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RESUMO 

 
KITAHARA, F. R. Avaliação dos efeitos hemodinâmicos, respiratórios e sedativos 
da dexmedetomidina isolada ou associada à tiletamina-zolazepam em cães. 
Estudo experimental. [Hemodinamic, respiratory and sedative effects evaluation of 
dexmedetomidine alone or associated with tiletamine-zolazepam in dogs. Experimental 
study]. 2003. 142 f. Dissertação (Mestrado em Cirurgia) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.  
 
O presente estudo objetivou avaliar as alterações hemodinâmicas, respiratórias e 

metabólicas, bem como a qualidade de indução e recuperação do animal; de sedação e 

relaxamento muscular promovidos pela utilização da dexmedetomidina isolada ou associada 

à tiletamina-zolazepam. Foram utilizados 18 cães machos e fêmeas hígidos, sem raça 

definida, distribuídos aleatoriamente em dois grupos: grupo I recebeu dexmedetomidina na 

dose de 10 mcg.kg-1 através da via intramuscular e decorridos 20 minutos recebeu solução 

salina no volume de 0,06 ml.kg-1 através da via intravenosa; o grupo II recebeu a mesma 

dose de dexmedetomidina e após 20 minutos, tiletamina-zolazepam na dose de 6,0 mg.kg-1, 

através da via intravenosa. A coleta de dados foi realizada imediatamente antes da aplicação 

da dexmedetomidina, aos cinco, 15, 25, 40, 55 e 85 minutos após a administração do 

fármaco. Os valores obtidos foram confrontados estatisticamente através de provas 

paramétricas, com a Análise de Variância seguida do teste de Tukey e para os dados não 

paramétricos, prova de Mann-Whitney "U", adotando-se  significância estatística de 5% 

(p<0,05). No grupo I observou-se redução gradativa da freqüência cardíaca, do débito 

cardíaco e do índice cardíaco após a utilização da dexmedetomidina. No grupo II houve 

redução semelhante, porém de menor magnitude após a administração da tiletamina-

zolazepam. A pressão de oclusão da artéria pulmonar, assim como a pressão venosa central 

e índice de resistência vascular sistêmica aumentaram significantemente em relação aos 

valores basais nos dois grupos. A pressão arterial sistólica, diastólica e média aumentaram 

após a aplicação da tiletamina-zolazepam. Ocorreu discreta depressão respiratória apenas no 



grupo II, com redução da pressão parcial de oxigênio e aumento nos valores da pressão 

parcial de dióxido de carbono no sangue arterial. Em ambos os grupos verificou-se redução 

da pressão parcial de oxigênio no sangue venoso misto e saturação venosa mista de 

oxigênio, sendo este decréscimo mais intenso no grupo I.  O índice de oferta de oxigênio 

diminuiu em até 44% e 50% nos grupos I e II, respectivamente, porém os valores de 

consumo e extração de oxigênio mantiveram-se próximos aos valores basais. Ocorreu 

depressão ventilatória com redução de volume minuto e volume minuto alveolar no grupo I; 

volume corrente expirado e volume corrente alveolar no grupo II. Em relação à qualidade de 

indução, verificou-se ausência de excitação, vocallização e movimentos de pedalagem no 

grupo II e recuperação isenta de ataxia e hipertonia muscular nos dois grupos. A sedação 

promovida pela dexmedetomidina foi adequada permitindo decúbito lateral com capacidade 

de levantar a cabeça em 78% dos animais. No grupo II obteve-se grau de sedação mais 

profundo após a utilização de tiletamina-zolazepam. O relaxamento muscular foi satisfatório 

variando de moderado a intenso em ambos os grupos. A partir dos resultados obtidos foi 

possível concluir que: a dexmedetomidina promove redução importante da freqüência 

cardíaca e de todos os demais parâmetros hemodinâmicos dependentes do cronotropismo; 

quando a dexmedetomidina está associada aos fármacos tiletamina-zolazepam, a redução na 

freqüência cardíaca é de menor magnitude; através da via intramuscular, a 

dexmedetomidina preserva os parâmetros pressóricos provavelmente devido o incremento 

do índice de resistência vascular sistêmica; a dexmedetomidina desencadeia leve depressão 

respiratória e promove sedação de grau moderado a profundo e relaxamento muscular de 

grau moderado a intenso quando administrada pela via intramuscular. 

 

Palavras-chave: Sedativos. Anestésicos dissociativos. Cães. 

 







LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
BE - déficit de base 

C(a-v)O2 - diferença arteriovenosa de oxigênio 

CAM - concentração alveolar mínima 

CaO2 - conteúdo de oxigênio no sangue arterial 

CAPPesq - Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 

cm - centímetro 

CvO2 - conteúdo de oxigênio no sangue venoso misto 

DC - débito cardíaco 

dina.s.cm-5 - dina por segundo e por centímetro elevado à quinta potência 

dina.s.cm-5.m-2 - dina por segundo e por centímetro elevado à quinta potência e por metro 

quadrado 

dl - decilitro 

DO2 - transporte de oxigênio 

ETCO2 - concentração expirada de dióxido de carbono 

FC - freqüência cardíaca 

FiO2 - fração inspirada de oxigênio 

FR – freqüência respiratória 

g – grama 

GABA - ácido-g-aminobutírico 

GI - grupo I 

GII - grupo II 

Hb - hemoglobina 

HCO3
- - bicarbonato plasmático 

Ht - hematócrito 

i.m. - intramuscular 

i.v. - intravenosa 

IC - índice cardíaco 

IDO2 - índice de oferta de oxigênio 

IRVP - índice de resistência vascular pulmonar 

IRVS - índice de resistência vascular sistêmica 

IS - índice sistólico 

IVO2 - índice de consumo de oxigênio 



K - constante 

kg - kilograma 

l - litro 

l.min-1 - litro por minuto 

l.min-1.m-2 - litro por minuto e por metro quadrado 

m - metro 

M1 - imediatamente antes da aplicação da dexmedetomidina 

M2 - aos cinco minutos após a aplicação da dexmedetomidina 

M3 - aos 15 minutos após a aplicação da dexmedetomidina 

M4 - aos 25 minutos após a aplicação da dexmedetomidina 

M5 - aos 40 minutos após a aplicação da dexmedetomidina 

M6 - aos 55 minutos após a aplicação da dexmedetomidina 

M7 - aos 85 minutos após a aplicação da dexmedetomidina 

mcg - micrograma 

mcg.kg-1 - micrograma por kilograma 

mg - miligrama 

mg.kg-1 - miligrama por kilograma 

min - minuto 

ml - mililitro 

ml. kg-1 - mililitro por kilograma 

ml.dl-1 - mililitro por decilitro 

ml.g-1 - mililitro por grama 

ml.kg-1.hora-1 - mililitro por kilograma e por hora  

ml.m-2 - mililitro por metro quadrado 

ml.min-1 - mililitro por minuto 

ml.min-1.m-2 - mililitro por minuto por metro quadrado 

mmHg - milímetro de mercúrio 

mmHg. l-1.min-1 - milímetro de mercúrio por litro e por minuto 

mmHg.ml-1 - milímetro de mercúrio por mililitro 

mmol. l-1 - milimol por litro 

MPA - medicação pré-anestésica 

p - peso 



PaCO2 - pressão parcial de dióxido de carbono no sangue arterial 

PAD - pressão arterial diastólica 

PAM - pressão arterial média 

PaO2 - pressão parcial de oxigênio no sangue arterial 

PAP - pressão da artéria pulmonar 

PAPD - pressão da artéria pulmonar diastólica 

PAPM – pressão da artéria pulmonar média 

PAPS - pressão da artéria pulmonar sistólica 

PAS - pressão arterial sistólica 

POAP - pressão de oclusão da artéria pulmonar 

PVC - pressão venosa central 

PvO2 - pressão parcial de oxigênio no sangue venoso misto 

s - segundo 

SaO2 - saturação da hemoglobina no sangue arterial 

SC - superfície corpórea 

SNC - sistema nervoso central 

SvO2 - saturação da hemoglobina no sangue venoso misto 

TEO2 - taxa de extração de oxigênio 

VM  - volume minuto 

VM alv - volume minuto alveolar 

VO2 - consumo de oxigênio 

VT - volume corrente 

VT alv - volume corrente alveolar 
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1  INTRODUÇÃO 
 

Os agonistas α2 adrenérgicos têm sido amplamente utilizados na medicina veterinária 

pelos seus efeitos sedativos desde 1960. Estes agentes promovem além da sedação, 

analgesia, relaxamento muscular e potencializam propriedades anestésicas e analgésicas de 

outros fármacos (VAINIO; VÄHÄ-VAHE; PALMU, 1989). 

Entretanto, os α2 agonistas podem produzir efeitos fisiológicos adversos dependendo 

da dose, da via de administração, e da utilização concomitante de outros agentes 

depressores do sistema nervoso central (SNC). Por esta razão, recomenda-se utilizá-los em 

doses baixas como agente pré-anestésico em animais jovens e saudáveis (PADDLEFORD; 

HARVEY, 1999). 

A associação de doses baixas de α2 agonistas com agentes opióides e 

benzodiazepínicos resultam em sinergismo da resposta depressora do SNC e minimizam os 

efeitos adversos indesejáveis destas três classes de fármacos (PADDLEFORD; HARVEY, 

1999). 

Recentemente, foi lançada no mercado brasileiro a dexmedetomidina, um agonista α2 

adrenérgico altamente seletivo, específico e com propriedades anestésicas, analgésicas e 

simpatolíticas (TALKE et al., 2000). 

No homem, a dexmedetomidina tem mostrado produzir estabilidade hemodinâmica 

intraoperatória e promover efeitos analgésicos, sedativos, e ansiolíticos, sem depressão 

respiratória (AHO et al., 1991; BELLEVILLE et al., 1992; ; KAUPPILA et al., 1991; TALKE et 

al., 1995). 

A associação de α2 agonistas aos agentes dissociativos é amplamente utilizada nas 

diversas espécies de animais domésticos. Uma vez que a tiletamina, potente anestésico 

dissociativo, associada ao zolazepam, potente agente benzodiazepínico, tem mostrado 

promover anestesia por período hábil adequado para muitos procedimentos cirúrgicos 

realizados na clínica de pequenos animais, acredita-se que o emprego de um α2 agonista 

seletivo como a dexmedetomidina, contribuirá com suas características sedativas e 

analgésicas.  
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

A prevenção ou eliminação da dor, tanto no homem como nos animais, tem sido 

motivo de exaustivos estudos. Em situações que requeiram procedimentos cirúrgicos, 

manipulações que causam desconforto significante ou decúbito, a anestesia é normalmente 

requerida. Tradicionalmente, o uso de anestésicos inalatórios, opióides, barbitúricos e outros 

fármacos é considerado nos pacientes que necessitam de analgesia ou anestesia. 

 

A medicação pré-anestésica (MPA) constitui uma etapa importante para a  manipulação 

de animais ou preparo do paciente para a anestesia. Além disso, torna-se indispensável na 

prática veterinária em animais com temperamento difícil ou irascível. 

Dentre os objetivos gerais da MPA pode-se destacar a sedação, a analgesia e o 

relaxamento muscular que são características primordiais para uma indução, anestesia e 

recuperação de boa qualidade. 

 

O uso dos agonistas α2 adrenérgicos na anestesia veterinária justifica-se pela sua 

capacidade de produzir sedação, analgesia e relaxamento muscular, bem como redução do 

estresse e ansiedade independente da sedação. 

Os agonistas α2 adrenérgicos mediam resposta neurológica, circulatória e hormonal, 

tendo como efeito predominante a produção de sedação dose-dependente associada à 

analgesia. 

 

A clonidina, o protótipo dos α2 agonistas, foi o primeiro agente relativamente seletivo 

utilizado no homem como anti-hipertensivo (SCHMITT, 1977). A utilização da clonidina 

demonstrou reduzir a necessidade anestésica, promovendo estabilidade cardiovascular e 

adrenérgica durante a cirurgia (MAZE; TRANQUILLI, 1991). No homem, seus efeitos incluem 

redução da pressão arterial e da freqüência cardíaca, sedação, diminuição da salivação e 

declínio da concentração de catecolaminas plasmáticas, indicando uma redução na atividade 

simpática (AANTAA; SCHEININ, 1993). 

 

Na medicina veterinária, a xilazina tem sido utilizada para a sedação e como medicação 

pré-anestésica em cães, desde 1960. Na década de 80, reconheceu-se que seu efeito 

analgésico e sedativo estava relacionado à estimulação de receptores α2 adrenérgicos  
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centrais (HSU, 1981; PADDLEFORD; HARVEY, 1999). É utilizada em associação com a 

quetamina, agente dissociativo, pois a xilazina atenua os efeitos excitatórios indesejáveis 

provocados pela quetamina e promove relaxamento muscular associado a efeitos 

analgésicos. Suas propriedades arritmogênicas (bloqueio atrioventricular, bloqueio sinoatrial 

e dissociação atrioventricular, bem como a bradicardia) e depressora cardiovascular limitam o 

seu uso. 

