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RESUMO

FANTINATO NETO, P. Provas de função pulmonar para avaliação da capacidade pulmonar e de
trocas gasosas em neonatos bovinos. [Pulmonary function tests to evaluate gas exchange and
pulmonary capacity in neonatal cattle]. 2015. 90 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.
As principais causas de morte perinatal em bezerros estão de alguma forma relacionadas a
problemas cardiorrespiratórios. A maior parte de morte de bezerros ocorre justamente no período de
até 48h após o nascimento, quando ainda estão sendo feitos os ajustes fisiológicos necessários à vida
extrauterina. Com o aumento de animais advindos das técnicas de produção in vitro, também
aumentaram os problemas de sobrevivência e sobrevida dos recém nascidos. Este estudo teve como
objetivo geral padronizar valores de referência de hemogasometria e espirometria de bezerros a termo,
nascidos por parto espontâneo, e prematuros, nascidos por cesariana, da raça Nelore concebidos por
inseminação artificial (IA), assim como estabelecer protocolos de cuidados intensivos neonatais aos
animais prematuros. Objetivamente, o estudo compreendeu: 1. A avaliação dos valores de pressão
invasiva de átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar e artéria pulmonar ocluída,
hemogasometria, espirometria e capnografia de bezerros da raça Nelore, a termo, nascidos por parto
espontâneo; 2. A avaliação e padronização da hemogasometria arterial de bezerros raça Nelore, a
termo, nascidos de partos espontâneos; 3. A avaliação da pressão invasiva da artéria pulmonar e dos
efeitos do sildenafil sobre os valores de pressão de artéria pulmonar em bezerros da raça Nelore,
prematuros, nascidos por cesariana; 4. Diferenças hemodinâmicas (utilizando o cateter de SwanGanz), na função pulmonar e nas trocas gasosas entre bezerros a termo nascidos por parto
espontâneo e prematuros nascidos por cesariana; 5. O estabelecimento de protocolos de cuidados
neonatais para bezerros advindos de gestações complicadas com risco de morte neonatal prematura,
onde foram realizadas 3 cesarianas em bezerros concebidos por IA e 16 concebidos por transferência
nuclear por de células somática (clonagem), sendo estabelecidos protocolos de terapia neonatal com
sildenafil, surfactante e oxigenoterapia. Bezerros da raça Nelore a termo nascidos por parto
espontâneo estabilizam seus parâmetros de hemogasometria a valores de animais adultos em até 48
horas após o nascimento e têm valores de hemogasometria mais próximos dos valores normais para a
espécie, enquanto os bezerros prematuros, nascidos por cesariana, têm valores mais deslocados em
relação a normalidade. A padronização da hemogasometria de bezerros da raça Nelore nascidos por
eutocia, pode fomentar as pesquisas com animais advindos de técnicas de PIV, assim como aumentar
a sobrevida e sobrevivência além de diminuir a mortalidades desses animais. Já o sildenafil não

apresenta efeitos adversos significativos quanto a oxigenação dos bezerros em que foi usado, mesmo
quando houve alterações não desejadas da PAP. Dessa forma, quando não existe a possibilidade de
se aferir a PAP e suspeita-se de hipertensão, o sildenafil é pode ser usado sem maiores consequências
para a saúde do paciente.
Palavras-chave: Clone bovino. Distúrbios cardiorrespiratórios. Hemogasometria. Hipertensão da artéria
pulmonar.

ABSTRACT
FANTINATO NETO, P. Pulmonary function tests to evaluate gas exchange and pulmonary
capacity in neonatal cattle. [Provas de função pulmonar para avaliação da capacidade pulmonar e de
trocas gasosas em neonatos bovinos]. 2015. 90 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

The main causes of perinatal death in cattle are frequently related to cardiorespiratory distress.
A great number of losses are placed during the first 48h after birth, when important physiological
adjustments to the extra-uterine life are still in progress. Recent increase of offspring derived from
assisted reproductive in vitro biotechnologies resulted in diminished survival rates of the newborn. The
present study aimed to obtain standard values of hemodynamic evaluation, blood gas and spirometry of
Nelore calves conceived by artificial insemination (AI) born at term, spontaneously, or from premature
calves born by cesarean delivery, as well as to establish protocols of neonatal intensive care focusing
on premature animals. Objectively, the study comprised: 1. The evaluation of invasive pressure values
from right atrium, right ventricle, pulmonary artery and pulmonary wedge pressure, blood gas,
spirometry and capnography of Nelore calves born spontaneously; 2. Evaluation and standardization of
arterial blood gas of Nelore calves born at term spontaneously; 3. Evaluation of invasive pressure of
pulmonary artery (PAP) and effects of sildenafil administration on its values from Nelore premature
calves born by cesarean; 4. The comparison of hemodynamic, blood gas and spirometry of calves born
at term spontaneously or premature calves born by cesarean delivery, during the first 30 days of life; 5.
The establishment of neonatal care protocols focusing on complicated pregnancies at risk of premature
neonatal death, when 3 cesarean sections of calves conceived by AI and 16 conceived by nuclear
transfer of somatic cells (cloning) were monitored, and therefore protocols involving neonatal therapy
with sildenafil, surfactant and oxygen therapy were established. Nelore calves born at term
spontaneously have their blood gas stabilized in values similar to adult cattle until 48 hours after birth,
and present a blood gas profile more similar to the expected for the species, whereas premature calves
born from cesarean delivery present values different from normality. The standardization of blood gas of
Nelore calves born at term from eutocic deliveries may promote better perinatal survival rates in
offspring derived from in vitro production. The treatment with sildenafil does not present adverse effects
related to the oxygen levels of calves even when adverse alterations were observed in PAP. Therefore,
whenever hypertension is suspected and measurement of PAP is impaired, the sildenafil treatment may
be used without major consequences to the patient health.
Keywords: Blood gas. Cloned bovine. Cardiorespiratory disturbances. Pulmonary hypertension.
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1

INTRODUÇÃO GERAL

Durante o nascimento, uma série de ajustes fisiológicos começam a ocorrer, de modo que
estes são imprescindíveis na vida extrauterina (BRUMBAUGH, 2003). O mais adequado exemplo de
ajuste que ocorre durante o parto, de importância extrema na vida extrauterina e que muitas vezes
determina, inclusive, a saúde perinatal do indivíduo é o início da respiração pelo uso dos próprios
pulmões. Na vida intrauterina, quando o indivíduo ainda está no útero, a oxigenação e nutrição dos
tecidos fetais são totalmente dependentes da circulação materno fetal, ou seja, a nutrição e devida
oxigenação fetal estão diretamente relacionadas à nutrição da mãe e à adequada placentação
(SCHRÖDER, 1995; CARTER, 1999; MESS; FERNER, 2010; TIVANE et al., 2013). Assim, o indivíduo
recém-nascido precisa estabelecer sua termorregulação por mecanismos termogênicos próprios
(BRUMBAUGH, 2003); além de ter que aprender a se alimentar de forma que seus tecidos
permaneçam devidamente nutridos, no lugar daquela nutrição parenteral recebida da mãe antes do
nascimento. Afora as adaptações neonatais, o indivíduo, que agora se encontra em um ambiente hostil,
desafia sua imunidade e capacidade de combater antígenos. Dessa forma, a maior parte de morte de
bezerros ocorre justamente no período de até 48h após o nascimento (SZENCI; TAVERNE; TAKÁCS,
1989; MEE, 2008), quando ainda estão sendo feitos os ajustes fisiológicos tão necessários à vida
(extrauterina). De acordo com Meyer; Berger e Koehler (2000), citado por Mee (2008), morte perinatal é
a morte de bezerros até 48 horas após o nascimento, decorridos pelo menos 260 dias de gestação,
independentemente da causa da morte ou das circunstâncias do nascimento. E apesar disso, as
distocias, sendo as distocias sem algum tipo de assistência consideradas mais graves, são as
principais causas da mortalidade perinatal de bezerros (SZENCI; TAVERNE; TAKÁCS, 1989; NAGY,
2009).
Dentre as causas mais comuns de morbidade e mortalidade perinatal de bezerros estão, em
ordem decrescente de importância: acidose metabólica e respiratória combinadas, contusão da vaca
gestante, hipoglobulinemia, infeções ou deficiências congênitas e onfaloflebites (MEE, 2008).
Correlacionando as informações é possível notar que uma vez que as distocias são fator predisponente
para a morte perinatal, e a acidose respiratória/metabólica é a causa mais comum de morte em
bezerros. Pode-se afirmar que gestações de risco, onde as chances de distocias são maiores,
predispõem à acidose (metabólica ou respiratória) do recém nascido. Probo et al. (2012) relataram que
bezerros nascidos por cesariana apresentavam valores de pH, excesso de base (BE), pressão parcial
de oxigênio (pO2) e saturação de oxigênio (sO2) do sangue venoso significativamente menores quando
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comparados com animais nascidos por parto normal. Assim, gestações de risco como de animais
clonados, onde há deficiência placentária, o processo de hipóxia/sofrimento fetal/acidose apresenta-se
como algo corriqueiro na clínica neonatal desses animais. Em especial, bovinos clonados apresentam
diversos problemas cardiorrespiratórios ao nascimento, especialmente hipertensão pulmonar, com
persistência do ducto arterioso e forame oval (CHAVATTE-PALMER et al., 2004).
Nesse âmbito, são vários os estudos que mostram alta mortalidade perinatal como resultado da
produção in vitro (HASLER et al., 1995; VAN WAGTENDONK-DE LEEUW; AERTS; DEN DAAS, 1998;
JACOBSEN et al., 2000), da transferência nuclear de células embrionárias (BONDIOLI; WESTHUSIN;
LOONEY, 1990; WILSON et al., 1995; KRUIP; DEN DAAS, 1997) e da transferência nuclear de células
somáticas (KATO et al., 1998; MEIRELLES et al., 2006; BATCHELDER et al., 2007). E apesar dos
esforços realizados nos últimos anos, a taxa de mortalidade permanece alta, em cerca de 50%, o que
torna necessários estudos mais aprofundados em neonatologia bovina. Assim, o entendimento da
patogenia dos distúrbios cardiorrespiratórios provê subsídios para criação de protocolos de cuidados
aos neonatos bovinos, principalmente aqueles advindos de gestações de riscos, como no caso de
animais clonados. O estabelecimento e consequente utilização de tais protocolos e procedimentos,
ainda inéditos, são necessários não somente para o aumento da produção de animais derivados de
biotecnologias reprodutivas, como também deverá fornecer novas informações sobre a fisiologia
neonatal resultando em uma prática terapêutica adequada e precisa na neonatologia bovina.

Capítulo 2
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2

REVISÃO DA LITERATURA

2.1

MORFOGÊNESE DO APARELHO RESPIRATÓRIO

Nos mamíferos domésticos o desenvolvimento bronquial e pulmonar pode ser dividido em
basicamente três fases cronológicas: embrionária, quando são formados os brônquios e pulmões
primitivos; fetal, quando ocorre a ramificação dos brônquios e as estruturas para trocas gasosas são
formadas; e a fase pós natal, quando as estruturas definitivas de trocas gasosas, os alvéolos, estão
desenvolvidos e o pulmão assume sua função respiratória. Dentro disso, a fase fetal pode ser ainda
subdivida em estágios pseudoglandular, canalicular, sacular e alveolar (ALCORN et al., 1981;
MARTINEAU et al., 2013). Na fase embrionária, a traqueia está totalmente separada do esôfago, surge
o primeiro segmento traqueal, mais cranial a carina traqueal, o brônquio traqueal – presente somente
em bovinos e suínos, sendo que, nos animais adultos, esse brônquio tem a função de ventilação do
lobo cranial direito – e a principal divisão traqueal (carina traqueal), nos brônquios principais, direito e
esquerdo, em seguida formando os brônquios secundários, que formam os ramos lobares (MESS;
FERNER, 2010).
No estágio pseudoglandular, por volta dos 45 dias, há início de intensa vascularização ao redor
das estruturas formadas pelas divisões traqueais, e dos brônquios secundários surgem os brônquios
segmentares e destes os intersegmentares. Na vida adulta, do lado direito, existe o brônquio traqueal
responsável por ventilar o lobo cranial direito; o brônquios lobares que irão ventilar os lobos médio,
caudal e assessório; no lado esquerdo tem-se somente os brônquios lobares cranial e caudal
responsáveis pela ventilação dos lobos cranial e caudal respectivamente. O estágio canalicular do
desenvolvimento pulmonar é caracterizado por aumento da luz de brônquios e bronquíolos terminais
assim como aumento da vascularização do tecido pulmonar. Há formação de bronquíolos respiratórios
e ductos alveolares, que possuem paredes delgadas, comuns a maturação final do pulmão
(MCGOWAN, 1992). O estágio sacular é o desenvolvimento mínimo de maturação dos pulmões para
nascimento. Nesse estágio, há formação de sacos terminais (alvéolos primitivos) com células epiteliais
muito delgadas (THURLBECK, 1975), células alveolares tipo I ou pneumócitos tipo I, formando epitélio
pavimentoso, de origem mesodérmica, onde as células endoteliais dos capilares, em íntimo contato,
formarão a barreira hematoaérea que, por sua vez, permitirá as trocas gasosas. A rede capilar prolifera
intensamente no mesênquima em torno dos alvéolos e ocorre formação de vasos linfáticos, robustos o
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suficientes para que, por ocasião do nascimento, sejam capazes de drenar parte do líquido amniótico
presente no pulmão. Entre os pneumócitos tipo I estão espalhadas células secretoras, os pneumócitos
tipo II. A principal função dos pneumócitos tipo II é produzir e secretar o surfactante pulmonar, um
complexo fosfolipídio que irá formar uma fina camada sobre a superfície interna dos alvéolos
diminuindo a tensão ar/alvéolo (BRASCH et al., 2004; MESS; FERNER, 2010). No estágio alveolar, que
é o último estágio de formação do pulmão na fase fetal, é quando ocorre o início da formação dos
alvéolos propriamente ditos, com expansão da área alveolar e consequente aumento da área de trocas
gasosas, processo que continua até a fase pós natal, quando o pulmão termina sua maturação
(MARTINEAU et al., 2013).
Toquetti et al. (2009) em estudos com diferentes idades gestacionais reportaram que fetos
bovinos a partir do 7º mês de gestação, que estão passando pelo estágio sacular terminal de
desenvolvimento pulmonar, já apresentavam bandas de proteína surfactante com aspecto similar ao
lavado bronco alveolar de animais recém nascidos. Segundo os autores, o perfil das bandas do lavado
bronco-alveolar dos recém nascidos foi igual ao de animais adultos, sugerindo que um bezerro nascido
a partir dos 7 meses de idade gestacional seria capaz de sobreviver devido à possibilidade da
capacidade de síntese de proteínas surfactantes. Porém, o surfactante consiste em 90% de lipídios e
10% de proteínas (WRIGHT et al., 1987; VELDHUIZEN et al., 1998). De acordo com Goerke (1998) e
Veldhuizen et al. (1998), a porção lipídica do surfactante está associada à manutenção da tensão
superficial dos pulmões na interação ar-liquido, para que não haja o colabamento. Já a porção proteica
parece estar associada a passagem de algumas moléculas para dentro e fora dos alvéolos assim como
a renovação da porção lipídica em conjunto com os pneumócitos do tipo II (GOERKE, 1998). Mesmo
assim, animais recém nascidos pré-maturos podem não ter quantidades adequadas de surfactante
para que seja mantida, de forma devida, a tensão superficial alveolar (VELDHUIZEN et al., 1998; LU et
al., 1999). Depois de secretado o surfactante é armazenado nos corpos lamelares dentro do espaço
alveolar e o conteúdo sofre uma transformação estrutural dentro da mielina tubular (BRASCH et al.,
2004; ZIMMERMANN et al., 2005; BLEUL, 2009). Os fosfolipídios, formadores primários da porção
lipídica do surfactante, são os componentes críticos para a redução da tensão superficial pulmonar
(BLEUL, 2009). O surfactante, então, recobre toda superfície alveolar e dos bronquíolos distais na
interface ar – liquido, e é sintetizado, estocado, secretado e reabsorvido pelos pneumócitos tipo II
(BRASCH et al., 2004; ZIMMERMANN et al., 2005). Assim, o surfactante impede o colabamento
alveolar, diminuindo a tensão superficial na interação líquido-ar nos alvéolos.
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2.2

