mesmos não devem ser utilizados isoladamente em pré-eutanásia, consultar
Methods for the euthanasia of dogs and cats: comparison and recommendations (Métodos de
eutanásia de cães e gatos: comparação e recomendações), disponível em www.icam-coalition.org.

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO
Intravenosa
Esta é a via normal utilizada na maior parte dos casos, dado que é simples, eficaz e rápida. Os
fármacos pré-eutanásia favorecem a utilização desta via, ao minimizarem o sofrimento e, em
consequência, o movimento. O agente da eutanásia é injetado na veia cefálica, no membro anterior
ou na jugular (menos habitual). Logo que o animal esteja imobilizado com segurança e sem
sofrimento desnecessário e o membro anterior esteja exposto, podem ser seguidos os seguintes
procedimentos:
A. Tricotomia – A zona dorsal da veia cefálica pode ser preparada mediante remoção do pêlo da
região. A melhor maneira é utilizar uma tesoura curva, uma navalha ou tosquiadores. Quanto
melhor preparada estiver a região, melhor a visualização da veia, apesar de tal depender do
controle do animal e da competência do técnico. Nem sempre isso é possível a campo e, em
muitas situações, os cães de pêlo curto encontrados à solta podem ser sujeitos a eutanásia
sem necessidade de raspagem dos pêlos.
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B. Bloqueio do sangue – A restrição correta da corrente sanguínea, para levantar a veia,
permite a sua visão clara. Este efeito pode ser conseguido através de pressão com um
polegar ou através da aplicação de uma fita elástica à volta da pata (torniquete) que pode ser
mantida no lugar por um par de fórceps arteriais, ou por um assistente. Quando disponível,
aplicar álcool desnaturado ou álcool cirúrgico na zona para melhorar a visibilidade da veia.

C. Administração – Depois de inserir a agulha, recuar o êmbolo. Deve entrar um jato de sangue
dentro da seringa (cfr. foto infra) se colocada corretamente. Alivie a compressão e administre
rapidamente, mas com a precaução de não arrebentar a veia. Quando há ruptra do vaso de
uma pata, essa situação é normalmente detetada por uma protuberância do agente de
eutanásia no início da administração. Interrompa de imediato e tente a outra pata, ou na
mesma pata, mais acima.
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Intraperitoneal
O agente de eutanásia é introduzido na cavidade abdominal. Este método é utilizado sobretudo em
cães com tensão arterial muito baixa, em que não seja possível dilatar uma veia para injeção
intravenosa. Pode ser também utilizado quando é muito difícil imobilizar o cão para a injeção
intravenosa; é necessária a administração de fármacos pré-eutanásia, por razões de bem-estar do
animal e de segurança humana. As injeções intraperitoneais de pentobarbital causam irritação, pelo
que devem ser evitadas - favorecendo-se a via intravenosa (com ou sem fármacos pré-eutanásia) ou combinadas com um anestésico local para reduzir a irritação. O processo que conduz à morte do
animal é lento (15 a 30 minutos, podendo ser mais rápido, em função do local exato da injeção), mas
causa inicialmente sedação, o que permite recorrer à injeção intravenosa. A injeção deve ser aplicada
na própria cavidade ou no fígado (intra-hepática), para beneficiar da elevada densidade de vasos
sanguíneos, que permitem uma absorção mais rápida do fármaco, entrando pela região cranial (frente
do abdómen) e subindo na direção do diafragma.

Intracardíaca
A injeção intracardíaca constitui um método muito rápido, embora doloroso, pelo que apenas deve ser
utilizada em conjunção com fármacos pré-eutanásia, que assegurem um estado de inconsciência no cão; este
método pode ser um recurso útil em determinadas circunstâncias, nomeadamente em cães deitados nos quais
não se consegue encontrar uma veia e que foram previamente anestesiados. Primeiro, recue o membro
anterior para o ponto em que este toca as costelas (foto superior, infra). Liberte a perna e fixe o ponto. Insira a
agulha e recue o êmbolo até ver sangue e injete então o agente de eutanásia (foto de baixo, infra).
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Subcutânea
Este não é um método recomendado. Se a dose correta do agente de eutanásia for administrada de
modo subcutâneo, o cão morrerá muito lentamente e isto provocará um grande sofrimento.
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COMO VERIFICAR SE O CÃO ESTÁ MORTO
Tem-se conhecimento de casos em que o cão foi declarado morto quando na realidade estava
apenas num profundo estado de anestesia. É recomendável observar várias vezes o animal (como
ilustrado acima) antes de ser colocado no recipiente de armazenamento, para evitar qualquer
possível sofrimento.

Reflexo óptico – toque o olho: se este reagir, veja a pulsação ou verifique com o estetoscópio

Utilização do estetoscópio para verificar o batimento cardíaco

Sentir o batimento cardíaco por palpação
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ELIMINAÇÃO DAS CARCAÇAS
Logo que os cães tenham sido eutanasiados, as carcaças devem ser colocadas num saco plástico
forte ou num contentor, já que ocorre frequentemente uma libertação de fluidos corporais após a
morte. É melhor manter as carcaças longe da vista do público, especialmente de crianças e pessoas
sensíveis. Deve-se ter sempre disponível sabão desinfetante e água para limpeza final, uma vez que
muitos destes cães se encontram em estado deplorável e podem hospedar microrganismos
patogénicos perigosos. As carcaças devem ser incineradas.
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