 

Os agonistas α adrenérgicos são classificados em dois grupos, α1 e α2, baseados em 

suas localizações anatômicas e funções fisiológicas. Nesta classificação, os agonistas α1 são 

representados por receptores pós-sinápticos que promovem vasoconstricção, e outros efeitos 

simpatomiméticos. Por outro lado, os agonistas α2 são inibitórios e localizados na região pré-

sináptica, embora estudos demonstrem a existência de α2 adrenoceptores pós-sinápticos 

(LANGER, 1974).  

Os agonistas α2 adrenérgicos são uma subclassificação dos receptores α2 e são 

divididos em subtipos α2A, α2B, α2C e α2D. Produzem efeitos sedativos, analgésicos, 

anticonvulsivos e calmantes. Em ratos observou-se relação entre a hipnose e a ativação 

central do subtipo α2A, localizado no locus coeruleus (MIZOBE et al., 1996). 

 

Os α2 adrenoceptores são receptores pré-juncionais inibitórios localizados no sistema 

nervoso simpático. Produzem vasoconstricção músculo-mediada e vasodilatação endotélio-

dependente. São encontrados também no SNC, trato gastrintestinal, útero, rins e plaquetas, 

promovendo uma variedade de efeitos. 

 

A norepinefrina é um neurotransmissor necessário para uma série de efeitos 

fisiológicos. É liberada pela terminação neuronal e interage com receptores pós-sinápticos α1, 

β2 e α2 nas células efetoras dos vasos e coração. A norepinefrina também estimula 

receptores α2 pré-sinápticos, que inibem a sua liberação. O bloqueio da liberação de 

norepinefrina interrompe a neurotransmissão. Os α2 agonistas ligam-se às membranas de 

ambos receptores pré e pós-sinápticos, e promovem mudanças intrínsecas, impedindo nova 

eliminação de norepinefrina. Isto produz inibição do tono simpático, hipotensão e 

bradicardia. 

A dor é mediada pela presença de norepinefrina. O bloqueio de sua eliminação resulta 

em sedação e analgesia. Os receptores α2 adrenérgicos promovem efeitos analgésicos e 

sedativos semelhantes à estimulação de receptores opióides no SNC. Ambos são encontrados 
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em regiões similares do cérebro e alguns neurônios. Porém, seu efeito de curta duração, 

quando administrado por via sistêmica, limita o seu uso como analgésico. 

Quando os agonistas α2 adrenérgicos ligam-se aos receptores específicos, as proteínas 

G são ativadas promovendo a abertura dos canais de potássio na membrana neuronal, 

fazendo com que haja saída de potássio das células. Estas se tornam hiperpolarizadas e não 

responsivas aos estímulos excitatórios, bloqueando a transmissão e promovendo sedação e 

analgesia (PADDLEFORD; HARVEY, 1999). 

 

Os fármacos desta classe possuem graus de seletividade pelos receptores α2 em 

relação aos α1.  Assim, quanto maior a seletividade de um agente pelos receptores α2, 

maiores serão seus efeitos sedativo-analgésicos bem como os hemodinâmicos (MAZE; 

TRANQUILLI, 1991). 

Além disso, apresenta especificidade variável de seus efeitos dentre as diversas 

espécies. A xilazina, por exemplo, é 10 vezes mais potente no bovino que no eqüino ou cães, 

porém, igualmente potente em relação à medetomidina nos cães e semelhante ou menos 

potente do que a detomidina em eqüinos (HALL; CLARKE; TRIM, 2001). 

Baseados nessa variação entre espécies, foram desenvolvidos novos fármacos potentes 

e altamente seletivos para receptores α2 agonistas. Assim surgiram a romifidina para 

eqüinos, a medetomidina e a dexmedetomidina para cães e gatos. 

 

A medetomidina, potente e seletivo α2 agonista derivado imidazol, contém partes iguais 

de dois isômeros: a dexmedetomidina e a levomedetomidina; em modelos in vitro, mostrou-

se 10 vezes mais seletivo e 100 vezes mais potente que a xilazina. Essa diferença reflete-se 

também na depressão do SNC in vivo. Ambos induzem a uma sedação dose-dependente 

(VIRTANEN, 1989). 

A medetomidina é utilizada em cães e gatos através da via intramuscular (i.m.) ou 

intravenosa (i.v.), onde promove gradual e progressiva depressão do SNC. O nível de 

depressão depende da dose e da via de administração. Nas doses que excedem 20 mcg.kg-1 

i.v., ocorre sedação e a analgesia está presente em dose igual ou maior que 30 mcg.kg-1 i.v. 

Os animais apresentam relaxamento muscular, freqüentemente entram em decúbito lateral  

e tornam-se irresponsivos a estímulos dolorosos. Além disso, a medetomidina reduz a dose 

de halotano e isofluorano em 40-90% e 47-90%, respectivamente, evidenciando sua 

potência anestésica (RÄIHÄ; RÄIHA; SHORT, 1989a). 
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A capacidade respiratória é mantida em animais que recebem os α2 agonistas, 

alterando de forma branda o volume minuto. Em cães e gatos a utilização do fármaco 

promove valores aceitáveis de saturação de oxigênio no sangue arterial e concentração 

expirada de dióxido de carbono. Entretanto, o aumento nas concentrações do agente resulta 

em alteração na perfusão e ventilação e, por conseguinte, baixa saturação bem como da 

pressão parcial de oxigênio no sangue arterial. 

 

A dexmedetomidina (4(5)-[1-(2,3-dimetilfenil)etil]imidazol) é o isômero  

farmacologicamente ativo da medetomidina, um derivado imidazol lipofílico com alta 

especificidade para receptores α2 adrenérgicos. A taxa de seletividade α2/α1 é de 1620:1 

comparado com 220:1 da clonidina e 160:1 da xilazina (VIRTANEN et al., 1988). Os 

receptores, ao serem estimulados, inibem a liberação de noradrenalina e a atividade 

simpática, diminuindo a pressão arterial e a freqüência cardíaca, e promovendo sedação, 

ansiólise e analgesia (AANTAA et al., 1990). 

Apresenta rápida fase de distribuição com meia-vida de aproximadamente seis 

minutos. A taxa média de ligação às proteínas plasmáticas é de 93,7%. Além disso, sofre 

biotransformação hepática e é excretada na urina (95%) e nas fezes (4%). Os principais 

metabólitos excretados são N-glicuronídeos (G-DEX-1 e G-DEX-2) e N-metil-O-glicuronídeo. A 

meia-vida de eliminação final é de aproximadamente duas horas (PRECEDEX1 apud). 

Segal; Vickery e Maze (1989) demonstraram redução significativa da concentração 

alveolar mínima (CAM) do halotano em ratos submetidos a administração de 

dexmedetomidina nas doses de 10, 30 e 100 mcg.kg-1. Além disso, verificaram que esta 

redução, aparentemente, não está associada aos receptores opióides ou de adenosina A1. 

Observou-se em ratos que o efeito hipnótico deste agente é mediado pelos receptores 

α2 adrenérgicos localizados no SNC, e isto se deve a sua alta seletividade e eficácia nos 

receptores α2 (DOZE et al., 1989). 

No homem, o agente causa sedação e redução moderada da pressão arterial e da 

freqüência cardíaca, na dose intravenosa de 0,5 a 1,0 mcg.kg-1 (AANTAA et al., 1990). 

Entretanto, em doses altas de dexmedetomidina (1,5 mcg.kg-1 i.v. e 2,4 mcg.kg-1 i.m.), 40% 

dos pacientes apresentaram bradicardia sinusal, revertida rapidamente pela atropina, na 

dose de 0,5 mg. kg-1  (AANTAA; KANTO; SCHEININ, 1991). 

 

 

                                                           
1 Precedex product label, Abbott laboratories Inc. 
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Em doses eqüipotentes observou-se que a dexmedetomidina e a medetomidina 

promoveram sedação, analgesia e relaxamento muscular dose-dependente em gatos 

(ANSAH; RAEKALLIO; VAINIO, 1998; ANSAH et al., 2000). 

Em estudo recente, a associação dexmedetomidina/quetamina em gatos mostrou-se 

superior, demonstrando menor depressão cardíaca e respiratória e melhor qualidade de 

sedação em relação às associações romifidina/quetamina e xilazina/quetamina (SELMI et al., 

2002). Além disso, a dexmedetomidina apresentou efeitos mais brandos sobre a condução 

elétrica cardíaca comparativamente a romifidina e xilazina (MENDES et al., 2002). 

A similaridade nos níveis de sedação em diferentes doses (diferentes concentrações 

plasmáticas) sugere a ocorrência de efeito-teto que não pode ser excedido elevando-se a 

dose, apesar de produzir maior duração de ação. Entretanto, Ansah, Raekallio e Vainio 

(1998) demonstrou efeito analgésico mais intenso em doses mais elevadas. 

Em cães, a dexmedetomidina, na dose de 10 e 20 mcg.kg-1 através da via intravenosa, 

promove arritmia sinusal com pausa sinusal, bloqueio atrioventricular de 1° grau e 

ocasionalmente, bloqueio atrioventricular de 2° grau, demonstrando suas propriedades 

arritmogênicas (KUUSELA, 2000).  

 

A classe dos α2 agonistas promove sedação dose-dependente. Vainio et al. (1986/87) 

demonstraram que o grau de sedação promovido pela medetomidina é dose-dependente nas 

doses que variam de 10 a 80 mcg.kg-1 e em doses superiores a 80 mcg.kg-1 aumentam 

apenas o tempo efetivo da sedação. Entretanto, Simon; Romváry e Mora (1989) 

evidenciaram que a administração de doses elevadas de medetomidina pela via 

intramuscular em cães promove sedação mais rápida com duração de ação praticamente 

inalterada. Além disso, o grau de sedação obtido foi proporcional à dose administrada.  

England et al. (1996) observaram, em estudo comparativo de romifidina e 

medetomidina que a romifidina possui efeitos sedativos menos intensos que a medetomidina 

em doses eqüipotentes em cães. No estudo comparativo entre a xilazina e medetomidina em 

cães, Clarke; England (1989); Vainio; Väha-Vahe e Palmu (1989) observaram que a sedação 

efetiva produzida pelos fármacos foi semelhante, porém de menor duração com a xilazina.   

 

Os agonistas α2 adrenérgicos apresentam ações benéficas em relação à anestesia e 

cirurgia. Promovem estabilidade hemodinâmica e adrenérgica em função de sua ação 

simpatolítica; reduzem o requerimento anestésico e analgésico; causam sedação e ansiólise; 

diminuem salivação e atenuam a rigidez muscular induzida por agentes opióides sem efeitos  
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significativos na ventilação. Além disso, há possibilidade de reverter efeitos hemodinâmicos 

indesejáveis pelo uso de agentes vasoativos e antagonistas α2 adrenoceptores (AANTAA; 

SCHEININ, 1993). 

 

A tiletamina-zolazepam é uma associação de fármacos, na proporção de 1:1, muito 

utilizada em medicina veterinária.  

A tiletamina é um agente anestésico dissociativo, da família das fenciclidinas com longa 

duração de ação e efeitos analgésicos superiores aos da quetamina. Segundo Thurmon; 

Tranquilli e Benson (1996) os anestésicos dissociativos promovem interrupção do fluxo de 

informações para o córtex sensitivo, deprimindo seletivamente alguns centros cerebrais. Os 

estímulos que atingem as áreas corticais não são percebidos em função da depressão e/ou 

desorganização da transferência da informação entre as estruturas de integração do SNC.  

Seu emprego isolado é contra-indicado pois causa efeito cataléptico pronunciado e 

hiper-responsividade sonora e tátil. Em doses elevadas induz tremores, movimentos 

espásticos, salivação e lacrimejamento. 

 

O zolazepam, tranqüilizante benzodiazepínico, produz sedação, hipnose e relaxamento 

muscular mediado pelo aumento da atividade inibitória do ácido-gama-aminobutírico (GABA) 

no SNC (LIN et al., 1993).  

 A associação de tiletamina e zolazepam produz sedação e anestesia dose-dependente 

em cães e gatos com melhor relaxamento muscular, menor movimentos tônico-clônicos e 

convulsão que a tiletamina sozinha. Os reflexos oculares, laríngeo, faríngeo e de pedalar são 

mantidos (PABLO; BAILEY, 1999). 

Este agente promove estimulação do SNC aumentando o tono simpático e diminuindo o 

vagal. A pressão arterial inicialmente decai, porém retorna ao valor basal. O aumento na 

pressão está relacionado à estimulação do SNC, aumento do tono simpático, e inibição do 

reflexo barorreceptor vagal (PADDLEFORD, 1999).  