CIRCULAÇÃO DO FETO AO NEONATO

Em mamíferos o sistema cardiovascular é o primeiro sistema importante a funcionar no
embrião, uma vez que o rápido crescimento desse exige um sistema eficiente de captação de
nutrientes e oxigênio do sangue materno, assim como de remoção de dióxido de carbono e
metabólitos. Dessa forma, o desenvolvimento e sobrevivência do embrião, assim como o
acontecimento da gestação, são dependentes do estabelecimento funcional e adequado da interação
materno-fetal (CHAVATTE-PALMER; GUILLOMOT, 2007; BRESSAN et al., 2009). Em bovinos, o
desenvolvimento de vasos no embrião começa por volta do dia ou 20 do desenvolvimento embrionário
pós inseminação ou monta (CHAVATTE-PALMER; GUILLOMOT, 2007; GUILLOMOT et al., 2010), de
maneira que é possível a visualização de vasos no alantoide de conceptos zebuínos com
aproximadamente 26 dias (ASSIS NETO et al., 2010). Por volta dos 32 dias de gestação, os vilos
coriônicos dos cotilédones fetais penetram nas criptas das carúnculas endometriais formando os
placentônios (ASSIS NETO et al., 2010; GUILLOMOT et al., 2010). Com aproximadamente 40 dias de
gestação, há o início da implantação propriamente dita do embrião, já com veia e artérias umbilicais,
concomitante com a regressão do saco vitelínico, e, assim, a placenta começa a se estabelecer, de
maneira que placenta sinoepiteliocorial está funcional por volta dos 60 dias (ASSIS NETO et al., 2010).
Na vida fetal, tanto o transporte de oxigênio e nutrientes para o feto, como o transporte de dióxido de
carbono e metabólitos do feto são realizados via placenta. Na circulação materno-fetal, o sangue rico
em nutrientes e oxigênio chega ao feto por meio da veia umbilical (POULSEN; MCGUIRK, 2009). O
sangue passa pelo fígado e atinge o coração no átrio direito por meio da veia cava caudal e a partir
desse órgão o sangue rico em nutriente e oxigênio é distribuído para todo corpo do embrião. Na
passagem pelo fígado, aproximadamente metade do sangue vindo da veia umbilical vai diretamente
para veia cava caudal através do ducto venoso, a outra metade do sangue vai para os sinusóides
hepáticos e chegam a veia cava caudal através das veias hepáticas. Durante a vida fetal, a oxigenação
pelos próprios pulmões faz-se desnecessária, grande parte do sangue que chega ao átrio cardíaco
direito passa para o átrio esquerdo, por meio do forame oval. Este, por sua vez, é formado por uma
membrana muscular ventrocranial (septum secundum) e uma fina membrana (septum primum) à
esquerda de modo que o sangue que chega aos átrios fluam somente em uma única direção, do átrio
direito para o átrio esquerdo. Por ocasião do nascimento, há aumento da pressão no átrio esquerdo e
diminuição da pressão sanguínea no átrio direito, devido ao estabelecimento da grande e pequena
circulações, de modo que o sangue não passa mais do pelo foram oval (POULSEN; MCGUIRK, 2009).
Ainda na vida fetal, no momento da sístole, o sangue que do tronco pulmonar iria para as artérias
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pulmonares seguem em direção à aorta, por meio do ducto arterioso, ou seja, apenas pequena parte,
cerca de 10%, do sangue que chega no tronco pulmonar e vai para os pulmões, o suficiente para nutrir
esse órgão (JENSEN; ROMAN; RUDOLPH, 1991). O sangue desviado do pulmão passa pelo ducto
arterioso, ganha a aorta é bombeado juntamente com o sangue que saiu do coração esquerdo para os
outros tecidos do corpo, afim de nutrir esses tecidos. Por fim, o sangue retorna a circulação materna,
dessa vez pobre em oxigênio e nutrientes e rico em dióxido de carbono e metabólitos, por meio das
artérias uterinas.
A eutocia ou parto normal é o processo fisiológico pelo qual o feto e seus envoltórios são
expulsos do útero, que se desenvolve gradativamente, acompanhado de modificações morfológicas e
funcionais da fêmea gestante e compreende 3 fases ou estágios. A primeira fase é denominada
prodrômica e caracteriza-se por afrouxamento das articulações e ligamentos da pelve, bem como
relaxamento da musculatura da garupa e inicia-se 1 a 4 semanas antes do parto. A segunda fase, de
insinuação ou de dilatação, inicia-se com as contrações uterinas e dilatação das vias fetais mole com
insinuação dos envoltórios fetais, podendo durar cerca de 6 a 16 horas e termina com o rompimento
das membranas fetais. A fase de expulsão inicia-se com o rompimento das membranas fetais,
particularmente o saco amniótico e termina com o nascimento do feto, podendo durar de 4 até 6 horas
nas primíparas, de 1 a 3 horas em vacas, sendo a expulsão de suas membranas até 12 horas após
(GRUNERT; BIRGEL, 1982; LANDIM-ALVARENGA, 2006).
No momento do nascimento, há a necessidade do animal respirar por si só e dessa maneira
deve-se ter o fechamento do ducto arterioso, afim de que o sangue que chega no coração direito siga
para os pulmões e seja oxigenado (SZDZUY et al., 2008). Esse processo inicia-se com o
“amadurecimento” da placenta, quando ocorrem apoptoses das células dos placentônios, o que diminui
o fluxo sanguíneo – também de nutrientes e oxigênio – para circulação fetal (WILLIAMS et al., 1987;
GROSS; WILLIAMS; RUSSEK-COHEN, 1991). Dessa maneira, há liberação de corticoides pela
adrenal fetal, que estimula a enzima 17α-hydroxylase a converter progesterona em estrógeno, que, por
sua vez, aumenta a expressão de receptores por ocitocina e, por fim, liberação de prostaglandinas,
ocorrendo a luteólise e o parto (FLINT; RICKETTS; CRAIG, 1979; GOFF; HORST, 1997). No momento
em que o feto passa pelo canal vaginal, há expulsão de grande parte de líquido (amniótico) presente
nos pulmões, e estimulo da respiração. A presença de ar nos pulmões aumenta a pressão parcial de
oxigênio (pO2) nas artérias e veias pulmonares e, por um mecanismo ainda não conhecido totalmente,
faz com que se inicie o fechamento do ducto arterioso (WEIBEL, 1970). Com a expansão física dos
pulmões, há diminuição da tensão de dióxido de carbono e aumento na pressão parcial de oxigênio,
que estimula a ação da enzima Óxido Nítrico Sintase das células endoteliais (eNOS). Essa enzima, por
sua vez, transforma a L-arginina em Óxido Nítrico (NO) que aumenta a atividade da enzima Guanilato
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Ciclase (sGC), já na célula da musculatura lisa do vaso, a converter Guanosina Trifosfato (GTP) em
Guanosina Monofosfato cíclica (cGMP). A cGMP diminui indiretamente os níveis de cálcio livre
citoplasmáticos causando o relaxamento da musculatura lisa da artéria pulmonar aumentando o afluxo
de sangue para os pulmões (FARROW; FLIMAN; STEINHORN, 2005). Por fim, a enzima
fosfodiasterase 5 (PDE-5) converte o cGMP em GTP (Figura 1).
Figura 1– Esquema ilustrativo de vasodilatação via óxido nítrico (NO)

Fonte: (FARROW; FLIMAN; STEINHORN, 2005 adaptado por FANTINATO NETO, 2015)
Legenda: O NO é produzido pela enzima óxido nítrico sintase (eNOS) a partir da arginina, nas células
do endotélio vascular. Em seguida o NO estimula a Guaninaciclase solúvel (sGC), no
citoplasma da célula da musculatura lisa dos vasos, a transformar Guanina Trifosfato (GTP)
em Guanina Monofosfato cíclica (cGMP) que abaixa indiretamente os níveis de cálcio
citoplasmáticos das células da musculatura lisa vascular causando vasodilatação. A
Fosfodiasterase 5 (PDE-5) converte a cGMP em GTP.

Nas primeiras respirações, Bökenkamp et al. (2010), em estudo em neonatos humanos, reporta
que a contração em resposta à tensão de oxigênio é intrínseco das células de músculo liso do ducto
arterioso, onde a contração dessas células é regulada pela fosforilação/desfosforilação das cadeias de
miosina leve (MLC). De forma que a inibição da cadeia da fosfatase da miosina leve (MLCP) e a
ativação da cadeia quinase da miosina cálcio/calmodulina dependente (MLCK) aumentam a
fosforilação e facilitam a interação miosina/actina e, consequentemente, a contração do ducto arterioso,
aumentando o aporte sanguíneo para os pulmões via artérias pulmonares.

2.3

PERÍODO DE TRANSIÇÃO PARA VIDA EXTRAUTERINA

A pO2 do sangue arterial diz respeito a capacidade de absorção do oxigênio pela respiração do
próprio animal, de modo que a pCO2 do sangue arterial mostra a capacidade do organismo em expirar
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o dióxido de carbono, sendo que animais com função pulmonar prejudicada, ou com imaturidade
pulmonar, podem apresentar falhas na excreção do CO2. De qualquer forma a pCO2 mais importante é
a do sangue venoso, que pode ser um demonstrativo da adequada oxigenação dos tecidos corpóreos.
Animais que não tem a correta oxigenação dos tecidos, apresenta pCO2 abaixo do normal, sendo
animais recém nascidos com pCO2 aumentada sugestivos de sofrimento / hipóxia intrauterina, uma vez
que o sangue venoso é resultado da oxigenação dos tecidos corporais.
Os medicamentos utilizados no protocolo de cuidados ao neonato têm como função melhorar e
promover as chances de sobrevivência dos recém-nascidos. Os medicamentos usados nesse período
visam, principalmente, melhorar a capacidade de trocas gasosas e a função pulmonar desses animais.
Os inibidores das fosfodiesterases (PDEi) melhoram e prolongam a ação da guanosina
monofosfato cíclica (cGMP), o principal mediador da vasodilatação, seletivamente inibindo as PDEs
específicas da cGMP (BOGDAN et al., 1998), causando vasodilatação. A inibição da degradação da
cGMP pode ser particularmente eficaz na consecução da vasodilatação arterial pulmonar, sendo que o
sildenafil diminui a pressão da artéria pulmonar, dependendo da dose usada (WEIMANN et al., 2000).
A terapia de reposição de surfactante, em crianças com a síndrome do desconforto respiratório,
vem sido estudada desde a década de 1960, e seu uso e estudos em modelos animais foram
amplamente utilizados por muitos anos subsequentes (NOTTER et al., 1985). O surfactante pode ser
usado com finalidades profiláticas ou terapêuticas, de forma que seu uso deve ser feito em até duas
horas após o nascimento, para que seu efeito seja satisfatório.

2.4

TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA E MORTALIDADE NEONATAL

Técnicas de reprodução assistida (TRAs) como a fertilização in vitro (FIV) em humanos e
animais, ou a transferência de núcleo de célula somática (TNCS ou clonagem) em animais são
atualmente amplamente empregadas tanto na medicina veterinária quanto humana com o objetivo de
corrigir condições de infertilidades ou baixa fertilidade, gerando proles que dificilmente seriam
concebidas por meios naturais. Na produção animal, as TRAs são frequentemente utilizadas ainda para
a geração de animais geneticamente diferenciados e com maior valor econômico em um menor
intervalo entre gestações. Porém, maiores perdas gestacionais, assim como proles com alteração no
peso ao nascimento são frequentemente observadas quando utilizadas as TRAs, (CEELEN;
VERMEIDEN, 2001; URREGO; RODRIGUEZ-OSORIO; NIEMANN, 2014).
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Apesar de comprovadamente possível e bem estabelecida, a técnica de clonagem ainda é
considerada ineficiente, sendo que somente aproximadamente 5% dos animais nascidos são
saudáveis. Frequentemente as gestações que chegam a termo dão origem a animais que não
sobrevivem ao período perinatal. Podem ser observados com frequência anomalias no sistema
cardiorrespiratório, alterações na manutenção do metabolismo energético, entre outros problemas
(BIRGEL JUNIOR et al., 2011).
Uma condição conhecida resultante destas tecnologias é o nascimento de crias gigantes,
algumas vezes em situações incompatíveis com a vida. A síndrome da cria gigante (ou LOS, do inglês
Large offspring syndrome; YOUNG; SINCLAIR; WILMUT, 1998) parece ter origem em alterações
epigenéticas durante o desenvolvimento embrionário inicial, e os animais frequentemente necessitam
de um suporte veterinário intensivo no período perinatal. A LOS assemelha-se à Síndrome Beckwith–
Wiedemann (do inglês Beckwith–Wiedemann syndrome ou BWS) em humanos em causa e fenótipos
resultantes. Outras diversas síndromes que interferem com o desenvolvimento durante a gestação
como por exemplo, a síndrome de Silver-Russel, já foram reportadas em humanos e podem ter seus
correspondentes em animais, apesar de ainda não bem descritos (CHEN et al., 2013; HILL, 2014) .
Desta maneira, espera-se que com a padronização dos testes de função pulmonar e
estabelecimento de valores de referencia e protocolos de suporte neonatal adequados, a
implementação de terapias e prognósticos adequados a bezerros bovinos que venham a nascer em
situações de risco derivados ou não de biotecnologias acarrete em uma menor mortalidade perinatal.

Capítulo 3
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3

AVALIAÇÃO DOS VALORES DE PRESSÃO INVASIVA DE ÁTRIO DIREITO, VENTRÍCULO

DIREITO, ARTÉRIA PULMONAR E ARTÉRIA PULMONAR OCLUÍDA, HEMOGASOMETRIA,
ESPIROMETRIA E CAPNOGRAFIA DE BEZERROS DA RAÇA NELORE NASCIDOS POR PARTO
ESPONTÂNEO (EUTÓCICO)

Neste experimento fez-se a padronização das pressões invasivas de átrio direito (PAD),
ventrículo direito (PVD), artéria pulmonar (PAP) e artéria pulmonar ocluída (PAPo – representativa da
pressão do átrio esquerdo) de bezerros da raça Nelore, concebidos por inseminação artificial (IA),
nascidos por eutocia e criados em sistema de pastejo juntamente com suas respectivas mães.

3.1

RESUMO

As principais causas de morte perinatal em bezerros estão de alguma forma relacionadas a
problemas cardiorrespiratórios. O fechamento funcional do forame oval e do ducto arterioso deve
acontecer o mais rápido possível após o nascimento, de maneira que esse processo implica na
capacidade do recém nascido em assimilar o novo ambiente, extra uterino, e sua capacidade de
realizar trocas gasosas. O objetivo desse estudo foi avaliar algumas mudanças que ocorrem no sistema
cardiorrespiratório de bezerros recém nascidos até os 30 dias de vida. Foram avaliadas as pressões
invasivas de artéria pulmonar (PAP), átrio direito (PAD), ventrículo direito (PVD) e artéria pulmonar
ocluída (PAPo; que representa a pressão do átrio esquerdo), a pressão arterial sistêmica não invasiva
(PNI), hemogasometria dos sangues arterial, venoso e venoso misto, capnografia e espirometria de dez
bezerros da raça Nelore nascidos por eutocia. Os bezerros eram mantidos a pasto com suas mães
sendo que a interferência humana era mínima. No primeiro dia (quando o bezerro tinha 6 horas de
vida), 2o dia (bezerro entre 44 e 48 horas), 7o, 14o e 30o dias de vida, os bezerros eram retirados do
pasto e das suas mães temporariamente, e levados ao hospital veterinário para o experimento, por um
período não superior a 2 horas. Os valores de PAP e PVD tiveram diminuição no decorrer do tempo
enquanto os valores de PNI aumentaram. Apesar de não terem sido encontradas diferenças no tempo
ou entre os valores de PAD e PAPo, os valores de PAPo sempre foram numericamente maior que os
valores de PAD. Bezerros sadios da raça Nelore nascidos por eutocia estabilizam seus parâmetros de
hemogasometria a valores de animais adultos em até 48 horas após o nascimento.
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3.2

MATERIAL E MÉTODOS

Foram acompanhados partos de 9 vacas da raça Nelore em sistema de pastejo rotacionado de
Brachiaria brizantha, suplementadas com sal mineral e água ad libitum, sem que fosse necessária a
interferência humana para parição. Foram realizados, também, procedimentos de avaliação
hemodinâmica por cateterização invasiva com cateter de Swan-Ganz nos tempos 6 e 48 horas e 7, 14
e 30 dias de vida, assim como espirometria, capnografia e hemogasometria dos sangues arterial,
venoso e venoso misto nos mesmos horários.

3.2.1

Avaliação da pressão invasiva

A avaliação hemodinâmica invasiva com uso de cateter de termodiluição de Swan-Ganz
tamanho 7F (Edwards LifeSciences LLC – Irvine, CA, EUA), tamanho usado para adultos humanos,
conectado a um monitor multiparamétrico (GE - DASH 3000, GE Medical Systems Information
Technologies, Inc., Freiburg, Germany). O procedimento de aferição de pressão invasiva foi realizado
nos animais no 1°dia (com 6 horas de vida), 2°dia (entre 44 e 48 horas de vida), 7°, 14° e 30° dias de
vida. Para introdução do cateter foi necessário a introdução prévia do kit introdutor tamanho 8,5F
(IntroFlex Sheath, Edwards LifeSciences LLC – Irvine, CA, EUA; necessário para passagem do cateter
de Swan-Ganz 7F por dentro deste) na veia jugular externa. Tanto o cateter como o kit introdutor foram
preenchidos com solução fisiológica com heparina a 0,8%.
Durante o procedimento, os bezerros foram colocados em decúbito lateral esquerdo e
amarrados com os membros pélvicos e torácicos levemente esticados, de modo a não causar
desconforto para os animais, voltados caudal e cranialmente respectivamente. Foi realizada tricotomia
no pescoço na região da veia jugular externa direita, sendo realizada anestesia local infiltrativa com
1,5mL de lidocaína 2% sem vaso constritor, por via subcutânea no local onde o cateter seria inserido.
Após anestesia, foi realizada incisão de aproximadamente 1cm, para colocação do Kit introdutor. Uma
vez que a pele de bovinos é espessa, foi necessário a realização de uma pequena incisão de pele
antes da colocação do kit introdutor, que é uma espécie de cateter com aproximadamente 20cm de
comprimento e que também tem uma parte de silicone, dentro da qual passará o cateter de
termodiluição de Swan-Ganz. Feita a incisão, é colocado o Kit introdutor com consequente passagem
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do cateter de termodiluição de Swan-Ganz (Figura 2). O cateter tem dois sensores de pressão: um na
ponta e outro a 30cm da extremidade do cateter. Quando o sensor da ponta do cateter está na artéria
pulmonar, o outro sensor está localizado no átrio direito. O cateter usado também apresentava um
sensor para aferição da temperatura e um conector para inflar o balonete que existe em sua
extremidade e que permite que a pressão da artéria pulmonar ocluída fosse aferida. A pressão da
artéria pulmonar ocluída é semelhante a pressão do átrio esquerdo.
Figura 2 – Introdução do cateter de Swanz-Ganz

A

B

C

D
A

Fonte: (FANTINATO NETO, 2015).
Legenda: A. Incisão da pele do pescoço junto à veia jugular externa, com anestesia local prévia; B. Detalhe do kit
introdutor acoplado na veia jugular externa; C. Visão geral da fixação do kit introdutor; D. Cateter de
termodiluição de Swanz-Ganz 4 vias.

Desta maneira, o cateter de termodiluição de Swan-Ganz foi inserido observando-se a
quantidade do cateter que era introduzida no bezerro através das marcas que o mesmo possui em sua
superfície a cada 10cm, e pela observação das ondas mostradas no monitor multiparamétrico. Quando
a ponta do cateter era posicionada no ventrículo direito, o balonete era inflado com 1 a 1,5mL de ar
(dependendo do tamanho do animal), em seguida, o cateter era introduzido um pouco mais adiante, até
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atingir a circulação pulmonar. O balonete então era esvaziado para aferição da pressão da artéria
pulmonar não ocluída anterior a aferição da pressão da artéria pulmonar ocluída (Figura 3).
Figura 3 – Ondas observadas no monitor multiparamétrico

A

B

Fonte: (FANTINATO NETO, 2015)
Legenda: A. Transição da onda de artéria pulmonar (PAP) para artéria pulmonar ocluída (PAPo). B. Transição de onda de
ventrículo (PVD) para artéria pulmonar ocluída (PAPo) e novamente onda de ventrículo.

Com o cateter inserido no bezerro, eram aferidas e anotadas das pressões do átrio direito
(PAD), do ventrículo direito (PVD), da artéria pulmonar (PAP) e da artéria pulmonar ocluída (PAPo; que
representa a pressão do átrio esquerdo).

3.2.2

Hemogasometria

Foram colhidos sangue arterial, venoso e venoso misto dos animais nos tempos 1° dia (com 6
horas de vida) e 2° (entre 44 e 48 horas de vida), 7°, 14° e 30° dias de vida. Foi usado o aparelho de
hemogasometria portátil i-STAT® ONE (Abbott Point of Care Inc., Princeton, NJ, USA) com cartucho
próprio para esse fim CG7+ (Abbott Point of Care Inc., Princeton, NJ, USA). O sangue arterial foi
colhido da artéria auricular caudal, usando-se escalpe número 27 (BD Asepto® - Becton Dickinson Ind.
Cir. Ltda., Juiz de Fora, MG, Brazil) e seringa própria para colheita de sangue para hemogasometria
(Blood Gas Monovette® - Sarstedt AG & Co., Nümbrecht, Germany). O sangue venoso foi colhido da
veia cava cranial, e o sangue venoso misto foi colhido da artéria pulmonar, pelo cateter de Swan-Ganz.
Sabendo que o volume de solução dentro do cateter é de 1,5mL, foi necessário retirar entre 3 e 5mL de
sangue antes da colheita do sangue para hemogasometria, afim de se retirar a solução heparinazada e
sangue contendo heparina o que poderia comprometer a amostra. Todas hemogasometrias foram
realizadas imediatamente após a colheita de sangue.
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Depois da coleta, o sangue heparinizado, retirado antes do sangue a ser usado na
hemogasometria era devolvido ao animal e, em seguida, era colocado um pouco de solução fisiológica
com heparina, no intuito de deixar o cateter preenchido com essa solução. O cartucho utilizado para
colheita realizava pH, pressões parciais de oxigênio (pO2; mmHg) e dióxido de carbono (pCO2; mmHg),
excesso de base (BE; mEq/L), total de dióxido de carbono (tCO2; mEq/L), saturação de oxigênio (sO2;
%), hematócrito (Hct; %), hemoglobina calculada a partir do hematócrito (Hb; g/dL) e íons de
bicarbonato (HCO3¯; mmol/L), sódio (Na+; mEq/L), potássio (K+; mEq/L) e calico ionizado (Ca2+; mg/dL).

3.2.3

Espirometria

A espirometria é o exame capaz de avaliar objetivamente a função pulmonar de um indivíduo.
O equipamento dotado de uma turbina volumétrica bidirecional com sensor rotacional óptico-eletrônico,
por onde o ar inspirado e expirado passam. O aparelho usado foi o espirômetro portátil DATOSPIR
MICRO C® (Sibelmed, Barcelona, Espanha) que além de facilitar o uso a campo, por ser portátil, tem
capacidade de armazenar os dados para posterior análise, impressão e interpretação. A composição,
temperatura ou humidade do ar não afetam as mensurações. O espirômetro foi acoplado a uma
máscara totalmente vedada, por onde o bezerro respirava, fazendo com que o ar respirado
obrigatoriamente passasse pela turbina do equipamento, realizando-se as mensurações. A máscara
era colocada no bezerro em estação, esperava-se de 30 a 60 segundos para que ele se acostumasse,
e as mensurações eram realizadas. Foram aferidos o volume expirado em cada respiração (Vexp)
expresso em litros (L), o pico do fluxo expirado (PEF) expresso em litros por segundo (L/s) e foi
calculado o volume minuto (Vmin), multiplicando-se o Vexp pela frequência respiratória (FR) expresso
em litros por minuto (L/min).

3.2.4

Capnografia

Com base nos princípios da lei de Beer-Lambert, na qual foi estabelecido que a concentração
de um soluto dissolvido num solvente pode ser determinada pelo seu grau de absorção luminosa, a
capnografia é capaz de analisar a quantidade de dióxido de carbono no ar expirado (CO2exp) e
inspirado (CO2insp). O CO2 respirado absorve uma fração de luz infravermelha emitida pelo aparelho,
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perfazendo, dessa maneira, a mensuração da quantidade de CO2 tanto no ar expirado quanto
inspirado. Para essa análise foi usada uma máscara completamente vedada, assim como a da
espirometria, de maneira que o sensor de capnografia (GE Capnostat® CO2 Sensor - GE Medical
Systems Information Technologies, Inc., Freiburg, Germany) do monitor multiparamétrico acoplava-se
pela saída de ar da máscara, por onde eram feitas as mensurações.

3.2.5

Análise estatística

Os dados obtidos dos procedimentos experimentais foram analisados utilizando o programa
estatístico Statistical Analysis System (SAS, 2011), com prévia verificação da normalidade dos resíduos
pelo teste de Shapiro-Wilk (PROC UNIVARIATE). As variáveis que não atenderam às premissas
estatísticas foram submetidas à transformação logarítmica [Log (X+1)] ou o inverso (1/X) ou pot6encia
lizados ao quadrado (X2). Os dados originais ou transformados, quando este procedimento foi
necessário, foram submetidos à Análise de Variância. À análise estatística foi adicionada o fator
medidas repetidas no tempo, referentes aos diversos momentos de amostragem. As probabilidades de
interações com o tempo foram determinadas pelo teste de Greenhouse-Geisse, utilizando-se o
comando REPEATED gerado pelo procedimento MIXED (PROC MIXED do SAS). As análises por
tempo somente serão realizadas quando as interações entre tempo e tratamentos forem significativas.
Análises de correlação de Pearson foram feitas entre as diferentes amostras de sangue para as
variáveis de hemogasometria, assim como para CO2exp e a pCO2 das diferentes amostras de sangue,
usando-se o procedimento CORR. Em todas as análises estatísticas, o nível de significância
considerado foi 5%.

3.3

RESULTADOS

São apresentados resultados dos exames de cateterização invasiva com cateter de
termodiluição de Swan-Ganz, hemogasometria, espirometria e capnografia de bezerros da raça Nelore,
criados em sistema de pastejo rotacionado, juntamente com suas mães, do nascimento aos 30 dias de
vida, demonstrando as alterações hemodinâmicas e função pulmonar.
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3.3.1

Avalição das pressões invasivas de átrio e ventrículo direito, artéria pulmonar e artéria

pulmonar ocluída de bezerros da raça Nelore.

Foram avaliados bezerros da raça Nelore no 1° dia (com 6 horas de vida), 2° dias (entre 44 e
48 horas de vida), 7°, 14° e 30° dia de vida. Os animais foram retirados dos piquetes, onde ficavam
com suas respectivas mães, pelo tempo suficiente para realização do procedimento, e em seguida
eram devolvidos, para que continuassem junto com as mães sem que essas rejeitassem seus
bezerros. Os valores das pressões invasivas de átrio direito (PAP), ventrículo direito (PVD), artéria
pulmonar (PAP) e artéria pulmonar ocluída (PAPo), que representa os valores de pressão do átrio
esquerdo, nos diferentes momentos de vida dos bezerros são apresentados na tabela 1.
Tabela 1 – Valores (média ± desvio padrão) das pressões invasivas de artéria pulmonar (PAP; mmHg), artéria pulmonar
ocluída (representativa do átrio esquerdo - PAPo; mmHg), átrio direto (PAD; mmHg) e ventrículo direito(PVD ;
mmHg) de bezerros da raça Nelore concebidos por inseminação artificial, nascidos por eutocia e mantidos a
pasto junto das mães em diferentes tempos de vida: 1°dia (6 horas de vida), 2° dia (entre 44 e 48 horas de
vida), 7°, 14° e 30° dias de vida

PAP

PAPo

PAD

PVD

1° dia

47,20 ± 15,93a

8,77 ± 1,91

6,97 ± 1,87a

31,63 ± 6,94a

2° dia

28,53 ± 4,05b

8,00 ± 3,03

4,97 ± 2,68b

24,70 ± 9,67b

7° dia

26,40 ± 5,27b

7,37 ± 2,92

5,93 ± 3,06a

22,17 ± 12,36bc

14° dia

21,30 ± 4,49c

7,40 ± 4,07

5,27 ± 3,31a

21,17 ± 8,00bc

30° dia

19,33 ± 2,70c

9,78 ± 5,51

4,19 ± 2,42b

17,89 ± 4,31c

Nota: Letras minúsculas em uma mesma coluna identifica diferenças significativas no tempo (p<0,05).

Na figura 4 é mostrada a variação individual dos valores de PAP nos diferentes momentos de
mensuração. A partir do 7° dia, nenhum animal teve valor de PAP superior a 35 mmHg (Considerado
hipertensão) e apenas 3 animais apresentaram PAP superior à 30 mmHg. As variáveis PAP, PAD, PVD
(Tabela 1) e PNI (Tabela 2) tiveram diferença significativa com o passar do tempo, onde a PAP, PAD e
PVD tiveram seus valores reduzidos, ao passo que a PAPo (representando a pressão do ventrículo
esquerdo) não sofreu alteração significativa. A PNI, por outro lado, teve aumento de seus valores.
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Figura 4 – Variação dos valores de PAP
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Fonte: (FANTINATO NETO, 2015).
Legenda: Média e valores individuais de PAP de bezerros da raça Nelore, concebidos por IA e
nascidos por eutocia no 1° dia (6 horas de vida), 2° dia (entre 44 e 48 horas de vida), 7°,
14° e 30° dias de vida.
Nota: Letras minúsculas identificam médias diferentes no tempo (p<0,05).
Tabela 2 – Valores (média ± desvio padrão) da pressão arterial sistêmica média não invasiva (PNI; mmHg) de bezerros da
raça Nelore concebidos por inseminação artificial, nascidos por eutocia e mantidos a pasto junto das mães em
diferentes tempos de vida: 1° dia (6 horas de vida), 2° dia (entre 44 e 48 horas de vida), 7°, 14° e 30° dias de
vida

PNI
1° dia

82,17 ± 15,69a

2° dia

92,66 ± 16,15ab

7° dia

101,75 ± 16,23bc

14° dia

98,43 ± 18,25bc

30° dia

106,96 ± 23,96c

Nota: Letras minúsculas em uma mesma coluna identifica diferenças significativas no tempo (p<0,05).

3.3.2

Hemogasometria

Nos momentos do procedimento de cauterização invasiva, foram colhidos sangue arterial
(Tabela 3), colhido da artéria auricular caudal, sangue venoso central (Tabela 3), colhido da veia cava
cranial, e sangue venoso misto (Tabela 3), colhido da artéria pulmonar, por ocasião da passagem do
cateter de Swan-Ganz. Os dados de hemogasometria utilizados foram pH, pCO2, pO2, BE, HCO3-, tCO2
e sO2, que são as variáveis relevantes para avaliação do período de transição da vida intra- para a vida
extrauterina.
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Tabela 3 – Média ± desvio padrão de pH, pressão parcial de dióxido de carbono (pCO2; mmHg), pressão parcial de oxigênio
(pO2; mmHg), total de dióxido de carbono (tCO2; mEq/L), saturação de oxigênio (sO2; %), excesso de base (BE)
e íons de bicarbonato (HCO3-) do sangue arterial (colhido da artéria auricular caudal), de bezerros da raça
Nelore concebidos por IA e nascidos por eutocia, no momento de aferição das pressões invasivas: 1° dia (6
horas de vida), 2° dia (entre 44 e 48 horas de vida), 7°, 14° e 30° dias de vida)

HCO3- (mmol/L) BE (mEq/L)

sO2 (%)

tCO2 (mEq/L)

pO2 (mmHg) pCO2 (mmHg)

pH

Variável

1° dia

2° dia

7° dia

14° dia

30° dia

Arterial

7,428±0,046

7,464±0,037

7,448±0,025

7,448±0,031

7,436±0,048

Venoso Central

7,398±0,023

7,424±0,029

7,424±0,023

7,418±0,025

7,390±0,049

Venoso Misto

7,407±0,032

7,431±0,028

7,417±0,030

7,412±0,016

7,394±0,046

Arterial

38,65±3,91

40,03±3,65

41,77±3,65

41,88±3,85

41,51±3,55

Venoso Central

43,36±1,91

45,26±2,64

45,09±3,47

46,19±2,68

46,22±5,51

Venoso Misto

43,27±2,04c

44,61±3,08bc

44,76±3,00b

47,98±2,41a

46,99±4,52ab

72,70±12,39a 58,20±13,79b

55,00±13,02b

59,40±15,39b

64,30±8,74ab

Venoso Central

33,38±4,98bc

30,70±2,21c

37,00±9,57b

37,80±7,70ab

41,11±4,23a

Venoso Misto

39,50±14,55

31,90±6,82

34,80±9,72

32,80±3,01

34,33±3,94

Arterial

26,80±3,39b

30,10±3,41a

30,30±2,11a

30,40±2,27a

29,10±1,73a

Venoso Central

28,00±1,77c

30,90±0,71a

30,80±2,04ab

31,30±2,58a

29,11±1,69bc

Venoso Misto

28,60±2,37c

32,00±1,00ab

30,10±2,51bc

32,10±2,18a

30,22±1,79abc

Arterial

94,30±2,36

89,30±6,09

86,10±10,89

87,30±9,01

92,10±3,35

Venoso Central

62,50±7,95bc

59,40±5,93c

69,11±12,15ab

70,10±9,45ab

74,78±5,89a

Venoso Misto

69,50±12,19

60,40±13,55

64,00±13,53

62,40±5,64

64, 56±7,60

Arterial

1,30±3,86c

5,30±3,83a

4,90±2,08ab

4,90±2,33ab

3,60±2,12b

Venoso Central

1,88±2,10c

5,30±2,75a

5,00±2,40ab

5,20±2,74a

2,78±1,79bc

Venoso Misto

2,50±2,80b

6,33±1,00a

4,30±2,87ab

6,10±2,51a

3,78±2,11b

Arterial

25,65±3,38c

29,00±3,29a

28,88±1,93ab

28,96±2,21ab

27,89±1,60b

Venoso Central

26,46±1,69c

30,44±0,72a

29,47±2,17ab

29,87±2,40a

27,83±1,54bc

Venoso Misto

27,32±2,34b

30,56±0,89a

28,88±2,46ab

30,61±2,08a

28,66±1,56b

Arterial

Nota: Letras minúsculas sobrescritas diferentes na mesma linha representa diferença significativa entre tempos (p<0,05).

Uma vez que o sangue venoso é retirado com maior facilidade do animal em situações de
campo, tentou-se estabelecer correlação entre as variáveis pH, pCO2, pO2, tCO2, sO2, Be e HCO3- dos
diferentes tipos de amostras nos diferentes momentos. As correlações das variáveis supracitadas entre
o sangue arterial e o sangue venoso central são apresentados na tabela 4; entre o sangue arterial e o
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sangue venoso misto na tabela 5; e entre o sangue venoso central e venoso misto na tabela 6.
Ressalta-se que as mais significativas correlações foram encontradas aos 30 dias de vida.
Tabela 4 – Coeficiente de correlação (r2) entre as amostras sangue arterial (colhido da artéria auricular caudal) e sangue
venoso central (colhido da veia cava cranial) das variáveis pH, pressão parcial de dióxido de carbono (pCO2;
mmHg), pressão parcial de oxigênio (pO2; mmHg), total de dióxido de carbono (tCO2; mEq/L), saturação de
oxigênio (sO2; %), excesso de base (BE) e íons de bicarbonato (HCO3-) de bezerros da raça Nelore
concebidos por IA e nascidos por eutocia, no momento de aferição das pressões invasivas – 1° dia (6 horas
de vida), 2° dia (entre 44 e 48 horas de vida), 7°, 14° e 30° dias de vida

pH

Sangue arterial × Sangue venoso central
1° dia
2° dia
7° dia
14° dia
0,4743
0,5151
0,3657
0,1648

30° dia
0,9231*

pCO2

0,2717

0,2932

0,5004

0,2991

0,9031*

pO2

-0,3473

0,2424

-0,3103

-0,5235

0,9266*

tCO2

0,8434*

0,1857

0,8653*

0,7726*

0,8349*

sO2

-0,1526

0,1377

-0,1300

-0,7278*

0,8888*

BE

0,4903

0,1383

0,9338*

0,9600*

0,8028*

HCO3-

0,8152

0,1427

0,9295*

0,8305*

0,8466*

Nota: * p<0,05

Tabela 5 – Coeficiente de correlação (r2) entre as amostras sangue arterial (colhido da artéria auricular caudal) e sangue
venoso misto (colhido da artéria pulmonar) das variáveis pH, pressão parcial de dióxido de carbono (pCO2;
mmHg), pressão parcial de oxigênio (pO2; mmHg), total de dióxido de carbono (tCO2; mEq/L), saturação de
oxigênio (sO2; %), excesso de base (BE) e íons de bicarbonato (HCO3-) de bezerros da raça Nelore, concebidos
por IA e nascidos por eutocia, no momento de aferição das pressões invasivas – 1° dia (6 horas de vida), 2° dia
(entre 44 e 48 horas de vida), 7°, 14° e 30° dias de vida

Sangue arterial × Sangue venoso misto
2° dia
7° dia
0,5616
-0,1993

pH

1° dia
0,3865

pCO2

-0,1310

0,2778

0,1151

-0,2991

0,9481*

pO2

-0,6952*

-0,3623

-0,5928

0,2321

0,5150*

tCO2

0,9161*

0,4924

0,7683*

0,8875*

0,8361*

sO2

0,0251

-0,2950

-0,6500*

-0,1097

0,9382*

BE

0,9232*

0,8125*

0,7133*

0,9687*

0,8532*

HCO3-

0,9552*

0,4393

0,8224*

0,9191*

0,8613*

Nota: * p>0,05

14° dia
0,0426

30° dia
0,9691*
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Tabela 6 – Coeficiente de correlação (r2) de Pearson entre as amostras sangue venoso central (colhido da veia cava
cranial) e sangue venoso misto (colhido da artéria pulmonar) das variáveis pH, pressão parcial de dióxido de
carbono (pCO2; mmHg), pressão parcial de oxigênio (pO2; mmHg), total de dióxido de carbono (tCO2; mEq/L),
saturação de oxigênio (sO2; %), excesso de base (BE) e íons de bicarbonato (HCO3-) de bezerros da raça
Nelore, concebidos por IA e nascidos por eutocia, no momento de aferição das pressões invasivas – 1° dia (6
horas de vida), 2° dia (entre 44 e 48 horas de vida), 7°, 14° e 30° dias de vida

pH

Sangue venoso central × Sangue venoso misto
1° dia
2° dia
7° dia
14° dia
0,6595*
0,9005*
0,4727
0,6338*