Doses baixas do agente (10 mg.kg-1 i.m.) levam à depressão respiratória mínima, 

porém em doses que excedem 20 mg.kg-1 i.m. pode ocorrer apnéia, diminuição da freqüência 

respiratória, do volume minuto (PADDLEFORD, 1999) e em alguns cães, hipoventilação, 

cianose e hipoxemia (PABLO; BAILEY, 1999). Quando utilizado concomitante aos fármacos 

depressores do SNC (tranqüilizantes, α2 agonistas, opióides, agentes inalatórios) pode 

ocorrer significativa depressão respiratória, mesmo em doses baixas (PADDLEFORD, 1999). 

A tiletamina-zolazepam sofre biotransformação hepática. Nos cães, a meia-vida 

plasmática do zolazepam é de uma hora, e o da tiletamina, uma hora e meia. Portanto, os 
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efeitos da tiletamina excedem os do zolazepam podendo ocorrer delírios decorrentes da 

recuperação de uma anestesia dissociativa. A utilização de opióides, α2 agonistas e 

tranqüilizantes como medicação pré-anestésica promovem melhor qualidade da recuperação 

(PADDLEFORD, 1999). 

Este fármaco possui vantagem sobre outros agentes injetáveis, pois produz seus 

efeitos tanto na via intravenosa quanto na intramuscular, sendo esta última importante nos 

casos de animais extremamente agressivos (PADDLEFORD, 1999). 

Comparando-se a utilização de tiletamina-zolazepam pelas vias i.m e i.v. na dose de 

9,9 mg.kg-1 em cães, Tracy; Short e Clark (1988) concluíram que a administração i.v. 

promove indução e recuperação mais rápida do que a via i.m., não apresentando 

complicações como ataxia. Entretanto, em ambas as vias de administração, verificaram-se 

graus variados de sialorréia. 

Em doses de 6,6 mg.kg-1, 13,2 mg.kg-1 e 19,8 mg.kg-1 i.v., a tiletamina-zolazepam 

proporciona indução rápida e adequado grau de relaxamento muscular em cães. Observou-se 

ainda menor tempo de recuperação na dose de 6,6 mg.kg-1 e que nas três doses houve 

aumento da freqüência cardíaca e depressão importante do volume minuto aos 90 minutos 

de avaliação na dose máxima de 19,8 mg.kg-1 (HELLYER et al., 1989). 

Estudos demonstraram que a xilazina associada à tiletamina-zolazepam em eqüinos 

promove anestesia segura de curta duração, bom relaxamento muscular, reduzindo a 

incidência de hiper-responsividade durante a recuperação. Além disso, a duração da 

anestesia varia em função da dose administrada de tiletamina-zolazepam, sendo maior do 

que na associação xilazina/ketamina. Ocorre depressão respiratória, queda do débito 

cardíaco, com estabilidade pressórica e manutenção dos reflexos palpebral e faríngeo 

(HUBBELL; BEDNARSKI; MUIR, 1989; SHORT; TRACY; SANDERS, 1989). 

Segundo Sanders et al (1989), a tiletamina-zolazepam isolada promove anestesia 

suficiente para procedimento cirúrgico em cães, porém há maior resposta simpática como 

aumento da freqüência cardíaca quando a xilazina não é utilizada.  

Short (1989) verificou que a utilização de xilazina, acepromazina ou opióides como MPA 

seguida de tiletamina-zolazepam em cães, promove recuperação mais tranqüila.  
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3  OBJETIVOS 

 

O escopo do presente estudo foi avaliar: 

- alterações hemodinâmicas, respiratórias e metabólicas  

- qualidade de indução e recuperação do animal 

- qualidade de sedação e de relaxamento muscular 

promovidos pela utilização da dexmedetomidina isolada ou associada à tiletamina-

zolazepam. 

 

4  MATERIAL E MÉTODO 

  

Após o projeto ser aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa (CAPPesq) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, foi dado início 

ao estudo. 

  

4.1 ANIMAIS 

 

Foram utilizados 18 cães sem raça definida, adultos, machos e fêmeas, clinicamente 

sadios, com peso variando entre 9,9 e 14,5 quilos, provenientes do canil central da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Foi  instituído jejum alimentar de 12 

horas e hídrico de quatro horas, antes de cada procedimento anestésico. 
 

 

4.2 PROCEDIMENTO ANESTÉSICO 

 

Para a devida instrumentação, todos os animais foram anestesiados com isofluorano2 

em oxigênio a 100%, sem MPA prévia, através do emprego de máscara conectada ao 

aparelho de anestesia3. Uma vez que apresentaram relaxamento de mandíbula e ausência de 

reflexo laringotraqueal, os animais foram entubados com  sonda orotraqueal4 de diâmetro 

apropriado. Após a entubação, realizou-se a manutenção da anestesia através da 

administração de isofluorano com concentração no ar expirado de 1,5 a 1,8 em 100% de 

oxigênio em circuito circular com reinalação. Para o adequado controle da concentração 

administrada do anestésico inalatório, foi utilizado analisador de gases anestésicos5 que 

                                                           
2 Forane – Abbott 
3 Dräger - Cícero EM 
4 Magill – Rüsch Germany 
5 Criticare Analisador de gases  Anestésicos e Capnógrafo – Criticare Systems INC. 
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forneceu de forma contínua a concentração do mesmo no ar inspirado e expirado. A veia 

cefálica foi canulada com cateter6 de calibre 20G e, durante todo o procedimento, os animais 

receberam fluidoterapia com Ringer lactato na taxa de 5 a 10 ml.kg-1.hora-1. 

 

4.3 TÉCNICA DE CATETERIZAÇÃO 

 

Após a estabilização da anestesia, os animais foram posicionados em decúbito dorsal e 

realizou-se a dissecção da veia femoral direita para a introdução do cateter de artéria 

pulmonar7 de três vias e sensor térmico de 110 cm de comprimento. Inicialmente, o sistema 

transdutor-registrador foi preenchido com solução salina heparinizada8 e zerado à pressão 

atmosférica, sendo conectado ao transdutor de pressão posicionado ao nível da linha axilar 

média. Uma vez que a curva característica de átrio direito fosse observada, o balão era 

insuflado com 1,5 ml de ar para a introdução do cateter, constatando-se sua passagem pelo 

ventrículo direito e tronco da artéria pulmonar através da verificação do traçado 

característico. Quando se verificava alteração do traçado com “achatamento da curva” 

significava que o cateter estava adequadamente posicionado em um tronco da artéria 

pulmonar, a pressão de oclusão da artéria pulmonar, aqui considerada a pressão do capilar 

pulmonar, era obtida e o cateter então fixado. 

Um cateter de polietileno9 de calibre 20G foi introduzido na artéria femoral direita 

dissecada ao lado da veia com o cateter de artéria pulmonar e foi acoplado a um segundo 

transdutor de pressão para obtenção da pressão arterial sistêmica. Para obtenção dos 

valores pressóricos utilizou-se um monitor com dois canais de pressão, e para o  débito 

cardíaco, um computador de débito cardíaco10. 

 

4.4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

Após a cateterização da veia e artéria femoral direita, os animais foram posicionados 

em decúbito lateral direito e a anestesia inalatória foi interrompida, permitindo assim a 

completa recuperação do animal. Antes da interrupção da anestesia inalatória, foi realizada 

anestesia local infiltrativa na face medial do membro pélvico direito com lidocaína na dose de 

7,0 mg.kg-1 próximo aos vasos cateterizados. Decorridos 60 minutos da interrupção da 

anestesia foram coletados valores controle de todos os parâmetros analisados: parâmetros 

                                                           
6 Abbocath Tplus – Produtos Hospitalares Abbott 
7 Swan Ganz Thermodilution Catheter Model 744H-7,5F – Baxter Healthcare Corporation, CA, USA 
8 Liquemine – Produtos Roche Quimicos e Farmaceuticos S.A. 
9 Abbocath Tplus – Produtos Hospitalares Abbott 
10 Viridia  Modelo 885 – Hewlett Packard 
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hemodinâmicos, respiratórios e metabólicos. Imediatamente após a obtenção desses valores, 

os animais foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos: os animais do grupo I 

receberam dexmedetomidina11 na dose de 10 mcg.kg-1 pela via intramuscular e decorridos 20 

minutos receberam solução salina no volume de 0,06 ml.kg-1 pela via intravenosa. Os 

animais do grupo II receberam a mesma dose de dexmedetomidina e após 20 minutos, 

tiletamina-zolazepam12 na dose de 6,0 mg.kg-1, via intravenosa. 

 

4.5 AVALIAÇÃO HEMODINÂMICA 

 

4.5.1   Freqüência cardíaca (FC) e ritmo cardíaco  

 

No animal não anestesiado, a freqüência cardíaca (FC) foi mensurada através da 

auscultação dos batimentos cardíacos em um minuto. Durante o decorrer da anestesia a 

freqüência e o ritmo cardíaco foram avaliados através do monitor cardíaco13. 

 

4.5.2 Pressão arterial sistêmica 

 

Durante o procedimento, a pressão arterial foi obtida por mensuração direta através do 

cateter da artéria femoral direita acoplado ao transdutor de pressão do monitor de pressão, 

tendo-se chegado desta forma às pressões arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD) e média 

(PAM), em mmHg. 

 

4.5.3 Pressão venosa central (PVC), pressão da artéria pulmonar (PAP), pressão de oclusão 

da artéria pulmonar (POAP)  

 

Para a obtenção da pressão venosa central em mmHg, a via proximal do cateter de 

Swan-Ganz foi conectada ao transdutor de pressão. A pressão da artéria pulmonar sistólica 

(PAPS), diastólica (PAPD) e média (PAPM) em mmHg foram obtidas ao se conectar a via 

distal do cateter de Swan-Ganz ao transdutor de pressão. A pressão de oclusão da artéria 

pulmonar em mmHg foi obtida através da insuflação do balão localizado na extremidade 

distal do cateter de Swan-Ganz. 

 

 

                                                           
11 Precedex- Abbott 
12 Telazol – Fort Dodge 
13  Viridia Model 885 – Hewlett Packard 
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4.5.4 Débito cardíaco (DC) e índice cardíaco (IC)  

 

O DC foi obtido pelo método da termodiluição, através do cateter de Swan-Ganz, cuja 

extremidade foi posicionada na artéria pulmonar. A medida foi realizada através da injeção 

de 3 ml de solução de glicose a 5%14 em temperatura de zero a cinco graus Celsius, pela luz 

proximal do cateter (atrial). Foram realizadas quatro medidas consecutivas do DC sendo 

desprezada aquela cujo valor fosse discrepante (maior que 10%) (ARAÚJO, 1992).  

Uma vez obtido o valor do débito cardíaco, expresso em l.min-1 , o índice cardíaco foi 

calculado através da seguinte fórmula: 

IC = DC.SC-1  

onde:   IC: índice cardíaco, em l.min-1.m-2 

DC: débito cardíaco, em l.min-1 

SC: superfície corpórea, em m2 

Para o cálculo da superfície corpórea empregou-se a seguinte equação (GUYTON; 

JONES; COLEMAN, 1973): 

SC = K.p2/3  

onde:  K: constante igual a 0,112 para cães acima de 4 kg 

p: peso do cão, em quilogramas 

 

4.5.5 Índice sistólico (IS)  

 

O IS foi calculado conforme a fórmula a seguir, sendo expresso em ml.m–2 

(SHOEMAKER, 1995): 

IS = IC.FC–1 

onde:   IC: índice cardíaco, em l.min–1.m–2 

   FC: freqüência cardíaca, em batimentos por minuto  

 

4.5.6 Índice de resistência vascular sistêmica (IRVS)  

 

O valor do IRVS foi obtido através da seguinte fórmula, sendo expresso em dina.s.cm-

5.m-2 (SHOEMAKER, 1995): 

IRVS = (PAM-PVC).IC.80-1 

onde:  PAM: pressão arterial média, em mmHg 

   PVC: pressão venosa central, em mmHg 

                                                           
14 Solução de Glicose a 5%  
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   IC: índice cardíaco, em l.min-1.m–2 

     80: fator de conversão de mmHg. l -1.min-1  para dina.s.cm-5 

 

4.5.7  Índice de resistência vascular pulmonar (IRVP)  

 

O IRVP foi calculado conforme abaixo descrito, sendo expresso em dina.s.cm-5.m-2 

(SHOEMAKER, 1995): 

IRVP = (PAP – POAP). IC.80-1 

onde: PAP: pressão média da artéria pulmonar, em mmHg 

  POAP: pressão de oclusão da artéria pulmonar, em mmHg 

  IC: índice cardíaco, em l.min-1.m-2 

  80: fator de conversão de mmHg. l-1.min-1 para dina.s.cm-5 

 

4.6 AVALIAÇÃO DA OXIGENAÇÃO SANGÜÍNEA 

 

4.6.1  Pressão parcial de oxigênio no sangue arterial (PaO2) e saturação da hemoglobina no 

sangue arterial (SaO2) 

 

A coleta de sangue arterial para a obtenção dos valores da PaO2 em mmHg e SaO2 em 

% foi realizada através do cateter colocado na artéria femoral direita. As amostras foram 

coletadas em seringas heparinizadas tendo sido a agulha vedada com tampa de borracha, 

evitando assim o contato do sangue com o ar ambiente. O exame de cada amostra realizou-

se imediatamente após a coleta no analisador de pH e gases sangüíneos15. 