30° dia
0,9102*

pCO2

0,3744

0,8289*

0,6296

0,4943

0,9349*

pO2

0,5653

0,7261*

0,0741

0,3431

0,9591*

tCO2

0,9410*

-0,1767

0,8042*

0,9000*

0,8591*

sO2

-0,0507

0,8123*

0,2344

0,5747

0,9048*

BE

0,8884*

0,0790

0,8054*

0,9158*

0,8146*

HCO3-

0,9181*

0,1098

0,8578*

0,9229*

0,8769*

Nota: * p>0,05

Tabela 7 – Valores (média ± desvio padrão) de frequência respiratória (FR), expressa em movimento por minuto (mpm), e
de frequência cardíaca (FC), expressa em batimentos por minuto (bpm) de bezerros da raça Nelore concebidos
por IA e nascidos por eutocia, no momento de aferição das pressões invasivas: 1° dia (6 horas de vida), 2° dia
(entre 44 e 48 horas de vida), 7°, 14° e 30° dias de vida

FR (mpm)

FC (bpm)

1° dia

32,33±6,16

117,50±16,03

2° dia

35,04±12,39

109,00±17,98

7° dia

37,19±17,02

124,00±21,82

14° dia

30,96±15,55

107,33±19,49

30° dia

34,33±10,31

107,56±23,28

3.3.3

Espirometria e capnografia

Os dados referentes à espirometria são apresentados nas figuras 5, 6 e 7; e de capnografia na
figura 8, e mostram a evolução dos valores de PEF, Vexp, Vmin e CO2exp crescentes (Tabela 8)
conforme o crescimento do animal. A frequência respiratória não sofreu influencia do tempo média de
34,0 ± 12,4mpm. O CO2insp se apresentou como 0mmHg para todos animais em todos tempos.
Não foram encontradas correlações significantes entre a pCO2 das diferentes amostras de
sangue (sangue arterial, venoso central e venoso misto) e a pCO2exp. Na tabela 9 são apresentados
os coeficientes de correlação.
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Tabela 8 – Valores (média ± desvio padrão) de pico do fluxo expiratório (PEF), volume expirado (Vexp), volume minuto
(Vmin) e dióxido de carbono expirado (CO2exp) de bezerros da raça Nelore, concebidos por IA e nascidos por
eutocia, no 1° dia (6 horas de vida), 2° dia (entre 44 e 48 horas de vida), 7°, 14° e 30° dias de vida

PEF (L/s)

Vexp (L)

Vmin (L/min)

CO2exp (mmHg)

1° dia

0,81±0,26c

0,42±0,15b

14,14±5,84b

32,30±4,48b

2° dia

1,03±0,42bc

0,52±0,15b

17,16±6,83ab

33,42±6,59b

7° dia

1,13±0,37bc

0,53±0,12b

19,45±9,75a

37,81±4,18a

14° dia

1,21±0,46b

0,57±0,16ab

17,98±10,18a

37,15±5,04a

30° dia

1,42±0,64a

0,68±0,09a

23,10±6,75a

37,81±5,02a

Nota: Letras minúsculas sobrescritas diferentes na mesma coluna representa diferença significativa no tempo (p<0,05).

Figura 5 – Gráfico da evolução dos valores de pico do fluxo expiratório (PEF)
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Fonte: (FANTINATO NETO, 2015).
Legenda: Pico do fluxo expiratório, expresso em litros por segundo (L/s), de bezerros da raça
Nelore, concebidos por inseminação artificial, e nascido por eutocia, em diferentes
momentos de vida: 1o dia (com 6 horas de vida), 2o dia (entre 44 e 48 horas de vida),
7o, 14o e 30o dias de vida.
Nota: Letras minúsculas diferentes sobrescritas representa diferença significativa nos diferentes
momentos (p<0,05).
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Figura 6 – Gráfico da evolução dos valores do volume expirado (Vexp)
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Fonte: (FANTINATO NETO, 2015).
Legenda: Volume expirado (Vexp), expresso em litros (L), de bezerros da raça Nelore, concebidos
por inseminação artificial, e nascido por eutocia, em diferentes momentos de vida: 1o dia
(com 6 horas de vida), 2o dia (entre 44 e 48 horas de vida), 7o, 14o e 30o dias de vida.
Nota: Letras minúsculas diferentes sobrescritas representa diferença significativa nos diferentes
momentos (p<0,05).

Figura 7 – Gráfico da evolução dos valores de volume minuto (Vmin)
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Fonte: (FANTINATO NETO, 2015)
Legenda: Volume minuto (Vmin), expressos em litros por minuto (L/min), de bezerros da raça
Nelore, concebidos por inseminação artificial, e nascido por eutocia, em diferentes
momentos de vida: 1o dia (com 6 horas de vida), 2o dia (entre 44 e 48 horas de vida), 7o,
14o e 30o dias de vida.
Nota: Letras minúsculas diferentes sobrescritas representa diferença significativa entre os
diferentes momentos (p<0,05).
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Figura 8 – Gráfico da evolução dos valores de dióxido de carbono expirado (CO2exp)
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Fonte: (FANTINATO NETO, 2015)
Legenda: Dióxido de carbono expirado (CO2exp), expressos em milímetros de mercúrio (mmHg),
de bezerros da raça Nelore, concebidos por inseminação artificial, e nascido por eutocia,
em diferentes momentos de vida: 1o dia (com 6 horas de vida), 2o dia (entre 44 e 48
horas de vida), 7o, 14o e 30o dias de vida.
Nota: Letras minúsculas diferentes sobrescritas representa diferença significativa entre os
diferentes momentos (p<0,05).
Tabela 9 – Coeficientes de correlação (r2) entre o dióxido de carbono expirado a cada respiração (CO2exp) e a pressão
parcial de dióxido de carbono das diferentes amostras de sangue colhido (sangue arterial, sangue venoso
central e sangue venoso misto)

Sangue arterial

Sangue venoso central

Sangue venoso misto

6 horas

-0,2616

0,6007

0,4393

48 horas

-0,1989

0,5347

0,4784

7 dias

0,6447

0,0003

0,1012

14 dias

-0,2086

0,0447

0,4909

30 dias

0,4679

0,6374

0,6832

Nota: Não foram encontradas correlações significativas.

3.4

DISCUSSÃO

Nas primeiras horas de vida existe hipertensão fisiológica da artéria pulmonar decorrente ao
processo de adaptação a vida extrauterina. Entre 6 horas e 48 horas de vida houve uma diminuição da
PAP da ordem de 42,5 %. Entre 48 horas de vida e 30 dias de vida houve uma diminuição da PAP da
ordem de 27,3 %. Considerando-se que o limite de PAP igual a 35 mmHg a partir do qual considera-se,
em humanos, que existe hipertensão da artéria pulmonar, verificou-se que com 6 horas de vida que
88,8 % (8/9) animais estavam com valores acima deste limite e com 48 horas de vida somente 11,1 %
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(1/9) dos bezerros apresentavam valores de PAP maiores do que 35 mmHg. A partir de 7 dias de vida
nenhum animal apresentava valores maiores do que este limite.
Os resultados encontrados na presente pesquisa, com bezerros zebuínos da raça Nelore,
mostram a grande influência da idade nos valores de PAP, sendo que há divergências na literatura de
quando deveria ocorrer a estabilização da PAP. Em pesquisa realizada por Amory et al. (1993)
utilizando 41 bezerros da raça Holandesa, sem sedação ou anestesia, foi verificado entre uma semana
de vida e um ano de idade não havia modificações da PAP, sendo que os valores médios obtidos em
bezerros mantidos em estação sem qualquer medicação variavam entre 20,5 e 23,3 mmHg, Em estudo
com 10 bezerros da raça holandesa, Yasuoka (2012) relatou que os valores de PAP obtidos de
bezerros em decúbito lateral sem qualquer medicação e com 1, 7, 15 e 30 dias de vida eram,
respectivamente, iguais a 39,9±13,5mmHg, 27,8±9,98mmHg, 28,0±9,5mmHg e 25,2±13,2mmHg,
sendo que a partir de 7 dias de vida eles passavam a ficar estáveis. Takaseya et al. (2012)
encontraram valores de PAP de 24,0 ±4,3 mmHg em bezerros da raça Jersey não anestesiados. Por
outro lado, Meyer et al. (2010) trabalhando com 28 bezerros da raça Holandesa com idade variando
entre 25 e 53 dias encontraram em animais mantidos em decúbito dorsal valores de PAP variando
entre 19,0±0,8 e 20,0±1,6mmHg para os diferentes grupos de seu estudo antes do tratamento.
Os resultados obtidos por nós para o grupo de bezerros com 14 e 30 dias de vida são similares
aqueles encontrados na literatura em experimento feito por Sustronck et al. (1997), que utilizou 5
bezerros holandeses, com idade variando entre 64 e 71 dias de vida, submetidos a anestesia geral
intravenosa com EGG, xilazina e quetamina (PAP igual a 21,6 ± 3,5 mmHg) ou similares aqueles
obtidos em pesquisa feita por Takaseya et al. (2012) que utilizou 11 bezerros Jersey, com peso
variando entre 60 e 107 Kg, submetidos a anestesia geral inalatória induzida com quetamina e mantida
com isofluorano (PAP igual a 19,9 ± 3,8 mmHg). Araújo et al. (2014), em trabalho com 8 bezerros da
raça holandesa com idade média de 10 meses, submetidos a anestesia geral inalatória induzida com
xilazina, quetamina e midazolam e mantida com isofluorano relataram valores de PAP abaixo dos
encontrados nessa pesquisa (PAP variando entre 13,0±1,0 e 14,0±3,0mmHg).
A descrição dos resultados anteriores mostram variações na PAP que podem ser creditadas a
idade, ao modo de contenção, ao procedimento anestésico que o animal foi submetido e,
principalmente, a fatores raciais. Os animais utilizados em nossa pesquisa foram mantidos em decúbito
lateral, não receberam qualquer medicação e permaneceram tranquilos e com os olhos vendados
durante o procedimento, sem que fossem notadas alterações em seus parâmetros cardiopulmonres
(p.e. frequências cardíacas e respiratórias). Desta forma, não houve a necessidade de que sedação ou
anestesia fosse utilizada durante os exames.
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Amory et al. (1991) relataram hipertensão transitória associada ao aumento da frequência
cardíaca e respiratória, e justificaram como sendo uma reação, de sensores mecânicos locais, à ponta
do cateter. Na presente, em nenhum dos animais ou momentos procedimentais foi identificado esse
comportamento de aumento transitório, e inesperado, da PAP, associado ou não à taquicardia e/ou
taquipneia.
Assim como a PAP, a PVD diminuiu significativa e progressivamente da primeira aferição (com
6 horas de vida) até os 30 dias de vida. Durante o processo de adaptação à vida extrauterina existe o
fechamento do ducto arterioso, relaxamento da artéria pulmonar, aumento do fluxo sanguíneo para os
pulmões e diminuição da resistência pulmonar vascular (RPV), sendo a diminuição da PAP e da PVS
reflexo dessa modificações. Ao mesmo tempo que há diminuição nos valores de PAP e PVD, há
aumento na resistência vascular sistêmica (RVS) observado pelo aumento significativo da PNI
conforme os bezerros ficavam mais velhos. É importante ressaltar que não houve hipertensão da
artéria pulmonar persistente ou retorno a circulação fetal nos animais avaliados, porém durante o
processo adaptativo observou-se que entre o 2° e o 15° dias de vida há diminuição da pO2 do sangue
arterial.
Pogliani (2010), em estudo com animais da raça Nelore concebidos por inseminação artificial
(IA) ou monta natural (MN), utilizando-se da ultrassonografia “doppler”, relatou presença de fluxo
turbulento através da comunicação interatrial (forame oval) até 7 dias de vida, sendo que a maioria dos
animais apresentou o desaparecimento do fluxo turbulento, ou fechamento do forame oval, até os 4
dias de vida. Apesar de não ter sido encontrada diferença significativa entre a PAPo (que representa a
pressão do átrio esquerdo) e a PAD, a análise individual dos resultados por nós obtidos sugerem que,
em parte dos bezerros poderia ocorrer um “shunt” interatrial no sentido do coração direito para
esquerdo, pois no 1° dia de vida (6 horas) 11,1% (1/9) dos animais tinham uma PAD maior que a
PAPo, sendo que no 2°, 7° e15° dias de vida, houve aumento, respectivamente para 22,2% (2/9);
33,3% (3/9) e 33,3% (3/9) do percentual de bezerros nos quais a PAD era maior que a PAPo. Ao
avaliar-se a hemogasometria de sangue obtido da veia cava cranial (sangue venoso central) e de
sangue obtido na artéria pulmonar (sangue venoso misto) observa-se que no 1° dia de vida a PO2 de
sangue venoso misto era maior do que o valor do sangue venoso central. Esse fato poderia indicar a
presença de shunt cardíaco no sentido esquerdo para direito.
De 25% a 30% da população humana adulta tem forame oval patente (HOMMA; SACCO,
2005; SHARMA; FORD; CALVERT, 2014), sendo que em 50% das crianças há o fechamento do
forame oval até os cinco anos de vida, sendo que o fechamento funcional acontece nas primeiras
respirações (SHARMA; FORD; CALVERT, 2014). Durante o processo adaptativo observado nos
primeiros dias e semanas de vida em bezerros da raça Nelore, a ocorrência de fluxo sanguíneo no
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sentido esquerdo para direito ou mesmo do direito para esquerdo no forame oval deveria ser
considerado fisiológico, e mesmo que o forame oval não esteja completamente fechado, até o 7° ou
14° dia e que haja mistura de sangue venoso e arterial, não ocorreram alterações na oxigenação dos
animais que pudessem determinar implicações para a vida do animal.
No que se diz respeito a avaliação da espirometria, no 1° dia de vida, os bezerros do presente
experimento apresentaram valores próximos apresentados pela literatura internacional, para bezerros
taurinos (VARGA et al., 1999, 2001). Bleul e Bylang (2012), porém, em estudo com bezerros Bos
taurus de 3 a 15 horas de vida, relataram valores de 0,21±0,07L e 0,25±0,10L para Vexp, inferiores
aos apresentados nessa pesquisa para animais com até 6 horas de vida (0,42±0,15L). Os valores de
Vmin aqui reportados são muito próximos dos valores reportados por Bleul e Bylang (2012) que
encontraram valores de 13,83±5,00L/min para bezerros da taurinos de 3 a 15 horas de vida. Em outro
estudo com bezerros da raça Holandesa, foram encontrados valores de Vmin de 15,8±5,7L/min e
15,4±2,2L/min quando os animais estavam com 30 minutos e 6 horas de vida respectivamente
(VARGA et al., 2001). Os mesmo autores, relatam valores de 14,3±5,9L/min e 19,2±5,3Lmin para
bezerros com 30 minutos e 6 horas de vida respectivamente, mas que nasceram em estado
considerado de acidose (pH<7,2). No estudo conduzido por Varga et al. (2001), utilizando bezerros da
raça Holandesa nascidos por eutocia, em acidose (pH<7,2) ou considerados com pH normal (ph≥7,2),
não foram encontradas diferenças de Vmin entre os grupos nem dos 30 minutos às 24 horas de vida.
Na presente pesquisa é relatado aumento significativo de Vmin do 1° dia em relação aos 7°,14° e 30°
dias de vida. Uma vez que a FR se manteve constante durante o período experimental, o aumento de
Vmin indica aumento da capacidade respiratória dos bezerros conforme seu crescimento, nos
momentos avaliados. Foi utilizado um espirômetro portátil, com a intenção de poder aplicar a
metodologia a campo. Contudo, o aparelho usado apresentou limitações na mensuração do volume
inspirado, uma vez que a mensuração somente é realizada quando a duração da inspiração é superior
a 2 segundos. Dessa maneira foi possível mensurar o volume inspirado apenas de alguns animais e a
partir dos 14 dias de vida. De maneira geral, a técnica foi realizada de maneira satisfatória, visto que os
valores encontrados se encontravam de acordo com a literatura internacional pesquisada. A
espirometria pode ser aplicada a campo, usando-se o aparelho portátil, sendo que, de acordo com suas
limitações, animais com uma amplitude respiratória maior têm uma avaliação mais completa da função
respiratória.
Em animais hígidos adultos foram encontradas correlações entre diferentes tipo de amostra.
Sucupira (2003), em estudo com novilhos mestiços, reportou altas correlações entre sangue venoso e
sangue arterial para pH (r2=0,88), tCO2 (r2=0,94), HCO3- (r2=0,94), e pCO2 (r2=0,56), não sendo
mostradas correlações em BE ou pO2. Nos animais do presente estudo, as correlações existiram
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principalmente aos 30 dias de vida, momento no qual os animais atingiram definitivamente sua
homeostase. Assim, existiram correlações em todos parâmetros avaliados (pH, pCO2, pO2, tCO2, sO2,
BE e HCO3-) tanto entre o sangue arterial e venoso central, como entre o sangue arterial e o venoso
misto, e entre o sangue venoso central e venoso misto. Aparentemente, animais da raça Nelore têm
seu processo adaptativo para vida extrauterina mais prolongado em comparação com animais taurinos;
a PAP dos animais estudados baixou significativamente até o 14° dia de vida e, em uma análise dos
valores de pO2 apresentados, demonstram que esses animais ainda irão progredir em seu processo
adaptativo.

3.5

CONCLUSÕES

Os valores encontrados na presente pesquisa servem de base de referência para bezerros
sadios, da raça Nelore, de até 30 dias de idade, concebidos por inseminação artificial e nascidos por
eutocia. Em futuras pesquisas ou avalições feitas em bezerros recém nascidos, e advindos das
biotécnicas da reprodução ou de gestações complicadas (como de bezerros muito grandes ou vacas
não prontas para parição) onde seja necessária realização de cesariana, os valores apresentados
nessa pesquisa poderão servir para direcionar o tratamento ou o estabelecimento de um protocolo de
assistência ao neonato, assim como a formular um prognóstico.

Capítulo 4
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4

VALORES DE REFERÊNCIA DA HEMOGASOMETRIA ARTERIAL DE BEZERROS DA

RAÇA NELORE DURANTE O PERÍODO NEONATAL

Esse experimento objetivou-se padronizar a hemogasometria de bezerros da raça Nelore
nascidos em sistema extensivo no sudeste brasileiro. Foram acompanhados partos espontâneos de
vacas da raça Nelore prenhez por inseminação artificial de animais também da raça Nelore. O
experimento teve a menor interferência humana possível, sendo que os bezerros utilizados ficavam a
pasto com suas mães.