 

4.6.2 Pressão parcial de oxigênio no sangue venoso misto (PvO2) e saturação da 

hemoglobina no sangue venoso misto (SvO2)  

 

A coleta de sangue venoso misto para a obtenção dos valores de PvO2 em mmHg e 

SvO2 em % foi realizada através da extremidade distal do cateter de Swan-Ganz. As 

amostras foram coletadas em seringas heparinizadas tendo sido a agulha vedada com tampa 

de borracha, evitando assim o contato do sangue com o ar ambiente. O exame da cada 

amostra foi realizado em analisador de pH e gases sangüíneos13. 

 

 

                                                           
15 Gasômetro ABL – Radiometer - Copenhagen 
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4.6.3 Conteúdo de oxigênio no sangue arterial (CaO2)  

 

O CaO2, expresso em ml.dl-1, foi obtido pela seguinte fórmula (SHOEMAKER, 1995): 

CaO2 = (Hb.SaO2.1,36) + (PaO2.0,003) 

onde:  Hb: hemoglobina, em g.dl-1 

  SaO2: saturação da hemoglobina no sangue arterial, em % 

  1,36: coeficiente de ligação do oxigênio com a hemoglobina, em ml.g-1 

  0,003: coeficiente de solubilidade do oxigênio no plasma, em mmHg.ml-1 

 

4.6.4 Conteúdo de oxigênio no sangue venoso misto (CvO2)  

 

O CvO2, expresso em ml.dl-1, foi obtido pela seguinte fórmula (SHOEMAKER, 1995): 

CvO2 = (Hb.SvO2.1,36) + (PvO2.0,003) 

onde:  Hb: hemoglobina, em g.dl-1 

  SvO2: saturação da hemoglobina no sangue venoso misto, em % 

  1,36: coeficiente de ligação do oxigênio com a hemoglobina, em ml.g-1 

  0,003: coeficiente de solubilidade do oxigênio no plasma, em mmHg.ml-1 

 

4.6.5 Diferença arteriovenosa de oxigênio C(a-v)O2  

 

A C(a-v)O2, expressa em ml.dl-1 foi calculada a partir de fórmulas padrões descritas por 

SHOEMAKER (1995): 

C(a-v)O2 = CaO2 – CvO2 

onde:  CaO2: conteúdo de oxigênio no sangue arterial, em ml.dl-1 

  = (Hb.SaO2.1,36) + (PaO2.0,003) 

  CvO2: conteúdo de oxigênio no sangue venoso misto, em ml.dl-1 

= (Hb.SvO2.1,36) + (PvO2.0,003) 

onde: Hb: hemoglobina, em g.dl-1 

  SaO2: saturação da hemoglobina no sangue arterial, em % 

  SvO2: saturação da hemoglobina no sangue venoso misto, em % 

  PaO2: pressão parcial de oxigênio no sangue arterial, em mmHg 

  PvO2: pressão parcial de oxigênio no sangue venoso misto, em mmHg 

  1,36: coeficiente de ligação do oxigênio com a hemoglobina, em ml.g-1 

  0,003: coeficiente de solubilidade do oxigênio no plasma, em mmHg.ml-1 
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4.6.6 Índice de oferta de oxigênio (IDO2)  

 

O IDO2, expresso em ml. min-1.m-2 foi calculado através da seguinte fórmula 

(SHOEMAKER, 1995):  

IDO2 = IC.CaO2.10 

onde:  IC: índice cardíaco, em l.min-1.m-2 

   CaO2: conteúdo de oxigênio no sangue arterial, em ml.dl-1 

   10: fator de correção de l para ml 

4.6.7    Índice de consumo de oxigênio (IVO2)  

 

O IVO2 foi calculado baseado na lei de Fick, através da seguinte fórmula, sendo 

expresso em ml.min-1.m-2 (SHOEMAKER, 1995):  

IVO2 = IC.(CaO2-CvO2).10 

onde: IC: índice cardíaco, em l.min-1.m-2 

  CaO2: conteúdo de oxigênio no sangue arterial, em ml.dl-1 

  CvO2: conteúdo de oxigênio no sangue venoso misto, em ml.dl-1 

  10: fator de correção de l para ml 

 

4.6.8    Taxa de extração de oxigênio (TEO2)  

 

A TEO2 foi obtida através da seguinte fórmula, sendo expressa em %  (SHOEMAKER, 

1995): 

TEO2 = DO2.VO2
-1 

onde:  DO2: transporte de oxigênio, em ml. min-1 

VO2: consumo de oxigênio, em ml. min-1 

 

4.7  AVALIAÇÃO METABÓLICA E DA VENTILAÇÃO 

 

4.7.1 pH do sangue arterial, pressão parcial de dióxido de carbono no sangue arterial 

(PaCO2), bicarbonato plasmático (HCO3
-) e déficit de base (BE)  

 

A mesma amostra de sangue obtida pelo cateter posicionado na artéria femoral direita 

foi utilizada para a mensuração da PaCO2 em mmHg, pH, bicarbonato plasmático em mmol.l-1 

e déficit de base em mmol.l-1 que foi realizada no mesmo analisador de pH e de gases 

sangüíneos13 empregado para análise das demais variáveis. 
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4.7.2 Foi conectado à máscara um sensor do monitor respiratório16 para avaliação de: 

freqüência respiratória (FR) em movimentos por minuto, volume minuto (VM) e volume 

minuto alveolar (VM alv) em l.min-1, volume corrente expirado (VT) e volume corrente alveolar 

(VT alv) em ml e concentração expirada de dióxido de carbono (ETCO2) em mmHg. 

 

 

4.8 HEMATÓCRITO E HEMOGLOBINA 

 

Os valores de hematócrito (Ht) em % e hemoglobina (Hb), em g.dl-1, foram obtidos 

através do sangue coletado na artéria femoral direita e verificados através do analisador de 

gases e pH13. 

 

4.9 DÉBITO URINÁRIO 

 

O débito urinário, em ml, foi mensurado por meio de cateterização vesical transuretral. 

 

4.10 AVALIAÇÃO DA SEDAÇÃO 

 

A escala de sedação foi avaliada segundo a pontuação descrita a seguir (adaptado de 

ANSAH; RAEKALLIO; VAINIO, 1998), podendo atingir a pontuação total de 11 pontos: 

 

- Postura espontânea 

0: normal 

1: decúbito esternal 

2: decúbito lateral com capacidade de levantar a cabeça 

3: decúbito lateral com incapacidade de levantar a cabeça 

 

- Abertura ocular 

0: espontânea 

1: ao estímulo verbal 

2: à dor 

3: ausente 

 

                                                           
16 Monitor Respiratório - CO2MO plus – Novametrix Medical Systems Inc 
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- Relaxamento de língua e mandíbula 

0: resistência normal/forte à abertura da boca 

1: resistência leve 

2: sem resistência 

 

- Resposta ao estímulo sonoro 

0: normal/forte 

1: fraca 

2: muito fraca 

3: sem reação 

 

INTERPRETAÇÃO ESCALA DE SEDAÇÃO 

 

0: acordado 

1-3: sedação superficial 

4-6: sedação moderada 

7-10: sedação profunda 

11: anestesia 

 

4.11 AVALIAÇÃO DO RELAXAMENTO MUSCULAR 

 

O relaxamento muscular foi avaliado subjetivamente através da resistência à flexão de 

membros, da resistência à abertura da boca e da observação de atividade muscular não 

induzida, segundo a pontuação proposta a seguir:  

3=flacidez muscular total 

2=discreto tônus muscular 

1=importante tônus muscular 

0=contrações durante manipulações 

 

 

 

INTERPRETAÇÃO DO RELAXAMENTO MUSCULAR 

 

0: ausência de relaxamento muscular 

1: leve 
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2: moderado 

3: intenso 

 

4.12 PERÍODO DE LATÊNCIA DA DEXMEDETOMIDINA 

 

O período de latência foi determinado através do tempo compreendido entre a 

administração da dexmedetomidina e a perda do tônus postural. 

4.13 PERÍODO DE RECUPERAÇÃO 

 

O período hábil anestésico da associação dexmedetomidina e tiletamina-zolazepam foi 

considerado como o intervalo de tempo em que o animal permaneceu completamente 

imobilizado quando submetido ao pinçamento de pele. O período de recuperação foi 

considerado desde o retorno de sensibilidade até a primeira tentativa de endireitamento. 

 

4.14 QUALIDADE DE INDUÇÃO E RECUPERAÇÃO 

 

Nos momentos de indução e recuperação avaliou-se a ocorrência de vocalização, 

movimentos de pedalagem, defecação e micção assim como excitação. Ainda em relação à 

recuperação, avaliou-se a ocorrência de ataxia. 

 

5  DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

A coleta de sangue arterial e venoso, assim como os parâmetros hemodinâmicos, 

respiratórios, metabólicos, de sedação e relaxamento muscular foram avaliados nos 

momentos descritos a seguir: 

 

M1: Imediatamente antes da aplicação da dexmedetomidina; 

M2 a M7: aos cinco, 15, 25, 40, 55, 85 min após a administração da dexmedetomidina, 

respectivamente. 

Após cinco minutos da coleta dos parâmetros relativos à M7, os animais foram 

submetidos à eutanásia com injeção de 25 mg.kg-1 i.v. de tiopental sódico seguido de 20 

ml de cloreto de potássio a 19,1% i.v. 

 

 

 



 38

6  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os valores obtidos foram avaliados pela ANOVA (análise de variância), seguida do 

Teste de Tukey. O grau de significância estabelecido para os dois testes estatísticos foi de 

5% (p<0,05). Através da prova de Mann-Whitney "U", foi realizada a avaliação dos dois 

grupos experimentais de sedação e relaxamento muscular. Os três testes estatísticos foram 

realizados em programa de computador17. 

 

                                                           
17  Instat - Graphpad Software 
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7  RESULTADOS 

 

Parâmetros Relacionados à Hemodinâmica Central: 

 

7.1 FREQÜÊNCIA CARDÍACA  

 

Grupo I : Verificou-se redução significante da freqüência cardíaca aos 25, 40, 55 e 85 

minutos após a administração da dexmedetomidina em relação aos valores basais 

(respectivamente p<0,05; p<0,01 ; p<0,001 e p<0,001) (Tabela 1). 

Grupo II: Aos cinco, 15, 40, 55 e 85 minutos os valores da freqüência cardíaca foram 

significantemente inferiores aos valores basais (p<0,001) (Tabela 1). 

Avaliação comparativa entre os grupos I e II:  Os valores da freqüência cardíaca no 

grupo II aos 25, 40, 55 e 85 minutos foram superiores em relação aos avaliados no grupo I 

(respectivamente p<0,001; p<0,03; p<0,04 e p<0,02) (Figura 1). 

 

FIGURA 1 – Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão da freqüência 
cardíaca (batimentos por minuto) avaliados nos cães dos grupos I e II nos 
diferentes momentos de avaliação – São Paulo - 2002 

 * p<0,05 
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7.2 PRESSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

 

Grupos I e II: Os valores observados nos diferentes momentos de avaliação não 

apresentaram diferença significante na pressão arterial sistólica, diastólica e média (Tabela 

1). 

Avaliação comparativa entre os grupos I e II: Os valores da pressão arterial sistólica 

do grupo II foram superiores em relação aos valores avaliados no grupo I aos 55 e 85 

minutos após administração da dexmedetomidina (respectivamente p<0,04 e p<0,01) 

(Figura 2). A pressão arterial diastólica no grupo II superou em relação ao grupo I aos 25, 

40, 55 e 85 minutos após a aplicação (respectivamente p<0,04; p<0,04; p<0,02 e p<0,005 

(Figura 3). Os valores da pressão arterial média foram superiores no grupo II em relação ao 

I aos 85 minutos após a aplicação (respectivamente p<0,02) (Figura 4). 

 

 
FIGURA 2 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão da pressão arterial 

sistólica (mmHg) avaliados nos cães dos grupos I e II nos diferentes momentos 
de avaliação – São Paulo - 2002 

 * p<0,05 
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FIGURA 3 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão da pressão arterial 
diastólica (mmHg) avaliados nos cães dos grupos I e II nos diferentes momentos 
de avaliação – São Paulo - 2002 

 * p<0,05 

 

 

FIGURA 4 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão da pressão arterial 
média (mmHg) avaliados nos cães dos grupos I e II nos diferentes momentos de 
avaliação – São Paulo – 2002 

 * p<0,05 
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7.3 PRESSÃO DA ARTÉRIA PULMONAR 

 

Grupo I: Não foram observadas diferenças significantes entre os valores obtidos da pressão 

da artéria pulmonar sistólica, diastólica e média  nos momentos avaliados (Tabela 1). 