4.1

RESUMO

A produção in vitro (PIV) de embriões bovinos tem grande importância no cenário mundial e
nacional, sendo o Brasil o país que mais faz embriões de fertilização in vitro do mundo, principalmente
em animais da raça Nelore. Com o aumento de animais advindos das técnicas de PIV, também
aumentaram os problemas de partos, sobrevivência e sobrevida dos recém nascidos. Dez bezerros da
raça Nelore, concebidos por inseminação artificial (IA), tiveram seus nascimentos acompanhados,
porém sem assistência ao parto. Os partos foram observados a distância, para não ter interferência
humana alguma. Foram colhidos sangue arterial quando os bezerros tinham 5 minutos (0 horas), 3, 6,
12, 24, 48 e 72 horas, 7, 14 e 30 dias. Nas primeiras doze horas de vida, ocorre um processo
adaptativo ao novo ambiente, extra uterino, onde há diminuição dos valores de pCO2 e tCO2, com
aumento gradativo do pH. Não houve diferenças significativas na pO2 ou sO2. A padronização da
hemogasometria de bezerros da raça Nelore concebidos por IA nascidos por parto espontâneo, pode
fomentar as pesquisas com animais advindos de técnicas de PIV, assim como aumentar a sobrevida e
sobrevivência além de diminuir a mortalidades desses animais.
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4.2

MATERIAL E MÉTODOS

Dez vacas gestantes da raça Nelore com idades entre 30 e 36 meses foram utilizadas nesse
experimento. Para acompanhamento dos partos, o piquete maternidade foi escolhido devido sua
proximidade do curral. Os animais entraram nesse piquete no terço final da gestação para
acostumarem-se com a movimentação de pessoal e ao tipo de pastagem. O sistema era de pastejo
rotacionado, com sal e água a vontade em uma área comum (“lanchonete”) aos diferentes piquetes.
Durante o dia, os funcionários passavam perto do piquete maternidade ou davam uma atenção maior
do curral de manejo a cada hora, para não perderem o momento do parto. Durante a noite, eram feitos
revezamentos de observação do curral, de maneira que existia uma iluminação no piquete maternidade
que não atrapalhava o descanso dos animais e permitia a observação a distância. A grande maioria
dos partos ocorreram logo pela manhã, o que facilitou o trabalho, sendo que nenhum parto aconteceu
entre 00h00 e 05h00.

4.2.1

Hemogasometria

Foram colhidos sangue arterial da artéria auricular caudal nos tempos 5 minutos (0 horas), 3, 6,
12, 24, 48 e 72 horas, 7, 14 e 30 dias. Foi usado o aparelho de hemogasometria portátil i-STAT® ONE
(Abbott Point of Care Inc., Princeton, NJ, USA) com cartucho próprio para esse fim CG7+ (Abbott Point
of Care Inc., Princeton, NJ, USA). O sangue arterial foi colhido da artéria auricular caudal, usando-se
escalpe número 27 (BD Asepto® - Becton Dickinson Ind. Cir. Ltda., Juiz de Fora, MG, Brazil) e seringa
própria para colheita de sangue para hemogasometria (Blood Gas Monovette® - Sarstedt AG & Co.,
Nümbrecht, Germany). O cartucho utilizado para colheita realizava analises de pH, pressões parciais
de oxigênio (pO2; mmHg) e dióxido de carbono (pCO2; mmHg), excesso de base (BE; mEq/L), total de
dióxido de carbono (tCO2; mEq/L), saturação de oxigênio (sO2; %), hematócrito (Hct; %), hemoglobina
calculada a partir do hematócrito (Hb; g/dL) e íons de bicarbonato (HCO3-; mmol/L).
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4.2.2

Análise estatística

Os dados obtidos dos procedimentos experimentais foram analisados utilizando o programa
estatístico Statistical Analysis System (SAS, 2011), com prévia verificação da normalidade dos resíduos
pelo teste de Shapiro-Wilk (PROC UNIVARIATE). As variáveis que não atenderam às premissas
estatísticas foram submetidas à transformação logarítmica [Log (X+1)]. Os dados originais ou
transformados, quando este procedimento foi necessário, foram submetidos à Análise de Variância. À
análise estatística foi adicionada o fator medidas repetidas no tempo, referentes aos diversos
momentos de amostragem. As probabilidades de interações com o tempo foram determinadas pelo
teste de Greenhouse-Geisse, utilizando-se o comando REPEATED gerado pelo procedimento MIXED
(PROC MIXED do SAS). As análises por tempo somente serão realizadas quando as interações entre
tempo e tratamentos forem significativas. Análises de correlação de Pearson foram feitas entre as
diferentes amostras de sangue para as variáveis de hemogasometria, assim como para CO2exp e a
pCO2 das diferentes amostras de sangue, usando-se o procedimento CORR. Em todas as análises
estatísticas, o nível de significância considerado foi 5%.

4.3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos mamíferos, o nascimento é marcado por grandes mudanças fisiológicas do recém nascido
e a respiração voluntária parece ser a mais importante já nos primeiros segundos de vida. Com a
respiração própria, ocorrem grandes alterações da oxigenação dos tecidos do recém nascido e também
do seu equilíbrio ácido-base, que terá de se manter por mecanismos próprios. Acompanhando as
mudanças relativas a respiração, a passagem para vida extra uterina é também marcada por
alterações morfológicas, assim há o fechamento do ducto arterioso para que um maior volume de
sangue flua para os pulmões afim de ser ocorrerem as trocas gasosas; não há mais o refluxo do átrio
direito para o esquerdo pelo forame oval, também afim de privilegiar a oxigenação sanguínea; o ducto
venoso se fecha dando origem ao ligamento venoso; o fluxo das artérias e veia umbilicais são
reduzidos a zero, de maneira que estas estruturas perdem sua função e reduzem a ligamento medial
da bexiga e ligamento redondo do fígado, respectivamente. Assim, o entendimento e a interpretação da
hemogasometria neonatal apresenta importantes informações relativas a adaptação neonatal.
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Em neonatologia humana, a colheita de sangue arterial para avaliação da hemogasometria é
rotineira pois fornece informações sobre o estado metabólico e respiratório do indivíduo (BROWN;
EILERMAN, 2006; EDWARDS; KOTECHA; KOTECHA, 2013). Ou seja, a hemogasometria não só é
necessária para confirmar o diagnóstico de problemas respiratórios (p.e. síndrome do desconforto
respiratório – RDS), mas para direcionar um tratamento adequado para cada problema e também
poder se fazer prognóstico. Em medicina veterinária, a hemogasometria ainda é pouco utilizada, apesar
de sua importância clínica, especialmente em grandes animais, onde há a necessidade de utilizar
aparelhos portáteis. Esse estudo objetivou padronizar a hemogasometria de bezerros da raça Nelore
nascidos por eutocia, em condições de campo, ou seja, em pastejo com as mães, para se ter um
melhor entendimento das alterações pós natais nos gases sanguíneos e, consequentemente, na
função pulmonar.
Na análise da hemogasometria, a primeira variável que chama atenção e deve ser vista é o pH
(BROWN; EILERMAN, 2006; NOBLE, 2009). Todos fluidos do corpo assim como a função normal de
enzimas e a manutenção da estrutura proteica e a distribuição de íons dependem e requerem um pH
estável (SMITH; TAYLOR, 2005, 2008). Em humanos (tanto adultos como crianças) o pH normal
encontra-se na faixa entre 7,35 e 7,45 (BROWN; EILERMAN, 2006; BAYLIS; TILL, 2009; NOBLE,
2009), em bovinos recém nascidos, o pH venoso considerado normal para bezerros da raça nelore,
concebidos por fertilização in vitro (FIV), nascidos por parto normal é de 7,12±0,12 (FEITOSA et al.,
2012), porém, em estudos com animais taurinos, os valores de pH encontrados foram de 7,21±0,04
com cinco minutos de vida (VARGA et al., 1998) e de 7,24±0,09 imediatamente após o nascimento
(BLEUL et al., 2007). No sangue arterial foram encontrados valores de pH de 7,26±0,03 para animais
com menos de 2 minutos de vida (VARGA et al., 1999) e 7,30±0,06 imediatamente após o nascimento
(BLEUL et al., 2007). Os mesmos autores, ainda, consideraram que bezerros nascidos com pH venoso
menor que 7,2 como em estado de acidose (VARGA et al., 2001; BLEUL et al., 2007). Considerando-se
que o pH venoso é mais baixo que o pH arterial, na presente pesquisa, os animais estavam com pH do
sangue arterial de 7,352±0,040 e em 3 horas elevou-se para 7,402±0,039, ou seja, os bezerros da
raça nelore, concebidos por IA e nascidos por eutocia, sem qualquer tipo de medicação para
maturação pulmonar ou indução do parto nasceram com pH considerado normal para a espécie. No
seu estudo com bezerros FIV, Feitosa et al. (2012) encontraram valores de pH venoso de 7,29±0,11,
quando os animais nascidos por parto normal estavam com 24 horas de vida, enquanto em estudos
com bezerros Bos taurus considerados em acidose (pH arterial menor que 7,2), já com 6 horas de vida
os animais já haviam estabilizado o pH, 7,103±0,10 para 7,352±0,04 (VARGA et al., 2001), e com 4
horas de vida de 7,13±0,10 para 7,36±0,01(BLEUL et al., 2007), valores considerados dentro da
normalidade para a espécie.
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A sO2 e pO2 do sangue arterial são os indicadores do oxigenação e seus resultados estão
mostrados na tabela 10. Em humanos, usando-se da oximetria de pulso, com menos de dois minutos
de vida a sO2 está entre 50% e 60% e com 6 minutos atinge entre 80% e 90% (MEIER-STAUSS et al.,
1990). Entretanto, em estudo com bezerros Bos taurus recém nascidos, Bleul et al. (2007) encontrou
valores menores no momento do nascimento (64,16±20,82%) e, 30 minutos após, valores
(82,08±9,98%) muito próximos aos desta pesquisa, onde o sangue arterial foi colhido com 5 minutos de
vida. A análise da sO2 mostra que, em animais sadios, há um rápido aumento dos seus valores em
alguns minutos, o que pode explicar os valores encontrados na primeira amostragem, da presente
pesquisa, serem muito parecidos com os valores encontrados quando os animais já estavam com mais
de 7 dias de vida. Nos demais tempos os valores de sO2 corroboram com os valores reportados por
Bleul et al. (2007). Ainda sim, em bezerros taurinos, recém nascidos, com RDS os valores de sO2 nos
primeiros 60 minutos de vida variam entre 27% e 78%, com média de 53% (BLEUL; BIRCHER; KÄHN,
2008). A pO2 encontrada na presente pesquisa (Tabela 10) para bezerros da raça Nelore, recém
nascidos por eutocia, apresenta valores em concordância aos valores apresentados na literatura para
bezerros recém nascidos de raças europeias , apresentando, inclusive a mesma variação no momento
de 12 horas de vida, quando há pequeno aumento (não significativo) e depois volta baixar. A
explicação para tal fato pode ser que há aumento compensatório devido ao novo estado, extra uterino,
e quando a circulação se estabelece os valores voltam a baixar. Em bovinos taurinos adultos a pO2 fica
por volta dos 90mmHg (SUCUPIRA; ORTOLANI, 2003), em humanos recém nascidos os valores de
referência estão entre 45mmHg e 60mmHg (GOEL; CALVERT, 2012).
No BE, a variação ficou dentro dos limites de normalidade para bovinos taurinos recém
nascidos (BLEUL et al., 2007) e adultos (SUCUPIRA; ORTOLANI, 2003), sendo que para recém
nascidos humanos a amplitude desta variável é um pouco menor – de -3mmol/L a 3mmol/L (GOEL;
CALVERT, 2012). Os valores de HCO3- (Figura 9) tiveram uma variação, não significativa,
inversamente proporcional aos valores de pH no tempo, como esperado, ou seja, o organismo utilizou
do bicarbonato disponível para ajustar o pH sanguíneo. O tCO2 é o total de dióxido de carbono no
plasma, tanto na forma de HCO3- (sendo essa 95% do tCO2) como de o CO2 dissolvido. Apesar de não
ter grande importância clínica, houve variação no tempo (p<0,05) dos valores de tCO2 (Figura 9),
acompanhando a curva de HCO3-, como esperado. A pCO2 é um dos fatores mais importantes a serem
analisados, pois o pulmão é o primeiro órgão a se envolver em uma possível compensação (NOBLE,
2009) tanto no caso de uma acidose como em uma alcalose. Além disso, em humanos adultos, valores
de pCO2 maiores que 45mmHg são indicativos de falhas na ventilação ou acidose respiratória, e
valores abaixo de 35mmHg estão relacionados a hiperventilação alveolar ou alcalose respiratória
(BROWN; EILERMAN, 2006).
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Tabela 10 – Valores (média ± desvio padrão) de pH, pressão parcial de dióxido de carbono (pCO2; mmHg), pressão parcial
de oxigênio (pO2; mmHg), saturação de oxigênio (sO2; %) e excesso de base (BE; mEq/L do sangue arterial de
bezerros da raça Nelore, concebidos por inseminação artificial, e nascido por eutocia, em diferentes momentos
de vida 5 minutos (0 horas), 3, 6, 12, 24, 48 e 72 horas, 7, 14 e 30 dias de vida

pO2 (mmHg)

sO2 (%)

BE (mEq/L)

0 horas

63,60 ± 21,55

82,60 ± 11,64

3,40 ± 2,32

3 horas

77,99 ± 19,42

91,30 ± 7,93

2,80 ± 2,25

6 horas

83,22 ± 21,94

94,20 ± 2,49

2,40 ± 3,03

12 horas

83,38 ± 27,88

94,38 ± 2,77

2,88 ± 2,80

24 horas

75,56 ± 19,33

91,67 ± 7,23

3,44 ± 2,46

48 horas

65,50 ± 15,49

89,30 ± 6,09

5,30 ± 3,83

72 horas

64,99 ± 12,21

88,70 ± 6,70

4,30 ± 3,53

7 dias

67,10 ± 8,41

90,70 ± 5,68

4,90 ± 2,08

14 dias

69,70 ± 12,81

90,50 ± 5,97

4,80 ± 2,30

30 dias

73,40 ± 9,72

92,10 ± 3,35

3,60 ± 2,12

Figura 9 – Gráficos da evolução dos valores de pH, íons de bicarbonato (HCO3-), pressão parcial de dióxido
de carbono (pCO2) e total de dióxido de carbono no plasma (tCO2)
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Fonte: (FANTINATO NETO, 2015).
Legenda: pH, pressão parcial de dióxido de carbono (pCO2; mmHg), íons de bicarbonato (HCO3-; mmol/L), e
total de dióxido de carbono (tCO2; mEq/L) do sangue arterial de bezerros da raça Nelore,
concebidos por inseminação artificial, e nascido por eutocia, em diferentes momentos de vida:
antes com 5 minutos de vida (0 horas), 3, 6, 12, 24, 48 e 72 horas, 7, 14 e 30 dias de vida.
Nota: Letras minúsculas sobrescritas diferentes representa diferença significativa (p<0,05).
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4.4

CONCLUSÃO

A hemogasometria é uma ferramenta prática e precisa para avaliação da capacidade de trocas
pulmonares e oxigenação tecidual que deve ser usada para avaliar a condição do neonatal logo após o
nascimento, para assim poder estabelecer tratamento adequado para cada caso. Os bezerros
estudados, da raça Nelore, concebidos por inseminação artificial, nascidos por parto espontâneo, e
sem aplicação de qualquer ou semelhante que causasse maturação pulmonar ou indução do parto, têm
parâmetros hemogasométricos do sangue arterial tidos como normais para a espécie bovina, mesmo
com 5 minutos de vida apenas.

Capítulo 5
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5

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO SILDENAFIL SOBRE OS VALORES DE PRESSÃO DE

ARTÉRIA PULMONAR EM BEZERROS DA RAÇA NELORE PREMATUROS

Nesse experimento foram simulados nascimentos de bezerros prematuros, sendo realizadas
cesarianas antes de serem observados sinais evidentes de parição de bezerros da raça Nelore
concebidos por inseminação artificial, sem que fosse usado medicamento para indução do parto ou
maturação pulmonar. Segundo a Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ), são
considerados animais zebuínos, para fins de registro, os animais nascidos de gestação com duração
entre 275 e 315 dias. Veiga, Paiva e Chieffi (1946) relataram média de duração de gestação de
291±0,5 dias, sendo considerado pelos autores como normal variações de 5 a 10 dias, ainda sim os
autores relatam apenas 2 nascimentos, de 254 estudados, com período gestacional inferior a 280 dias,
e 18 superior a 300 dias. Em estudo mais recente e com maior numero de observações (7585 animais
da raça Nelore), Rocha et al. (2005) encontraram média de duração de gestação de 294,55±8,47 e
293,34±8,40 dias para produtos machos e fêmeas respectivamente, com amplitude de 40 dias na
duração das gestações.

5.1

RESUMO

Foram realizadas 9 cesarianas em animais da raça Nelore, prenhes de inseminação artificial
também de animais da raça Nelore. Não foi utilizada qualquer tipo de medicação que causasse indução
do parto ou maturação fetal (p.e. corticoides). Foi realizada a monitorização hemodinâmica dos animais
com consequente colheita de sangue venoso central e venoso misto no 1° dia de vida (com até 6 horas
após o nascimento), 2° dia (entre 44 e 48 horas de vida), 7°, 14° e 30° dias de vida, além do sangue
arterial. Foi realizado também, nos mesmos momentos, a capnografia e a espirometria. Os 9 bezerros
receberam 25mg de sildenafil via oral depois da primeira aferição de pressão da artéria pulmonar
(PAP), e eram verificados os efeitos do sildenafil sobre a PAP a cada 15 minutos por 1 hora e depois
com 2 horas após o fornecimento do medicamento. O efeito do sildenafil sobre a PAP parece depender
primeiramente do valor inicial desta, podendo ter efeito desejado quando a PAP apresenta-se alta; ter
efeito contrário transitório em PAP relativamente baixa; e não apresentar efeitos significativos também
com valores de PAP relativamente baixos; sem apresentar efeitos sobre a oxigenação do indivíduo.
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Dessa forma, quando não existe a possibilidade de se aferir a PAP e suspeita-se de hipertensão, o
sildenafil é pode ser usado sem maiores consequências para a saúde do paciente.