Grupo II: Houve aumento significante da pressão diastólica da artéria pulmonar aos 25 

minutos em relação ao valor controle (p<0,01) (Tabela 1). 

Avaliação comparativa entre os grupos I e II:  Os valores observados nos diferentes 

momentos de avaliação não apresentaram diferença significante na pressão da artéria 

pulmonar sistólica (Figura 5). Os valores da pressão da artéria pulmonar média foram 

superiores em todos os momentos no grupo II em relação ao grupo I, sendo a diferença 

significante aos 25 minutos após a administração do fármaco (p<0,005) (Figura 6). O mesmo 

ocorreu na pressão da artéria pulmonar diastólica aos 25 e 55 minutos após a administração 

da dexmedetomidina (respectivamente p<0,001 e p<0,05) (Figura 7). 

 

 

 

FIGURA 5 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão da pressão da artéria 
pulmonar sistólica (mmHg) avaliados nos cães dos grupos I e II nos diferentes 
momentos de avaliação – São Paulo - 2002 
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FIGURA 6 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão da pressão da artéria 
pulmonar média (mmHg) avaliados nos cães dos grupos I e II nos diferentes 
momentos de avaliação – São Paulo - 2002 

 * p<0,05 

 

 

FIGURA 7 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão da pressão da artéria 
pulmonar diastólica (mmHg) avaliados nos cães dos grupos I e II nos diferentes 
momentos de avaliação – São Paulo – 2002 

 * p<0,05 
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7.4 PRESSÃO DE OCLUSÃO DA ARTÉRIA PULMONAR 

 

Grupo I: O incremento dos valores da pressão de oclusão da artéria pulmonar ocorreu 

gradativamente em todos os momentos após a administração da dexmedetomidina, porém a 

diferença foi significante aos 55 e 85 minutos em relação aos valores controle 

(respectivamente p<0,05 e p<0,01) (Tabela 1). 

Grupo II: Houve aumento significante aos 40 e 55 minutos após a aplicação do fármaco em 

relação aos valores controle (p<0,05) (Tabela 1). 

Avaliação comparativa entre os grupos I e II: A pressão de oclusão da artéria 

pulmonar foi maior em todos os momentos após a administração do fármaco no grupo II em 

relação ao grupo I, sendo a diferença significante aos cinco, 15 e 40 minutos 

(respectivamente p<0,04; p<0,04 e p<0,02) (Figura 8). 

 

 

 

FIGURA 8 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão da pressão de 
oclusão da artéria pulmonar (mmHg) avaliados nos cães dos grupos I e II nos 
diferentes momentos de avaliação – São Paulo - 2002 

 * p<0,05 
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7.5 PRESSÃO VENOSA CENTRAL 

 

Grupo I: A pressão venosa central foi superior aos 25, 55 e 85 minutos em relação aos 

valores controle (respectivamente p<0,05 e p<0,01) (Tabela 1). 

Grupo II: Não foram observadas diferenças significantes entre os valores obtidos da 

pressão venosa central nos momentos avaliados (Tabela 1). 

Avaliação comparativa entre os grupos I e II: O valor da pressão venosa central aos 15 

minutos após aplicação da dexmedetomidina no grupo II foi superior em relação ao grupo I, 

sendo a diferença significante (p<0,03) (Figura 9). 

 

 

FIGURA 9 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão da pressão venosa 
central (mmHg) avaliados nos cães dos grupos I e II nos diferentes momentos 
de avaliação – São Paulo - 2002 

 * p<0,05 
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7.6 DÉBITO CARDÍACO 

 

Grupo I: Os valores do débito cardíaco reduziram significantemente em todos os momentos 

seguintes à administração da dexmedetomidina (respectivamente p<0,01 e p<0,001) 

(Tabela 2). 

Grupo II: Constatou-se decréscimo significante, semelhante ao grupo I, em todos os 

momentos após a aplicação (respectivamente p< 0,001, p< 0,001, p<0,01 e p< 

0,001) (Tabela 2). 

Avaliação comparativa entre os grupos I e II: Os valores do débito cardíaco aos 25 e 

85 minutos após a aplicação da dexmedetomidina no grupo II foram superiores ao grupo I, 

sendo a diferença significante (respectivamente p<0,04 e p<0,03) (Figura 10). 

 

 

 

FIGURA 10 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão do débito cardíaco 
(l.min-1) avaliados nos cães dos grupos I e II nos diferentes momentos de 
avaliação – São Paulo - 2002 

 * p<0,05 
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7.7 ÍNDICE CARDÍACO 

 

Grupo I: Observou-se redução dos valores do índice cardíaco em todos os momentos 

avaliados após a administração do fármaco, sendo a diferença significante (p<0,001) (Tabela 

2). 

Grupo II: Houve diminuição importante dos valores em todos os momentos em relação aos 

valores controle (respectivamente p<0,001, p<0,001, p<0,01 e p< 0,001, p<0,01 e 

p<0,001) (Tabela 2). 

Avaliação comparativa entre os grupos I e II: Os valores do índice cardíaco avaliados 

no grupo II foram superiores aos 25, 40 e 85 minutos em relação ao grupo I, sendo a 

diferença significante (respectivamente p< 0,01; p<0,04 e p<0,01) (Figura 11). 

 

 

FIGURA 11 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão do índice cardíaco 
(l.min-1.m-2) avaliados nos cães dos grupos I e II nos diferentes momentos de 
avaliação – São Paulo - 2002 

 * p<0,05 
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7.8 ÍNDICE SISTÓLICO 

 

Grupo I: Não foram observadas diferenças significantes entre os valores obtidos do índice 

sistólico nos diversos momentos avaliados (Tabela 2). 

Grupo II: Observou-se redução gradativa dos valores de índice sistólico aos cinco, 15 e 25 

minutos após a aplicação da dexmedetomidina em relação aos valores basais, porém a 

diferença foi significante aos 25 minutos (p<0,05) (Tabela 2). 

Avaliação comparativa entre os grupos I e II: O valor do índice sistólico foi inferior aos 

25 minutos após a administração do fármaco no grupo II em relação ao grupo I, sendo a 

diferença significante (p<0,04) (Figura 12). 

 

 

 

FIGURA 12 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão do índice sistólico 
(ml.m-2) avaliados nos cães dos grupos I e II nos diferentes momentos de 
avaliação – São Paulo - 2002 

 * p<0,05 
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7.9 ÍNDICE DE RESISTÊNCIA VASCULAR SISTÊMICA 

 

Grupo I: Os valores obtidos nos momentos posteriores a administração do agente foram 

superiores quando comparados aos valores controle, sendo a diferença significante 

(respectivamente p<0,05, p<0,01 e p<0,001) (Tabela 2). 

Grupo II: Observou-se aumento importante dos valores aos 25, 40, 55 e 85 minutos em 

relação aos valores controle (respectivamente p<0,05, p<0,01, p<0,05 e p<0,01) (Tabela 

2). 

Avaliação comparativa entre os grupos I e II: Não foram observadas diferenças 

significantes entre os valores obtidos nos dois grupos nos diferentes momentos avaliados 

(Figura 13). 

 

 

FIGURA 13 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão do índice de 
resistência vascular sistêmica (dina.s.cm-5.m-2) avaliados nos cães dos grupos 
I e II nos diferentes momentos de avaliação – São Paulo - 2002 
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7.10 ÍNDICE DE RESISTÊNCIA VASCULAR PULMONAR 

 

Grupos I e II: Não foram observadas diferenças significantes entre os valores obtidos do 

índice de resistência vascular pulmonar nos momentos avaliados (Tabela 2). 

Avaliação comparativa entre os grupos I e II: Não foram observadas diferenças 

significantes entre os valores obtidos nos dois grupos nos momentos avaliados (Figura 14). 

 

 

FIGURA 14 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão do índice de 
resistência vascular pulmonar (dina.s.cm-5.m-2) avaliados nos cães dos grupos 
I e II nos diferentes momentos de avaliação – São Paulo - 2002 
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Parâmetros Relacionados à Oxigenação 

 

7.11 PRESSÃO PARCIAL DE OXIGÊNIO NO SANGUE ARTERIAL 

 

Grupo I: Não foram observadas diferenças significantes entre os valores obtidos de pressão 

parcial de oxigênio no sangue arterial nos momentos avaliados (Tabela 3). 

Grupo II: A pressão parcial de oxigênio no sangue arterial diminuiu gradativamente aos 

cinco, 15 e 25 minutos após a administração da dexmedetomidina em relação aos valores 

controle, sendo a diferença significante aos 25 minutos (p<0,05) (Tabela 3). 

Avaliação comparativa entre os grupos I e II: Não foram observadas diferenças 

significantes entre os valores obtidos nos dois grupos nos momentos avaliados (Figura 15). 

 

 

FIGURA 15 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão da pressão parcial 
de oxigênio no sangue arterial (mmHg) avaliados nos cães dos grupos I e II nos 
diferentes momentos de avaliação – São Paulo - 2002 
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7.12 SATURAÇÃO DA HEMOGLOBINA NO SANGUE ARTERIAL  

 

Grupo I: Não foram observadas diferenças significantes entre os valores obtidos de 

saturação arterial de oxigênio nos momentos avaliados (Tabela 3). 

Grupo II: Os valores analisados aos 25 minutos após a administração de dexmedetomidina 

foram inferiores aos obtidos imediatamente após a aplicação e aos cinco e 15 minutos, sendo 

a diferença significante (respectivamente p< 0,01 e p<0,05) (Tabela 3). 

Avaliação comparativa entre os grupos I e II: O valor da saturação arterial de oxigênio 

aos 25 minutos foi menor no grupo II em relação ao grupo I, sendo a diferença significante 

(p<0,02) (Figura 16). 

 

FIGURA 16 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão da saturação da 
hemoglobina no sangue arterial (%) avaliados nos cães dos grupos I e II nos 
diferentes momentos de avaliação – São Paulo - 2002 

 * p<0,05 
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7.13 PRESSÃO PARCIAL DE OXIGÊNIO NO SANGUE VENOSO MISTO 

 

Grupo I: Constatou-se diminuição dos valores da pressão parcial de oxigênio no sangue 

venoso misto aos 55 e 85 minutos após a administração da dexmedetomidina em relação aos 

valores controle, sendo a diferença significante (p<0,05) (Tabela 3). 

Grupo II: Os valores obtidos aos 15, 55 e 85 minutos após a aplicação foram inferiores em 

relação aos valores basais, sendo a diferença significante (p<0,05) (Tabela 3). 

Avaliação comparativa entre os grupos I e II: A pressão parcial de oxigênio no sangue 

venoso misto foi superior nos valores basais e aos 55 minutos após a aplicação do fármaco 

no grupo II em relação ao grupo I (respectivamente p<0,04 e p<0,02) (Figura 17). 

 

 

 

FIGURA 17 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão da pressão parcial 
de oxigênio no sangue venoso misto (mmHg) avaliados nos cães dos grupos I e 
II nos diferentes momentos de avaliação – São Paulo - 2002 

 * p<0,05 
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7.14 SATURAÇÃO DA HEMOGLOBINA NO SANGUE VENOSO MISTO  

 

Grupo I: Não foram observadas diferenças significantes entre os valores obtidos de 

saturação venosa mista de oxigênio nos momentos avaliados (Tabela 3). 

Grupo II: Houve diminuição dos valores de saturação venosa mista de oxigênio aos 25 e 40 

minutos após a administração da dexmedetomidina em relação aos valores controle, sendo a 

diferença significante (p<0,05) (Tabela 3). 

Avaliação comparativa entre os grupos I e II: Não foram observadas diferenças 

significantes entre os valores obtidos dos dois grupos nos momentos avaliados (Figura 18). 

 

 

 

FIGURA 18 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão da saturação da 
hemoglobina no sangue venoso misto (%) avaliados nos cães dos grupos I e 
II nos diferentes momentos de avaliação – São Paulo - 2002 
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7.15 CONTEÚDO DE OXIGÊNIO NO SANGUE ARTERIAL 

 

Grupos I e II: Não foram observadas diferenças significantes entre os valores obtidos do 

conteúdo de oxigênio no sangue arterial nos momentos avaliados (Tabela 4). 

Avaliação comparativa entre os grupos I e II: Não foram observadas diferenças 

significantes entre os valores obtidos nos dois grupos nos momentos avaliados (Figura 19). 

 

 
 
 
 
 

 
FIGURA 19 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão do conteúdo de 

oxigênio no sangue arterial (ml.dl-1) avaliados nos cães dos grupos I e II nos 
diferentes momentos de avaliação - São Paulo – 2002 
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7.16 CONTEÚDO DE OXIGÊNIO NO SANGUE VENOSO MISTO 

 

Grupos I e II: Não foram observadas diferenças significantes entre os valores obtidos do 

conteúdo venoso de oxigênio nos momentos avaliados (Tabela 4). 

Avaliação comparativa entre os grupos I e II: Não foram observadas diferenças 

significantes entre os valores obtidos nos dois grupos nos momentos avaliados (Figura 20). 

 

 

 

 

FIGURA 20 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão do conteúdo de 
oxigênio no sangue venoso misto (ml.dl-1) avaliados nos cães dos grupos I e II 
nos diferentes momentos de avaliação – São Paulo - 2002 
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7.17 DIFERENÇA ARTERIOVENOSA DE OXIGÊNIO 

 

Grupos I e II: Não foram observadas diferenças significantes entre os valores obtidos da 

diferença arteriovenosa de oxigênio nos momentos avaliados (Tabela 4). 

Avaliação comparativa entre os grupos I e II: Os valores da diferença arteriovenosa de 

oxigênio avaliados no grupo II foram inferiores aos 40 e 55 minutos em relação ao grupo I, 

sendo a diferença significante (p<0,01) (Figura 21). 

 

 

 

FIGURA 21 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão da diferença 
arteriovenosa de oxigênio (ml.dl-1) avaliados nos cães dos grupos I e II nos 
diferentes momentos de avaliação – São Paulo - 2002 

 * p<0,05 
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7.18 ÍNDICE DE OFERTA DE OXIGÊNIO 

 

Grupo I: Observou-se diminuição gradativamente dos valores de índice de transporte de 

oxigênio em todos os momentos avaliados em relação aos valores controle, sendo a 

diferença significante (p<0,001) (Tabela 4). 

Grupo II: Semelhante ao grupo I, houve decréscimo dos valores de índice de transporte de 

oxigênio em todos os momentos avaliados em relação aos valores controle, sendo a 

diferença significante (respectivamente p<0,001, p<0,001, p<0,01 e p< 0,001) (Tabela 4). 

Avaliação comparativa entre os grupos I e II: Os valores do índice de transporte de 

oxigênio foram superiores aos 85 minutos no grupo II em relação ao grupo I, sendo a 

diferença significante (p<0,04) (Figura 22). 

 

 

 

FIGURA 22 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão do índice de oferta 
de oxigênio (ml.min-1.m-2) avaliados nos cães dos grupos I e II nos diferentes 
momentos de avaliação – São Paulo - 2002 

 * p<0,05 
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7.19 ÍNDICE DE CONSUMO DE OXIGÊNIO 

 

Grupos I e II: Não foram observadas diferenças significantes entre os valores obtidos do 

índice de consumo de oxigênio nos momentos avaliados (Tabela 4). 

Avaliação comparativa entre os grupos I e II: Não foram observadas diferenças 

significantes entre os valores obtidos nos dois grupos nos momentos avaliados (Figura 23). 

 

 

 

 

FIGURA 23 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão do índice de 
consumo de oxigênio (ml.min-1.m-2) avaliados nos cães dos grupos I e II nos 
diferentes momentos de avaliação – São Paulo - 2002 
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7.20 TAXA DE EXTRAÇÃO DE OXIGÊNIO 

 

Grupos I e II: Não foram observadas diferenças significantes entre os valores obtidos da 

taxa de extração de oxigênio nos momentos avaliados (Tabela 4). 

Avaliação comparativa entre os grupos I e II: Não foram observadas diferenças 

significantes entre os valores obtidos nos dois grupos nos momentos avaliados (Figura 24). 

 

 

 

 

FIGURA 24 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão da taxa de extração 
de oxigênio (%) avaliados nos cães dos grupos I e II nos diferentes 
momentos de avaliação – São Paulo - 2002 
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Parâmetros metabólicos 

 

7.21 pH DO SANGUE ARTERIAL 

 

Grupos I e II: Não foram observadas diferenças significantes entre os valores obtidos do 

pH arterial nos momentos avaliados (Tabela 5). 

Avaliação comparativa entre os grupos I e II: Os valores obtidos aos 25 minutos no 

grupo II foram inferiores em relação ao grupo I (p<0,007) (Figura 25). 

 

 

 

FIGURA 25 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão do pH arterial 
avaliados nos cães dos grupos I e II nos diferentes momentos de avaliação – 
São Paulo - 2002 

 * p<0,05 
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7.22 PRESSÃO PARCIAL DE DIÓXIDO DE CARBONO NO SANGUE ARTERIAL 

 

Grupo I: Não foram observadas diferenças significantes entre os valores obtidos da pressão 

parcial de dióxido de carbono nos momentos avaliados (Tabela 5). 

Grupo II: Observou-se aumento dos valores da pressão parcial de dióxido de carbono aos 

25 minutos após aplicação do fármaco em relação aos valores controle, sendo a diferença 

significante (p<0,001). Após este aumento aos 25 minutos, observou-se redução gradativa 

da PaCO2 (Tabela 5). 

Avaliação comparativa entre os grupos I e II: Os valores da pressão parcial de dióxido 

de carbono no grupo II foram superiores em todos os momentos, sendo a diferença 

significante aos 25 minutos (p<0,009) (Figura 26). 

 

 

 

FIGURA 26 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão da pressão parcial 
de dióxido de carbono (mmHg) avaliados nos cães dos grupos I e II nos 
diferentes momentos de avaliação – São Paulo - 2002 

 * p<0,05 
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7.23 BICARBONATO PLASMÁTICO 

 

Grupos I e II: Não foram observadas diferenças significantes entre os valores obtidos do 

bicarbonato plasmático nos momentos avaliados (Tabela 5). 

Avaliação comparativa entre os grupos I e II: Não foram observadas diferenças 

significantes entre os valores obtidos nos dois grupos nos momentos avaliados (Figura 27). 

 

 

 

 

FIGURA 27 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão do bicarbonato 
plasmático (mmol.l-1) avaliados nos cães dos grupos I e II nos diferentes 
momentos de avaliação – São Paulo - 2002 
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7.24 DEFICIÊNCIA DE BASE 

 

Grupos I e II: Não foram observadas diferenças significantes entre os valores obtidos do 

déficit de base nos momentos avaliados (Tabela 5). 

Avaliação comparativa entre os grupos I e II: Não foram observadas diferenças 

significantes entre os valores obtidos nos dois grupos nos momentos avaliados (Figura 28). 

 

 

 

 

FIGURA 28 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão da deficiência de 
base avaliados nos cães dos grupos I e II nos diferentes momentos de 
avaliação – São Paulo - 2002 
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Parâmetros Relacionados à Ventilação 

 

7.25 FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA 

 

Grupos I e II: Não foram observadas diferenças significantes entre os valores obtidos da 

freqüência respiratória nos momentos avaliados (Tabela 6). 

Avaliação comparativa entre os grupos I e II: A freqüência respiratória foi superior aos 

55 e 85 minutos no grupo II em relação ao grupo I, sendo a diferença significante 

(respectivamente p<0,003 e p<0,001) (Figura 29). 

 

 

 

FIGURA 29 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão da freqüência 
respiratória (movimentos por minuto) avaliados nos cães dos grupos I e II nos 
diferentes momentos de avaliação – São Paulo - 2002 

 * p<0,05 
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7.26 CONCENTRAÇÃO EXPIRADA DE DIÓXIDO DE CARBONO 

 

Grupo I: A concentração expirada de dióxido de carbono foi inferior aos 15 e 25 minutos em 

relação aos valores basais, sendo a diferença significante (p<0,05) (Tabela 6). 

Grupo II: Houve diminuição importante dos valores aos 15, 40, 55 e 85 minutos em relação 

aos valores controle, sendo a diferença significante (respectivamente p<0,05, p<0,001, 

p<0,001 e p<0,01) (Tabela 6). 

Avaliação comparativa entre os grupos I e II: Observou-se valor superior da 

concentração expirada de dióxido de carbono aos cinco minutos após a aplicação da 

dexmedetomidina no grupo II em relação ao grupo I (p<0,005) (Figura 30). 

 

 

FIGURA 30 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão da concentração 
expirada de dióxido de carbono (mmHg) avaliados nos cães dos grupos I e II 
nos diferentes momentos de avaliação – São Paulo - 2002 

 * p<0,05 
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7.27 VOLUME MINUTO 

 

Grupo I: Observou-se redução gradativa dos valores do volume minuto em todos os 

momentos após a administração da dexmedetomidina em relação aos valores basais 

(respectivamente p<0,05, p<0,05, p<0,01, p<0,01 e p<0,001) (Tabela 6). 

Grupo II: Não foram observadas diferenças significantes entre os valores obtidos do volume 

minuto nos momentos avaliados (Tabela 6). 

Avaliação comparativa entre os grupos I e II: O volume minuto foi superior aos 85 

minutos após a aplicação do fármaco no grupo II em relação ao grupo I, sendo a diferença 

significante (p<0,007) (Figura 31). 

 

 

 

FIGURA 31 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão do volume minuto 
(l.min-1) avaliados nos cães dos grupos I e II nos diferentes momentos de 
avaliação – São Paulo - 2002 

 * p<0,05 

 

 

 

 

 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
0

1

2

3

4

5

6

7

*

 GI
 GII

V
M

 (
l.m

in
-1

)

MOMENTO (min)



 73

7.28 VOLUME MINUTO ALVEOLAR 

 

Grupo I: Aos 40, 55 e 85 minutos, os valores do volume minuto alveolar foram inferiores 

aos valores basais, sendo a diferença significante (respectivamente p<0,05, p<0,001 e p< 

0,01) (Tabela 6). 

Grupo II: Houve diminuição dos valores aos 40 minutos em relação aos valores controle 

(p<0,05) (Tabela 6). 

Avaliação comparativa entre os grupos I e II: O valor do volume minuto alveolar foi 

superior aos 85 minutos após a aplicação da dexmedetomidina no grupo II em relação ao 

grupo I, sendo a diferença significante (p<0,005) (Figura 32). 

 

 

FIGURA 32 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão do volume minuto 
alveolar (l.min-1) avaliados nos cães dos grupos I e II nos diferentes momentos 
de avaliação – São Paulo - 2002 

 * p<0,05 
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7.29 VOLUME CORRENTE EXPIRADO 

 

Grupo I: Não foram observadas diferenças significantes entre os valores obtidos do volume 

corrente expirado nos momentos avaliados (Tabela 6). 

Grupo II: Constatou-se redução importante dos valores do volume corrente expirado aos 

15, 25, 40, 55 e 85 minutos após a administração da dexmedetomidina em relação aos 

valores basais (respectivamente p<0,05, p<0,001, p<0,01, p<0,001 e p<0,05) (Tabela 6). 

Avaliação comparativa entre os grupos I e II: O valor do volume corrente expirado foi 

inferior aos 55 minutos no grupo II em relação ao grupo I (p<0,001) (Figura 33). 

 

 
 
 

 
 
FIGURA 33 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão do volume corrente 

expirado (ml) avaliados nos cães dos grupos I e II nos diferentes momentos de 
avaliação – São Paulo - 2002 

 * p<0,05 
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7.30 VOLUME CORRENTE ALVEOLAR  

 

Grupo I: Não foram observadas diferenças significantes entre os valores obtidos do volume 

corrente alveolar nos momentos avaliados (Tabela 6). 

Grupo II: Houve diminuição importante dos valores do volume corrente alveolar em todos 

os momentos em relação aos valores controle (respectivamente p<0,01, p<0,01, p<0,001) 

(Tabela 6). 

Avaliação comparativa entre os grupos I e II: Os valores do volume corrente alveolar 

foram inferiores aos 40 e 55 minutos após a administração da dexmedetomidina no grupo II 

em relação ao grupo I, sendo a diferença significante (respectivamente p<0,03 e p<0,001) 

(Figura 34). 

 

 
 
FIGURA 34 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão do volume corrente 

alveolar (ml) avaliados nos cães dos grupos I e II nos diferentes momentos de 
avaliação – São Paulo - 2002 

 * p<0,05 
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7.31 HEMATÓCRITO 

 

Grupos I e II: Não foram observadas diferenças significantes entre os valores obtidos do 

hematócrito nos momentos avaliados (Tabela 7). 

Avaliação comparativa entre os grupos I e II: Não foram observadas diferenças 

significantes entre os valores obtidos nos dois grupos nos momentos avaliados (Figura 35). 

 

 

FIGURA 35 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão do hematócrito (%) 
avaliados nos cães dos grupos I e II nos diferentes momentos de avaliação – 
São Paulo - 2002 
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7.32 HEMOGLOBINA 

 

Grupos I e II: Não foram observadas diferenças significantes entre os valores obtidos da 

hemoglobina nos momentos avaliados (Tabela 7). 

Avaliação comparativa entre os grupos I e II: Não foram observadas diferenças 

significantes entre os valores obtidos nos dois grupos nos momentos avaliados (Figura 36). 