5.2

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada a mensuração de PAP em 9 bezerros prematuros da raça Nelore obtidos por
cesariana. Os animais eram tratado com 25mg de sildenafil oral (Citrato de Sildenafila - Medley
Indústria Farmacêutica Ltda., Campinas, SP, Brasil; sildenafil), e verificada sua ação sobre a PAP.
Todos animais receberam a mesma assistência neonatal, que consistiu em secagem dos bezerros
recém nascidos, com papel absorvente e toalhas de pano, estimulando a respiração dele através de
fricção no tórax e coluna, manutenção da temperatura, através de lâmpada própria e secadores de
cabelo (de uso humano), e fornecimento de colostro por mamadeira nas primeiras horas de vida. Assim
que o animal ingeria o colostro, este era submetido ao processo de cateterização invasiva. Por ocasião
do procedimento eram feitas colheitas de sangue arterial (colhido da artéria auricular caudal), sangue
venoso central (colhido da veia cava cranial), e sangue venoso misto (colhido da artéria pulmonar). A
metodologia para colheita de material biológico e as diversas aferições feitas durante esse experimento
são os mesmos utilizados no capítulo anterior, de forma que nesse capítulo, a metodologia está
resumida, para maiores detalhes consultar Capítulo 3.

5.2.1

Animais

Os animais tinham até 48 horas de vida no momento do procedimento. Depois de verificado o
valor da basal da PAP, foi aplicado 25mg de sildenafil por via oral e acompanhado os efeitos sobre os
valores de PAP. Foram verificadas três diferentes respostas após aplicação do medicamento, e os
animais foram subdivido três grupos de 3 animais: A) Grupo com PAP elevada (acima de 35mmHg) e
que teve redução dos valores após aplicação; B) Grupo com PAP considerada normal para bovinos
(menor que 35mmHg) e que presentaram alterações nos valores de PAP após aplicação; e C) Grupo
com PAP considerada normal para bovinos (menor que 35mmHg) e que tiveram elevação dos valores
após aplicação do sildenafil. Os três grupos tiveram a PAP monitorada a cada 15 minutos após
aplicação do sildenafil por 60 minutos e uma ultima aferição com 120 minutos. Quando verificada
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alteração dos valores de PAP, amostras de sangue foram colhidas. No grupo B, onde não foi
observada alteração da PAP, as amostras de sangue foram colhidas no momento da ultima aferição,
aos 120 minutos após aplicação do sildenafil.

5.2.2

Aferição das pressões invasivas

A pressão da artéria pulmonar foi aferida com uso de cateter de termodiluição de Swan-Ganz
tamanho 7F (Edwards LifeSciences LLC – Irvine, CA, EUA), tamanho usado para adultos humanos,
conectado a um monitor multiparamétrico (GE - DASH 3000, GE Medical Systems Information
Technologies, Inc., Freiburg, Germany). O procedimento de aferição de pressão invasiva foi realizado
nos animais no 1° dia (com até 6 horas de vida), 2° dias (entre 44 e 48 horas de vida), 7°, 14° e 30°
dias de vida. Durante o procedimento de aferição da pressão arterial pulmonar os bezerros foram
colocados em decúbito lateral esquerdo e devidamente contidos, de modo a não causar desconforto
para os animais. Foi realizada tricotomia no pescoço na região da veia jugular externa direita, sendo
realizada anestesia local infiltrativa com 1,5mL de lidocaína 2% sem vaso constritor, por via subcutânea
no local onde o cateter seria inserido.
Assim, o cateter de termodiluição de Swan-Ganz foi inserido, observando-se a quantidade do
cateter que entrava no bezerro através das marcas que o mesmo possui em sua superfície a cada
10cm, e pela observação das ondas mostradas no monitor multiparamétrico. Com o cateter inserido no
bezerro, eram aferidas e anotadas a pressão da artéria pulmonar (PAP). No caso dos animais tratados
com citrato de sildenafil, com o cateter ainda no inserido no bezerro, eram administrados 25mg do
medicamento por via oral, e novamente aferidas as PAP, a cada 15 minutos, até serem completados 60
minutos e com 120 minutos após administração. Esse procedimento só foi possível e facilitado porque
antes do procedimento era fornecido leite para que os animais ficassem tranquilos durante o exame.

5.2.3

Hemogasometria

Foi usado o aparelho de hemogasometria portátil i-STAT® ONE (Abbott Point of Care Inc.,
Princeton, NJ, USA) com o cartucho próprio para esse fim CG7+ (Abbott Point of Care Inc., Princeton,
NJ, USA). O sangue arterial foi colhido da artéria auricular caudal, usando-se escalpe número 27 (BD
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Asepto® - Becton Dickinson Ind. Cir. Ltda., Juiz de Fora, MG, Brazil) e seringa própria para colheita de
sangue para hemogasometria (Blood Gas Monovette® - Sarstedt AG & Co., Nümbrecht, Germany). O
cartucho utilizado para colheita realizava as pressões parciais de oxigênio (pO2) e dióxido de carbono
(pCO2), saturação de oxigênio, pH, excesso de base (BE), íons de HCO3¯ e total de dióxido de carbono
(tCO2) a 37ºC, hemoglobina e hematócrito, além dos íons de sódio, potássio e cálcio.

5.2.4

Análise estatística

Os dados obtidos dos procedimentos experimentais foram analisados utilizando o programa
estatístico Statistical Analysis System (SAS, 2011), com prévia verificação da normalidade dos resíduos
pelo teste de Shapiro-Wilk (PROC UNIVARIATE). As variáveis que não atenderam às premissas
estatísticas foram submetidas à transformação logarítmica [Log (X+1)]. Os dados originais ou
transformados, quando este procedimento foi necessário, foram submetidos à Análise de Variância. À
análise estatística foi adicionada o fator medidas repetidas no tempo, referentes aos diversos
momentos de amostragem. As probabilidades de interações com o tempo foram determinadas pelo
teste de Greenhouse-Geisse, utilizando-se o comando REPEATED gerado pelo procedimento MIXED
(PROC MIXED do SAS). As análises por tempo somente serão realizadas quando as interações entre
tempo e tratamentos forem significativas. Em todas as análises estatísticas, o nível de significância
considerado foi 5%.

5.3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O sildenafil é relatado como sendo efetivo vasodilatador seletivo para artéria pulmonar, onde
provoca mudanças na resistência vascular pulmonar (SHEKERDEMIAN; RAVN; PENNY, 2002). Dos 9
animais tratados, três animais com PAP elevada (valores maiores do que 40 mmHg) responderam ao
tratamento com 25 mg de sildenafil de forma esperada, isto é, houve queda da pressão da artéria
pulmonar (Figura 10). O grupo em que houve redução significativa da PAP mostra que o sildenafil teve
efeito desejado diretamente sobre a artéria pulmonar, concordando com os dados relatados na
literatura (LINDMAN et al., 2012).
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Figura 10 – Pressão invasiva da artéria pulmonar (PAP)
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Fonte: (FANTINATO NETO, 2015).
Legenda: Valores de pressão invasiva da artéria pulmonar (PAP) de três bezerros prematuros da raça
Nelore nascidos por cesariana, apresentando PAP elevada antes da aplicação do citrato de
sildenafil, com resposta esperada a medicação, onde ocorre grande queda dos valores de
PAP, chegando próximo dos valores considerados normais.

Apesar da literatura consultada serem relatados nenhum ou poucos efeitos colaterais,
Weimann et al. (2000) usou o sildenafil para reduzir hipertensão da pulmonar induzida (pela aplicação
intravenosa de U46619) em cordeiros, e alertou que os inibidores das PDE-5 podem causar acentuada
hipotensão sistêmica se associados a aumento na produção de GMPc. Em estudos com humanos,
tratados apenas com uma dose sildenafil foi relatado em um paciente modificação do padrão
respiratório e dois paciente presença de rinorreia (LINDMAN et al., 2012). Em humanos tratados por
longo período com sildenafil (12 semanas), Galiè et al. (2005) relatam apenas que os efeitos colaterais
não causaram mudanças clinicamente significativas e não alterou as variáveis laboratoriais.
Dos 6 animais que receberam 25 mg de sildenafil e que apresentavam valores de PAP
menores do que 35 verificou-se que em três deles houve apenas uma pequena redução da PAP
(Figura 11), e em três dos bezerros responderam ao sildenafil de forma inesperada, apresentando
como efeito colateral o aumento passageiro nos valores de PAP, uma vez que antes de 60 minutos
após aplicação do medicamento havia o retorno aos valores iniciais (Figura 12). Esse aumento
transitório da PAP após a aplicação do sildenafil não interferiu em outros parâmetros fisiológicos, pois
não houve alterações na pO2, sO2 ou pCO2 (Figura 13) e nenhum outro efeito colateral foi observado.
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Figura 11 – Pressão invasiva da artéria pulmonar (PAP)
80

Bezerro 4
Bezerro 5
Bezerro 6

PAP (mmHg)

70
60
50
40
30
20

0

15

30

45

60

75

90

105 120

Tempo (minutos)
Fonte: (FANTINATO NETO, 2015).
Legenda: Valores de pressão invasiva da artéria pulmonar (PAP) de três bezerros prematuros da
raça Nelore nascidos por cesariana, apresentando PAP considerada normal antes da
aplicação do citrato de sildenafil, com resposta esperada a medicação, com leve queda
nos valores de PAP mas mantendo um valor sempre considerado normal.

Figura 12 – Pressão invasiva da artéria pulmonar (PAP)
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Fonte: (FANTINATO NETO, 2015).
Legenda: Valores de pressão invasiva da artéria pulmonar (PAP) de três bezerros prematuros da
raça Nelore nascidos por cesariana, apresentando PAP considerada normal antes da
aplicação do citrato de sildenafil, com resposta adversa a medicação, com considerável
elevação nos valores de PAP, retornando ao valor perto do inicial, considerado normal, em
até 60 minutos após a aplicação da medicação.
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Figura 13 – Pressão parcial de oxigênio, saturação de oxigênio e pressão parcial de dióxido de carbono, antes e após a
aplicação de 25mg sildenafil oral
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Fonte: (FANTINATO NETO, 2015).
Legenda: Pressão parcial de oxigênio (pO2), saturação de oxigênio (sO2) e pressão parcial de dióxido de carbono (pCO2),
antes e após a aplicação de 25mg sildenafil oral, nos subgrupos A) Grupo com PAP elevada (acima de 40mmHg)
e que teve redução dos valores após aplicação; B) Grupo com PAP considerada normal para bovinos (menor que
35mmHg) e que presentaram alterações nos valores de PAP após aplicação; e C) Grupo com PAP considerada
normal para bovinos (menor que 35mmHg) e que tiveram elevação dos valores após aplicação do sildenafil.

Da mesma forma como aconteceu no grupo A, que apresentavam PAP elevada que teve
redução após aplicação oral do sildenafil, e apesar de terem sido observadas diferentes reações dos
valores de PAP após aplicação do medicamento, não foram verificadas diferenças nos valores de pO2,
sO2 ou pCO2 do sangue arterial dos animais estudados (Figura 13), ou seja , as trocas de gases não
foram afetadas ou alteradas após a sua administração.
Em estudo com pacientes humanos adultos, com hipertensão da artéria pulmonar, Michelakis
et al. (2002) relatam aumento numérico não significativo da sO2 após aplicação do sildenafil. Já em
estudo com crianças recém nascidas, com persistência de hipertensão pulmonar, Baquero et al. (2006)
mostraram aumento significativo da sO2 12 horas após a primeira aplicação de sildenafil, em esquema
de aplicação a cada 6 horas. Os mesmo autores afirmam que o sildenafil por via oral ainda melhorou o
índice de oxigenação dos animais a partir, também de 12 horas após a primeira aplicação do sildenafil,
quando comparado com a linha base, de entrada do paciente no experimento. Quando comparou-se a
eficácia do sildenafil em comparação com o grupo tratado com placebo, foi possível verificar diferenças
a partir de 24 horas após a aplicação (BAQUERO et al., 2006). Em um estudos com humanos adultos,
usando diferentes doses de sildenafil (20mg, 40mg, ou 80mg), a cada 48 horas por 12 semanas, foi
reportado que o sildenafil aumentou significativamente, a partir da quarta semana de tratamento, a
distância percorrida em 6 minutos, independentemente da dose do medicamento, enquanto no grupo
que recebeu placebo não houve alterações para essa medida (GALIÈ et al., 2005). Em outro estudo,
ainda com humanos adultos tratados com sildenafil 3 vezes ao dia, foi demonstrado que o
medicamento melhorou a tolerância ao exercício comparado ao grupo placebo e ao inicio do tratamento
(SASTRY et al., 2004).
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5.4

CONCLUSÃO

No grupo em que havia hipertensão da artéria pulmonar (valores maiores do que 40 mmHg)
houve redução significativa da PAP mostrando que, em bezerros neonatos, o sildenafil teve efeito
desejado diretamente sobre a artéria pulmonar. Nos grupos onde a PAP eram menores do que 35
mmHg foram observadas duas reações diferentes. Um grupo não apresentou qualquer tipo de
alteração nos valores e um grupo teve aumento transitório.
O uso do sildenafil não interfere, a curto prazo, nos valores de pO2, sO2 ou pCO2 do sangue
arterial de bezerros neonatos.
O sildenafil oral pode ser aplicado em bezerros com suspeita de hipertensão da artéria
pulmonar, em situações onde não é possível fazer o diagnóstico do problema, sem causar maiores
complicações ou efeitos adversos. De maneira que seu uso preventivo pode aumentar a sobrevida ou
melhorar a qualidade de vida de animais prematuros.

Capítulo 6
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6

DIFERENÇAS HEMODINÂMICAS (UTILIZANDO O CATETER DE SWAN-GANZ), NA

FUNÇÃO PUMONAR E NAS TROCAS GASOSAS ENTRE BEZERROS A TERMO NASCIDOS POR
PARTO ESPONTÂNEO E PREMATUROS NASCIDOS POR CESARINA

Nesse estudo foram comparadas pressões invasivas de artéria pulmonar, artéria pulmonar
ocluída, átrio direito e ventrículo direito, pressão sistêmica arterial não invasiva, hemogasometrias e
espirometria de bezerros recém nascidos da raça Nelore, concebidos por inseminação artificial, a
termo, nascidos por parto espontâneo, e prematuros, nascidos por cesariana, sem que fosse usado
medicamento para indução do parto ou maturação pulmonar, até os 30 dias de vida.

6.1

RESUMO

Foram avaliadas as pressões invasivas e hemogasometrias de bezerros da raça Nelore
nascidos por cesariana ou eutocia no 1° dia (com até 6 horas de vida), 2°dia (entre 44 e 48 horas de
vida), 7°, 14° e 30° dias de vida. Sangue arterial para hemogasometria era colhido quando os animais
apresentavam 1 minuto de vida (animais nascidos por cesariana) ou 5 minutos de vida (animais
nascidos por eutocia), 3, 6, 12, 24, 48 e 72 horas, 7, 14 e 30 dias de vida. Não houve diferença nas
pressões invasivas de artéria pulmonar, artéria pulmonar ocluída, átrio direito e ventrículo direito entre
os grupos, mas foram significativamente diferentes no tempo. O pH dos animais a termo foram
superiores ao pH dos animais prematuros até as 3 horas de vida. A pressão parcial de oxigênio (pO2) e
a saturação por oxigênio (sO2) foram estatisticamente diferentes no primeiro momento de coleta e com
6 horas de vida. Os animais a termo, nascidos por parto espontâneo, têm valores de hemogasometria
mais próximos dos valores normais para a espécie, enquanto os bezerros prematuros, nascidos por
cesariana, têm valores mais deslocados em relação a normalidade.
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6.2

MATERIAL E MÉTODOS

Foram realizadas 7 cesarianas, de bezerros da raça Nelore concebidos por inseminação
artificial (IA), sem que fosse utilizado medicamento para indução do parto ou maturação pulmonar.
Depois de retirados, os bezerros recebiam um tratamento inicial de secagem e aquecimento com
toalhas de papel e pano, secadores e lâmpada própria pra esse fim. Nove partos normais e
espontâneos de bezerros da raça Nelore concebidos por IA, sem que fosse utilizado medicamento para
indução do parto ou maturação pulmonar, foram acompanhados a distância e sem interferência
humana. Depois de receber os primeiros estímulos maternos, os bezerros eram avaliados no próprio
local do nascimento.

6.2.1

Delineamento experimental

Os animais prematuros, nascidos por cesariana, receberam assistência neonatal, que consistiu
em secagem dos bezerros recém nascidos, com papel absorvente e toalhas de pano, estimulando a
respiração dele através de fricção no tórax e coluna, manutenção da temperatura, através de lâmpada
própria e secadores de cabelo (de uso humano), e fornecimento de colostro por mamadeira nas
primeiras horas de vida. Assim que o animal ingeria o colostro era submetido ao processo de
cateterização invasiva. Sangue arterial para exames de hemogasometria foram colhidos quando o
animal tinha menos de 1 minuto de vida (0 hora), 3, 6, 12, 24, 48 e 72 horas, 7, 14 e 30 dias de vida.
Assim que o animal ingeria o colostro, este era submetido ao primeiro procedimento (1°dia) de aferição
das pressões invasivas, que se repetia no 2° dia (entre 44 e 48 horas de vida), 7°, 14° e 30° dias de
vida. Por ocasião do procedimento eram feitas colheitas de sangue arterial (colhido da artéria auricular
caudal), sangue venoso central (colhido da veia cava cranial), e sangue venoso misto (colhido da
artéria pulmonar). A metodologia para colheita de material biológico e as diversas aferições feitas
durante esse experimento são os mesmos utilizados no capítulo anterior, de forma que nesse capítulo,
a metodologia está resumida, para maiores detalhes consultar Capítulo 3.
Nove vacas gestantes da raça Nelore com idades entre 30 e 36 meses foram utilizadas nesse
experimento. Para acompanhamento dos partos, o piquete maternidade foi escolhido devido sua
proximidade do curral. Os animais entraram nesse piquete no terço final da gestação para
acostumarem-se com a movimentação de pessoal e ao tipo de pastagem. O sistema era de pastejo
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rotacionado, com sal e água a vontade em uma área comum (“lanchonete”) aos diferentes piquetes.
Durante o dia, os funcionários passavam perto do piquete maternidade ou davam uma atenção maior
do curral de manejo a cada hora, para não perderem o momento do parto. Durante a noite, eram feitos
revezamentos de observação do curral, de maneira que existia uma iluminação no piquete maternidade
que não atrapalhava o descanso dos animais e permitia a observação a distância. A grande maioria
dos partos ocorreram logo pela manhã, o que facilitou o trabalho, sendo que nenhum parto aconteceu
entre 00h00 e 05h00 e todos os partos foram espontâneos, sem a necessidade de indução. Depois do
nascimento, a mãe limpava e estimulava o bezerro, que quando começava a quere se levantar era
abordado e realizava-se a primeira colheita de sangue arterial desse animal, com aproximadamente 5
minutos de vida (0 hora). Assim como nos animais nascidos por cesariana, eram colhidos sangue
arterial para hemogasometria com aproximadamente 5 minutos de vida (0 hora), 3, 6, 12, 24, 48 e 72
horas, 7, 14 e 30 dias de vida. Para o procedimento de avaliação das pressões invasivas, os animais
eram retirados do pasto, onde ficavam com os outros animais do lote e suas respectivas mães, por um
período máximo de 2 horas, somente o suficiente para realização do procedimento, que foi realizado no
1°dia (com 6 horas de vida), 2°dia (entre 44 e 48 horas de vida), 7°, 14° e 30° dias de vida.