 

 

FIGURA 36 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão da hemoglobina 
(g.dL-1) avaliados nos cães dos grupos I e II nos diferentes momentos de 
avaliação – São Paulo - 2002 
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7.33 DÉBITO URINÁRIO 

 

O débito urinário foi de 79,0 ± 34,3 ml nos animais grupo I e 129,44 ± 64,05 ml no 

grupo II, sem a diferença estatísticamente significante. 

 

7.34 QUALIDADE DE INDUÇÃO E RECUPERAÇÃO 

 

 Todos os animais apresentaram indução tranqüila sem ocorrência de vocalização, 

movimentos de pedalagem, defecação e micção assim como excitação.  

 

 

7.35 AVALIAÇÃO DA SEDAÇÃO (pontuação total) 

 

Grupo I: Observou-se aumento gradativo da sedação até os 55 minutos após a aplicação da 

dexmedetomidina, sendo esta diferença estatisticamente significante aos 25, 40 e 55 minutos 

(respectivamente p<0,01, p<0,001 e p<0,001). Aos 85 minutos, a sedação foi moderada, 

porém de menor intensidade que aos 55 minutos (Apêndice CF). 

Grupo II: Semelhante ao grupo I, houve aumento progressivo da sedação até os 55 

minutos após a administração do fármaco, sendo a diferença significante aos 25, 40 e 55 

minutos (respectivamente p<0,001). Aos 85 minutos, a sedação foi profunda e de menor 

intensidade que aos 55 minutos (Apêndice CG). 

 

7.36 AVALIAÇÃO DO RELAXAMENTO MUSCULAR 

 

Grupo I: Quanto ao grau de relaxamento muscular, verificou-se incremento progressivo até 

os 55 minutos da aplicação da dexmedetomidina, sendo a diferença significante aos 25, 40 e 

55 minutos (respectivamente p<0,05, p<0,01 e p<0,01). Aos 85 minutos, o relaxamento 

muscular foi moderado, porém de menor intensidade que aos 55 minutos (Apêndice CJ). 

Grupo II: Houve aumento gradual do relaxamento muscular até os 40 minutos após a 

aplicação do agente, sendo a diferença significante aos 25 e 40 minutos (p<0,001). O grau 

de relaxamento muscular reduziu-se aos 55 e 85 minutos após a administração do fármaco 

em relação aos 40 minutos (Apêndice CK). 
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8 DISCUSSÃO 

 

A dexmedetomidina é um α2 agonista adrenérgico novo na linha humana disponível 

recentemente no mercado nacional e o interesse na sua utilização está vinculado a sua alta 

especificidade para receptores α2  em relação aos α1  em comparação a outros agentes da 

mesma classe.  

 

A utilização da dexmedetomidina em infusão contínua no homem tem sido objeto de 

diversos estudos, principalmente para sedação em terapia intensiva de pacientes que tendem 

à agitação devido a várias condições fisiológicas ou psicológicas (Precedex). Infelizmente, a 

prática veterinária não dispõe ainda do serviço de terapia intensiva e por isso, objetivou-se 

avaliar sua ação como medicação pré-anestésica, inicialmente, em cães. 

 

A maior parte dos efeitos adversos causados pelos fármacos α2 agonistas está 

relacionada a alterações cardiovasculares (HALL; CLARKE; TRIM, 2001) e por isso tem-se 

dado importância ao desenvolvimento de fármacos desta classe com seletividade maior para 

receptores α2 em relação aos α1. 

 

Pôde-se observar no estudo em tela que houve redução importante da freqüência 

cardíaca, do débito cardíaco e do índice cardíaco no grupo I, corroborando os achados 

anteriores (ANSAH; RAEKALLIO; VAINIO, 1998; ANSAH et al., 2000; KUUSELA et al., 2000; 

KUUSELA et al., 2001a; KUUSELA et al., 2001b; MENDES et al., 2002; VICKERY et al., 1988). 

Segundo Vickery et al. (1988), a bradicardia está relacionada ao efeito vagomimético e à 

ação simpatolítica, centralmente mediados. 

 

No homem, a administração de bolus i.v. de dexmedetomidina nas doses que variam 

de 12,5 à 75 mcg.kg-1 promovem diminuição dose-dependente da freqüência cardíaca 

(KALLIO et al., 1989). 

 

Tracy; Short e Clark (1988); Donaldson; Mcgrath e Tracy (1989) observaram aumento 

da freqüência cardíaca utilizando tiletamina-zolazepam nas doses de 2,0 à 19,8 mg.kg-1 em 

cães. A quetamina, fármaco dissociativo menos potente que a tiletamina, associada ao  
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midazolam (benzodiazepínico) em cães promove resultados semelhantes (THURMON; 

TRANQUILLI; BENSON, 1996). 

 

O incremento da freqüência cardíaca após a utilização da associação tiletamina-

zolazepam pode ser atribuído à estimulação simpática promovida pela tiletamina 

(PADDLEFORD, 1999), reduzindo o efeito bradicardizante da dexmedetomidina e 

contribuindo para a manutenção deste parâmetro. 

 

O sulfato de atropina tem sido utilizado preventivamente para antagonizar os efeitos 

bradicardizantes dos agentes α2 agonistas como a xilazina (HASKINS; PEIFFER; STOWE, 

1975; KLIDE et al., 1975; BOOTH, 1982). Alibhai et al. (1996) e Ko; Fox e Mandsager (2001) 

demonstraram que a utilização prévia de atropina em cães que receberam medetomidina 

previne a bradicardia, porém induz a quadro de hipertensão arterial intensa. Sua utilização 

portanto é controversa, possibilitando estudos a cerca de associação com fármacos 

simpatomiméticos que possam minimizar os efeitos depressores promovidos pela 

dexmedetomidina isolada. 

 

O débito e o índice cardíaco apresentam íntima relação, pois este índice é calculado 

através do quociente entre o débito cardíaco e a superfície corpórea do animal, valor obtido 

a partir do peso corpóreo (SHOEMAKER, 1989). Uma vez que a superfície corpórea é um 

valor constante e os animais apresentaram decréscimo importante do débito cardíaco, a 

redução do índice cardíaco apresenta um paralelismo com a redução do seu numerador. 

 

A queda acentuada do débito cardíaco e do índice cardíaco nos animais do grupo I 

pode estar relacionada à bradicardia. A freqüência cardíaca é um dos fatores que controla o 

débito cardíaco, e sob certas condições, pode sero único fator (KLIDE; CALDERWOOD, 

SOMA, 1975). O valor do índice sistólico pode ser calculado a partir do quociente entre o 

índice cardíaco e a freqüência cardíaca (SHOEMAKER, 1995). Nos animais do grupo II 

constatou-se redução semelhante dos valores de DC e IC, porém o IS diminuiu de forma 

importante após cinco minutos da administração da tiletamina-zolazepam, provavelmente 

devido ao aumento da FC. Comparando-se os grupos, observa-se incremento do débito e do 

índice cardíaco nos momentos seguintes à aplicação de tiletamina-zolazepam, uma vez que 

no grupo II houve redução menos intensa da freqüência cardíaca. Em função desta redução, 

o índice sistólico neste grupo diminuiu logo após a utilização da tiletamina-zolazepam e 

houve redução deste valor nos animais do grupo II em relação aos do grupo I. 
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Apesar de alguns estudos terem demonstrado resposta bifásica da pressão arterial, 

com hipertensão inicial e declínio após a administração intravenosa de fármacos da classe α2 

agonista (HASKINS; PATZ; FARVER, 1986; KLIDE; CALDERWOOD; SOMA, 1975; PYPENDOP; 

VERSTEGEN, 1998; SAVOLA, 1989), não foram verificadas alterações na pressão arterial 

sistólica, diastólica e média após a utilização da dexmedetomidina. A estabilidade pressórica 

poderia ser justificada pelos efeitos centrais e periféricos: centralmente os receptores 

agonistas α2 induzem hipotensão e perifericamente causam vasoconstrição. Na dependência 

da dose, os efeitos periféricos podem mascarar os centrais, promovendo estabilidade 

(PYPENDOP; VERSTEGEN, 1998).  

 

No homem, Talke et al. (1995) verificaram resposta bifásica da pressão arterial após 

utilização de infusão contínua de dexmedetomidina em pacientes submetidos à cirurgia 

vascular. 

 

Já Klide, Calderwood e Soma  (1975) demonstraram que a utilização de xilazina na 

dose de 1,1 mg.kg-1 i.v. em cães promove aumento inicial dos valores da pressão arterial 

sistólica, diastólica e média com declínio posterior em relação aos valores basais. Em estudo 

preliminar utilizando a associação xilazina/quetamina nas doses de 2,2 mg.kg-1 i.v. e 10 

mg.kg-1 i.v., respectivamente, em cães, os autores verificaram que a associação promove 

aumento dos valores de pressão arterial e concluíram que a quetamina é responsável por 

este aumento (HASKINS; PATZ; FARVER, 1986). Nos eqüinos, Hubbell; Bednarski e Muir 

(1989) observaram resultados semelhantes em relação à pressão arterial quando utilizaram a 

associação xilazina/tiletamina-zolazepam em doses variadas. Neste caso, houve aumento ou 

manutenção dos valores da pressão arterial após a utilização de tiletamina-zolazepam.  

 

A medetomidina promove redução dose-dependente na pressão arterial de cães nas 

doses de 10 a 60 mcg.kg-1 pela via intramuscular em cães (BERGSTRÖM, 1988). Estudos em 

cães tratados com doses variadas de medetomidina demonstraram que a pressão arterial 

inicialmente aumenta e decai permanecendo próxima a valores basais, mantendo portanto, 

estabilidade pressórica ( ALIBHAI et al., 1996; KUUSELA et al., 2000; PYPENDOP, 

VERSTEGEN, 1998; VICKERY et al., 1988). Nos gatos, a medetomidina na dose de 10 

mcg.kg-1 i.m. promove aumento da pressão arterial e na dose de 20 mcg.kg-1 i.m., 

manutenção dos seus valores (GOLDEN et al., 1998; LAMONT et al., 2001). 
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Nos animais do grupo II, observou-se aumento da pressão arterial sistólica em até 

15% após a administração de tiletamina-zolazepam. Apesar da literatura consultada afirmar 

que os agentes dissociativos promovem potente vasoconstricção, a tiletamina-zolazepam 

possui efeitos diretos de vasodilatação inicial, promovendo decréscimo nos valores de 

resistência vascular periférica e queda na pressão arterial (HELLYER et al., 1989). De acordo 

com Paddleford (1999a), a pressão arterial inicialmente decai retornando ao valor basal ou 

aumentando após a utilização de tiletamina-zolazepam, contrariando os achados.  

 

Entretanto, os parâmetros foram avaliados após cinco minutos da aplicação da 

tiletamina-zolazepam, possibilitando o mascaramento da resposta bifásica da pressão 

arterial neste intervalo de tempo. O incremento posterior da pressão está relacionado à 

estimulação simpática e à inibição do reflexo barorreceptor vagal, o que pôde ser 

evidenciado neste estudo.  

 

No presente estudo, a dexmedetomidina promoveu estabilidade pressórica semelhante 

à medetomidina o que não pode ser verificado na literatura em relação à xilazina. Quando 

associado à tiletamina-zolazepam, comporta-se semelhantemente à xilazina quando utilizada 

com outros agentes dissociativos. 

 

A pressão venosa central é o balanço entre o volume sangüíneo, a capacitância venosa 

e a função cardíaca. Ela caracteriza a função do ventrículo direito, estimando sua pressão 

diastólica final. Haskins; Patz e Farver (1986) demonstraram que os fármacos da classe α2 

agonista aumentam os valores da pressão venosa central em detrimento da redução na 

capacitância venosa e do débito cardíaco e no presente estudo evidenciou-se resultados 

semelhantes aos obtidos pelos autores. 

 

Os α2 agonistas não demonstram apresentar influências sobre a pressão da artéria 

pulmonar (HASKINS; PATZ; FARVER, 1986; VICKERY et al., 1988), o que de fato foi 

observado após a utilização da dexmedetomidina. Hubbell, Bednarski e Muir (1989) 

verificaram aumento nos valores da pressão da artéria pulmonar média após cinco minutos 

da administração de xilazina em eqüinos pelas vias i.v. e i.m. A tiletamina-zolazepam 

promove aumento da pressão da artéria pulmonar (PADDLEFORD, 1999b), o que vem ao 

encontro dos resultados obtidos após a administração da associação nos cães do grupo II. 
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No que tange aos valores da pressão de oclusão da artéria pulmonar, verificou-se 

incremento em até 50% e 60% deste parâmetro nos grupos I e II respectivamente. 

Pypendop e Verstegen (2001) ao estudarem o comportamento hemodinâmico após 

administração de diferentes doses de romifidina em cães, sugerem que o aumento da 

pressão de oclusão da artéria pulmonar está relacionado à estase circulatória causada pela 

bradicardia e no aumento agudo na  pós-carga ventricular resultando em estase sangüínea 

nos capilares pulmonares. Outra hipótese sugerida por Darovic (1987) seria a redução na 

complacência miocárdica secundária à baixa perfusão. Lin et al. (1991) observaram 

resultados semelhantes em resposta à administração da associação tiletamina-zolazepam e 

xilazina pela via intravenosa em bezerros. 