6.2.2

Avaliação hemodinâmica

As pressões invasivas de artéria pulmonar (PAP), artéria pulmonar ocluída (PAPo), átrio direito
(PAD) e ventrículo direito (PVD) foram aferidas com uso de cateter de termodiluição de Swan-Ganz
tamanho 7F (Edwards LifeSciences LLC – Irvine, CA, EUA), tamanho usado para adultos humanos,
conectado a um monitor multiparamétrico (GE - DASH 3000, GE Medical Systems Information
Technologies, Inc., Freiburg, Germany). O procedimento de aferição de pressão invasiva foi realizado
nos animais com até 6 horas de vida, 48 horas e 7, 14 e 30 dias de vida. Durante o procedimento de
aferição da pressão arterial pulmonar os bezerros foram colocados em decúbito lateral esquerdo e
devidamente contidos, de modo a não causar desconforto para os animais. Foi realizada tricotomia no
pescoço na região da veia jugular externa direita, sendo realizada anestesia local infiltrativa com 1,5mL
de lidocaína 2% sem vaso constritor, por via subcutânea no local onde o cateter seria inserido.
Assim, o cateter de termodiluição de Swan-Ganz foi inserido, observando-se a quantidade do
cateter que entrava no bezerro através das marcas que o mesmo possui em sua superfície a cada
10cm, e pela observação das ondas mostradas no monitor multiparamétrico. Com o cateter inserido no
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bezerro, foram aferidas pressões artéria pulmonar (PAP) e artéria pulmonar ocluída (PAPo; que
representa a pressão do átrio esquerdo).

6.2.3

Análise da hemogasometria

Foi usado o aparelho de hemogasometria portátil i-STAT® ONE (Abbott Point of Care Inc.,
Princeton, NJ, USA) com cartucho próprio para esse fim CG7+ (Abbott Point of Care Inc., Princeton,
NJ, USA). O sangue arterial foi colhido da artéria auricular caudal, usando-se escalpe número 27 (BD
Asepto® - Becton Dickinson Ind. Cir. Ltda., Juiz de Fora, MG, Brazil) e seringa própria para colheita de
sangue para hemogasometria (Blood Gas Monovette® - Sarstedt AG & Co., Nümbrecht, Germany). O
cartucho utilizado para colheita realizava analises de pH, pressões parciais de oxigênio (pO2; mmHg) e
dióxido de carbono (pCO2; mmHg), excesso de base (BE; mEq/L), total de dióxido de carbono (tCO2;
mEq/L), saturação de oxigênio (sO2; %), hematócrito (Hct; %), hemoglobina calculada a partir do
hematócrito (Hb; g/dL) e íons de bicarbonato (HCO3-; mmol/L). Para entendimento da adaptação da
função respiratória foram considerados os resultados de pH, pO2, pCO2, BE, HCO3- e BE.

4.2.2

Análise estatística

Os dados obtidos dos procedimentos experimentais foram analisados utilizando o programa
estatístico Statistical Analysis System (SAS, 2011), com prévia verificação da normalidade dos resíduos
pelo teste de Shapiro-Wilk (PROC UNIVARIATE). As variáveis que não atenderam às premissas
estatísticas foram submetidas à transformação logarítmica [Log (X+1)]. Os dados originais ou
transformados, quando este procedimento foi necessário, foram submetidos à Análise de Variância. À
análise estatística foi adicionada o fator medidas repetidas no tempo, referentes aos diversos
momentos de amostragem. As probabilidades de interações com o tempo foram determinadas pelo
teste de Greenhouse-Geisse, utilizando-se o comando REPEATED gerado pelo procedimento MIXED
(PROC MIXED do SAS). As análises por tempo somente serão realizadas quando as interações entre
tempo e tratamentos forem significativas. Análises de correlação de Pearson foram feitas entre as
diferentes amostras de sangue para as variáveis de hemogasometria, assim como para CO2exp e a
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pCO2 das diferentes amostras de sangue, usando-se o procedimento CORR. Em todas as análises
estatísticas, o nível de significância considerado foi 5%.

6.3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A comparação dos resultados obtidos na PAP, PAPo, PAD e PVD entre bezerros prematuros,
nascidos por cesariana, e bezerros a termo, nascidos por parto espontâneo, não evidenciaram
diferenças estatísticas significantes (Tabela 11), Considerando-se que o limite de PAP igual a 35
mmHg a partir do qual considera-se, em humanos, que existe hipertensão da artéria pulmonar,
verificou-se que com 6 horas de vida, no grupo dos bezerros prematuros, 100% dos animais (4/4)
apresentaram hipertensão da artéria pulmonar ao nascimento, e no grupo de animais a termo, 88,8
(8/9) apresentaram o problema. Com 6 horas de vida, os valores individuais da PAP em bezerros a
termo variaram entre 31 e 88 mmHg enquanto nos bezerros prematuros variaram entre 53 e 60 mmHg
(Figura 14).
Na literatura pesquisada, não são encontrados dados referentes às diferenças de PAP para
bezerros da raça Nelore a termo, nascidos por parto espontâneo a pasto e /ou bezerros prematuros
nascidos por cesariana. Apesar de não serem demonstradas diferenças entre os valores da PAP, o
grupo de bezerros prematuros demorou 14 dias para que a sua PAP estivesse estabilizada, enquanto
nos bezerros a termo isso ocorreu mais precocemente com 7 dias de vida, apresentando semelhança
aos resultados apresentados por Yasuoka (2012), que monitorou a PAP de bezerros da raça holandesa
com 1, 7 15 e 30 dias de idade e Amory et al. (1993), em estudo com 41 bezerros da raça Holandesa
nascidos por parto eutócico, no qual a monitoração da PAP realizada em bezerros entre 7 e até 1 ano
de vida não apresentava variações nos seus valores. Observou-se que com o evoluir da idade havia
uma diminuição da PVD nos dois grupos (Figura 16).
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Figura 14 – Pressão invasiva da artéria pulmonar (PAP) e ventrículo direito (PVD)
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Fonte: (FANTINATO NETO, 2015).
Legenda: Valores de pressão invasiva da artéria pulmonar (PAP) e ventrículo direito de bezerros da raça
Nelore a termo, nascidos por parto espontâneo, e prematuros, nascidos por cesariana.
Nota: Letras minúsculas indicam diferenças estatística no tempo para o grupo a termo (p<0,05). Letras
maiúsculas indicam diferenças estatística no tempo para o grupo prematuro (p<0,05).

Figura 15 – Pressão invasiva da artéria pulmonar (PAP) e ventrículo direito (PVD)
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Fonte: (FANTINATO NETO, 2015).
Legenda: Valores individuais de pressão invasiva da artéria pulmonar (PAP) de bezerros da raça
Nelore a termo, nascidos por parto espontâneo, e prematuros, nascidos por cesariana no
1° dia de vida (com até 6 horas após o nascimento).
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Tabela 11 – Valores (média ± desvio padrão) das pressões invasivas de artéria pulmonar (PAP), artéria pulmonar ocluída
(PAPo), átrio direito (PAD) e ventrículo direito (PVD) de bezerros da raça Nelore concebidos por IA e nascidos
por eutocia ou cesariana, no 1° dia (com até 6 horas de vida), 2° dia (entre 44 e 48 horas de vida), 7°, 14° e
30° dias de vida

1° dia

2° dia

7° dia

PAP (mmHg)

PAPo (mmHg)

PAD (mmHg)

PVD (mmHg)

A termo
(Parto espontâneo)

47,2±15,9a

8,8±1,9

7,0±1,9

31,6±6,9a

Prematuro (cesariana)

56,4±4,3a

5,5±2,7

3,6±3,2

28,5±2,4a

A termo
(Parto espontâneo)

28,5±4,1b

8,0±3,0

5,0±2,7

24,7±9,7ab

Prematuro (cesariana)

34,2±5,0b

7,9±3,5

7,6±2,4

27,0±12,5ab

A termo
(Parto espontâneo)

26,4±5,3bc

7,4±2,9

5,9±3,1

22,2±12,4b

Prematuro (cesariana)

25,2±4,3bc

7,3±1,6

7,0±2,3

18,7±2,7ab

21,3±4,5c

7,4±4,1

5,3±3,3

21,2±8,0b

20,4±2,7cd

7,3±2,1

5,6±1,9

18,8±3,2ab

19,3±2,7c

9,8±5,5

4,2±2,4

17,9±4,3b

18,9±1,4d

11,8±0,7

9,0±1,7

15,8±1,8b

A termo
14° dia (Parto espontâneo)
Prematuro (cesariana)
A termo
30° dia (Parto espontâneo)
Prematuro (cesariana)

Nota: Letras minúsculas sobrescritas na mesma coluna indica diferença estatística no tempo dentro de um mesmo grupo –
a termo (parto espontâneo) ou prematuro (cesariana) – (p<0,05).

Considerando-se os bezerros a termo observou-se que ao nascimento 40% dos bezerros
(4/10) tinham pH que variava entre 7,2 e 7,35 enquanto em 60 dos bezerros (6/10) o valor do pH era
maior do que 7,35. Nos bezerros prematuros 25% dos animais (1/4) tinha pH menor do que 7,2 e 75%
dos bezerros (3/4) tinham pH que variava entre 7,2 e 7,35. Considerando que para bezerros neonatos
taurinos os limites de normalidade do pH é igual a 7,2 (SZENCI; TAVERNE; TAKÁCS, 1989; VARGA et
al., 2001), os resultados evidenciam que o padrão hemogasométrico de bezerros prematuros da raça
nelore tem padrão similar aos dos bezerros holandeses a termo, ou seja, ocorrência de acidose
fisiológica no momento do nascimento que é compensada nas primeiras horas de vida. Apesar de que
a acidose respiratória ser considerada relativamente normal em bezerros taurinos nascidos por eutocia
(VARGA et al., 1998) esse fato não é o predominante em bezerros nelores a termo. Essas diferenças
indicam que o processo de maturação pulmonar e/ou de adaptação a vida extrauterina são diferentes
nos taurinos e zebuínos.
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Figura 16 - pH, íons de bicarbonato (HCO3-) e pressão parcial de oxigênio (pCO2) do sangue arterial
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Fonte: (FANTINATO NETO, 2015).
Legenda: Evolução do pH, íons de bicarbonato (HCO3-) e pressão parcial de oxigênio (pCO2) do sangue arterial de bezerros
da raça Nelore concebidos por IA a termo, nascidos por parto espontâneo, e prematuros nascidos por cesariana.
Nota: * diferença significativa entre grupos (p<0,05)

A pO2 e sO2 variaram de forma semelhante, sendo que o grupo prematuro apresentou valores
considerados ideais apenas a partir do 7° dia de vida (Figura 17). Amostras colhidas imediatamente
após o nascimento e com 3 horas de vida mostram a existência de diferenças estatisticamente
significantes. Bastante significativo é o fato da pO2 imediatamente após o nascimento dos bezerros
prematuros ser extremamente baixa (variando entre 19 e 29 mmHg). Esses bezerros prematuros
sobreviviam e apresentaram, com 3 horas de vida, valores de pO2 que variavam entre 34 e 53 mmHg.
Nenhum desses bezerros teve seu parto induzido com qualquer tipo de medicamento e nenhum desses
bezerros desenvolveu asfixia neonatal tardia. Esses fatos indicam que os mecanismos de adaptação
neonatal em bezerros zebuínos e taurinos são diferentes.
Bleul et al.(2007) sugere que bezerros nascidos em acidose podem ter um maior estimulo
respiratório por quimiorreceptores levando a maior captação de oxigênio. Na presente pesquisa, esse
fato não ocorreu, onde os bezerros com pH mais baixo demoraram mais tempo para chegar em valores
satisfatórios de pO2 e sO2. Apesar de ocorrerem grandes mudanças nas variáveis de hemogasometria
24 horas iniciais de vida neonatal (VARGA et al., 2001), as principais mudanças nessas variáveis
acontecem nas primeira 6 horas de vida, que parecem ser as mais críticas para bezerros que precisam
de auxílio ao parto. Mesmo assim, mudanças nos valores de hemogasometria dignas de atenção
acontecem até os 7 dias de vida, de maneira que o devido monitoramento da saúde do bezerro,
principalmente no que diz respeito a oxigenação e equilíbrio ácido-base, é de grande importância para
identificar precocemente possíveis problemas e poder estabelecer um tratamento precoce.
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Figura 17 – Pressão parcial de oxigênio (pO2) e saturação de oxigênio (sO2) do sangue arterial
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Fonte: (FANTINATO NETO, 2015).
Legenda: Evolução da pressão parcial de oxigênio (pO2) e saturação de oxigênio (sO2) do sangue arterial de
animais da raça Nelore concebidos por IA a termo, nascidos por parto espontâneo, e prematuros,
nascidos por cesariana.
Nota: * diferença significativa entre grupos (p<0,05)

Os dados referentes a comparação das espirometria são apresentados na figura 18. Na analise
da PEF e Vexp não foram verificada diferenças entre os grupo de animais, e os valores são próximos
dos valores a presentados por Varga et al. (1999, 2001) em trabalho com bezerros taurinos recém
nascidos. Bleul e Bylang (2012) reportaram valores menores para Vexp de 0,21±0,07L e 0,025±0,10L
para animais taurinos entre 3 e 15 horas de vida, de maneira que a PEF teve valores também próximos
aos reportados na presente pesquisa. O aumento no Vmin no tempo apresentado pelo grupo de
animais a termo, nascidos por parto espontâneo, indica aumento da capacidade respiratória dos
bezerros conforme seu crescimento, uma vez que a frequência respiratória se manteve sem alterações
significativas, nos momentos da avaliação. No entanto o grupo de animais prematuros, nascidos por
cesariana, não apresentou diferenças no decorrer do tempo e foi significativamente diferente do grupo
de animais a termo, justamente devido às alterações na frequência respiratória (Figura 19).
Figura 18 – Pico do fluxo expiratório (PEF), volume expirado (Vexp) e volume minuto (Vmin)
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Fonte: (FANTINATO NETO, 2015).
Legenda: Evolução dos valores de pico do fluxo expiratório (PEF), volume expirado (Vexp) e volume minuto (Vmin) de
animais da raça Nelore concebidos por IA a termo, nascidos por parto espontâneo, e prematuros, nascidos por
cesariana.
Nota: * diferença significativa entre grupos (p<0,05).
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Figura 19 – Comparação entre as frequências respiratórias
80

FR (mpm)

60

A termo
(Parto espontâneo)

*
*

40

Prematuros
(Cesariana)

20
0

1o dia

2o dia

7o dia

14o dia 30o dia

Fonte: (FANTINATO NETO, 2015).
Legenda: Evolução dos frequência respiratória (FR) de animais da raça Nelore concebidos por IA
a termo, nascidos por parto espontâneo, e prematuros, nascidos por cesariana.
Nota: * diferença significativa entre grupos (p<0,05)

6.4

CONCLUSÃO

Os animais prematuros estudados, nascidos por cesariana, sem indução do parto com
qualquer medicação mostraram-se viáveis e sobreviveram sem qualquer tido de tratamento. Nesses
bezerros observou-se padrão hemogasométrico similar aquele observado em bezerros de raças
taurinas, no qual ocorre acidose respiratória nas primeiras horas de vida.
Apesar da pO2 imediatamente após o nascimento dos bezerros prematuros ser extremamente
baixa (variando entre 19 e 29 mmHg), esta condição é compatível com a vida, pois esses bezerros
prematuros sobreviveram sem que nenhum medicamento fosse utilizado nas primeiras horas de vida.
Nenhum desses bezerros desenvolveu acidose neonatal tardia. Esses fatos permitem supor que os
mecanismos compensatórios e processo adaptativo à vida extrauterina em bezerros zebuínos e
taurinos são diferentes.

Capítulo 7
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7

ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLO DE CUIDADOS NEONATAL PARA BEZERROS

ADVINDOS DE GESTAÇÕES COMPLICADAS COM RISCO DE MORTE NEONATAL PREMATURA

Foram realizadas 3 cesarianas em animais oriundos da técnica de inseminação artificial (AI) e
16 em animais concebidos por transferência nuclear por de células somática (TNSC e clonagem), a
termo, com 290 dias de gestação. Dos animais clonados, 5 receberam surfactante e sildenafil, 4
receberam somente surfactante e 7 receberam só sildenafil, todos juntamente com oxigenoterapia. Os
animais IA receberam o oxigenoterapia, surfactante e sildenafil e foram comparados com os animais
clonados do mesmo tratamento.