 

O índice de resistência vascular sistêmica é o representante indireto do estado 

vasomotor da grande circulação, e estará aumentado ou diminuído na dependência de 

vasoconstrição ou vasodilatação, respectivamente. O incremento no índice de resistência 

vascular sistêmica nos cães dos dois grupos pode ser atribuído aos efeitos de vasoconstrição 

direta (HASKINS; PATZ; FARVER, 1986; SERTEYN; COPPENS; JONES, 1993; VICKERY et al., 

1988) e ao mecanismo do reflexo barorreceptor causado pela bradicardia e redução dos 

valores de índice cardíaco. Devcic; Schmeling e Kampine (1994) sugeriram que a 

administração oral de medetomidina preserva a função barorreceptora. Entretanto, o 

aumento do índice de resistência vascular sistêmica após a administração de medetomidina é 

mantido em cães denervados autonomicamente, que eliminaria os reflexos barorreceptores 

(FLACKE; FLACKE; BLOOR, 1990). O mecanismo primário deste aumento, portanto,  parece 

estar relacionado aos efeitos vasoconstritores diretos.  

 

Os α2 agonistas reduzem a freqüência respiratória sem modificações nos valores da 

pressão parcial de oxigênio (PaO2) e da pressão parcial de dióxido de carbono (PaCO2) no 

sangue arterial (HSU, 1985; KLIDE; CALDERWOOD; SOMA, 1975; LOMBARD et al., 1989). 

Observaram-se no estudo em tela, valores semelhantes em relação à PaO2 e PaCO2 nos cães 

do grupo I, sem redução da freqüência respiratória. Segundo Hall; Clarke e Trim (2001), a 

redução nos valores da PaO2 após a administração de xilazina é individual para cada espécie, 

sendo mais pronunciada em ruminantes. A freqüência respiratória aumenta após a utilização 

de tiletamina-zolazepam (THURMON; TRANQUILLI; BENSON, 1996), justificando os valores 

maiores nos animais do grupo II em relação aos do grupo I em até 43%. 
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A utilização de tiletamina-zolazepam em gatos demonstrou alterar os valores da PaO2 e 

PaCO2 apenas em doses altas de 15, 8 e 23, 7 mg.kg-1 (HELLYER et al., 1988). No presente 

estudo, verificou-se depressão respiratória de pequena monta, porém com redução da PaO2 e 

aumento dos valores da PaCO2, cinco minutos após a administração de tiletamina-zolazepam. 

 

Observou-se depressão ventilatória evidenciada pela redução de alguns parâmetros 

ventilatórios como o volume minuto (29%) e o volume minuto alveolar (29%) nos cães do 

grupo I provavelmente devido à redução, ainda que não significante, nos valores da 

freqüência respiratória promovida pelo uso isolado da dexmedetomidina e redução do 

volume corrente expirado (39%) e  do volume corrente alveolar (41%) nos animais do grupo 

II após a utilização de tiletamina-zolazepam.  

 

Quando a tiletamina-zolazepam é associada a outros fármacos depressores do sistema 

nervoso central, como os α2 agonistas, pode ocorrer depressão respiratória significante 

(PADDLEFORD, 1999b). Entretanto, esta depressão não foi acompanhada de hipercapnia 

nos animais de ambos os grupos.  

 

A xilazina tem demonstrado reduzir a freqüência respiratória e o volume minuto, porém 

o volume corrente alveolar tem-se mantido em função do aumento do volume corrente 

(HASKINS; PATZ; FARVER, 1986). Nguyen et al. (1992) demonstraram depressão respiratória 

mínima utilizando doses de 1 e 3 mcg.kg-1 i.v. de dexmedetomidina em cães. Na dose de 20 

mcg.kg-1 i.v. associada ao isofluorano empregado na concentração de 1,5%, observou-se 

depressão dos quimiorreceptores.  

 

Os valores da saturação da hemoglobina no sangue arterial nos cães dos dois grupos 

mantiveram-se nos limites fisiológicos aceitáveis (SaO2>90%) para uma fração inspirada de 

oxigênio (FiO2) de 21%. Räihä; Räihä e Short (1989b) evidenciaram valores menores da 

SaO2 em cães submetidos a três doses de medetomidina totalizando 80 mcg.kg-1 i.m. e 

atribuíram essa redução à depressão miocárdica e demanda tecidual de oxigênio devido à 

bradicardia e profunda sedação. Apesar da depressão ventilatória, observou-se no presente 

estudo que a oxigenação foi mantida. 

 

 

Em relação aos valores da pressão parcial de oxigênio no sangue venoso misto (PvO2), 

houve redução nos animais dos dois grupos. Apesar de estudo prévio com medetomidina em 
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cães atribuir esta redução ao aumento no consumo de oxigênio tecidual em função da      

estase circulatória (PYPENDOP; SERTEYN; VERSTEGEN, 1996), não se observaram                

alterações nos valores de consumo de oxigênio no estudo proposto. Mesmo a oxigenação 

sendo mantida (PaO2 e SaO2 nos limites fisiológicos), a redução da PvO2 indica prejuízo na 

circulação e perfusão tecidual (PYPENDOP; SERTEYN; VERSTEGEN, 1996). 

 

A mensuração dos valores de saturação venosa mista de oxigênio (SvO2) afere 

indiretamente as condições do débito cardíaco e do consumo de oxigênio. No estudo em tela 

não se obtiveram diferenças importantes entre os valores, porém nos cães do grupo I houve 

maior redução da saturação (SvO2 < 65%) após 25 minutos da administração da 

dexmedetomidina, provavelmente devido ao inadequado débito cardíaco, uma vez que os 

valores de consumo de oxigênio foram mantidos. 

 

Em condições normais, o consumo de oxigênio (VO2) é independente da sua oferta 

(DO2) e é determinado pela demanda metabólica dos tecidos. A medida que a DO2 diminui, 

os tecidos se adaptam pelo aumento da taxa de extração de oxigênio (TEO2) na tentativa de 

manter relativamente estável o consumo em qualquer nível de oferta de oxigênio. Isso 

ocorre até um determinado ponto (DO2 crítica), a partir do qual reduções maiores da DO2 

ocasionam reduções proporcionais do VO2 (dependência fisiológica da DO2). Neste ponto os 

tecidos começam a realizar glicólise através do metabolismo anaeróbico, resultando na 

redução do pH (BAIGORRI; RUSSEL, 1996). 

 

No estudo em pauta observou-se redução em até 44% e 50% no índice de oferta de 

oxigênio (IDO2) nos animais dos grupos I e II respectivamente, porém sem alterações nos 

valores índice de consumo de oxigênio (IVO2) e TEO2 em ambos os grupos, demonstrando 

que o requerimento energético foi mantido apesar da diminuição da oferta de oxigênio. 

 

Na prática clínica, a medetomidina em cães tem sido utilizada nas doses que variam de 

17 a 80 mcg.kg-1 (i.v. ou i.m.), na dependência do grau de sedação e de analgesia requerido 

(VÄHÄ-VAHE, 1989), e como regra geral, doses entre 20 a 40 mcg.kg-1. Portanto, no estudo 

preconizou-se a dose de 10 mcg.kg-1 correspondendo a dose de 20 mcg.kg-1 da 

medetomidina. Além disso, o sistema cardiovascular sofre alterações importantes mesmo 

com a utilização de doses baixas do fármaco. 
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Observou-se grau de sedação adequado que variou entre sedação superficial a 

moderada no grupo I e superficial, moderada a profunda nos cães do grupo II. Avaliando-se 

a escala de sedação, evidenciou-se que 78% dos animais apresentaram decúbito lateral com 

capacidade de levantar a cabeça. O mesmo ocorreu nos animais do grupo II, onde apenas 

dois cães não apresentaram decúbito. Resultados semelhantes obtiveram England e Watts 

(1997) após administração de romifidina na dose de 120 mcg.kg-1  por via intravenosa em 

cães, onde todos apresentaram decúbito lateral. Ko; Fox e Mandsager (2000) comparando a 

medetomidina isolada ou associada ao butorfanol ou à quetamina verificaram decúbito em 

todos os animais. Isso pode estar relacionado à dose utilizada, uma vez que a classe dos α2 

agonistas apresentam sedação dose-dependente. 

 

O grau de sedação nos animais do grupo I foi intensificado no decorrer dos momentos 

avaliados, apresentando-se moderada a profunda, na maioria dos animais, a partir dos 25 

minutos após a aplicação da dexmedetomidina.  No grupo II, todos os cães, com exceção de 

um apresentaram-se em plano anestésico que permitiam entubação orotraqueal. No estudo 

em pauta observou-se os primeiros sinais de sedação em ambos os grupos foram 

evidenciados no período compreendido entre a aplicação do fármaco e os cinco minutos 

posteriores. Vainio; Vähä-Vahe e Palmu (1989) obtiveram resultados semelhantes com a 

utilização de medetomidina na dose de 10 mcg.kg-1 pela via intramuscular em cães, 

sugerindo que a latência para a dexmedetomidina na dose e via utilizada neste trabalho seja 

de até cinco minutos. 

 

Em relação a duração da sedação, evidenciou-se que o tempo, nos cães do grupo I, foi 

compreendido entre os 55 e 85 minutos da administração da dexmedetomidina. Aos 85 

minutos, os animais já manifestavam diminuição no grau de sedação obtido em relação ao 

momento anterior. No grupo II, quatro cães apresentaram-se anestesiados até o final da 

avaliação e os demais demonstraram recuperação gradual do plano anestésico a partir dos 

35 minutos da aplicação da tiletamina-zolazepam, permanecendo em sedação moderada a 

profunda.  

 

Observou-se que a dexmedetomidina promoveu relaxamento muscular moderado a 

intenso em 78% dos animais do grupo I e intenso em 100% dos cães do grupo II, 

demonstrando miorrelaxamento eficaz em doses baixas de dexmedetomidina e 

potencialização deste efeito quando associado à tiletamina-zolazepam. Em nenhum dos 

animais estudados observou-se complicações como ataxia e rigidez de membros.  
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A dexmedetomidina na dose de 10 mcg.kg-1 i.m. promove alterações hemodinâmicas 

importantes, sugerindo que sua utilização deva ser restrita a pacientes pertencentes à 

categoria de risco I e II ou aqueles que não apresentem instabilidade hemodinâmica prévia. 

Além disso, faz-se necessário a utilização de monitorização adequada para o controle desses 

parâmetros. Quando associado à tiletamina–zolazepam na dose de 6,0 mg.kg-1 i.v. sua ação 

depressora cardiovascular é de menor magnitude contribuindo para a manutenção dos 

valores.  

 

No homem, tem-se utilizado a dexmedetomidina em infusão contínua para sedação em 

unidade de terapia intensiva, principalmente em pacientes que necessitam de estabilidade 

hemodinâmica após procedimento cirúrgico de grande porte. No estudo proposto, verificou-

se repercussões hemodinâmicas importantes que colocam em questão a seletividade deste 

fármaco pelos receptores α2 em relação aos α1 nos cães.  

 

Além disso, o uso isolado da dexmedetomidina promove sedação e relaxamento 

muscular eficazes e característicos dos agentes da classe dos α2 agonistas, mesmo na dose 

utilizada e quando associada aos fármacos tiletamina-zolazepam, ocorre potencialização 

destes parâmetros. 
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9 CONCLUSÕES 

 

 

A partir dos resultados obtidos foi possível concluir que: 

 

 

- a dexmedetomidina promove diminuição importante da freqüência cardíaca e de 

todos os demais parâmetros hemodinâmicos dependentes do cronotropismo (débito 

cardíaco, índice cardíaco, índice de transporte de oxigênio);  

- quando a dexmedetomidina está associada aos fármacos tiletamina-zolazepam, a 

redução da freqüência cardíaca é de menor magnitude, preservando assim os 

parâmetros calculados; 

- através da via intramuscular, a dexmedetomidina preserva os parâmetros 

pressóricos dentro do padrão de normalidade provavelmente devido o incremento 

do índice de resistência vascular sistêmica; 

- a dexmedetomidina desencadeia leve depressão respiratória demonstrada através 

da redução do volume corrente expirado e da freqüência respiratória, uma vez que 

a pressão parcial de dióxido de carbono no sangue arterial é preservada e não se 

observa ocorrência de hipercapnia; 

- o fármaco promove sedação de grau moderado a profundo, e relaxamento 

muscular de grau moderado a intenso, quando administrado através da via 

intramuscular, sendo adequado para o emprego no preparo pré-anestésico de 

animais irascíveis ou quando se requer a contenção química; 

- a associação dos fármacos dexmedetomidina e tiletamina-zolazepam não causa 

alterações comportamentais nos animais nos momentos de indução ou 

recuperação. 
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