7.2

MATERIAL E MÉTODOS

7.2.1

Estabelecimento de protocolo de cuidados ao neonato

Para viabilização do protocolo de cuidados ao neonato foram feitas avaliações clínicas, de
hemogasometria arterial e bioquímica dos animais nos diferentes protocolos experimentais: 1. somente
sildenafil; 2. somente surfactante; e 3. sildenafil e surfactante associados. Para avaliação da efetividade
dos protocolos testados foram levadas em consideração a pressão parcial de oxigênio (pO2) e dióxido
de carbono (pCO2), a saturação de oxigênio (sO2), pH sanguíneo, excesso de base (BE) e íons de
bicarbonato (HCO3¯). Para estabelecimento do protocolo foi utilizada oxigenoterapia – estabelecida
com cateter intranasal, 5L/min –, inibidores das fosfodiesterases (PDE; p.e.: citrato de sildenafila) e
surfactante intratraqueal. Os animais clonados receberam oxigenoterapia, aminofilina, inibidores das
PDEs e, de acordo com a necessidade, expectorante mucolítico (cloridrato de bromexina). O sildenafil
era aplicado na forma de comprimido triturado juntamente com água, por via oral, na dose de 25mg a
cada 8 horas, por 48 horas completando 6 aplicações totais. O surfactante era aquecido à temperatura
corpórea, aplicado por via intratraqueal (Figura 20) na dose de 400mg, com seringa de 20mL e agulha
40x1,2mm (BD®), a cada 15 a 30 minutos até completar a dose de 2g nas primeiras 2 horas de vida.
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Figura 20 – Aplicação do surfactante

Fonte: (FANTINATO NETO, 2015)
Legenda: Aplicação de surfactante intratraqueal de 400mg de surfactante em bezerro clonado recém-nascido,
utilizando seringa de 20mL e agulha 40x1,2mm.

7.3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

7.3.1

Estabelecimento de protocolo de cuidados ao neonato bovino

No grupo de animais AI, foram feitas avaliações hemogasométricas de 3 animais tratados com
surfactante e sildenafil. Os valores de pressão parcial de oxigênio (pO2), pressão parcial de gás
carbônico (pCO2), pH, íons de bicarbonato (HCO3¯) e excesso de base (BE) nos diferentes tempos de
vida é mostrado na tabela 12. O conhecimento desses valores serve como padrão quando comparados
com animais clonados que recebem o mesmo tipo de tratamento.
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Tabela 12 – Valores de pressão parcial de oxigênio (pO2), pressão parcial de gás carbônico (pCO2), pH, íons de
bicarbonato (cHCO3¯) e excesso de base (BE) de bezerros sadios nascidos por cesariana e tratados com
surfactante e sildenafil.

Bezerro 1

pO2
pCO2
pH
cHCO3¯
BE

6
109,1
34,3
7,469
24,4
1,0

Bezerro 2

Horas após o nascimento
12
24
36
107,1
132,2
60,3
33,0
41,9
39,9
7,424
7,485
7,519
21,1
30,9
31,8
-2,8
6,7
8,3

até 3
103,6
38,8
7,461
27,0
3,1

pO2
pCO2
pH
cHCO3¯
BE

23,4
35,8
7,504
27,6
4,4

34,6
49,6
7,405
30,4
4,9

66,4
44,7
7,433
29,2
4,4

62,7
45,8
7,448
31,0
6,2

Bezerro 3

Animal Variável

pO2
pCO2
pH
cHCO3¯
BE

41,3
42,6
7,440
28,2
3,7

53,7
46,4
7,413
29,0
3,8

NA
NA
NA
NA
NA

52,1
47,1
7,420
29,9
4,7

60
53,7
34,7
7,504
26,7
3,9

84
62,1
54,3
7,207
21,1
-6,5

49,2
40,4
7,524
32,6
9,0

NA
NA
NA
NA
NA

69,7
46,4
7,472
33,2
8,5

57,1
48,7
7,436
32,1
6,6

71,0
48,4
7,430
31,4
5,9

62,3
47,0
7,446
31,7
6,5

Avaliando-se os valores de pH arterial dos bezerros recém nascidos pode-se dizer que nenhum
animal apresentou acidose metabólica. BLEUL et al. (2007) relataram valores de 7,38 ± 0,03, 7,43 ±
0,03 e 7,48 ± 0,04 para pH do sangue arterial de bezerros taurinos, nascidos por parto normal, nas 4,
12 e 24 horas de vida. Os valores encontrados na presente pesquisa estiveram mais altos em média,
mostrando que, mesmo nascidos por cesariana, os bezerros não encontravam-se em acidose
metabólica, o que pode ser ação secundária do protocolo de cuidados neonatal utilizados nesses
animais para melhorar a função pulmonar desses animais. Em bezerros cruzados com média de 8
semanas de vida, o pH do sangue arterial normal deve estar por volta de 7,475 ± 0,004 (GUNES;
ATALAN, 2006), de maneira que, ao nascimento, considerado crítico do equilíbrio ácido-base, os
bezerros do presente trabalho não apresentaram quadro de acidose. SZENCI; TAVERNE; TAKÁCS
(1989) relataram que de 126 bezerros taurinos nascidos por cesariana, 63,5% não nasceram com
quadro de acidose, sendo o pH do sangue venoso desses bezerros considerados como normais, os
valores acima de 7,2. Nesse mesmo estudos os autores relataram que 23,8% dos bezerros nascidos
por cesariana apresentaram acidose leve ou moderada, com pH venoso entre 7,2 e 7,0, e 12,7% dos
bezerros recém nascidos apresentaram acidose severa, quando o pH do sangue venoso estava abaixo
de 7,0. No presente estudo, os Bezerros 1, 2 e 3 apresentaram pH de sangue venoso de 7,355, 7,408
e 7,456. Não foram achadas correlações entre os valores de sangue venoso e sangue arterial, como foi
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relatado por SUCUPIRA; ORTOLANI (2003) que encontraram alta correlação entre o pH arterial e
venoso em novilhos tratados com alimentação balanceada, e GUNES; ATALAN (2006) que também
encontraram alta correlação para o pH venoso e arterial. Este fato pode ser explicado por tratar de
animais recém nascidos, que estão se adaptando a nova condição de vida e ainda não tem seu
equilíbrio ácido-base bem ajustado, além de serem poucos dados os apresentados neste trabalho.
Os valores de HCO3¯ e BE confirmam que os animais não entraram no quadro de acidose,
mostrando valores normais para HCO3¯ que deve estar entre 27,4 ± 2,32mmol/L e 26,96 ± 2,94 mmol/L
e 28,31 ± 3,26 mmol/L nas 4, 12 e 24 horas de vida (BLEUL et al., 2007). Em bovinos mais erados
foram encontrados valores de 22,9 ± 3,8 mmol/L e 28,45 ± 1,30 mmol/L para HCO3¯ do sangue arterial
(SUCUPIRA; ORTOLANI, 2003; GUNES; ATALAN, 2006), valores que também ficaram muito próximos
dos encontrados no presente trabalho. Os valores de BE tiveram uma variação grande nesse trabalho
descordando com os valores relatados por BLEUL et al. (2007), que aparentemente encontram-se em
valores mais fisiológicos. Os valores de pO2 e pCO2 foram os que apresentaram maior variabilidade,
principalmente ao nascimento, sendo que às 36 horas de vida os animais pareceram estar estável, de
modo que as variações posterior a esse tempo de vida são consideradas normais do ciclo circadiano,
uma vez que havia variação do horário de nascimento e, consequentemente, dos horários de colheita
do sangue. Em animais prematuros, não há o fechamento em tempo adequado do ducto arterioso, uma
vez que na vida intrauterina, os pulmões do feto não realizam as trocas gasosas de forma apropriada.
Em humanos, o fechamento do ducto arterioso ocorre até 96 horas de vida (BÖKENKAMP et al., 2010).
Assim, BLEUL et al. (2007) relataram que bezerros com 30 minutos, 4, 12 e 24 horas de vida
apresentavam valores de pCO2 de 52,58 ± 5,00 mmHg, 48,70 ± 3,73 mmHg, 43,71 ± 4,75 mmHg e
44,22 ± 4,32 mmHg, e de pO2 de 58,08 ± 13,12 mmHg, 67,66 ± 6,10 mmHg, 71,89 ± 8,32 mmHg e
66,77 ± 14,21 mmHg, respectivamente, mostrando também, dessa maneira, variações maiores que
encontradas em outros parâmetros hemogasométricos. Isto posto, pode-se notar que nos três animais
houve redução nos valores de pCO2 concordando com os achados de BLEUL et al. (2007) e GUNES;
ATALAN (2006). O valores de pO2 dos bezerros 2 e 3 também variaram de acordo com a normalidade,
sofrendo aumento normal e gradativo. O bezerro 1 apresentou pO2 elevada, como de um animal com
sua função respiratória já devidamente estabelecida e estabilizada (SUCUPIRA; ORTOLANI, 2003). Ao
nascimento, os mamíferos podem apresentam valores diminuídos valores de pO2, primeiramente
devido a oxigenação intrauterina, onde o sangue que chega ao feto tem valores menores de pO2
quando comparados com os valores de sangue arterial da vaca (BLEUL, 2009). Tão logo o animal tem
os devidos estímulos para começar a respirar e, dessa maneira, captar oxigênio por seu próprio
pulmão, os valores da pO2 têm um aumento gradual conforme ocorre a estabilização da função
respiratória.
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Os bezerros tratados com o protocolo neonatal estabelecido apresentaram rápida evolução da
função pulmonar, evidenciada principalmente pelas mudanças nos valores da pO2. O bezerro 1
apresentou reação acima do esperado, provavelmente por estar a termo, sendo que os efeitos dos
medicamentos, nesse animal em especial, apresentaram-se exacerbados.
Figura 21 – Pressão parcial de oxigênio (pO2), pressão parcial de dióxido de carbono (pCO2), íons de bicarbonato
(HCO3¯) e excesso de base (BE) para os diferentes tratamentos testados

Fonte: (FANTINATO NETO, 2015)
Legenda: Valores de pressão parcial de oxigênio (pO2), pressão parcial de dióxido de carbono (pCO2), íons de
bicarbonato (HCO3¯) e excesso de base (BE) de animais clonados tratados com surfactante, sildenafil e
surfactante mais sildenafil, nos tempos até 3 horas de vida e com 24 horas devida.

Para análise parcial dos dados hemogasometria comparada de bezerros clonados encontrados
até o momento, foram utilizados apenas dois tempos – 0 e 24 horas de vida – para avaliação dos
tratamentos (Figura 21); esses tempos foram escolhidos por conter maior números de dados, fazendo
com que a análise tenha maior confiabilidade. Dessa forma, foram feitas comparações entre os grupos
“Sildenafil”, “Surfactante”, e “Surfactante + Sildenafil” por conterem maior número de informações
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relativas a hemogasometrias nos diferentes tempos. Por último foram feitas análises comparando
bezerros clonados e bezerros sadios nascidos por cesariana (Figura 23). A figura 23 mostra os valores
de pO2, pCO2, HCO3¯ e BE do sangue arterial de bezerros clonados com até 3 horas e 24 horas de
vida. O pH está mostrado na figura 22. Tanto o pH como os íons de bicarbonato e excesso de base
tiveram diferença significativa no tempo (p<0,05) descordando com os achados de BLEUL et al. (2007)
que também não observaram diferença significativa com o passar do tempo. Na análise comparativa
dos animais tratados com sildenafil associado ao surfactante foram utilizados 4 bezerros clonados da
raça e 3 animais AI, todos nascidos por cesariana. Na figura 21 são mostrados as pO2, pCO2, pH,
HCO3¯ e BE de animais clonados e oriundos de inseminação artificial. As variáveis pO2 e pCO2 não
diferiram entre grupos e tempos, sugerindo que o tratamento tem o mesmo efeito tanto para os animais
TNCS e IA e, às 48 horas de vida, os animais atingem aproximadamente o mesmo valor de pressões,
parecendo estabilizar. O pH diferiu entre os tratamentos (TNCS e IA), entre os tempos e houve
interação entre tratamento e tempo (p<0,05). No início da vida extra uterina, os animais clonados
apresentaram acidose bem evidente ao passo que animais AI não tiveram esse problema, apesar de
serem relatadas como normais ao nascimento, a acidose e a hipercapnia transitórias (SIRISTATIDIS et
al., 2004), e com o passar do tempo os valores se aproximaram e o pH sanguíneo pareceu estabilizar.
Por fim, os valores de HCO3¯ e BE diferiram entre os grupos, o que remete ao pH encontrado nessas
análises. Os animais AI apresentaram sempre valores de HCO3¯ e BE mais elevados, apresentando,
também, valores mais elevados de pH. Em trabalho com aplicação de surfactante associado a
ventilação forçada, com 100% de oxigênio, em ovinos prematuros, NOTTER et al. (1985) relatou
aumentos significativos nos valores de pO2 e diminuição dos valores de pCO2, nos primeiros 30
minutos após aplicação e início da ventilação. No entanto, SILVA (2012), também em trabalho com
aplicação de surfactante em ovinos prematuros, utilizando ventilação forçada manual, reportou que nos
animais em que foi feita apenas a ventilação mecânica, sem o uso do surfactante, obtiveram melhora
clínica significativamente maior. No presente experimento, foram notadas melhoras em todos
tratamentos utilizados, de maneira que três bezerros da raça Nelore, prematuros e não tratados vieram
a óbito com menos de 1 hora de vida. Na necropsia desses animais, o pulmão apresentavam-se
normais e foram positivos na prova de docimasia, o ducto arterioso era evidente, e apresentava calibre
igual ao da artéria pulmonar, sem serem notadas outras alterações em outros órgãos. Os animais
clonados que morreram após nascimento não tinham sinal de maturação pulmonar, sendo que à
necropsia, o pulmão desses animais afundava em balde com água, além de apresentarem outros
distúrbio, como degeneração gordurosa hepática e degeneração renal. Tendo isso, tem-se que os
tratamentos utilizados podem aumentar as chances de sobrevida de bezerros prematuros, quando
estabelecidos nos primeiros momentos de vida.
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Figura 22 – pH do sangue arterial de bezerros clonados nos tratamentos estudados

Fonte: (FANTINATO NETO, 2015).
Legenda: pH de clones tratados com surfactante, sildenafil ou surfactante associado ao sildenafil com até 3 e 24 horas de
vida.
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Figura 23 – Pressão parcial de oxigênio (pO2), pressão de gás carbônico (pCO2), pH,
íons de bicarbonato (HCO3-) e excesso de base (BE)
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Fonte: (FANTINATO NETO, 2015)
Legenda: Comparação da evolução dos valores de pressão de oxigênio (pO2), pressão
de gás carbônico (pCO2), pH, íons de bicarbonato (cHCO3) e excesso de
base (BE) de bezerros oriundos de inseminação artificial (AI) ou
transferência nuclear de células somáticas (SCNT), até 3, 24, 36 e 48
horas.

79

7.4

CONCLUSÃO

O uso do protocolo de cuidados ao neonato mostrou ser uma excelente ferramenta de suporte
à vida neonatal, que pode ajudar bezerros prematuros na manutenção da vida, principalmente quando
instituída nas primeiras horas e continuada por até 48 horas.
O uso de surfactante melhora a oxigenação dos animais sem facilitar a excreção de CO2. O
sildenafil, associado ou não com o surfactante, melhora oxigenação, apesar do número reduzido de
animais testados. Sabendo da facilidade de encontrar tal medicamento e o seu baixo custo, faz com
que seu uso adequado possa aumentar a capacidade de adaptação neonatal de bezerros oriundos de
gestações de risco e, assim, aumentar-se as chances de sobrevivência e diminuir as taxas de
mortalidade de bezerros advindos destas gestações.

Capítulo 8
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8

CONCLUSÕES GERAIS

Os valores encontrados na presente pesquisa servem de base de referência para bezerros
sadios, da raça Nelore, de até 30 dias de idade, concebidos por inseminação artificial e nascidos por
eutocia. Em futuras pesquisas ou avalições feitas em bezerros recém nascidos, e advindos das
biotécnicas da reprodução ou de gestações complicadas (como de bezerros muito grandes ou vacas
não prontas para parição) onde seja necessária realização de cesariana, os valores apresentados
nessa pesquisa poderão servir para direcionar o tratamento ou o estabelecimento de um protocolo de
assistência ao neonato, assim como a formular um prognóstico.
A hemogasometria é uma ferramenta prática e precisa para avaliação da capacidade de trocas
pulmonares e oxigenação tecidual que deve ser usada para avaliar a condição do neonatal logo após o
nascimento, para assim estabelecer tratamento adequado para cada caso. Os bezerros estudados, da
raça Nelore, concebidos por inseminação artificial, nascidos por parto espontâneo, e sem aplicação de
qualquer ou semelhante que causasse maturação pulmonar ou indução do parto, têm parâmetros
hemogasométricos do sangue arterial tidos como normais para a espécie bovina, mesmo com 5
minutos de vida apenas.
Quando há hipertensão da artéria pulmonar (valores superiores a 40 mmHg) há redução
significativa da PAP mostrando que em bezerros neonatos, o sildenafil tem efeito desejado diretamente
sobre a artéria pulmonar. Quando a PAP é menor do que 35mmHg pode-se ter duas reações
diferentes, um grupo que não apresenta qualquer tipo de alteração nos valores e um grupo que tem
aumento transitório, sem que haja interferência, a curto prazo, nos valores de pO2, sO2 ou pCO2 do
sangue arterial de bezerros neonatos.
O sildenafil oral pode ser aplicado em bezerros com suspeita de hipertensão da artéria
pulmonar, em situações onde não é possível fazer o diagnóstico do problema, sem causar maiores
complicações ou efeitos adversos. Seu uso preventivo pode aumentar a sobrevida ou melhorar a
qualidade de vida de animais prematuros.
Os animais prematuros estudados, nascidos por cesariana, sem indução do parto com
qualquer medicação mostraram-se viáveis e sobreviveram sem qualquer tipo de tratamento. Nesses
bezerros observou-se padrão hemogasométrico similar aquele observado em bezerros de raças
taurinas, no qual ocorre acidose respiratória nas primeiras horas de vida.
Apesar da pO2 imediatamente após o nascimento dos bezerros prematuros ser extremamente
baixa (variando entre 19 e 29 mmHg), esta condição é compatível com a vida, pois esses bezerros
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prematuros sobreviveram sem que nenhum medicamento fosse utilizado. Mecanismos compensatórios
e processo adaptativo à vida extrauterina em bezerros zebuínos e taurinos são diferentes.
O uso do protocolo de cuidados ao neonato mostrou ser uma excelente ferramenta de suporte
à vida neonatal, que pode ajudar bezerros prematuros na manutenção da vida, principalmente quando
instituída nas primeiras horas e continuada por até 48 horas.
O uso de surfactante melhora a oxigenação dos animais sem facilitar a excreção de CO2. O
sildenafil, associado ou não com o surfactante, melhora oxigenação, apesar do número reduzido de
animais testados. Sabendo da facilidade de encontrar tal medicamento e o seu baixo custo, faz com
que seu uso adequado possa aumentar a capacidade de adaptação neonatal de bezerros oriundos de
gestações de risco e, assim, aumentar-se as chances de sobrevivência e diminuir as taxas de
mortalidade de bezerros advindos destas gestações.
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